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izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja – ponovno odločanje o sklenitvi 
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         ŽUPAN 
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Priloga: 

- osnutek pogodbe – verzija z dne 9. 6. 2021, s popravki Občine Renče-Vogrsko 
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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 

62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 19. redni seji, dne 15. 7. 2021 sprejel 

naslednji 

 

 

S K L E P  

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi Pogodbo o skupni uporabi Zbirnega centra 

CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja 

z dopolnitvijo 12. člena in smiselno tudi ostalih členov, ki se nanašajo na veljavnost pogodbe, 

tako da velja naslednje: 

»Za Občino Miren-Kostanjevica velja ta pogodba v delu, ki se nanaša na zavezo o kritju 

stroškov izvrševanja OVD, za obdobje 10 let od podpisa te pogodbe. Po preteku tega 

obdobja bo o podaljšanju veljavnosti pogodbe ponovno odločal Občinski svet.« 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

Številka: 3540-0026/2020-19 
Datum: 15. 7. 2021 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Odlagališče nenevarnih odpadkov v Stari Gori je bilo leta 2013 zaprto. Izdano je bilo 

okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za zapiranje. Mestna občina Nova Gorica (MONG) 

financira zaprto odlagališče v obdobju veljavnosti OVD, predvidoma 30 let, ostale občine kot 

souporabnice odlagališča (tudi OMK), pa ji morajo povrniti sorazmeren del stroškov 

financiranja. Medsebojna razmerja med MONG in občinami souporabnicami se uredi s 

pogodbo, v kateri je določena tudi višina stroškov, ki jih mora vsaka občina uporabnica 

povrniti MONG-u za izvajanje obveznosti po OVD za obdobje od 30. 6. 2020 dalje do 30. 6. 

2050, torej za 30 let. 

 

O predmetni pogodbi je Občinski svet OMK že odločal na 14. redni seji, dne 15. 10. 2020 in 

jo tudi potrdil. Vendar do podpisa pogodbe vse do današnjega dne, še ni prišlo. Razlogi za to 

so neenotna stališča in neusklajenost pogodbenih strank – občin souporabnic odlagališča, 

glede tega vprašanja. Občina Šempeter-Vrtojba pogodbe ne namerava podpisati oz. ni več 

pogodbena stranka. Občina Renče-Vogrsko je s sklepom občinskega sveta z dne 25. 5. 

2021 zanjo omejila veljavnost pogodbe v delu, ki se nanaša na pokrivanje stroškov 

izvrševanja OVD, na obdobje 10 let.  

 

Zaradi navedenih razhajanj med pogodbenimi strankami predlagamo, da občinski svet 

ponovno odloča o sklenitvi predmetne pogodbe in njeni veljavnosti v delu, ki se nanaša na 

zavezo o kritju stroškov izvrševanja OVD. Predlaga se veljavnost 10 let (namesto 30 let) od 

podpisa te pogodbe. Po preteku tega obdobja pa se bo o podaljšanju veljavnosti pogodbe 

ponovno odločalo. 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi Pogodbo o skupni uporabi Zbirnega 

centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz 

okoljevarstvenega dovoljenja z dopolnitvijo 12. člena in smiselno tudi ostalih členov, 

ki se nanašajo na veljavnost pogodbe, tako da velja naslednje: »Za Občino Miren-

Kostanjevica velja ta pogodba v delu, ki se nanaša na zavezo o kritju stroškov 

izvrševanja OVD, za obdobje 10 let od podpisa te pogodbe. Po preteku tega obdobja 

bo o podaljšanju veljavnosti pogodbe ponovno odločal Občinski svet.« 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


