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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS. št. 13/12) in 76. 
a člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in spremembe) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel naslednji  
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 
 

1. 
 
 

Mestna občina Nova Gorica, lastnica Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica, je 
seznanjena z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog 
občine, določenih z zakonom za celotno obdobje zapiranja in v času po zaprtju 
odlagališča nenevarnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica, v skladu 
z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16). 
 
 

2. 
 

 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 354-131/2009  
Nova Gorica, 
 Matej Arčon 

ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka: 354-131/2009-150  
Nova Gorica, 28. junija 2016 

 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
Na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 16. junija 2016 je bil sprejet sklep, 
da se odločanje o sklepu glede finančnega jamstva odloži do julijske seje, na kateri je 
potrebno mestni svet seznaniti o pripravljenosti drugih občin oziroma lastnikov Komunale 
za prispevanje k sanaciji odlagališča. 
 
Kot je bilo že obrazloženo v gradivu, ki je bilo obravnavano na prejšnji seji, je skladno z 
Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16, v nadaljevanju: 
uredba) dolžnost upravljavca odlagališča odpadkov, da pridobi okoljevarstveno dovoljenje 
za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju. Vlogo za to dovoljenje pa mora 
vložiti v 90 dneh od začetka veljavnosti uredbe (od 3. 6. 2016 dalje). 
 
Dopolnitve uredbe, ki so bile sprejete letos omogočajo, da upravljavec odlagališča kot 
pogoj za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja zagotovi finančnemu jamstvu 
enakovreden ukrep, to je izjavo občine kot lastnice odlagališča, da je seznanjena z višino 
finančnega jamstva in odgovornostjo v zvezi z zagotavljanjem izvirnih nalog občine, ki so 
določene za celotno obdobje zapiranja odlagališča in v času po njegovem zaprtju. Tako 
izjavo mora skladno z uredbo sprejeti občinski svet. 
 
Ker so se v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica odlagali odpadki tudi iz drugih 
okoliških občin, so med župani teh občin že potekali razgovori oz. je bila izpostavljena 
želja Mestne občine Nova Gorica glede skupnega kritja potrebnih stroškov. Župani so se 
načeloma strinjali s sodelovanjem oz. prispevanjem, vendar pa o kakršnihkoli zaključkih v 
zvezi s tem še ni mogoče govoriti. Tudi v kolikor bi obstajal konsenz vseh županov, gre 
za odločitve, ki bi jih morali sprejeti občinski sveti posameznih občin. Zato je trenutno 
nemogoče napovedati, kakšna bo pripravljenost posameznih občin k sofinanciranju 
stroškov sanacije oz. vzdrževanja zaprtega odlagališča odpadkov. 
 
Med razpravo na junijski seji Mestnega sveta je bilo tudi izpostavljeno, da je potrebna 
seznanitev Mestnega sveta z variantnimi izračuni višine finančnega jamstva oz. stroškov 
potrebnih za zaprtje odlagališča in ukrepov po zaprtju. Obrazložitev predlaganega sklepa 
zato dopolnjujemo z gradivom, ki ga je pripravil upravljavec Komunala Nova Gorica d.d., 
Nova Gorica.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 
 
 
PRIPRAVILA: 
 
Martina Remec Pečenko 
Načelnica Oddelka za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe 

Matej Arčon 
ŽUPAN 

  



 

Priloga: Obrazložitev priloženih variant za izračun višine finančnega jamstva za izvajanje 
zapiralnih del na odlagališču v sklopu CERO Nova Gorica in izvajanje vzdrževanja 
odlagališča v obdobju 30 let po zaprtju odlagališča, Komunala d.d. Nova Gorica, 24.6.2016 




