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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17,  78/79 
in 44/22-ZVO-2), 43. člena Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 157/20) 
in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne __________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen 
storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 
2021. 
 
 

2. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen 
storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 
2022. 
 
 

3. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 354-219/2021        dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica,          ŽUPAN 



 

 
Številka: 354-219/2021-4 
Nova Gorica, 7. julija 2022 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Podjetje Komunala Nova Gorica d.d. je pripravila Elaborata o oblikovanju cen storitev 
gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leti 2021 in 
2022. Pripravljena Elaborata sta skladna z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/12, 109/12, 76/17 in 78/79). 
 
V letu 2021 je bil objavljen javni razpis za izbor koncesionarja za izvajanje gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju petih občin -  
Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren – Kostanjevica, Mestna občina Nova 
Gorica in Občina Renče – Vogrsko. Z družbo Komunala Nova Gorica d.d. je bila 
podpisana petletna koncesijska pogodba, s pričetkom izvajanja 1. 1. 2022. V sklopu 
ponudbe je podjetje pripravilo tudi Elaborat o oblikovanju cen GJS zbiranja komunalnih 
odpadkov, ki je bil obravnavan na lanski novembrski seji in je osnova za trenutno 
veljavne cene storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi 
odpadki. Pri pripravi elaborata pa zaradi primerljivosti ponudb niso bila upoštevana 
pretekla obračunska obdobja, za katera poračun še ni bil izveden in sicer za leti 2019 in 
2020. 
 
Skladno s 43. členom Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 157/20, v 
nadaljevanju odlok) je podjetje v juniju 2021 pripravilo nov elaborat o oblikovanju cen na 
podlagi obračunskih obdobij 2019 in 2020 ter predračunskem obdobju 2021. Elaborat pa 
ni bil predmet javne obravnave, saj bi tedanje razkritje občutljivih podatkov zelo koristilo 
konkurentom, ki bi se lahko prijavili na javni razpis. Zato naveden elaborat v seznanitev 
mestnemu svetu podajamo skupaj z elaboratom za leto 2022. Iz elaborata je razvidno, da 
je družba z izvajanjem storitev GJS ravnanja z odpadki v letih 2019 in 2020 ustvarila 
319.074 EUR negativnega rezultata. 
 
Družba je v letošnjem letu pripravila nov Elaborat na podlagi obračunskega obdobja 2021 
in predračunskega obdobja 2022, zaradi dviga cen sredi leta 2020 je družba v letu 2021 
iz naslova izvajanja storitev GJS ravnanja z odpadki ustvarila presežek v višini 240.828 
EUR. Tako je za poračun v naslednjih letih ostalo še 78.246 EUR. 
 
Mestni svet se z navedenima elaboratoma samo seznanja in nista podlaga za sprejem 
novih cen storitev, saj so, skladno z določili Koncesijske pogodbe za zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov, cene v prvem letu koncesije, to je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2022 fiksne. Elaborat za leto 2023, ki bo osnova za oblikovanje novih cen gospodarskih 
javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, bo podjetje pripravilo v prvih 
mesecih leta 2023 in bo predmet obravnave na mestnem svetu v prvi polovici leta 2023. 
 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženo gradivo 
obravnava ter sprejme predlagani sklep. 
 
 

Martina Remec Pečenko      dr. Klemen Miklavič 
Vodja Oddelka za gospodarstvo                ŽUPAN 
in gospodarske javne službe 



 

Matej Živec 
Višji svetovalec za gospodarske 
javne službe 

 
 
 
 
PRILOGA: 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja 
s komunalnimi odpadki za leto 2021 na področju občin: Občina Brda, Občina 
Kanal ob Soči, Občina Miren – Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina 
Renče – Vogrsko, junij 2021 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja 
s komunalnimi odpadki za leto 2022 na področju občin: Občina Brda, Občina 
Kanal ob Soči, Občina Miren – Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina 
Renče – Vogrsko, junij 2022 


