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Priloge: 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki 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. 3. 2016. 
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O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. PRAVNE PODLAGE: 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 

- ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) 

- Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016) 

 

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

KOMUNALA Nova Gorica d.d. kot izvajalec gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki je občini poslal Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih 

služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki 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. 3. 2016 (v nadaljevanju: elaborat), s katerim 

predlaga spremembo doslej veljavnih cen gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS), 

ki veljajo od 1. 1. 2014. Z elaboratom izvajalec predlaga poračun stroškov, ki so višji kot jih 

določajo priznane cene za leto 2014 in povišanje cen GJS od 1. 7. 2016 dalje. Poračun za 

leto 2014 naj bi se izvajal eno leto, to je do 30. 6. 2017. 

 

Izvajalec doslej ni predložil elaborata, ki bi vseboval obračun stroškov in predlog poračuna za 

leto 2013, čeprav ga je bil v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja dolžan poslati na pristojno 

ministrstvo, do 31. 3. 2014. Obračun stroškov za leto 2013 tako ni potrjen, izvajalec toži 

občine zaradi »dodatnih stroškov« za 403.331,18 EUR + 9,5 % DDV, v letnem poročilu za 

leto 2013 pa je prikazal 139.119 EUR izgube iz GJS zbiranja odpadkov in kar 684.864 EUR 

izgube iz GJS obdelave in odlaganja odpadkov. 

 

Iz predloženega elaborata izhaja, da so glede na potrjeno ceno za GJS predlagani 

obračunski stroški obdelave in odlaganja v letu 2014 nižji za 449.599 EUR (18 %), stroški 

zbiranja pa višji za kar 1.025.146 EUR (62 %). Za leto 2015 izvajalec še ni dostavil podatkov. 

Za leto 2016 izvajalec predlaga nižje stroške za obdelavo in odlaganje od priznanih v 

trenutno veljavni ceni, in sicer za 844.074 EUR (34 %), za zbiranje pa za 1.395.598 EUR (85 

%) višje. 

 

Izvajalec je pojasnil, da so stroški obdelave in odlaganja nižji zaradi nižjih cen storitev 

obdelave in odlaganja, ki jih plačuje podizvajalcu in količin odpadkov odpeljanih na obdelavo 

in odlaganje na drugo deponijo, saj je bila deponija v Stari Gori v letu 2014 zaprta. Enako je 

bilo tudi v letu 2015 in v 2016. Povišanje stroškov za zbiranje odpadkov je pojasnil s tem, da 

je prerazporedil zaposlene in proti koncu leta 2014 za celotno leto spremenil merila, po 

katerih nekatere skupne stroške razporeja med posameznimi dejavnostmi. Med njimi so tudi 

tržne dejavnosti. 

 

Med predlaganimi stroški javne infrastrukture za leto 2016 so občutno višji stroški najemnine 

za prostor na odlagališču v Stari Gori, in sicer v višini 479.612 EUR. Ti stroški ne zajemajo 

zgolj amortizacije infrastrukture temveč tudi nekakšno »tržno najemnino«. Mestna občina 



 

 

Nova Gorica tako visokih stroškov najemnine ostalim občinam ni ustrezno utemeljila, niti za 

to ni predlagala sklenitve ustrezne medsebojne pogodbe.1 

 

Elaborat je bil dne 22. 6. 2016 predložen v obravnavo Odboru za gospodarstvo in proračun, 

ki se je seznanil tudi z zgoraj navedenimi dejstvi, ter posledično novega povišanja cen GJS 

ni potrdil. Sprejet je bil naslednji sklep: 

»Odbor za gospodarstvo in proračun Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih 

javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Miren-Kostanjevica ni 

potrdil zato, ker se ne strinja s predlaganim povišanjem cen.« 

 

Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 

Občini Miren-Kostanjevica se bo zaradi negativnega mnenja Odbora za gospodarstvo in 

proračun, izoblikoval na seji občinskega sveta, v skladu s sprejeto odločitvijo. 

 

 

Župan 

     Mauricij Humar 

                                                
1
 Povzeto po gradivu Občine Šempeter-Vrtojba, št. 01101-10/2016-10a z dne 11. 5. 2016. 


