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PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS,  št. 112/2007) 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 Občinski svet Občine Miren-
Kostanjevica, na 27. seji dne 16.10.2013 sprejel  

SKLEP 

1. 

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je potrdil 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. dne 18. 9. 2013. 

Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki  (brez DDV) so:  

1 Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0777 

      EUR/kg. 

  

1.1  Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0738 EUR/kg. 
Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 21 kg na osebo na mesec, to je 1,5498 EUR na 
osebo mesečno. 

 

1.2  Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1285 EUR/kg. 
Pri obračunu se upošteva  pavšalna količina 2 kg na osebo na mesec, 
to je 0,2570 EUR na osebo mesečno. 
 

2  Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0446 EUR/kg. 
Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 14 kg na osebo na mesec, 
to je 0,6244 EUR na osebo mesečno. 

 
3         Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih   
           odpadkov 

 
3.1  Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0579 EUR/kg. 

Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 15 kg na osebo na mesec, 
to je 0,8685 EUR na osebo mesečno. 

 
3.2  Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0676 EUR/kg. 

Pri obračunu se upošteva v pavšalni količini 15 kg na osebo na mesec, 
to je 1,0140 EUR na osebo mesečno.  

 
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 se javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki izvajajo po enotnih cenah (skupno oskrbovalno območje). 
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Št. 354-0045/2011-14 
Miren, dne 16.10.2013 

 
          

       Zlatko Martin Marušič 
                                                                                        Župan 
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OBRAZLOŽITEV: 

 
 

 
1. 1. 2013 je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012). Uredba med 

drugim v 30. členu določa, da morajo občine uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu z novo 

uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe, to je do 31. 3. 2014. Izvajalec 

gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki Komunala d.d. Nova Gorica je tako 

občinam, na območju katerih izvaja javne službe po enotnih cenah skladno s 5. členom uredbe, 

predlagal nove cene izvajanja storitev javnih služb ravnanja z odpadki s predpisanim elaboratom.  

 

Iz elaborata je razvidno, da naj bi se količine zbranih in odpeljanih odpadkov iz leta 2012 na 2013 

znižale za 5 %. To pomeni, da bi bilo v letu 2013 približno 21.250 ton zbranih in odpeljanih, 14.700 

ton obdelanih in 14.600 ton odloženih odpadkov. 

 

Z elaboratom izvajalec javnih služb predlaga, da se stroški iz leta 2012 na 2013, zmanjšajo za 
zbiranje in odvoz odpadkov za 3.695,00 EUR, zvečajo za obdelavo odpadkov za 654.589,36 EUR, 
zvečajo za odlaganje odpadkov za 508.348,00 EUR. Skupaj se zvečajo za 1.159.242,36 EUR 
oziroma za 39 %. 
 

Povečanje stroškov gre na račun novih zahtev in sicer 654.589,36 EUR za predhodno obdelavo 
odpadkov, 194.022,00 EUR za čistilno napravo in 395.200,00 EUR za sklad finančnega jamstva. 
Izvajalec javne službe po izračunu stroškov na kg odpadkov predlaga cene, ki vključujejo vse te 
stroške, kot to zahteva tudi uredba in sicer (vse brez 9,5 % DDV): 

 

0,0777 EUR/kg zbiranje in odvoz vključno z biološkimi 
0,0446 EUR/kg obdelava 
0,1255 EUR/kg odlaganje 

 

Izvajalec predlaga spremembo tarifnega sistema tako, da se gospodinjstvom in »pavšalistom« (male 
pravne osebe) zaračunava povprečno oziroma pavšalno količino odpadkov: 
 
23 kg/mesec za zbiranje in odvoz  
14 kg/mesec obdelavo 
15 kg/mesec odlaganje 
 
Za velike pravne osebe izvajalec javnih služb predlaga zaračunavanje po kg odpadkov, saj te 
odpadke praviloma tehtajo. 
 

Izvajalec gospodarskih javnih služb bo zaračunaval tudi nižjo okoljsko dajatev in sicer 0,0117 EUR/kg 
odloženih odpadkov. 
 
