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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet  Mestne občine Nova Gorica na seji dne__________________sprejel  
 
 

 
 

S K L E P 
o potrditvi Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica  

 
 
 
 

1.  
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrdi Aneks št. 1 h Koncesijski pogodbi za 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za 
ravnanje z odpadki, št. 354-131/2009-11 z dne 09.03.2010. 
 
 

2.  
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 

 
Številka: 354-131/2009 
Nova Gorica,  
                                                                                                       Matej Arčon      
                                                                                                           ŽUPAN 
 



 

 

 
Številka: 354-131/2009-21   
Nova Gorica, 22. junija 2012 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

 
Mestna občina Nova Gorica je dne 14.6.2010 sklenila Koncesijsko pogodbo za odlaganje 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z 
odpadki Nova Gorica ter Koncesijsko pogodbo za zbiranje in prevoz komunalnih 
odpadkov v Mestni občini Nova Gorica s koncesionarjem Komunala Nova Gorica, d.d. 
 
Skladno s 149. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s 
spremembami) sodi med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja tudi 
obdelava mešanih komunalnih odpadkov. Koncesijska pogodba za odlaganje odpadkov 
na več mestih regulira dejavnost izvajalca javne službe v zvezi z obdelavo oz. predelavo 
odpadkov – torej dejavnostjo obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem. 
Dejavnost obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem pa se dejansko na 
Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica ne izvaja, oz. se ne izvaja v taki meri, da bi to 
zadostovalo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča.  
Skladno z določili Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11 
– v nadaljevanju Uredba) je zato nujno zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih 
odpadkov pred odlaganjem, zaradi česar je potrebno skleniti aneks h koncesijski pogodbi 
in v njem določiti način zagotovitve nadomestila koncesionarju za opravljanje te 
dejavnosti. Veljavna cena storitve namreč ne obsega stroškov za obdelavo mešanih 
odpadkov pred odlaganjem. Ker se do prenehanja veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih 
cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 14/12), to je do 28.08.2012, ne more 
oblikovati taka cena storitve javne službe, ki bo zajemala vse stroške, ki so potrebni in 
upravičeni za opravljanje te javne službe, bo morala občina do takrat pokriti vse stroške 
izvajanja te dejavnosti. 
 
Glede na to, da se javna služba odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov izvaja tudi na območju ostalih petih občin (Miren-Kostanjevica, 
Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Brda in Kanal ob Soči), skladno z njihovimi predpisi o 
ravnanju z odpadki na način kot je določen v Mestni občini Nova Gorica, je nujno skleniti 
dogovor oz. pogodbo z vsemi občinami, v kateri bodo urejene vse pravice in obveznosti 
ostalih občin v zvezi z dejavnostjo začasne obdelave mešanih komunalnih odpadkov. 
Sklenitev pogodbe je ključna za porazdelitev stroškov v zvezi s storitvijo obdelave 
odpadkov med občinami, zato bo tudi veljavnost aneksa h koncesijski pogodbi vezana na 
sklenitev te pogodbe. Cena storitev bo sicer za vse navedene občine enaka, stroški 
izvajanja dejavnosti, ki jih bo morala pokriti posamezna občina pa bodo na občine 
porazdeljeni glede na število prebivalcev, ki jih ima posamezna občina oz. glede na 
količine pripeljanih odpadkov po naslednjih deležih: Šempeter-Vrtojba: 15,63 %, Renče-
Vogrsko: 5,89 %, Brda: 7,52 %, Kanal: 7,68 %, MONG: 56,29 % in Miren-Kostanjevica: 
6,89 %. 
Količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov, ki bi jih bilo potrebno predhodno 
obdelati na odlagališču Stara Gora  iz vseh navedenih občin znaša 17.500 ton. 
 
Faze predhodne obdelave mešanih komunalnih odpadkov so naslednje: 



 

Odpadki se po vhodnem tehtanju hranijo na območju, kjer poteka primarna mehanska 
obdelava do pričetka mehanske obdelave, ki poteka dnevno. Prva stopnja primarne 
mehanske obdelave zajema drobljenje odpadkov, druga stopnja pa zajema sejanje 
odpadkov, katere rezultat je izločitev lahkih frakcij, manjši delci pa grejo v proces biološke 
stabilizacje. Odsejani frakciji se uporabita kot surovina za pripravo alternativnega gorica, 
stabilizirani odpadek pa se odloži na odlagališču za nenevarne odpadke. Rezultat 
primarne mehanske obdelave je redukcija količine odpadka, ki ga je potrebno stabilizirati 
v procesu biološke obdelave, in sicer se vhodna količina 17.500 ton zmanjša na 13.145 
ton odpadka, ki se ga nadalje biološko obdela, kar traja skupno 6-8 tednov. 
 
Naprave, ki jih bo potrebno zagotoviti za izvajanje predhodne obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov so : 
- polipni grabilnik   
- drobilnik na gosenicah,  
- sejalnik 
- mešalnik bio odpadkov  
Ocena obratovalnih stroškov za 17.500 t/leto, od tega bo lahke frakcije 4.180 t/leto, 
stroški za lahko frakcijo pa 112,00 EUR/tono, medtem ko bo izločenih kovin 175 t/leto, 
prihodek od prodaje kovin pa 90,00 EUR/tono. 
Specifikacija stroškov je na letni ravni naslednja: 
- najemnina: 458.859,83 EUR, (26,22 EUR/t), 
- oddaja lahke frakcije: 468.160,00 EUR, (26,75 EUR/t), 
- ostalo: 58.000,00 EUR, (3,31 EUR/t), 
- prodaja kovin: - 15.750,00 EUR (-0,90 EUR/t), 
 
Skupaj je ocena stroška na letni ravni 969.269,83 EUR, oz. 55,39 EUR/tono. Ocenjen 
strošek na kg pripeljanih odpadkov tako znaša 0,0324 EUR, ocenjen strošek na 
osebo/mesec pa 1,1005 EUR. 
 
Končna cena storitve izvajanja dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov se bo 
oblikovala glede na dejanske parametre, v aneksu št. 1 h koncesijski pogodbi je zato v 4. 
odstavku 4. člena določeno, da se lahko na predlog katerekoli pogodbene stranke 
kadarkoli med izvajanjem dejavnosti obdelave ponovno preveri in določi višino 
upravičenih stroškov.  
Obdobje izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov bo skladno z aneksom št. 1 h 
koncesijski pogodbi od predvidoma septembra 2012 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. 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da priloženo gradivo 
obravnava in sprejme predlagani sklep. 
 
 
Pripravila:                                                                                     
Martina Remec Pečenko                      Matej Arčon                         
Načelnica Oddelka za gospodarstvo                                                 ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 
 
 

 


