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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

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrjuje z Elaboratom o oblikovanju cene
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene, ki jih je predlagal
izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. z dne 18. 3. 2016.
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
1.1.

Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0351 €/kg.

1.2.

Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,1794 €/kg.

2.1.

Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0120 €/kg.

2.2.

Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1574 €/kg.

3.1.

Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0390 €/kg.

3.2.

Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 0,0091 €/kg.

4.1.

Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0320 €/kg.

4.2.

Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0061 €/kg.

2.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s prvim dnem po poteku meseca, v
katerem ga sprejme zadnji od občinskih svetov občin, na območju katerih izvaja javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki Komunala Nova Gorica d.d., najkasneje pa s
1.7.2016.
Številka:354-23/2016
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 354-23/2016-2
Nova Gorica, 30. marca 2016
OBRAZLOŽITEV

-

Skladno s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (uredba MEDO; Uradni list RS, št.
87/2012 z dne 16. 11. 2012), predlaga Komunala Nova Gorica, 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 je dne 23.3.2016 Mestni občini Nova Gorica predložila Elaborat o
oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na področju
občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba in RenčeVogrsko. S predloženim Elaboratom predlaga nove cene na kg zbranih, obdelanih in
odloženih odpadkov, ki jih bodo plačevali uporabniki.
Predloženi Elaborat upošteva obračunsko obdobje leto 2014 in predračunsko obdobje
leto 2016. Osnovne predpostavke za pripravo Elaborata so podrobneje opisane v
priloženem Elaboratu.
Z dnem 31.12.2015 je potekel rok za začasno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
skladno s 74. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov. Od 1.1.2016 dalje pa je potrebno
mešane komunalne odpadke voziti na obdelavo in odlaganje le v ustrezno registrirane
Centre za ravnanje z odpadki. Zaradi visokih investicij v izgradnjo omenjenih Centrov, je
bilo pričakovati, da se bo strošek obdelave in odlaganja v letu 2016, glede na leto 2015
povišal.
Zaradi nižje količine zbranih komunalnih odpadkov v letu 2015, Komunala načrtuje za
predlagano predračunsko obdobje nižje količine zbranih mešanih komunalnih in povišane
količine zbranih bioloških odpadkov na mesec, prav tako pa je tudi predvideno, da se bo
v povprečju odložilo 52 % vseh v obdelavo oddanih komunalnih odpadkov. Primerjava
med trenutnim normativom in novim normativom, ki je predstavljen v Elaboratu, je
prikazana v tabeli 1.
Tabela 1: primerjava normativa za obračun glede na količino zbranih odpadkov

zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
zbiranje bioloških odpadkov
obdelava mešanih komunalnih odpadkov
odlaganje ostankov MKO

trenuten normativ
kg/mesec/osebo
21,00
2,00
14,00
15,00

predlagan nov
normativ od 1.7.2016
kg/mesec/osebo
18,09
2,66
11,61
6,04

Trenutno zaračunava uporabnikom izvajalec GJS storitev na računu po naslednjih
elementih:
element na računu
zbiranje KO
zbiranje BIO
odpadkov
obdelava MKO
odlaganje KO

cena
normativ kg €/kg
znesek €
- cena infrastrukture
21
- cena storitve
21
0,0738
1,55
- cena infrastrukture
- cena storitve
- cena infrastrukture
- cena storitve
- cena infrastrukture
- cena storitve

Okoljska dajatev za odlaganje odpadkov
skupaj € na osebo/mesec
DDV
skupaj € na osebo/mesec z DDV

2
2
14
14
15,00
15,00
15,00

0,1285
0,0446
0,0579
0,0676

0,26
0,00
0,62
0,87
1,01

0,0110

0,17
4,48
0,43
4,91

9,50%

Skladno z Elaboratom in spremenjenim količinskim normativom zbranih odpadkov in
odpadkov, ki se pošiljajo v obdelavo in na odlaganje, bi po novem, predlaganem ceniku,
mesečni strošek za uporabnika, specificiran po posameznih elementih, znašal:
element na računu
zbiranje KO
zbiranje BIO
odpadkov
obdelava MKO
odlaganje KO

- cena infrastrukture
- cena storitve
- cena infrastrukture
- cena storitve
- cena infrastrukture
- cena storitve
- cena infrastrukture
- cena storitve

skupaj na osebo na mesec
DDV
skupaj na osebo na mesec z DDV

normativ
kg
cena €/kg znesek €
18,09
0,0351
0,63
18,09
0,1794
3,25
2,66
2,66
11,61
11,61
6,04
6,04
9,50%

0,0120
0,1574
0,0390
0,0091
0,0320
0,0061

0,03
0,42
0,45
0,11
0,19
0,04
5,12
0,49
5,61

Komunala Nova Gorica bo na računih izstavljala tudi dobropise za preveč plačano takso
za obremenjevanje okolja iz preteklosti in sicer na podlagi novega normativa za
odlaganje 6,04 kg po nespremenjeni ceni 0,05 €/kg, do vrnitve celotne vrednosti.
Predlog spremembe cene pomeni povišanje skupne cene v višini 14,26 odstotka v
primerjavi s trenutno ceno. Nominalno predstavlja predlog povišanja 0,7 €/osebo/mesec,
oz. 5,6 € za štiričlansko gospodinjstvo v dvomesečnem obdobju, kot uporabniki prejemajo
račune.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.

Pripravila:
Martina Remec Pečenko
Načelnica Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne službe

Matej Arčon
ŽUPAN

Matej Živec
Višji svetovalec za
gospodarske javne službe

V sodelovanju s
Komunala Nova Gorica d.d.

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 18.3.2016

