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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), 5.
člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine MirenKostanjevica, na 24. seji dne 24.4.2013 sprejel
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se je seznanil z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne
sluţbe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih sluţb varstva okolja
predlagatelja Komunala Nova Gorica d.d., z dne 8.4.2013.
II.

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica daje soglasje predlaganim cenam storitev
gospodarskih javnih sluţb, in sicer:
Cena za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0586 EUR/kg,
Cena za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov znaša 0,0648
EUR/kg,
Cena za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0237 EUR/kg
Skupaj 0,1471 €/kg brez DDV-ja .

III.
Ta sklep začne veljati s 1. 5. 2013.
Zlatko Martin Marušič
Ţupan
Številka: 354-0009/2013-3
Datum: 24.4.2013
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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)
- Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb
varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in 109/12)
- 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. dopolnjeno verzijo iz
septembra 2012 ste jo svetniki obravnavali na 20 redni seji. Nov elaborat iz 8.4.2013, ki je pripravljen
na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
sluţb varstva okolja, ki je pričela veljati konec lanskega leta je nekoliko drugačen od prejšnjega in bolj
preglednem prikazom, kako je sestavljena cena GJS.
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.
Slovenska okoljska zakonodaja predvideva odlaganje predhodno obdelanih odpadkov, vendar pa se
večina mešanih komunalnih odpadkov v Sloveniji še vedno odlaga neobdelanih. Obdelava znatno
prispeva k zmanjšanju količine odloţenih odpadkov in pa doseganju ciljev na področju reciklaţe in
energetske izrabe.
Glavni elementi, ki vplivajo na povišanje cene so naslednji:
- uvedba obvezne predhodne obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov od leta 2013 dalje,
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- 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 vzdrţevanje 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 sluţb ravnanja s komunalnimi odpadki. S predlagano novo ceno bodo pokriti vsi
upravičeni stroški za izvajanje javnih sluţb ravnanja s komunalnimi odpadki.
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 5,8514 €, upoštevajoč DDV in okoljske dajatve za odlaganje odpadkov. Predlagani dvig
cene znaša 2,2678 € z DDV na osebo na mesec. Dvig storitve zbiranja in odvoza odpadkov le
19,25% deleţ in na dvig odlaganja 5,50 % deleţ. Vsi ostali deleţi dviga cene v skupni višini 75,25
% so posledica uvedbe novih storitev in finančnega jamstva.

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.
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