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O D G O V O R I 
 
NA  POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO BILA  

PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA 
 
 
 
13. SEJA MESTNEGA SVETA, 22. december 2011 
 
 
1. SVETNIK TOMAŢ BELINGAR  je skladno s poslovniškimi določili najmanj 3 dni 

pred sejo posredoval naslednjo pobudo: 
Na spletni strani MONG je posebno poglavje "Javni zavodi in gospodarske 
dejavnosti". Vzpostavljena je povezava s posameznimi javnimi zavodi po 
področjih. Pri področju "zdravje in socialno varstvo" ni naveden Center za pomoč 
na domu KLAS kot tudi ne Dom upokojencev Nova Gorica in Dom upokojencev 
Gradišče. Res je, da vsi trije delujejo kot drţavne institucije vendar so tako kot 
srednje šole na našem območju. Zato menim, da bi bilo potrebno to področje 
dopolnit. 
Zdi se mi tudi, da je za današnje komuniciranje zelo pomembna povezava s 
spletnim socialnim omreţjem Facebook in Twitter. V kolikor profila nista še 
registrirana, predlagam, da se to stori in da se seveda nekoga zadolţi, da nalaga 
aktualne novice in odpira moţnosti diskurza z občani. Oba profila naj imata tudi 
ustrezno ikono oz. povezavo na spletni strani MONG. 

 
Kabinet ţupana je podal naslednji odgovor: Zahvaljujemo se vam za predlog dopolnitve 

v rubriki "Javni zavodi in gospodarske dejavnosti" na spletnem mestu Mestne občine 
Nova Gorica. Pri področju "zdravje in socialno varstvo" smo dodali tako Center za pomoč 
na domu KLAS kot tudi domova upokojencev Nova Gorica in Gradišče. 
Tudi mi se zavedamo, da bo potrebno spletno mesto prej ali slej vpeti v socialna omreţja, 
na kar se ţe pripravljamo. 
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NESTRINJANJE S PREJETIM ODGOVOROM: 
 
 
 
10. SEJA MESTNEGA SVETA, 29. september 2011 
  
 



 

1. SVETNIK MIRAN MÜLLNER  je podal naslednjo pobudo: 

Podal bi pobudo za tolmačenje oziroma spremembo Pravilnika o načinu 
obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih sluţb zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov  predelave ali 
odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG, ki  določa 
način obračunavanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih sluţb zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica ter tarifo na 
območju Mestne občine Nova Gorica  uporabnikom storitev javne sluţbe. 
Omenjeni pravilnik je bil sprejet v času  bivšega ţupana in je v nasprotju z 
zakonom o obligacijskih razmerjih, saj v svojem  tretjem členu opredeljuje, da se 
lahko storitve javne sluţbe  zaračunavajo uporabnikom le na  dva načina in sicer :  
1. Pogodbenim uporabnikom storitve javne sluţbe, to je tistim uporabnikom, 
ki ustvarijo bistveno večjo količino odpadkov kot posamezno gospodinjstvo (v 
skladu z 27. in 29. členom Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 
MONG) in so zato dolţni imeti lastno posodo (ali več posod) za odpadke, se 
zaračunavajo storitve glede na dejansko količino odpeljanih odpadkov, merjeno v 
kilogramih (kg).  
2. Ostalim uporabnikom storitve javne sluţbe: gospodinjstvom, lastnikom oz. 
uporabnikom počitniških objektov in drugih objektov, uporabnikom poslovnih 
objektov in manjšim podjetjem oz. obrtem, ki ustvarjajo manjše količine odpadkov 
kot pogodbeni povzročitelji in oddajajo odpadke v skupne (javne) posode za 
odpadke, se zaračunavajo storitve glede na pavšalno določeno količino oddanih 
odpadkov na mesec in sicer:  
- za gospodinjstva – pavšalno določena količina oddanih odpadkov, na osebo na 
mesec za območje celotne občine, merjena v kilogramih, pomnoţena s številom 
članov v posameznem gospodinjstvu; pavšalno določeno količino na osebo na 
mesec ugotovi izvajalec javne sluţbe tako, da dejansko odpeljano količino 
odpadkov od vseh gospodinjstev na območju občine v obdobju enega leta deli 
(primerja) s številom obračunanih članov gospodinjstva na območju občine in s 
številom 12 (število mesecev v letu); navedeni podatek o pavšalni količini se 
uporablja pri zaračunavanju smetarine v naslednjem letu.  
Izračun pavšalne količine na osebo na mesec (Pk):  
Količina vseh odpeljanih odpadkov od gospodinjstev v občini v letu dni (v kg)  
Pk = --------------------------------------------------------------------------------------------- / 12  
Povprečno letno število obračunanih članov gospodinjstev v občini  
- za uporabnike počitniških objektov – pavšalno določena količina oddanih 
odpadkov za dve osebi (določena na način iz predhodne alineje - 2xPk ).  
- za poslovne dejavnosti oz. za uporabnike poslovnih prostorov – pavšalno 
določena količina oddanih odpadkov v sorazmerju z uporabljano poslovno 
površino objektov in sicer tako, da se za vsakih dopolnjenih 15 m2 poslovne 
površine upošteva pavšalno določena količina oddanih odpadkov za eno osebo; 
podjetjem, obrtnikom oz. izvajalcem drugih poslovnih dejavnosti, ki razpolagajo s 
poslovno površino manjšo od 15 m2, se obračunava pavšalno določena količina 
za eno osebo, t.j. za 15 m2 poslovne površine (v nadaljevanju: minimalna 
pavšalna količina). Obračunska lestvica je tako naslednja:  
Poslovna površina v m2 Obračunana pavšalna količina v št. oseb (Pk)  
do 29 1  
30 do 44 2  
45 do 59 3  
60 do 74 4  
75 do 89 5  
90 do 104 6  
- lastnikom ali najemnikom drugih objektov: stanovanjskih hiš oziroma drugih 
bivalnih objektov in stanovanj, ki se občasno uporabljajo, se zaračunava 



