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Številka: 014-0014/2018-2 
Datum: 13. 2. 2018 
 

Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v obdobju januar – 

september 2017 in letni program gospodarske javne službe ravnanja z odpadki za leto 2018 

za Občino Miren - Kostanjevica 

 

Gradivo za obravnavo na seji 34. redni seji 

Točka dnevnega reda 5. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljalec gradiva 
Komunala Nova Gorica d.d.; Andreja Slejko Merkun, 
Pravna služba 

Poročevalec/ka predstavniki Komunale Nova Gorica d.d. 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         ŽUPAN 
             Mauricij Humar  
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Predlog letnega programa gospodarske javne službe zbiranje in odvoz odpadkov in 
gospodarske javne službe obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2018 ter 
devetmesečno poročilo za leto 2017 za Občino Miren - Kostanjevica. 
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Na podlagi prvega odstavka 44. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - 

Kostanjevica v obliki javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 26/2017) in 17. člena 

Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski 

svet Občine Miren - Kostanjevica na svoji 34. redni seji, dne 28. 2. 2018 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

 

I.  

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani s Predlogom letnega programa 

gospodarske javne službe zbiranje in odvoz odpadkov in gospodarske javne službe obdelava 

in odlaganje odpadkov za leto 2018 ter devetmesečno poročilo za leto 2017 za Občino Miren 

- Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske javne službe Komunala Nova Gorica 

d.d. 

 

II.  

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 014-0014/2018-3 

Datum: 28. 2. 2018 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

V skladu z Odlokom o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe  

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica v obliki javno-

zasebnega partnerstva mora izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS) 

vsako leto pripraviti predlog letnega programa ravnanja z odpadki za prihodnje leto in ga 

skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju GJS do 15. 11. vsakega 

tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme župan in o tem obvesti 

občinski svet. 

 

Dne 13. 2. 2018 smo s strani izvajalca Komunale Nova Gorica d.d. prejeli predlog letnega 

programa in devetmesečno poročilo ravnanja z odpadki, ki se nahajata v prilogi. Župan v 

skladu z odlokoma o tem obvešča občinski svet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica se seznani s Predlogom letnega programa 

gospodarske javne službe zbiranje in odvoz odpadkov in gospodarske javne službe 

obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2018 ter devetmesečno poročilo za leto 2017 

za Občino Miren - Kostanjevica, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske javne službe 

Komunala Nova Gorica d.d. 

 

 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


