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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ceni storitev gospodarske javne sluţbe
ravnanja z odpadki in cene storitev obveznih občinskih javnih sluţb varstva okolja za:
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 0,0788 €/kg,
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 0,0763 €/kg,
Predhodna obdelava odpadkov 0,0324 €/kg
Skupaj 0,1875 €/kg brez DDV-ja .
Ta sklep velja naslednji dan po sprejemu na občinskemu svetu, uporabljati pa se začne s prvim dnem
po sprejemu akta Vlade RS, ki bo določal najvišjo ceno komunalnih storitev.
Zlatko Martin Marušič
Ţupan
Priloga: Elaborat o izvajanju gospodarske javne sluţbe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene
storitev obveznih občinskih javnih sluţb varstva okolja

PREDLOG
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007) in 26. člena
Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 88/08), 10. In 11. Člen
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb
varstva okolja (Uradni list RS št. 63 /2009) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, na 20. seji
dne 29.10.2012 sprejel
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje k ceni storitev gospodarske javne sluţbe
ravnanja z odpadki in cene storitev obveznih občinskih javnih sluţb varstva okolja za:
Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov 0,0788 €/kg,
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 0,0763 €/kg,
Predhodna obdelava odpadkov 0,0324 €/kg
Skupaj 0,1875 €/kg brez DDV-ja .
II.
Ta sklep velja naslednji dan po sprejemu na občinskemu svetu, uporabljati pa se začne s prvim dnem
po sprejemu akta Vlade RS, ki bo določal najvišjo ceno komunalnih storitev.
Zlatko Martin Marušič
Ţupan
Številka: 354-0045/2011
Datum: 29.10.2012

2

OBRAZLOŢITEV:

1.

PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA

Pravni temelj za sprejem sklepa in elaborata o izvajanju gospodarske javne sluţbe ravnanja z
odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih sluţb varstva okolja so:
- 17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007) ter skladno z Odlokom
o gospodarskih javnih sluţbah v Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08)
- 26. člen Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 88/2008)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb
varstva okolja (Uradni list RS št. 63 /2009)
- Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih sluţb zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali
odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju občine Miren-Kostanjevica (Uradni
list RS št. 75/2012)
2. OCENA STANJA, RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE SKLEP POTREBEN
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Miren Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 88/2008)
v 26. členu določa, da občinski svet sprejme Podrobnejši način obračunavanja obveznosti po viru iz
plačil uporabnikov storitev javne sluţb, kar je storil na svoji 19. redni seji. Poleg tega v tretjem
odstavku istega člena odlok določa občinski svet sprejme tarifo na pobudo izvajalca in na predlog
ţupana. Izvajalec je pripravljeni predlog tarife dolţen uskladiti z občinsko upravo, dolţen pa je tudi
sodelovati pri njegovi obravnavi na občinskem svetu.
Predlog »Elaborata o izvajanju gospodarske javne sluţbe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene
storitev obveznih občinskih javnih sluţb varstva okolja« je izvajalec Komunala d.d. pripravil v
septembru 2011 in smo ga predstavniki občinskih uprav, ki imamo istega koncesionarja obravnavali
na skupnem sestanku v decembru 2011. Na ta elaborat je Mestna občina Nova Gorica naročila
neodvisno revizijo oz. neodvisni pregled pravilnosti obračuna cen storitev javnih sluţb zbiranja in
odvoza ter odlaganja komunalnih odpadkov v MONG. Ugotovitve revizije in priporočila je izdelovalec
Komunala d.d v večji meri upoštevala. Dopolnjen elaborat smo občine ponovno prejele v mesecu
juliju 2012. Predstavnikom občinskih uprav je bil predstavljen 29.8.2012. Na predstavitvi smo podali
še nekaj predlog za natančnejšo dopolnitev obrazloţitve, ki so jih izdelovalci upoštevali in pripravili
končno verzijo v septembru 2012, ki jo svetniki obravnavate na 20 redni seji.
Način izračuna cene določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih sluţb varstva okolja, po katerem morajo biti izdelane kalkulacije. Med drugim ta
pravilnik določa:
da morajo cene storitev obravnavanih javnih sluţb zajemati vse stroške, ki so potrebni in
upravičeni za opravljanje javne sluţbe
da lahko lokalna skupnost subvencionira samo del cene uporabe javne infrastrukture – do 50
% te cene, ki bi jo sicer moral plačevati uporabnik javne infrastrukture, ne more pa
subvencionirati ostalih stroškov
da se za strošek amortizacije infrastrukture in ostalih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za
izvajanje javne sluţbe, uporabijo amortizacijske stopnje, določene v prilogi pravilnika da je
potrebno v kalkulacijo vključiti tudi strošek finančnega jamstva za zaprtje odlagališča in
izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča
da lahko cena storitve javne sluţbe odlaganja preostankov komunalnih odpadkov vsebuje tudi
upravičene bonitete ali odškodnine do 10 % cene odlaganja.
Kalkulacija cene je izdelana v skladu z navedenim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen in
vključuje izvedbo vseh nalog glede na trenutno veljavne predpise.
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Trenutno veljavna cena ravnanja z odpadki je več kot deset let stara in sicer iz 1.5.2001 v višini in
znaša 0,07803 €/kg odpadkov .Ob primerjavi cene ravnanja z odpadki (ravnanje z odpadki zajema
prevoz in odlaganje odpadkov,ni pa zajete obdelave odpadkov) po posameznih obdobjih (ob uvedbi
nove cene na dan 1.5.2001 in ob uvedbi EUR-a 1.1.2007) vidimo, da se je cena ravnanja z odpadki
do 1.1.2007 nominalno zniţala in sicer z 0,08659 €/kg odpadkov z dne 1.5.2001 na 0,07803 €/kg
odpadkov. Taka cena je veljavna od takrat dalje do danes. V elaboratu so natančno prikazano gibanje
cen: goriv, el. energije, taks, inflacije, rasti cen ţivljenjskih potrebščin, ki so vsa ta leta samo
naraščala.
Nespremenjena cena ţe več kot deset-letno obdobje ima med drugim naslednje posledice:
zastarel vozni in strojni park, potreben za izvajanje javne sluţbe
še nedokončan sistem ločenega zbiranja posameznih frakcij odpadkov, vključno z
biorazgradljivimi odpadki zaradi zadrţevanja nabav opreme in zaposlovanja na v bodočih
zbirnih centrih
pomanjkljivo urejena obdelava odpadkov glede na predpise in zahteve EU
nezagotovljeno finančno jamstvo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, potrebnega za
obratovalno dovoljenje odlagališča.
Dodatno zvišanje cene za 0,0324 €/kg oz. strošek na os./mes. 1,1005 € prinaša še zakonsko
obvezna Obdelava mešanih komunalnih odpadkov s tehnologijo mehanske obdelave in biološke
obdelave na CERO Nova Gorica.
Slovenska okoljska zakonodaja predvideva odlaganje predhodno obdelanih odpadkov, vendar pa se
večina mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji še vedno odlaga neobdelanih.
Koncept regijskih centrov zamuja z izvedbo in zato ni zadostnih kapacitet za obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov. Za rešitev nastale situacije je zakonodajalec spremenil Uredbo o odlaganju
odpadkov na odlagališčih (UlRS 61/2011). Uredba v 60. členu predvideva zahteve za obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov do izgradnje centra za ravnanje s komunalnimi odpadki in sicer v
primerih, če ni zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 5. členom uredbe in
je upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki hkrati tudi upravljavec odlagališča
komunalnih odpadkov, se za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov šteje mehanska obdelava ali
izločanje: odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko embalaţo in odpadne plastike, vključno z
odpadno plastično embalaţo in drugih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.
Obdelava znatno prispeva k zmanjšanju količine odloţenih odpadkov in pa doseganju ciljev na
področju reciklaţe in energetske izrabe.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sklep nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun. Finančne posledice za občane pa
so naslednje in sicer se cena na osebo na mesec (upoštevano 34 kg na osebo mesečno) iz 3,5836 €
dvigne na 7,34111 €, upoštevajoč DDV in okoljske dajatve za odlaganje odpadkov.

4. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM SKLEPA
Sprejem pravilnika ne bo imel nobenih drugih posledic.
Občinskemu svetu predlagamo, da poda soglasje k ceni storitev gospodarske javne sluţbe ravnanja z
odpadki in cene storitev obveznih občinskih javnih sluţb varstva okolja na podlagi elaborata, ki ga je
pripravil izvajalec Koncesije podjetje Komunala d.d. Cena je pripravljena na podlagi predpisane
zakonodaje in bo omogočala nemoteno opravljanje obvezne gospodarske javne sluţbe zbiranje,
prevoza in odlaganja preostankov obdelava. O začetku veljavnosti cene bo odločala Vlada RS, saj so
trenutno zamrznjene. Eden od najpomembnejših razlogov, zakaj se zvišanje cene ni zgodilo
postopoma in prej je v skoraj desetletni zamrznitvi cen gospodarskih javnih sluţb, z nekaj zelo
kratkimi prekinitvami.
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