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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17) in prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12 in 76/17) in na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 2/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne_________________sprejel  

S K L E P 

1. 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrjuje z Elaboratom o oblikovanju cen storitev 
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občin: 
Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko 
predlagane cene, ki jih je predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. z 
dne 18. 4. 2018. 

Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:  

1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0227 €/kg. 

1.2. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1477 €/kg. 

2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0221 €/kg. 

2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1460 €/kg. 

3.1. Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0402 €/kg. 

3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0322 €/kg. 

4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0333 €/kg. 

4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0351 €/kg. 

 
2. 

 
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2018. 

Številka: 354-92/2018  
Nova Gorica, 

 Matej Arčon      
     ŽUPAN 



 

 

Številka: 354-92/2018-2 
Nova Gorica, 31. maja 2018 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Skladno s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 
76/17) ter skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 2/17), predlaga Komunala Nova Gorica d.d., kot izvajalec 
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova 
Gorica, nove cene izvajanja storitev gospodarske javne službe za: 

- Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

- Obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in  

- Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

Komunala Nova Gorica d.d. je dne 24.4.2018 Mestni občini Nova Gorica predložila 
Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb  s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki na področju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, 
MONG, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: Elaborat). S predloženim 
Elaboratom predlaga nove cene na kg zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov, ki jih 
bodo plačevali uporabniki. 
 
Predloženi Elaborat upošteva obračunsko obdobje koledarsko leto 2016 in predračunsko 
obdobje leto 2018 (obdobje od 1.7.2018 do 30.6.2019). Osnovne predpostavke za 
pripravo Elaborata so podrobneje opisane v priloženem Elaboratu. 
 
Pri tem je potrebno izpostaviti, da se je v letu 2016 povečala količina zbranih komunalnih 
odpadkov glede na leto 2015, in sicer iz 18.264.176 kg v letu 2015 na 18.898.606 kg v 
letu 2016. Količina bioloških odpadkov pa se je iz 1.824.358 kg v letu 2015 povečala na 
2.033.080 kg v letu 2016. 
 
Izvajalec javne službe tako načrtuje za predračunsko obdobje 2018 naslednje količine 
zbranih odpadkov: 18.750.000 kg komunalnih odpadkov in 2.400.000 kg bioloških 
odpadkov. Tako se spreminja tudi načrtovana količina zbranih komunalnih odpadkov na 
osebo na mesec, in sicer iz sedaj obračunanih 18,09 kg, na 19,41 kg na osebo mesečno. 
Načrtovana povprečna količina zbranih bioloških odpadkov pa se povečuje iz 2,66 kg na 
osebo na mesec, na 3,29 kg na osebo mesečno. Primerjava med trenutnim normativom 
in novim normativom, ki je predstavljen v Elaboratu, je prikazana v Tabeli 1. 
 

Tabela 1: primerjava normativa za obračun glede na količino zbranih odpadkov 

   

 
trenuten normativ 

predlagan nov 
normativ od 1.7.2018 

 
kg/mesec/osebo kg/mesec/osebo  

zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 18,09 19,41 

zbiranje bioloških odpadkov 2,66 3,29 

obdelava mešanih komunalnih odpadkov 11,61 12,28 

odlaganje ostankov MKO 6,04 4,30 

 



 

 
Druga pomembnejša dejstva, ki vplivajo na višino predračunskih stroškov za leto 2018 pa 
so še:  

- nabava novega vozila za zbiranje kuhinjskih bioloških odpadkov vključno z novo 
zaposlitvijo ter nabava delno rabljene naprave za stiskanje in baliranje ločeno 
zbranih frakcij na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Razlog za nabavo 
novega vozila je povečanje odstotka ločeno zbranih kuhinjskih bioloških odpadkov 
v primerjavi z mešanimi komunalnimi odpadki. Povečevanje deleža teh odpadkov 
je potrebno zasledovati tudi v prihodnje, in to ne le iz razloga, ker gre za enega od 
ciljev Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki. Razlog za nabavo 
»nove« stiskalnice je dotrajanost obstoječe stiskalnice, ki je tudi v celoti 
amortizirana. Stiskanje in baliranje ločeno zbranih odpadkov (plastike, papirja in 
tekstila) omogoča lažje skladiščenje zbranih odpadkov, lažjo manipulacijo, manjše 
skladiščne površine in manjše prevozne stroške. 