 

smetarina v višini, ki velja za minimalno pavšalno količino (višina za eno osebo). 
Kot občasna uporaba se šteje tudi primer, ko fizična oseba ne uporablja objekta 
neprekinjeno vsaj 6 (šest) mesecev, pri čemer mora biti izostanek podprt z 
dokazili.  
Za objekt, ki ni uporabljan nepretrgoma več kot eno leto, se smetarina iz 
prejšnjega odstavka zniţa za polovico oziroma se minimalna pavšalna količina 
obračuna vsako drugo obračunsko obdobje; breme dokazovanja neuporabe 
objekta je na strani lastnika, lastnik pa je dolţen izvajalcu javne sluţbe omogočiti 
preverjanje nevseljenosti oziroma neuporabe objekta.  
Lastnikom za objekte, katerih posest je opuščena, ni potrebno plačevati 
smetarine. Breme dokazovanja dejstva opuščenosti posesti je na strani lastnika.  
Torej pravilnik govori, da se obračunava le tistim, ki ustvarjajo večje količine 
odpadkov in manjše količine odpadkov, kar bi bilo potrebno s strani javne sluţbe  
smiselno upoštevati . 
Novogoriška Komunala pa si pravilnik tolmači tako, da zaračunava ( manjšim 
podjetjem ) tudi tistim podjetjem pavšal, ki odpadkov na določenem fiktivnem 
naslovu niti ne ustvarjajo niti jih ne oddajajo. Torej nimajo  osnovnih pogojev za 
izračun neobstoječih in neopravljenih storitev. 
Sprašujem torej, ali lahko nekdo obračuna neobstoječo in neopravljeno storitev? 
Ker sem prepričan, da ne  prosim za tolmačenje  oziroma spremembo dikcije 
pravilnika. 

 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe je posredoval naslednji  
dopolnilni odgovor: Vprašanje smo naslovili na Koncesionarja izvajanja GJS zbiranja, 
prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov Komunalo d.d. Nova Gorica in prejeli 

