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Priloge: 

1. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki za leti 2022 in 2023 na področju občin: Občina Brda, Občina 
Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina 
Renče-Vogrsko, Komunala Nova Gorica d.d., 7. 9. 2021, 

2. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe - dejavnost obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, na področju občin: Mestna občina Nova 
Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina 
Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba, KOSTAK d.d., september 2020. 
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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, 76/17, 78/19, 49/20 - ZIUZEOP), četrtega odstavka 43. člena 

Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 

157/2020) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno 

prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 21. redni 

seji, dne 1. 12. 2021 sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

1. člen 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi predlagane cene storitev obveznih 

gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, kot izhaja iz predloženih 

elaboratov: 

1. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s 

komunalnimi odpadki za predračunski leti 2022 in 2023 na področju občin: Občina Brda, 

Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina 

Renče-Vogrsko, z dne 7. 9. 2021, ki jih je za zbiranje komunalnih odpadkov predlagal 

izvajalec javne službe Komunala Nova Gorica d.d.  

2. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe - dejavnost obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov, na področju občin: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, 

Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina 

Šempeter-Vrtojba, september 2020, ki jih je za obdelavo in odlaganje komunalnih 

odpadkov predlagal izvajalec javne službe Kostak komunalno in gradbeno podjetje d.d. 

 

2. člen 

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

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 

• Cena javne infrastrukture za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0085 

EUR/kg. 

• Cena storitve zbiranja mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,1821 EUR/kg. 

• Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških odpadkov znaša 0,0080 EUR/kg. 

• Cena storitve zbiranje bioloških odpadkov znaša 0,1890 EUR/kg. 

 

2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov: 

• Cena javne infrastrukture za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0000 

EUR/kg. 

• Cena storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,1283 EUR/kg. 

 

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov: 

• Cena javne infrastrukture za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,0000 

EUR/kg. 

• Cena storitve odlaganja mešanih komunalnih odpadkov znaša 0,1150 EUR/kg. 

 



 

 

3. člen 

(1) Ta sklep začne veljati takoj, potrjene cene pa se uporabljajo od 1. 1. 2022. 

 

(2) Izvajalca gospodarskih javnih služb oblikujeta cenik s potrjenimi cenami, ki ga objavita na 

svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 

 

(3) Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep št. 3540-14/2020-5 z dne 11. 6. 

2020. 

 

 

 

Številka: 3540-0050/2021-5 

Datum: 1. 12. 2021 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  

 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Zadnje sprejete cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Občini Miren-Kostanjevica, so iz junija 2020 (sklep št. 3540-14/2020-5 z dne 11. 6. 

2020). V tem času je občina izvedla 2 javna razpisa in podelila 2 ločeni koncesiji: eno za 

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in drugo za obdelavo določenih vrst 

komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 

 

Na razpisu za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov, ki je bil objavljen dne 5. 8. 2021, je bilo kot 

najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Komunala Nova Gorica d.d. V prijavi je podjetje 

priložilo Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s 

komunalnimi odpadki za predračunski leti 2022 in 2023 na področju občin: Občina Brda, 

Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina 

Renče-Vogrsko, iz katerega izhaja, da je za leto 2022: 

3. predračunska količina zbranih komunalnih odpadkov (brez bioloških): 17.640.916 kg, 

4. predračunski stroški izvajanja storitev: 3.212.467,00 EUR, iz česar izhaja, da je cena 

storitve 0,1821 EUR/kg, 

5. predračunska količina zbranih bioloških odpadkov: 2.270.795 kg,  

6. predračunski stroški izvajanja storitev: 429.106,00 EUR, iz česar izhaja, da je cena 

storitve 0,1890 EUR/kg, 

7. predračunski stroški javne infrastrukture za zbrane komunalne odpadke (brez 

bioloških): 150.301,00 EUR, iz česar izhaja, da je cena 0,0085 EUR/kg, 

8. predračunski stroški javne infrastrukture za biološke odpadke: 18.060,00 EUR, iz 

česar izhaja, da je cena 0,0080 EUR/kg. 

 

Konec leta 2020 je bil na razpisu za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne 

službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, izbran ponudnik Kostak, komunalno in 

gradbeno podjetje d.d. iz Krškega, ki je predložil Elaborat o oblikovanju cen storitev 

gospodarske javne službe - dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na področju občin: 

Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-

Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba.  

