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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 
18/19), 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 Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 2/2017) 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 14.  5. 2020. 

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

1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0006 €/kg. 

1.2. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1950 €/kg. 

2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0243 €/kg. 

2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,2612 €/kg. 

3.1. Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0133 €/kg. 

3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0701 €/kg. 

4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0026 €/kg. 

4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0221 €/kg. 

 
 

2. 
 
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2020. 

Številka: 354-47/2019 
Nova Gorica,    
                                                                                               dr. Klemen Miklavič 
                                                                                                         ŽUPAN 
 



 

 

Številka: 354-47/2019-11 
Nova Gorica, 18. maja 2020 
 
 

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, 
76/17 in 78/19) 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 18. 5. 2020 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 koledarski leti 2017 in 2018 ter 
predračunsko obdobje leto 2020 (obdobje od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021). Osnovne 
predpostavke za pripravo Elaborata so podrobneje opisane v priloženem Elaboratu. 
 
Pri tem je potrebno poudariti, da se je v letu 2017 in 2018 povečala količina zbranih 
komunalnih odpadkov glede na leto 2016. Razlog je predvsem v gospodarski konjunkturi, 
je pa pohvalno dejstvo, da se je izboljšal odstotek ustreznega ločevanja odpadkov in 
sicer iz 56,8 % zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2016 na 50,6 % v letu 2018, 
ter še dodatno izboljšanje v letu 2019 na 49,1 %.  
 
Ker pa je izvajalec javne službe v preteklih letih zbral več komunalnih odpadkov kot je 
načrtoval, se za predračunsko obdobje 2020 delno spreminja tudi normativ obračunskih 
količin. 
V letu 2017 je bilo zbranih iz naslova izvajanja javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov 20.888.308 kg, v letu 2018 20.272.706 kg, v letu 2019 je bilo zbranih 
19.390.846 kg, zato je izvajalec javne službe planiral za leto 2020 zbranih 19.100.000 kg 
komunalnih odpadkov. 
Na delu zbiranja bioloških odpadkov, je bilo v letu 2017 zbranih 1.997.510 kg, v letu 2018 
2.187.300, v letu 2019 2.442.836 kg, zato je bilo za leto 2020 planiranih 2.600.000 kg 
zbranih bioloških odpadkov. Trendi gredo v pravo smer. 
Na podlagi tako predstavljenih podatkov, se spremeni normativ obračunanih količin kot je 
predstavljen v spodnji tabeli: 
 
 
 
 
 
 



 

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

   

 trenuten normativ 
predlagan nov 
normativ od 1.7.2020 

 kg/mesec/osebo kg/mesec/osebo  

zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 19,41 20,61 

zbiranje bioloških odpadkov 3,29 3,71 

obdelava mešanih komunalnih odpadkov 12,28 12,00 

odlaganje ostankov MKO 4,30 4,20 

 
 
Izvajalec GJS je tudi podrobneje opisal vsebino in dvig posameznih struktur stroškov, in 
sicer: 

1. Odlaganje kosovnih odpadkov – povprečna cena odlaganja kosovnih odpadkov v 
letu 2018 je bila 108,91 €/t, trenutna cena pa je med 146 €/t in 175 €/t. Tej ceni je 
potrebno dodati še strošek prevoza do odlagališča. Določeni izvajalci odlaganja 
kosovnih odpadkov pa niti niso zainteresirani za prevzem le teh. 

2. Prevzem odpadnega lesa – še v letu 2018 in 2019 je izvajalec lahko oddajal 
odpadni les po precej nizki ceni. V letu 2020 pa ga oddaja tudi po večkratniku 
cene iz preteklih let. Razlog je v milih zimah, ter viških lesa na trgu, kar je 
posledica žledoloma in napada lubadarja. 

3. Prevzem kuhinjskih bioloških odpadkov – oddaja kuhinjskih bioloških odpadkov se 
izvaja po znatno nižji ceni kot oddaja mešanih komunalnih odpadkov, vendar višji 
kot je bila v preteklih letih. 

4. Obračun amortizacije – za izvajanje GJS mora izvajalec letno zagotavljati 
zamenjavo dotrajane opreme v določenem delu. Nenazadnje brez menjave 
dotrajane opreme rastejo stroški popravil in rezervnih delov ter nastajajo zamude 
pri odvažanju odpadkov. 

5. Razlika pri prodaji odpadnih surovin – v letu 2019 so že znatno padle cene 
odkupa odpadnih surovin (predvsem kartona), ki jih izvajalec zbira okviru GJS in 
nato proda. Ti prihodki znižujejo strošek izvajanja GJS. Že v letu 2019 so se 
prihodki znižali za cca 15.000 €, v letu 2020 pa se ta trend nadaljuje, zato je 
izvajalec planiral, da bo v letu 2020 dosegel za 38.234 € nižje prihodke iz prodaje 
zbranih odpadnih surovin. 

