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Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - 

ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 5. in 22. člena Uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 

list RS, št. 87/12, 109/12, 76/2017) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni 

list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 36. 

redni seji, dne 24. 5. 2018 sprejel naslednji 

 

S K L E P  

o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 

v Občini Miren-Kostanjevica 

 

I. 

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

znašajo: 

 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 

 Cena javne infrastrukture za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0227 

EUR/kg. 

 Cena storitve za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,1477 EUR/kg. 

 Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,0221 

EUR/kg. 

 Cena storitve za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,1460 EUR/kg. 

 

2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov: 

 Cena javne infrastrukture za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0402 

EUR/kg. 

 Cena storitve za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0322 EUR/kg. 

 

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov: 

 Cena javne infrastrukture za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0333 

EUR/kg. 

 Cena storitve za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0351 EUR/kg. 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2018. 
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O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

V skladu s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/2017; v 

nadaljevanju: Uredba MEDO), predlaga Komunala Nova Gorica d.d., kot izvajalec 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica, 

nove cene izvajanja gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS) za: 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

2. Obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in  

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Komunala Nova Gorica d.d. je dne 24. 4. 2018 Občini Miren-Kostanjevica in ostalim petim 

občinam predložila Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja 

ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018 na področju občin: Občina Brda, Občina Kanal 

ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, 

Občina Renče-Vogrsko, z dne 18. 4. 2018 (v nadaljevanju. elaborat). S predloženim 

elaboratom predlaga, da se gospodinjstvom in »pavšalistom« (male pravne osebe) 

zaračunajo nove cene ravnanja z odpadki za kg zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov. 

Elaborat je pripravljen na podlagi obračunskega obdobja leta 2016 in predračunskega 

obdobja za leto 2018 (obdobje od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019) in predvideva enotno ceno za 

področje vseh šest občin, kjer izvajalec GJS izvaja storitev. 

 

Povečanje količin zbranih odpadkov 

Iz letnega poročila Komunale Nova Gorica d.d. za leto 2016 je razvidno, da se je v letu 2016 

povečala količina zbranih komunalnih odpadkov v okviru izvajanja GJS glede na leto 2015, in 

sicer iz 18.264.176 kg v letu 2015 na 18.898.606 kg v letu 2016. Količina bioloških 

odpadkov pa se je iz 1.824.358 kg v letu 2015 povečala na 2.033.080 kg v letu 2016. Za 

predračunsko obdobje leta 2018 tako načrtujejo 18.750.000 kg zbranih komunalnih 

odpadkov in 2.400.000 kg zbranih bioloških odpadkov. Tako se spreminja tudi 

načrtovana količina zbranih komunalnih odpadkov na osebo na mesec, in sicer iz sedaj 

obračunanih 18,09 kg, na 19,41 kg na osebo mesečno. Načrtovana povprečna količina 

zbranih bioloških odpadkov pa se povečuje iz 2,66 kg na osebo na mesec, na 3,29 kg na 

osebo mesečno. 

Tabela 1: Primerjava normativa za obračun glede na količino zbranih odpadkov 

   

 

trenuten normativ 
predlagan nov normativ od 

1. 7. 2018 

 

kg/mesec/osebo kg/mesec/osebo 

zbiranje MKO 18,09 19,41 

zbiranje bioloških odpadkov 2,66 3,29 

obdelava MKO 11,61 12,28 

odlaganje ostankov MKO 6,04 4,30 

 



 

 

Novo vozilo za kuhinjske biološke odpadke in stiskalnica odpadkov za ločene frakcije 

Ker je tržna cena obdelave kuhinjskih bioloških odpadkov precej nižja od cene za obdelavo 

mešanih komunalnih odpadkov, so se na Komunali Nova Gorica d.d. odločili nabaviti novo 

vozilo za zbiranje kuhinjskih bioloških odpadkov z ekipo, kar zaradi nižjih stroškov 

obdelave kuhinjskih bioloških odpadkov, ne bo bistveno povišalo stroškov izvajanja 

storitev GJS, bo pa pomembno povišalo odstotek ločeno zbranih kuhinjskih bioloških 

odpadkov v primerjavi z mešanimi komunalnimi odpadki, kar je cilj, ki ga je potrebno 

zasledovati skladno z Operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki (marec 

2013). Ker je stiskalnica odpadkov za ločene frakcije na lokaciji CERO Stara Gora iztrošena, 

so na Komunali podpisali tudi pogodbo z dobaviteljem delno rabljene stiskalnice za dobavo 

in montažo v maju 2018. Ti stroški oz. amortizacija opisane opreme so že upoštevani v 

priloženem elaboratu. 

