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OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave,
Primorske novice, št. 41/03 in 17/06, Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in (Uradni list RS, št.
44/2011) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na …….seji dne ………….. sprejel določa
naslednji
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k povišanju cene storitve gospodarske
javne službe ravnanja z odpadki in cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva
okolja za skupaj 2,4310 € z DDV-jem na osebo na mesec .

II.
Ta sklep velja naslednji dan po sprejemu na občinskemu svetu, uporabljati pa se začne po
sprejetju soglasja k povišanju cene na vseh občinah, ki so izšle iz Občine Nova Gorica
oziroma koristijo odlagališče odpadkov v Stari Gori.
Številka:
Datum:
Župan
Andrej Maffi
Obrazložitev:
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je na svoji 20. redni seji dne 20.11.2012 seznanil z
Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene
storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, z datumom november 2012, ki ga je
izdelalo podjetje komunala Nova Gorica, d.d. in s predlogom povišanja cene zbiranja,
odvoza, odlaganja in predelave odpadkov podjetja Komunale Nova Gorica d.d.. Pri obravnavi
so občinski svetniki in člani odbora(ov) so podali vprašanja, predloge in pobude, katere so
razvidne iz zapisnika seje sveta št. 9000-0009/2012 z dne 20.12.2012 in Odbora za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe odbora (zapisnik 14. sestanka z
dne 19.12.2012).
Cena je opredeljena v noveliranem Elaborata o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja
z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki
ga je izdelalo podjetje Komunala Nova Gorica d.d., datiran s 4. marcem 2013 (v prilogi 1)

Pri obravnavi na občinskem svetu je bilo izpostavljeno tudi vprašanje lastništva podjetja.
Pojasnilo v zvezi z lastništvom Komunale Nova Gorica d.d. v prilogi 2. Vsa letna poročila z
računovodskimi razkritji pa so za zadnjih sedem let objavljena na spletni strani podjetja povezava: http://www.komunala-ng.si/podjetje/vizitka/.
Ocena finančnih posledic: Sklep nima neposrednih finančnih posledic za občinski
proračun. Finančne posledice za občane pa so naslednje in sicer se cena na osebo na
mesec (upoštevano 34 kg na osebo mesečno) iz 3,5836 € dvigne na 6,0146 €, upoštevajoč
DDV in okoljske dajatve za odlaganje odpadkov. Sprejem pravilnika ne bo imel nobenih
drugih posledic.
V kolikor se predlagani sklep ne sprejme moramo skleniti Pogodbo o ureditvi medsebojnih
razmerij glede zagotovitve prehodne obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter dodatne
čistilne naprave v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica(predlog pogodbe v prilogi 3),
ker je Mestna občina Nova Gorica sklenila aneks h koncesijski pogodbi za odlaganje
odpadkov, na podlagi katerega je zagotovila izvajanje predhodne obdelave mešanih
komunalnih odpadkov na odlagališču v Stari Gori, kar je nujen pogoj za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče ter preprečitev, da okoljska inšpekcija
odlagališče zapre. Iz istega razloga je potrebno zagotoviti tudi dodatno čistilno napravo na
odlagališču, zaradi doseganja predpisanih parametrov čiščenja izcednih vod.
Glede na to, da se izvajanje javne službe odlaganja ostankov predelave izvaja v ostalih petih
občinah na enak način kot v Mestna občina Nova Gorica in torej občine koristijo odlagališče
odpadkov v Stari Gori, je bilo med župani ustno dogovorjeno, da bo vsaka občina krila
sorazmeren del stroškov izvajanja zgoraj navedenih dejavnosti.
Občinskemu svetu predlagamo, da poda soglasje k predlaganemu dvigu cene storitev
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in cene storitev obveznih občinskih javnih
služb varstva okolja v višini 2,4310 € z DDV na osebo na mesec, opredeljeni na podlagi
elaborata, ki ga je pripravil izvajalec podjetje Komunala d.d. v mesecu marcu 2013.

Priloga:
- 1 Elaborat
- 2 Pojasnilo o lastništvu
- 3 Pogodba
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