
MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, ki jo zastopa 

župan Matej Arčon,  matična št. 5881773, D.Š. 53055730 (kot koncedent) 

in 

KOMUNALA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. Junija 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa 

direktor Andrej Miška, matična številka:     5015812000 davčna številka:     SI98491881 

(kot koncesionar) 

sklepata 

Aneks št. 1 h 

KONCESIJSKI POGODBI ZA ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 

V CENTRU ZA RAVNANJE Z ODPADKI  NOVA GORICA 
 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata: 

 da je bil koncesionar izbran z upravno odločbo št. 354-131/2009-11, z dne 

09.03.2010, kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za podelitev koncesij za 

opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 

objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86/09, št. objave Ob-7166/09. Odločba je postala 

dokončna dne 29.03.2010, 

 da je bila dne 14.6.2010 sklenjena Koncesijska pogodba za odlaganje ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki 

Nova Gorica, št. 354-131 /2009 (v nadaljevanju: koncesijska pogodba), 

 da mora zaradi zahtev, ki jih pravni red nalaga koncedentu in koncesionarju (zlasti 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja,Ur.l. RS, št. 108/2009; 

ZVO-1C, ki je s 65. členom spremenil dikcijo do tedaj veljavnega 149. člena ZVO-1, s 

tem, ko je določil, da med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja 

sodi tudi obdelava mešanih komunalnih odpadkov, Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 

103/11), Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 61/11)), občina v 

okviru svojih izvirnih pristojnosti, zagotoviti izvajanje javnih služb na področju 

ravnanja z odpadki v skladu s predpisi, ki ureja delovanje lokalne samouprave in 

predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe, 

 

 da je potrebno za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče odpadkov 

ter za pridobitev okoljevarstvenega soglasja zagotoviti tudi opravljanje obdelave 

mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 60. členom Uredbe o odlaganju odpadkov 

na odlagališčih, 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=106484
http://www.uradni-list.si/1/content?id=104808


 da med strankama ni spora, da veljavna cena storitve iz koncesijske pogodbe ne 

obsega stroškov, povezanih z dejavnostjo obdelave mešanih komunalnih odpadkov 

pred odlaganjem, 

 da je koncesijsko pogodbo potrebno dopolniti tako, da bi bilo koncesionarju 

zagotovljeno nadomestilo za opravljanje obveznosti iz koncesijske pogodbe pod 

spremenjenimi pogoji, ki izhajajo zlasti iz 60. in naslednjih členov Uredbe o odlaganju 

odpadkov na odlagališčih oziroma tako, da bi se novim razmeram prilagodila cena 

opravljanja storitev. 

2. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da koncesionar pripravi vse potrebno za začetek izvajanja 

in prične z izvajanjem začasne dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred 

odlaganjem najkasneje v mesecu septembru 2012 in jo izvaja do pravnomočne izbire 

izvajalca javne službe skladno s 15. členom Pogodbe o sodelovanju pri pripravi in izvedbi 

projekta nadgradnje Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica, št. 353-01-3/2002-3 z dne 

4.10.2010. 

 
3. člen 

Pogodbeni stranki v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz 2. člena aneksa ugotavljata, da 

koncesionar javno službo izvaja na svoje stroške in tveganje, pri čemer se poplača na 

podlagi načela »povzročitelj plača«, in sicer po ceni storitve javne službe, ki se oblikuje v 

skladu s predpisi o oblikovanju cen. Načelo povzročitelj plača v zvezi z obremenjevanjem 

okolje ter obveznimi gospodarskimi javnimi službami varstva okolja v zakonu določa 10. člen 

ZVO-1. 

 

Po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/09; v nadaljevanju pravilnik) oblikuje in predlaga 

ceno storitve javne službe koncesionar, kot izvajalec javne službe, ki izvaja storitve javnih 

služb, za katere se oblikuje cena. Pri tem morajo cene storitev zajemati vse stroške, ki so 

potrebni in upravičeni za opravljanje javne službe. 

Dokler koncesionar ne more uveljaviti na stroškovnem principu utemeljene cene, skladno s 

Pravilnikom, predvidoma najmanj do izteka veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen 

komunalnih storitev (Ur.l. RS, št. 14/2012), sodi med obveznost občine tudi zagotovitev 

stroškovno pokritega izvajanja javne službe, zato krije upravičene stroške obdelave 

odpadkov pred odlaganjem koncedent.  

