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              Hitri postopek 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami), 
3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s 
spremembami), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami), 
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) 
in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) ter skladno s 
143. in 152. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne____________ sprejel 
 
 

 
 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA 
o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica 

 
 

1. člen 
 
V 7. členu Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) se črta četrti odstavek. 
 
Dosedanji peti odstavek 7. člena  postane četrti odstavek. 
 
 

2. člen 
 

V prvem odstavku 27. člena se črta stavek »Cena je lahko različna za različne kategorije 
povzročiteljev.«. 
 

3. člen 
 
Četrti odstavek 27. člena  se spremeni tako, da se glasi: 
 
»(4) Pogodbeni povzročitelj je dolžan izvajalcu predajati  mešane komunalne odpadke, 
lahko pa se z izvajalcem dogovori tudi za predajo ostalih ločeno zbranih frakcij 
odpadkov.« 
 

4. člen 
 
V prvem odstavku 29. člena se črta stavek »Smetarina je lahko diferencirana za različne 
kategorije povzročiteljev.«  

 
Drugi odstavek 29. člena  se spremeni tako,da se glasi: 
 
»(2) Merilo za določitev smetarine je pavšalno določena količina posameznih storitev 
javnih služb na osebo na mesec, ločeno za: 
- storitev zbiranja komunalnih odpadkov, 
- storitev zbiranja bioloških odpadkov, 
- storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 



 

 

Za drugim odstavkom 29. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
 
»(3) Za poslovne dejavnosti oziroma za uporabnike poslovnih prostorov se pri obračunu 
upošteva pavšalno določena količina oddanih odpadkov sorazmerno s površino poslovnih 
prostorov. Obračunska lestvica se določi v Pravilniku iz 26. člena. 
 
(4)Pavšalne količine posameznih storitev javnih služb hkrati s sprejetjem cen storitev 
javnih služb potrdi mestni svet.« 
 
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 29. člena postanejo peti, šesti, sedmi, 
osmi in deveti odstavek 29. člena. 
 

5. člen 

 
Spremeni se 32. člen  tako, da se glasi: 
 
»(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinski inšpekcijski organ. 
 
(2) Pooblaščene osebe izvajalca so dolžne ugotovljene kršitve določil odloka 
dokumentirati in o tem obvestiti občinski inšpekcijski organ.« 
 

6. člen 
 

33. člen se črta. 
 

7. člen 
 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po 
objavi. 
 
 
 
Številka:  352-01-11/2005 
Nova Gorica,  

Matej Arčon 
    ŽUPAN       

 
 



 

 

Številka: 352-01-11/2005-13 
Nova Gorica, 3. novembra 2013 
 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejemu Odloka o spremembi odloka o 
zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica 

 
Razlog za sprejem tega odloka oziroma za spremembo Odloka o zbiranju in prevozu 
komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) je 
neusklajenost nekaterih določil z veljavno zakonodajo. Gre za določila, ki se nanašajo na 
obračunavanje storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. V skladu z Uredbo 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba) je potrebno uskladiti občinske akte z uredbo v 
roku 15 mesecev po  uveljavitvi  uredbe, to je do 31.3.2014.  
Potrebno je tudi dopolniti določila glede nadzora nad izvajanjem določil odloka, in sicer 
konkretizirati organe nadzora tako, da bo pristojnost ukrepanja v primeru ugotovljenih 
kršitev odloka, nedvoumno določena. 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 
 
S predlagano spremembo Odloka želimo uskladiti določila tega akta z določili Uredbe  v 
primeru obračuna smetarine uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb ter na 
transparenten način določiti pristojnost občinske inšpekcijske službe pri izvajanju določil 
tega odloka. 
 

3. Pravne podlage za sprejem odloka: 
 
Pravna podlaga za sprejem predlaganega odloka je 19. člen Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 30. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
 
Predlagan odlok skladno z uredbo prepoveduje diferenciranje cen različnim kategorijam 
uporabnikov, določa za katere storitve se zaračunava smetarina ter določa način 
potrjevanja pavšalnih količin odpadkov, za katere se zaračunava smetarina. 
S predlaganim odlokom se tudi konkretizira organe, ki so pristojni za izvajanje nadzora in 
izrekanje ukrepov v primeru kršitev tega odloka. 
 
 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega 
pravilnika: 

 
Po sprejetju predlaganega odloka za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale nove 
materialne obveznosti. 
 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 
 



 

 

Skladno s 64. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 108/12) predlagamo sprejem odloka po hitrem postopku, ker gre za manjše 
spremembe oz. dopolnitve odloka.  
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok 
obravnava in sprejme.  
 
 
Pripravila:                                                                                    
Martina Remec Pečenko                              Matej Arčon                         
Načelnica Oddelka za gospodarstvo                                                ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 