 

Pričakovana višja cena za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov 

Ker v družbi CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol 

pri Hrastniku (v nadaljevanju: CEROZ), ki že dve leti obdeluje in odlaga naše mešane 

komunalne odpadke (MKO), že dalj časa napovedujejo dvig cene izvajanja njihove 

storitve, je v elaboratu za drugo polovico leta 2018 vračunan dvig cene za 9 € na tono. Kljub 

temu bo cena izvajanja storitve obdelave in odlaganja MKO še vedno najnižja v Sloveniji. 

Občine lastnice CEROZ-a so novo višjo ceno že sprejele s 1. 4. 2018. Čeprav je bil marca 

2018 že podpisan Sporazum o sodelovanju pri izvajanju GJS obdelave in odlaganja 

komunalnih odpadkov na Uničnem med občinami lastnicami in občinami nelastnicami 

CEROZ-a, občine nelastnice koncesije za obdelavo in odlaganje MKO še niso podelile, zato 

je to povišanje upoštevano v tem elaboratu. 

Kljub vsem navedenim povišanim stroškom in povečani količini zbranih odpadkov, 

izvajalec GJS Komunala Nova Gorica d.d. predlaga, da se cena na uporabnika za 

obdobje od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 zniža za 1,48 odstotka, in sicer na območju vseh 

šestih občin.  

V tabelah 2 in 3 je prikazana cena, ki velja trenutno in cena, ki jo na podlagi elaborata 

predlaga izvajalec GJS v sprejem za obdobje od 1. 7. 2018. Cena je predvidena na osebo 

na mesec, pri tem pa je potrebno poudariti, da se uporabnikom fakturira storitev izvajanja 

GJS za obdobje dveh mesecev. 

Tabela 2: Trenutno veljavna cena (na osebo/mesec) 

element na računu normativ kg cena €/kg znesek € 

zbiranje MKO  - cena infrastrukture 18,09 0,0351 0,63 

                          - cena storitve 18,09 0,1794 3,25 

zbiranje BIO odpadkov  - cena infrastrukture 2,66 0,0120 0,03 

                                           - cena storitve 2,66 0,1574 0,42 

obdelava MKO  - cena infrastrukture 11,61 0,0390 0,45 

                             - cena storitve 11,61 0,0091 0,11 

odlaganje MKO  - cena infrastrukture 6,04 0,0320 0,19 

                              - cena storitve 6,04 0,0061 0,04 

skupaj na osebo na mesec     5,12 

DDV 9,50%   0,49 

skupaj na osebo na mesec z DDV     5,61 



 

 

Tabela 3: Predlagana nova cena skladno z predloženim elaboratom za obdobje od 1. 7. 

2018 (na osebo/mesec) 

element na računu normativ kg cena €/kg znesek € 

zbiranje MKO  - cena infrastrukture 19,41 0,0227 0,44 

                          - cena storitve 19,41 0,1477 2,87 

zbiranje BIO odpadkov  - cena infrastrukture 3,29 0,0221 0,07 

                                           - cena storitve 3,29 0,1460 0,48 

obdelava MKO  - cena infrastrukture 12,28 0,0402 0,49 

                             - cena storitve 12,28 0,0322 0,40 

odlaganje MKO  - cena infrastrukture 4,30 0,0333 0,14 

                              - cena storitve 4,30 0,0351 0,15 

skupaj na osebo na mesec     5,04 

DDV 9,50%   0,48 

skupaj na osebo na mesec z DDV     5,52 

 

Konec dobropisa za vračilo preveč zaračunane okoljske dajatve iz preteklosti 

Opozoriti je potrebno, da se konec julija 2018 izteče obdobje, v katerem je Komunala Nova 

Gorica d.d. svojim uporabnikom na računih izstavljala dobropis za vračilo preveč 

zaračunane okoljske dajatve iz preteklosti, in sicer v višini 0,3 € na osebo na mesec. Za 

mesec julij 2018 bodo ta dobropis še zadnjič izstavili, in sicer na računu za obdobje julij-

avgust 2018. 

Predlog spremembe cene pomeni znižanje cene za 1,48%, oz. nominalno 0,08 

€/osebo/mesec (brez DDV) oz. 0,09 €/osebo/mesec (z DDV). 

 

Priloženi elaborat cen storitev GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in predlagani sklep je 

obravnaval tudi pristojni Odbor za gospodarstvo in proračun, ki je odločil, kot izhaja iz 

poročila seje odbora. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o cenah storitev obveznih 

gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Miren-

Kostanjevica. 

 

 

Pripravili: 

Komunala Nova Gorica d.d. 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 

 