Ob upoštevanju predlaganih cen in normativov bi po novem zaračunane storitve za občana na mesec 
znašale: 
 
1 x 21 x 0,0738 zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 
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1 x   2 x 0,1285 zbiranje in odvoz bioloških odpadkov 
1 x 14 x 0,0446 obdelava 
1 x 15 x 0,1255 odlaganje 
1 x 15 x 0,0117 okoljska dajatev  
--------------------- 
                     4,4892 EUR + 9,5 % DDV = 4,92 EUR 
 
Sedaj izvajalec javnih služb občanom zaračunava storitve za občana na mesec: 
 
1 x 34 x 0,0373 zbiranje in odvoz odpadkov 
1 x 34 x 0,0407 odlaganje odpadkov 
1 x          0,6494 okoljska dajatev  
--------------------- 
                               3,3014 EUR + 9,5 % DDV = 3,62 EUR 
 
Skupni mesečni strošek na občana bi se povišal za 1,3 EUR skupaj z DDV ali 36 %. 
 
Izvajalec javne službe bo na računih izstavljal dobropise za preveč plačano takso za obremenjevanje 
okolja in sicer 0,75 EUR brez DDV za osebo na mesec. 
 
Zneski, ki jih bodo plačevala gospodinjstva, bodo tako 3,7392 EUR + 9,5 % DDV = 4,09 EUR za 
osebo na mesec. Znesek plačila se tako poviša za 0,47 EUR za osebo na mesec ali 13 %. 
 
Spodnje tabelice prikazujejo primerjavo cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 
med nekaterimi območji oz. občinami povzeto po javno dosegljivih elaboratih in prebivalstvu po 
podatkih statističnega urada. 
 
V prvem stolpcu so cene določene posameznih javnih služb ravnanja z okoljem na kilogram 
odpadkov. V drugem je količina vseh odpadkov proizvedena v enem letu tako od prebivalstva, kot 
gospodarstva in turizma. V tretjem stolpcu je število prebivalcev območja po podatkih statističnega 
urada. Četrti stolpec pove, kakšna količina odpadkov odpade na enega prebivalca v enem letu. To 
seveda ne pomeni, da vsak prebivalec ustvari toliko odpadkov, saj imamo tukaj še gospodarstvo, ki 
ravno tako proizvaja odpadke in morebitne turiste. Zadnji stolpec pa pove koliko na statističnega 
prebivalca nas stanejo gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na leto. 
 

EUR/kg kg/leto oseb kg/osebo EUR/osebo

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 0,0738 19.762.959 58.830 336 25

Zbiranje bioloških odpadkov 0,1285 1.489.144 58.830 25 3

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 0,1255 14.692.463 58.830 250 31

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 0,0446 14.637.070 58.830 249 11

70

Ožja Goriška (6 občin)

 
 

EUR/kg kg/leto oseb kg/osebo EUR/osebo

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 0,1771 1.804.610 11.060 163 29

Zbiranje bioloških odpadkov 0,1973 420.000 11.060 38 7

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 0,0528 1.938.000 11.060 175 9

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 0,0985 1.938.000 11.060 175 17

63

Bled in Gorje
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EUR/kg kg/leto oseb kg/osebo EUR/osebo

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 0,1277 20.850.000 53.155 392 50

Zbiranje bioloških odpadkov 0,2408 1.250.000 53.155 24 6

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 0,1686 10.000.000 53.155 188 32

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 0,035 16.590.000 53.155 312 11

98

Mestna občina Koper

 
 

EUR/kg kg/leto oseb kg/osebo EUR/osebo

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 0,17436 6.500.000 19.048 341 59

Zbiranje bioloških odpadkov 0,2438 550.000 19.048 29 7

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 0,0648 3.700.000 19.048 194 13

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 0,11088 3.700.000 19.048 194 22

101

Tolminska (3 občine)

 
 

Občinskemu svetu občine Miren-Kostanjevica predlagam, da predloženi sklep obravnava in 
sprejme.  
 

 

Pripravila:                                                                                     

Martina Remec Pečenko                                                   Zlatko Martin Marušič 

Načelnica Oddelka za gospodarstvo                                               ŽUPAN 

in gospodarske javne službe 

 

Aleš Vodičar,  

Tajnik 

 

 