naslednji odgovor: 
»V vsakem gospodinjstvu in pri opravljanju  vsake gospodarske dejavnosti dnevno 
nastajajo odpadki, ki jih je potrebno ustrezno zbrati, predelati  in ostanek odpadkov na 
najprimernejši način odstraniti. Ravnanje z odpadki je zato obvezna gospodarska javna 
sluţba, ki jo mora zagotoviti občina v skladu s sprejetimi predpisi. Pri izvajanju 
gospodarske javne sluţbe ravnanja z odpadki, pa nastajajo stroški, ki jih mora praviloma 
plačati povzročitelj.    
Mestna občina Nova Gorica  je področje izvajanja gospodarske javne sluţbe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov uredila z Odlokom o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (Ul RS št.21 z dne 29.2.2008).  
Odlok poleg načina izvajanja javne sluţbe določa tudi način plačevanja javne sluţbe. V 
29. Členu odloka je opredeljeno, da so dolţni smetarino plačevati vsi povzročitelji 
odpadkov, ki nimajo statusa pogodbenega povzročitelja. Natančneje je v tretji alineji tč. 
(2) opredeljeno, da se za  poslovne dejavnosti oziroma za uporabnike poslovnih 
prostorov smetarina obračunava kot "pavšalno določena količina oddanih odpadkov 
sorazmerno s površino poslovnih prostorov, pri čemer se za vsakih 15 m2 poslovne 
površine upošteva količina za eno osebo iz prve alineje; pavšalna količina za eno 
osebo iz prve alineje je tudi minimalna pavšalna količina, ki se zaračuna nosilcu 
poslovne dejavnosti." 
V tč. (3) 29. Člena je opredeljeno, da so smetarino so na podlagi obveznosti, določene z 
zakonom in tem odlokom, dolţni plačevati vsi povzročitelji, ki so po tem odloku 
dolţni zbirati odpadke, ne glede na to, ali odpadke odlagajo ali ne in ne glede na 
vrsto oziroma način odvoza odpadkov, razen pogodbenih povzročiteljev. 

Po našem mnenju je odlok jasen in dovolj natančno opredeljuje način obračuna 
smetarine tudi za poslovno dejavnost in ga zato tudi v celoti upoštevamo.« 
S tem odgovorom se svetnik ni strinjal in podal naslednje pripombe: 
»Tudi jaz sem na prejšnji seji podal pobudo za spremembo pravilnika o načinu 
obračunavanja stroškov povezanih z izvajanjem javnih sluţb, zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG. To je odlok z 



 

nekoliko dolgim imenom, po katerem izvajalci javne gospodarske sluţbe Komunala 
obračunavajo občanom, podjetnikom, podjetjem in pošiljajo mesečne poloţnice.  
Nisem pa vedel, da tolmačenje in predlog za spremembo se naslovi kar na 
koncesionarja, torej na Komunalo oz. da je potrebno, da mi odgovor napiše Komunala. 
Ne rabim odgovora  strani Komunale, dragi moji občinarji. Mogoče je res Komunala v 
prejšnjem mandatu pisala odloke temu MS, čemur sem vedno nasprotoval in se s tem ne 
strinjam. Prosil bi, da pravna sluţba pove in odgovori na bistvo vprašanja, ki sem ga 
zapisal. Spraševal sem, ali lahko nekdo obračunava neobstoječo in neopravljeno storitev. 
Prepričan sem, da v zakonu o obligacijskih razmerjih je to popolnoma nedopustno. Če pa 
je to v  Sloveniji dopustno, pa upam, da bo čim prej prišel čas, ko to ne bo več dopustno. 
Kajti zaračunavati nekomu nekaj, česar ni opravil, je zame to kriminalno dejanje. Prosil bi, 
da oddelek pregleda ta odlok in na podlagi tega naj poda boljši odgovor in da tudi 
sprejmemo na tem MS kakšne spremembe, kajti dejansko nekomu, ki ne povzroča smeti, 
mu Komunala tega ne more zaračunavati. To pa se v Novi Gorici veselo dogaja. če niste 
razumeli, vam to povem jaz. Prosil bi, da se to spremeni. Čeprav mi Komunala odgovarja, 
da oni veselo to delajo in da v odloku tako piše. Vendar to je nepravilno.« 
V zvezi z navedenim dajemo naslednji odgovor: 
Glede na navedeno ugotavljamo, da je odgovor, ki ga je pripravil koncesionar  
povsem korekten, zato smo ga tudi poslali v nespremenjeni obliki.  
Sicer pa je odlok in pravilnik, kot svetnik ţe sam ugotavlja, obravnaval in sprejel 
mestni svet MONG. V kolikor se mestni svet opredeli, da je potrebna sprememba,  
bo to tudi osnova za pripravo in spremembo odloka in pravilnika.   

 
 
 
 
   
 Miran Ljucovič 
 VODJA SLUŢBE MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


