
 

 

      

OBČINA BRDA 
Trg 25. maja 2 
5212 Dobrovo  
 
Številka:  3547-12/2020-01 
Datum: 2. 10. 2020  

 
OBČINSKI SVET  
OBČINE BRDA 
 
 
 
ZADEVA: POGODBA O SKUPNI UPORABI ZBIRNEGA CENTRA CERO NOVA GORICA IN POVRNITVI  
                 STROŠKOV IZVAJANJA OBVEZNOSTI IZ OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA   
 
PREDLAGATELJ: Franc Mužič župan 
 
GRADIVO PRIPRAVILA: Anita Manfreda, direktorica občinske uprave  
 
PRAVNA OSNOVA: 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 72/1993, s 
spremembami), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, s spremembami), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 
127/06, s spremembami), 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, s spremembami), 9. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, 
št. 9/19), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, s spremembami), Uredbe o obvezni 
občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18), 
Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni 
list RS, št. 39/10), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, s spremembami), Uredbe o 
odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014, s spremembami) in 18. člen Statuta Občine Brda 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/017 in 16/2018) 
 
NAMEN: Obravnava in potrditev Pogodbe o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in 
povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja   
 
POROČEVALEC: Anita Manfreda, direktorica občinske uprave 
 
OBRAZLOŽITEV: 
S pogodbo o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja 
obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja, pogodbene stranke ugotavljajo, da je Zbirni center 
sestavni del najemnega razmerja po pogodbi iz 5. alineje 1. člena te pogodbe in se dogovorijo, da 
bodo skupaj uporabljale Zbirni center za potrebe izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, in sicer za namen prevzemanja, predhodnega sortiranja in predhodnega 
skladiščenja odpadkov, ki jih je tam skladno z veljavnimi predpisi dovoljeno prevzemati ter s to 
pogodbo urejajo razmerja med občinami pogodbenicami v zvezi s  prejemanjem najemnine za 
Zbirni center in zaračunavanjem nadomestila za njegovo souporabo; 
 
Mestna občina Nova Gorica in občine souporabnice urejajo povrnitev sorazmernega dela stroškov 
Mestni občini Nova Gorica v zvezi z izvajanjem obveznosti iz OVD in sicer za obdobje 30 let od 
izpolnitve pogojev za zaprtje odlagališča iz točke 2.2. OVD, to je od 30. 6. 2020 dalje do 30. 6. 2050.  
Občine souporabnice se Mestni občini Nova Gorica zavežejo skladno z deleži, določenimi v  
sedmem  odstavku  tega člena, redno in na način, določen s to pogodbo, povrniti sorazmerni del 



 

 

      

vseh stroškov izvrševanja OVD in sicer za dobo 30 let, predvidoma s pričetkom od 30. 6. 2020 dalje 
do 30. 6. 2050. Kot stroški izvrševanja OVD se štejejo  stroški vseh storitev, nabav in gradenj, ki so 
potrebni, da se OVD  izvršuje skladno  z veljavnimi predpisi. 
 
Višina stroškov izvrševanja OVD za obdobje od 1. 7. 2020 do 1. 7. 2021 znaša okvirno 386.801,61 
EUR brez DDV oz. 471.897,96 EUR z vključenim 22% DDV, kar je razvidno iz  Pogodbe o izvajanju 
obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče nenevarnih odpadkov v Stari Gori, št. 354-
64/2020-1, ki sta jo dne 28. 5. 2020, ter Aneksa št. 1, ki sta ga dne 12. 6. 2020  sklenili  Mestna 
občina Nova Gorica in Komunala Nova Gorica.  
 
Občine souporabnice povrnejo Mestni občini Nova Gorica stroške izvrševanja OVD v skladu z 
naslednjimi deleži: 

➢ Občini Šempeter – Vrtojba - v deležu 13,3 % vseh stroškov izvrševanja OVD; 
➢ Občini Miren-Kostanjevica - v deležu 8,1% vseh stroškov izvrševanja OVD 
➢ Občina Renče – Vogrsko - v deležu 7,1 % vseh stroškov izvrševanja OVD 
➢ Občina Brda - v deležu 10,5 % vseh stroškov izvrševanja OVD in 
➢ Občina Kanal Ob Soči - v deležu 8,4 % vseh stroškov izvrševanja OVD 

 
Delež Mestne občine Nova Gorica znaša 52,6 % vseh stroškov izvrševanja OVD.  
 
Za obdobje od 1. 7. 2020 do 1. 7. 2021 tako znaša okvirna višina zneska, ki so ga dolžne kriti občine 
souporabnice Mestni občini Nova Gorica: 

➢ Občina Šempeter – Vrtojba -  51.444,61 EUR brez DDV oz. 62.762,42 EUR z DDV; 
➢ Občina Miren-Kostanjevica – 31.330,93 EUR brez DDV oz. 38.223,73EUR 
➢ Občina Renče – Vogrsko – 27.462,91 EUR brez DDV oz. 33.504,75EUR z DDV 
➢ Občina Brda - 40.614,16EUR brez DDV oz. 49.549,27 EUR z DDV 
➢ Občina Kanal Ob Soči - 32.491,33 EUR brez DDV oz. 39.639,42EUR z DDV. 

 
Mestna občina Nova Gorica je financerka zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov v obdobju 
veljavnosti OVD, predvidoma 30 let, ostale občine iz te pogodbe, pa ji morajo s tem v zvezi kot 
njegove souporabnice, povrniti sorazmeren (glede na količine v preteklosti odloženih odpadkov) del 
stroškov financiranja. 
  
Občinskemu svetu Občine Brda predlagamo, da pogodbo obravnava in potrdi. 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Brda potrjuje Pogodbo o skupni uporabi zbirnega centra 
CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
 
Pripravila:              Župan    
Anita Manfreda, direktorica občinske uprave      Franc Mužič 
 
 
     
              
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      

OBČINA BRDA 
OBČINSKI SVET  
 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/017 in 16/2018)  je 

Občinski svet Občine Brda  na ___ seji dne ________ sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P  
 
 

1. 
 
Občinski svet Občine Brda potrjuje Pogodbo o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in 
povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja. 
 

2. 
 
Sklep velja takoj. 
 
Številka:  3547-12/2020- 
Datum:         

 
 

              Župan  
         Franc Mužič  

 
 
  
 
 


