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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS. št. 13/12) in 76.
a člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in spremembe) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne _______ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestna občina Nova Gorica, lastnica odlagališča nenevarnih odpadkov Stara Gora, je
seznanjena z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog
občine, določenih z zakonom za celotno obdobje zapiranja in v času po zaprtju
odlagališča nenevarnih odpadkov v Stari Gori, v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov
(Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

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

Številka: 354-131/2009-150
Nova Gorica, 6. junija 2016
OBRAZLOŽITEV
Skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16, v
nadaljevanju: uredba) je dolžnost upravljavca odlagališča odpadkov, da pridobi
okoljevarstveno dovoljenje za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju. Vlogo za
to dovoljenje pa mora vložiti v 90 dneh od začetka veljavnosti uredbe (od 3. 6. 2016
dalje).
Upravljavec odlagališča v Stari Gori, Komunala Nova Gorica d.d. je dne 18.6.2015 vložil
vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za čas zapiranja odlagališča Stara Gora in
po njegovem zaprtju. Vloga je bila s sklepom Agencije Republike Slovenije za okolje, št.
35467-18/2014-8 z dne 5.8.2015 kot nepopolna zavržena, med drugim tudi iz razloga
neizpolnjevanja zahtev v zvezi z zagotavljanjem finančnega jamstva skladno z 42.
členom uredbe. Uredba je namreč določala kot možne oblike finančnega jamstva, ki jih
lahko da upravljavec, ki ni v izključni lasti občine le bančno garancijo, zavarovalno polico
ali zastavo depozita pri banki.
Dopolnitve uredbe, ki so bile sprejete letos omogočajo, da upravljavec odlagališča kot
pogoj za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja zagotovi finančnemu jamstvu
enakovreden ukrep, to je izjavo občine kot lastnice odlagališča, da je seznanjena z višino
finančnega jamstva in odgovornostjo v zvezi z zagotavljanjem izvirnih nalog občine, ki so
določene za celotno obdobje zapiranja odlagališča in v času po njegovem zaprtju. Tako
izjavo mora skladno z uredbo sprejeti občinski svet.
Po veljavni zakonodaji je ocenjena vrednost finančnega jamstva za celotno obdobje
zapiranja in po zaprtju odlagališča 2.688.401,43 EUR, od tega znaša ocenjena vrednost
zapiralnih (investicijskih) del 944.211,32 EUR, obratovalni stroški v času zapiranja (3 leta
z možnostjo krajšega roka) znašajo 443.028,00 EUR, vsi predpisani ukrepi varstva okolja
po zaprtju (za obdobje 30 let) pa znašajo 2.050.604,70 EUR oz. njihova diskontirana
vrednost znaša 1.301.162,11 EUR. Višina ocenjene vrednosti je izračunana na podlagi
metodologije za izračun finančnega jamstva, ki jo je objavil ARSO.
Izjavo občine mora skladno z uredbo podati Mestna občina Nova Gorica kot lastnica
odlagališča. Sredstva za finančno jamstvo bi se morala kot del cene, ki bi bila namenjena
zapiranju odlagališča zbirati že od leta 2006 naprej. Torej, bi morali kot del cene ravnanja
z odpadki plačevati finančno jamstvo prebivalci vseh občin, v katerih je Komunala izvajala
javno službo ravnanja z odpadki in katerih odpadki so se odlagali na odlagališču v Stari
Gori. Ker temu ni bilo tako, je Mestna občina Nova Gorica že pripravila osnutek dogovora
o kritju sorazmernega dela stroškov z ostalimi občinami, na podlagi katerega bi del
stroškov povezanih z zapiranjem prevzele te občine.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.
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