- v družbi CEROZ d.o.o. iz Hrastnika, kjer že dve leti obdelujejo in odlagajo naše 
mešane komunalne odpadke in so tudi dlje časa napovedovali dvig cene izvajanja 
njihove storitve, so ta dvig tudi dejansko uveljavili. Tudi občine smo bile 
obveščene o povišanju cene storitve za skoraj 9 EUR/tono, izvajalec pa je to 
povišanje upošteval pri pripravi elaborata. Kljub temu dvigu bo cena izvajanja 
storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov še vedno najnižja v 
Sloveniji. Občine lastnice CEROZ-a so novo višjo ceno že sprejele s 1.4.2018.  

 
Kljub vsem navedenim višjim stroškom in povečani količini zbranih odpadkov, pa 
izvajalec gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) glede na razliko med potrjeno 
in obračunsko ceno za preteklo obračunsko obdobje predlaga, da se cena na uporabnika 
za obdobje od 1.7.2018 do 30.6.2019 zniža za 1,48 odstotka, in sicer na območju vseh 
šestih občin. 
  
V tabelah 2 in 3 sta prikazani trenutno veljavna cena in cena, ki jo na podlagi Elaborata 
predlaga izvajalec GJS v sprejem za obdobje po 1.7.2018. Cena je predvidena na osebo 
na mesec, Komunala Nova Gorica d.d. pa uporabnikom fakturira storitev izvajanja GJS 
za obdobje dveh mesecev. 
 
 
Tabela 2: Trenutno veljavna cena (na osebo/mesec) 
 

element na računu normativ kg 
cena 
€/kg znesek € 

zbiranje KO                       - cena infrastrukture 18,09 0,0351 0,63 

                                           - cena storitve 18,09      0,1794 3,25 

zbiranje BIO 
odpadkov  - cena infrastrukture 2,66 0,0120 0,03 

                                            - cena storitve 2,66      0,1574 0,42 

obdelava MKO                - cena infrastrukture 11,61 0,0390 0,45 

                                             - cena storitve 11,61  0,0091 0,11 

odlaganje KO                  - cena infrastrukture 6,04 0,0320 0,19 

                                           - cena storitve 6,04 0,061 0,04 

skupaj € na osebo/mesec     5,12 

DDV 9,50%   0,49 

skupaj € na osebo/mesec z DDV     5,61 

 
 



 

Tabela 3: Predlagana nova cena skladno s predloženim Elaboratom za obdobje po 
1.7.2018 (na osebo/mesec) 
 
 

element na računu 
normativ 
kg cena €/kg znesek € 

zbiranje KO  - cena infrastrukture          19,41 0,0227 0,44 

                          - cena storitve 19,41 0,1477 2,87 

zbiranje BIO 
odpadkov  - cena infrastrukture 3,29 0,0221 0,07 

                                           - cena storitve 3,29 0,1460 0,48 

obdelava MKO  - cena infrastrukture 12,28 0,0402 0,49 

                             - cena storitve 12,28 0,0322 0,40 

odlaganje KO  - cena infrastrukture 4,30 0,0333 0,14 

                              - cena storitve 4,30 0,0351 0,15 

skupaj na osebo na mesec     5,04 

DDV 9,50%   0,48 

skupaj na osebo na mesec z DDV     5,52 

 
Komunala Nova Gorica d.d. je na računih izstavljala tudi dobropise za preveč plačano 
takso za obremenjevanje okolja iz preteklosti, in sicer do vrnitve celotne vrednosti. Konec 
julija 2018 se to obdobje izteče, uporabniki bodo zadnjič prejeli dobropis na računu za 
obdobje julij-avgust 2018. 
 
Predlog spremembe (znižanje) cene za 1,48 % predstavlja nominalno znižanje za 0,08 
EUR/osebo/mesec (brez DDV), oziroma 0,09 EUR z DDV. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 
 
 
Pripravila:                                                                                     
Martina Remec Pečenko                                                       Matej Arčon 
Vodja Oddelka za gospodarstvo                                                      ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
Matej Živec 
Višji svetovalec za 
gospodarske javne službe 
 
 
V sodelovanju s 
Komunala Nova Gorica d.d. 
 
 
 
Priloga:  

- Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja 
s komunalnimi odpadki na področju občin: Brda, Kanal ob Soči, Miren-
Kostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, datum 18.4.2018 