6. Strošek dela – z uveljavitvijo zakona o minimalni plači, je bilo pričakovati tudi dvig 
      stroškov dela za izvajanje GJS. 
7. Strošek infrastrukture – od leta 2019 oz. po pridobitvi okoljevarstvenega 

dovoljenja za čas zapiranja in po njegovem zaprtju odlagališča nenevarnih 
odpadkov v Stari Gori je potrebno koncentrat iz čistilne naprave, ki se ga je do 
takrat injektiralo v telo odlagališča, voziti s cisternami na centralno čistilno napravo 
v Vrtojbi, kar poviša stroške izvajanja za cca 50.000 € 

8. Strošek obdelave in odlaganja MKO – v letu 2018 je bil strošek obdelave in 
odlaganja MKO 99,12 €/t, v letu 2020 pa je načrtovan strošek pri trenutnem 
izvajalcu po ceni 146 €/t. Nekoliko sicer pada količina zbranih mešanih 
komunalnih odpadkov zaradi večjega ločevanja odpadkov, vendar je porast 
stroška še vedno zelo visoka. 

 
Občinska uprava je Elaborat temeljito pregledala, posebej še izhodišča oz. predpostavke, 
na katerih temeljijo spremembe veljavnih cen, in sicer: cene odlaganja kosovnih 
odpadkov, cene prevzema odpadnega lesa, cene prevzema kuhinjskih bioloških 
odpadkov, obračun amortizacije, strošek prevozov, prihodke od prodaje surovin, 
povečanje stroška dela, stroška infrastrukture ter povečanje stroška storitev obdelave in 
odlaganja odpadkov. 



 

Ugotovili smo, da je vsebina elaborata skladna s predpisi, ter da je sprememba cen glede 
na predpostavke, ki jih je navedel izvajalec utemeljena, medtem ko smo za preveritev 
višine posameznih predračunskih stroškov dodatno zaprosili za pregled in mnenje še 
zunanje finančno podjetje, ki je pripravilo mnenje o upravičenosti dviga posameznih 
stroškov. To podjetje je na podlagi prejetih podatkov in opravljenih analiz ocenilo, da bi bil 
predviden dvig stroškov v letu 2020 lahko nižji za 112.000 EUR, z možnim razponom 
med 97.000 EUR in 181.000 EUR, predvsem na račun stroškov prevzema kuhinjskih 
bioloških odpadkov (ocena: 15.000 EUR), stroškov prevoza (ocena:10.005 EUR), 
stroškov obdelave in odlaganja (ocena: 7.028 EUR), ostalih stroškov (80.102 EUR). 
 
Izvajalec javne službe je v zvezi s temi priporočili glede znižanja stroškov navedel, da bi 
jih lahko tudi strokovno ovrgel, kljub temu pa jih je upošteval v popravku Elaborata z dne 
14. 5. 2020. 
 
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. 2020. 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 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 infra 
strukture 4,30 0,0333 0,14 

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

skupaj € na osebo/mesec     5,04 

DDV 9,50%   0,48 

skupaj € na osebo/mesec z DDV     5,52 

 
 
 
 
 
Tabela 3: Predlagana nova cena skladno s predloženim Elaboratom za obdobje po 
1.7.2020 (na osebo/mesec) 
 
 

element na računu 
normativ 
kg cena €/kg znesek € 

zbiranje KO  - cena infrastrukture 20,61 0,0006 0,01 

                          - cena storitve 20,61 0,1950 4,02 

zbiranje BIO 
odpadkov  - cena infrastrukture 3,71 0,0243 0,09 



 

                                           - cena storitve 3,71 0,2612 0,97 

obdelava MKO  - cena infrastrukture 12,00 0,0133 0,16 

                             - cena storitve 12,00 0,0701 0,84 

odlaganje KO  - cena infrastrukture 4,20 0,0026 0,01 

                              - cena storitve 4,20 0,0221 0,09 

skupaj na osebo na mesec     6,19 

DDV 9,50%   0,62 

skupaj na osebo na mesec z DDV     6,78 

 
Predlog spremembe (zvišanja) cene za 22,8 % predstavlja nominalno zvišanje za 1,15 
EUR/osebo/mesec (brez DDV), oziroma 1,26 EUR z DDV. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
obravnava in sprejme. 
 
 
Pripravila:                                                                                     
Martina Remec Pečenko                                                    dr. Klemen Miklavič 
Vodja Oddelka za gospodarstvo                                                         ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 
Anuška Radikon 
Strokovna sodelavka za poslovno-finančno 
spremljanje projektov 
 
 
 
 
 
 
 
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 14.  5. 2020 