Stroški obdelave iz prejšnjega odstavka so stroški v višini, ki jih priznava Pravilnik. Ob 

sklepanju tega aneksa pogodbeni stranki ugotavljata, da znašajo ocenjeni mesečni stroški 

obdelave odpadkov pred odlaganjem 0,0324 EUR/kg pripeljanih odpadkov, ocenjen strošek 

na osebo/mesec pa 1,1005 EUR. V to vrednost so vključeni stroški najema naprav potrebnih 

za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, stroški odvoza in prevzema izločenih frakcij ter 

vsi ostali stroški, potrebni za izvajanje obdelave pred odlaganjem. Končna cena se bo 

oblikovala na podlagi znanih podatkov po prvem mesecu obratovanja. 



Na predlog katerekoli pogodbene stranke se lahko kadarkoli pred ali med izvajanjem 

dejavnosti predhodne obdelave mešanih komunalnih odpadkov ponovno preveri in določi 

višino upravičenih stroškov. Novo določeni stroški začnejo veljati v tistem mesecu, v katerem 

je predviden pričetek obdelave odpadkov pred odlaganjem.  

Pravno podlago za plačilo koncedenta iz tega in naslednjega člena aneksa predstavljata 59. 

in 60. člen ZGJS.  

4. člen 

Do uveljavitve načela »povzročitelj plača«, skladno s prejšnjimi členi, se stroški izvajanja 

dejavnosti za prebivalce Mestne občine Nova Gorica, plačujejo iz proračuna koncedenta, in 

sicer tako, da bo koncedent fakturo v mesečnem znesku po ceni iz četrtega odstavka 3. 

člena plačal 30. dan od dneva prejema fakture na transakcijski račun izvajalca številka SI56 

0475 0000 0489 707. 

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi 

naslednji delovni dan. 

Kot dan plačila se šteje dan, ko naročnik izda nalog za izplačilo. 

 

5. člen 

 

Ob sklenitvi aneksa bo koncesionar koncedentu izročil tri (3) bianco menice z meničnimi 

izjavami s pooblastilom koncedentu za izpolnitev in unovčenje. Menice bodo imele klavzulo 

brez protesta in »ne po odredbi«. Menice bo koncedent lahko unovčil do maksimalne višine 

vsake menice 100.000,00 EUR, če se v času trajanja pogodbe izkaže, da dela niso izvedena 

skladno s tem aneksom, v dogovorjeni kvaliteti in obsegu oziroma v primeru, da koncesionar 

v času veljavnosti te pogodbe ne izvršuje drugih svojih obveznosti v skladu s pogodbo. 

 

6. člen 

 

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun Komunale Nova Gorica d.d., 

predstavniku ali posredniku Mestne občine Nova Gorica obljubil, ponudil ali dal kakšno 

nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 



Pred sklenitvijo pogodbe je izvajalec predal vso dokumentacijo in dokaze, ki so predvideni po 

Zakonu o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/2004, št. 92/2005 Skl.US: U-I-263-05-

6, 97/2005 Odl.US: U-I-163/05-36, 100/2005 Skl.US: U-I-296/05, 20/2006-ZNOJF-

1, 33/2007 Odl.US: U-I-57/06-28), da ne obstojijo omejitve po tem zakonu, kar naročnik s 

podpisom te pogodbe potrjuje. 

 

7. člen 

 

Vsa ostala določila koncesijske pogodbe ostanejo nespremenjena in še naprej v veljavi. 

 

8. člen 

 

Aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne s sklenitvijo 

pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij glede zagotovitve predhodne obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica med MONG ter Občinami: 

Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal ob Soči in Renče-Vogrsko. 

 

Ta aneks je sestavljen v 4 izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka 

pogodbena stranka prejme po 2 izvoda. 

 

 

Številka:                                                                          Številka:354-131/2009 

Datum:                                                                            Datum: 

KONCESIONAR                                                             KONCEDENT 

KOMUNALA NOVA GORICA d.d.                                MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Direktor                                                                           Župan 

Andrej Miška                                                                   Matej Arčon 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3955
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200597&stevilka=4262
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4365
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200620&stevilka=752
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1768