 

Kostak d.d. zaračunava izvajalcu zbiranja odpadkov prevzem mešanih komunalnih odpadkov 

v obdelavo in odlaganje po ceni 134 EUR/t. Za obdelavo je predvidena predračunska količina 

mešanih komunalnih odpadkov 12.500.000 kg, od tega za odlaganje 625.000 kg ostankov 

predelanih odpadkov. Predvideni predračunski stroški za obdelavo mešanih komunalnih 

odpadkov in odlaganje ostankov predelanih odpadkov znašajo skupaj 1.675.000 EUR. Od 

tega je strošek uporabe infrastrukture in izvajanja storitev za obdelavo mešanih komunalnih 

odpadkov 1.603.125 EUR, kar pomeni 0,1283 EUR/kg, strošek uporabe infrastrukture in 

izvajanja storitev za odlaganje ostankov predelanih komunalnih odpadkov pa 71.875 EUR, 

kar pomeni 0,1150 EUR/kg. Predračunska cena infrastrukture je del cene, ki vključuje 

stroške javne infrastrukture posamezne javne službe in se določi na letni ravni. Ker je 

infrastruktura v celoti last izvajalca javne službe, se cena ne bo oblikovala. 



 

 

 

V skladu s 27. členom Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 

157/2020) izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov vrši zaračunavanje storitev 

uporabnikom tudi za izvajalca obdelave in odlaganja odpadkov, kar pomeni, da stroške, ki jih 

ima do izvajalca obdelave in odlaganja, razdeli na znano število uporabnikov, ki se po letih 

spreminja. 

 

Tabela 1: Trenutno veljavna cena (na osebo/mesec) 

element na računu 
normativ 
kg cena €/kg znesek € 

zbiranje KO  
- uporaba 
infrastrukture 20,61 0,0006 0,01 

                          - izvajanje storitve 20,61 0,1950 4,02 

zbiranje BIO 
odpadkov  

- uporaba 
infrastrukture 3,71 0,0243 0,09 

                                           - izvajanje storitve 3,71 0,2612 0,97 

obdelava MKO  
- uporaba 
infrastrukture 12,00 0,0133 0,16 

                             - izvajanje storitve 12,00 0,0701 0,84 

odlaganje KO  
- uporaba 
infrastrukture 4,20 0,0026 0,01 

                              - izvajanje storitve 4,20 0,0221 0,09 

skupaj na osebo na mesec     6,19 

DDV 9,50%   0,62 

skupaj na osebo na mesec z DDV     6,78 

 

 

 

Tabela 2: Cena od 1. 1. 2022 dalje (na osebo/mesec) 

element na računu normativ kg 
cena 
€/kg znesek € 

zbiranje KO                       
- uporaba 
infrastrukture 20,90 0,0085 0,18 

                                           - izvajanje storitve 20,90      0,1821 3,81 

zbiranje BIO 
odpadkov  

- uporaba 
infrastrukture 3,51 0,0080 0,03 

                                            - izvajanje storitve 3,51 0,1890 0,66 

obdelava MKO                
- uporaba 
infrastrukture 11,31 0,0000 0,00 

                                             - izvajanje storitve 11,31 0,1283 1,45 

odlaganje KO                  
- uporaba 
infrastrukture 0,56 0,0000 0,00 

                                           - izvajanje storitve 0,56 0,1150 0,06 

skupaj € na osebo/mesec     6,19 

DDV 9,50%   0,62 

skupaj € na osebo/mesec z DDV     6,78 

 

 



 

 

Na podlagi predračunskih količin ter upoštevaje število uporabnikov se spremenijo normativi 

obračunanih količin kot izhaja iz tabele 3. 

 

Tabela 3: Primerjava normativa za obračun glede na količino zbranih odpadkov 

   

 trenuten normativ 
predlagan nov 
normativ od 1.1.2022 

 kg/mesec/osebo kg/mesec/osebo  

zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 20,61 20,90 

zbiranje bioloških odpadkov 3,71 3,51 

obdelava mešanih komunalnih odpadkov 12 11,31 

odlaganje ostankov MKO 4,20 0,56 

 

Kot je razvidno iz tabel 1 in 2, predlagane spremembe cen ne vplivajo na skupno višino 

stroška storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jo bo plačal posamezen uporabnik. 

Sprememba cen se bo odrazila zgolj v spremenjenem razmerju med stroškom zbiranja ter 

stroškom obdelave in odlaganja.   

 

Priložena elaborata 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, s katerim potrdi predlagane 

cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 

Občini Miren-Kostanjevica. 

 

 

Pripravili: 

Komunala Nova Gorica d.d. 

KOSTAK d.d. 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba OMK 

 

 


