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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) 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 in 109/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne_________________sprejel  
 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z Elaboratom o izvajanju 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih 
občinskih javnih služb varstva okolja predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d., z dne 
8.3.2013. 
 
 

2. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica daje soglasje k predlaganim cenam storitev 
gospodarskih javnih služb, in sicer: 
 

1. Cena za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0586 EUR/kg. 
2. Cena za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

znaša 0,0648 EUR/kg. 
3. Cena za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0281 EUR/kg. 

 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati s 1. 4. 2013. 
 
 
 
Številka: 354-113/2011 
Nova Gorica, 

Matej Arčon 
                ŽUPAN 

 
 



 

 
Številka: 354-113/2011-7 
Nova Gorica, 13. marec 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Izvajalec gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, Komunala Nova Gorica d.d. je 
skladno s 3. odstavkom 26. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v 
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) in 3. odstavkom 10. člena Odloka o 
odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanju komunalnih odpadkov v Centru za 
ravnanje z odpadki Nova Gorica (Uradni list RS, št. 120/07) pripravil Elaborat o izvajanju 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cen storitev obveznih 
občinskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Elaborat). 
 
Osnovni razlog za pripravo Elaborata, ki na novo določa cene ravnanja z odpadki je, da 
trenutno veljavna cena, ki je v veljavi že več kot deset let, in sicer od 1.5.2001 in znaša 
skupaj 0,07803 EUR/kg odpadkov, ne pokriva vseh upravičenih stroškov, ki nastajajo pri 
izvajanju javnih služb ravnanja z odpadki. Oskrbovalni standard ter z njim povezani 
tehnični, vzdrževalni in organizacijski ukrepi, ki se izvajajo za opravljanje gospodarski 
javni služb ravnanja s komunalnimi odpadki, so se od takrat spreminjali in dopolnjevali. 
Te zahteve koncesionarju nalagajo nove naloge, večje odgovornosti ter postavljajo vse 
višji standard opravljanja teh služb, hkrati pa zvišujejo tudi stroške opravljanja storitev. 
Obstoječe cene ravnanja z odpadki tako ne pokrivajo več stroškov teh storitev. 
 
Glavni elementi, ki vplivajo na povišanje cene so naslednji:  

- uvedba obvezne predhodne obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov od 
leta 2013 dalje, 

- najem dodatne čistilne naprave za odlagališče odpadkov zaradi zadostitve 
veljavnim predpisom,  

- poostreni predpisi na področju ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in 
določenih ločenih frakcij odpadkov, 

- ureditev ravnanja z biološkimi odpadki v skladu z novimi predpisi od 1.7.2011 
dalje,  

- povečanje zaposlitev zaradi povečanja števila zbirnih centrov, ekoloških otokov ter 
zahtev glede ravnanja z biološkimi odpadki v skladu s predpisi, 

- potreba po posodobitvi in razširitvi voznega parka ter posledično višja amortizacija 
- uvedba najemnine za infrastrukturo odlagališča v vrednosti njene amortizacije od 

leta 2010 dalje,  
- uvedba finančnega jamstva za zapiranje in vzdrževanje po zapiranju odlagališča v 

skladu s predpisi,  
- splošen dvig cen energentov, materiala, storitev in dela. 

 
Predlagan dvig cene znaša 2,4310 € z DDV na osebo mesečno, oziroma 67,84 % dvig 
cen gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. S predlagano novo ceno 
bodo pokriti vsi upravičeni stroški za izvajanje javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki. 
 



 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženi 
elaborat in sprejme predlagani sklep.  
 
 
Martina Remec Pečenko        Matej Arčon  
Načelnica Oddelka za gospodarstvo          ŽUPAN  
in gospodarske javne službe  
 
 
Matej Živec  
Svetovalec za gospodarske  
javne službe 


