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(Skrajšani postopek)
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11- ORZGJS40), 29. in 61. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 - odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US), 3. in 17.
člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-ZP-1-UPB8, 21/13, 111/13, 24/14odl. US, 92/14-odl.US, 32/16 in 15/17-odl.US), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, 48/12 in 28/13,
53/13), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17),
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _____________ sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju
Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk,
Rožna Dolina in Pristava
1. člen
V 63. členu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja
in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica
in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (Uradni list RS, št. 8/10, 68/17) se
tretji odstavek spremeni, tako da se na novo glasi:
»(3) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po
tem odloku predpisana globa, opravlja občinski inšpekcijski organ Medobčinske uprave
Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.
Za tretjim odstavkom 63. člena odloka se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti organi, pristojni za nadzor izdajajo odločbe ter
odrejajo druge ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi, katerih namen je zagotoviti
izvrševanje določb tega odloka ali koncesijske pogodbe.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembi in
dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova
Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in
Pristava
V 63. členu veljavnega Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za
mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (Uradni list
RS, št. 8/10 in 68/17 – v nadaljevanju Odlok) je določen organ, ki opravlja nadzor na
izvajanjem javne službe. Nadalje 3. odstavek 63. člena v Odloka določa, da lahko v
primeru ugotovljenih nepravilnosti pristojni organi izdajajo odločbe ter odrejajo druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb koncesijskega akta (odloka) ali
koncesijske pogodbe. Odlok tako nima posebej določenega organa, ki opravlja nadzor
nad izvajanjem samih določil Odloka. Organ, ki izvaja nadzor nad posameznim
predpisom, pa mora biti v predpisu določen. Slednje izhaja iz 45. člena Zakona o
prekrških (7/03, 86/04, 7/25 - skl. US, 34/05 - odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 - popr.,
115/06, 139/06 - odl. US, 17/08, 21/08 - popr., 76/08 - ZIKS-1C, 109/09 - odl. US, 108/09,
45/10 - ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl.
US – ZP-1), ki med drugim določa, da so prekrškovni organi upravni in drugi državni
organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in
uredb, s katerimi so določeni prekrški, in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so s
posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških.
Ker veljavna določila Odloka ne omogočajo ustreznega izvajanja inšpekcijskega
nadzora, saj organ za izvajanje le-tega ni izrecno določen, se predlaga sprejem
predlagane spremembe odloka.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
S spremembo odloka želimo omogočiti občinskemu inšpekcijskemu organu izvajanje
nadzora nad določili odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku
predpisana globa.
3. Pravne podlage za sprejem odloka:
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO,
127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11- ORZGJS40);
- Zakon o prekrških (Uradni list RS,7/03, 86/04, 7/05 - skl. US, 34/05 - odl. US,
44/05, 40/06, 51/06 - popr., 115/06, 139/06 - odl. US, 17/08, 21/08 - popr., 76/08 ZIKS-1C, 109/09 - odl. US, 108/09, 45/10 - ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US );
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 27/08 - odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl.
US);
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17).
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
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S sprejemom predlaganega odloka bo pristojni inšpekcijski organ izrecno poimenovan,
kar je v skladu z določili Zakona o prekrških in je osnova za izvajanje inšpekcijskega
nadzora.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
S sprejemom predlaganega odloka nove finančne obveznosti ne bodo nastale.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, se skladno s 1. alinejo 1.
odstavka 70.a člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, predlaga
sprejem odloka po skrajšanem postopku.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi odlok
obravnava in sprejme.

Pripravila:
Martina Remec Pečenko
Vodja Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne službe

Matej Arčon
ŽUPAN

Marjan Jug
Višji svetovalec za gospodarske
javne službe
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