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PRILOGA 3 

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, ki jo zastopa župan 

Matej Arčon,  matična št. 5881773, D.Š. 53055730 (kot koncedent) 

Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, matična številka: 5881781000, davčna 

številka: 58633391, ki jo zastopa župan Franc Mužič,  

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, matična številka: 5881820, davčna 

številka: 88524671,ki jo zastopa župan Andrej Maffi, 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, matična številka: 5881463, davčna 

številka: 89371925ki jo zastopa župan Zlatko-Martin Marušič, 

Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, matična številka.: 2203553 

davčna številka.:90522001, ki jo zastopa župan Aleš Bucik, 

Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 

1358227, davčna številka: 44857390,ki jo zastopa župan Milan Turk 

in 

KOMUNALA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. Junija 1, 5000 Nova Gorica, matična številka: 

5015812000 davčna številka: SI98491881ki jo zastopa direktor Andrej Miška, (kot 

sopodpisnik) 

sklenejo 

POGODBO 
O UREDITVI MEDSEBOJNIH RAZMERIJ GLEDE ZAGOTOVITVE PREDHODNE 
 OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV TER DODATNE ČISTILNE 

NAPRAVE V CENTRU ZA RAVNANJE Z ODPADKI  NOVA GORICA 

 

1. člen 

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo: 

- da je Mestna občina Nova Gorica kot koncedent dne 14.6.2010 sklenila koncesijsko 
pogodbo za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru 
za ravnanje z odpadki Nova Gorica s koncesionarjem Komunala Nova Gorica, d.d., 
- da so ostale pogodbene stranke s svojimi predpisi o načinu ravnanja z odpadki določile, da 
se izvajanje javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov izvaja na način kot je določen v Mestni občini Nova Gorica, 
- da je potrebno za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za Center za ravnanje z odpadki 
Nova Gorica oz. za obratovanje odlagališča v Stari Gori, skladno z Uredbo o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11) zagotoviti tudi obdelavo mešanih 
komunalnih odpadkov pred odlaganjem, 
- da je obdelava komunalnih odpadkov predvidena v koncesijski pogodbi iz 1. alineje, 
dejansko pa niso izpolnjeni pogoji za njeno izvajanje, niti se ne izvaja, zaradi česar tudi 
stroški te storitve niso vključeni v ceno storitve javne službe, 
- da je potrebno za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za Center za ravnanje z odpadki 
Nova Gorica oz. odlagališče v Stari Gori zagotoviti tudi predpisane parametre čiščenja 
izcednih vod, in sicer z povečanjem zmogljivosti obstoječe čistilne naprave z modulsko 
razširitvijo v skladu z načrtom razširitve ČN, ki je sestavni del dogovora št. 354-17/2013-1 z 
dne 22.2.2013,      
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- da imajo občine podpisnice interes in dolžnost zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih 
odpadkov ter zagotoviti čiščenja izcednih vod na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica, 
ter zagotoviti potrebna sredstva za navedeno dejavnost, zaradi česar sklepajo to pogodbo s 
ciljem urediti medsebojne pravice ter finančne in druge obveznosti. 

 
2. člen 

Koncesionar je pričel izvajati začasno predhodno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov 
dne 2.1.2013 kot izhaja iz Aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova 
Gorica, št. 354-131/2009, sklenjenega dne 21.12.2012 med Mestno občino Nova Gorica in 
Komunalo Nova Gorica, d.d. 
 
Skladno z Dogovorom o subvencioniranju stroškov v zvezi s postavitvijo dodatne čistilne 
naprave na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica št. 354-17/2013-1 z dne 22.2.2013 (v 
nadaljevanju: Dogovor) bo izvajalec GJS najel in uvedel v obratovanje dodatno čistilno 
napravo do 15.3.2013.  
 
Pogodbene stranke se strinjajo, da bo koncesionar izvajal dejavnost začasne obdelave 
mešanih komunalnih odpadkov do pričetka izvajanja te dejavnosti v okviru Regijskega centra 
za ravnanje z odpadki skladno z določili Pogodbe o sodelovanju pri pripravi in izvedbi 
projekta nadgradnje Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica, št. 353-01-3/2002-3 z dne 
4.10.2010. 

3. člen 

Stroški obdelave mešanih komunalnih odpadkov so stroški v višini, ki jih priznava Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) oz. predpis, ki ga nadomesti. 
 
Pogodbene stranke so seznanjene, da veljavna cena storitve javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ne obsega stroškov povezanih 
z dejavnostjo obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, niti stroškov za 
obratovanje dodatne čistilne naprave na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica. 
 

4. člen 

Pogodbene stranke se strinjajo, da sodi vse do uveljavitve cene storitev, ki bo zajemala vse 
stroške, ki so potrebni in upravičeni za opravljanje javne službe, med obveznost občin tudi 
zagotovitev stroškovno pokritega izvajanja dejavnosti začasne obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov ter stroškov najema in obratovanja dodatne čistilne naprave. 
 

5. člen 

Pogodbene stranke ugotavljajo, da znašajo ob sklenitvi te pogodbe ocenjeni mesečni stroški 
obdelave odpadkov pred odlaganjem 0,0324 EUR/kg pripeljanih odpadkov, ocenjen strošek 
na osebo/mesec pa 1,1005 EUR. V to vrednost so vključeni stroški najema naprav potrebnih 
za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, stroški odvoza in prevzema izločenih frakcij ter 
vsi ostali stroški, potrebni za izvajanje obdelave odpadkov pred odlaganjem. 
 
Pogodbene stranke ugotavljajo, da znašajo stroški najema in obratovanja dodatne čistilne 
naprave na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica skladno z Dogovorom 0,0092 EUR/kg 
pripeljanih odpadkov, ocenjen strošek na osebo/mesec pa 0,3128 EUR. 
 
Na predlog katerekoli pogodbene stranke se lahko kadarkoli pred ali med izvajanjem 
dejavnosti predhodne obdelave mešanih komunalnih odpadkov ponovno preveri in določi 
višino upravičenih stroškov. Novo določeni stroški začnejo veljati v tistem mesecu, v katerem 
je predviden pričetek obdelave odpadkov pred odlaganjem. 
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6. člen 

Pogodbene stranke se glede na navedbe v prejšnjih členih, zavezujejo pokriti stroške 
začasne obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki so ocenjeni na 956.000 EUR letno, ter 
stroškov najema in obratovanja dodatne čistilne naprave, ki so ocenjeni na 194.000 EUR 
letno, v skladu z naslednjim razdelilnikom: 
- Mestna občina Nova Gorica – 54,28 %, 
- Občina Šempeter-Vrtojba – 10,79 %, 
- Občina Kanal ob Soči – 9,69 %, 
- Občina Brda – 9,75 %, 
- Občina Miren-Kostanjevica – 8,23 %, 
- Občina Renče-Vogrsko – 7,27 %. 
 

7. člen 

Do uveljavitve načela »povzročitelj plača«, se stroški izvajanja dejavnosti in stroški najema in 
obratovanja dodatne čistilne naprave plačujejo iz proračuna pogodbenih strank. Izvajalec 
dejavnosti Komunala Nova Gorica d.d. izstavi račun mesečno vsaki pogodbeni stranki za 
svoje prebivalce skladno z razdelilnikom v prejšnjem členu. 
 

Vsaka pogodbena stranka mesečno poravna račun za stroške obdelave in stroške 
obratovanja čistilne naprave, nastale v prejšnjem mesecu, in sicer 30. dan od dneva prejema 
računa na transakcijski račun izvajalca Komunala Nova Gorica d.d., številka SI56 0475 0000 
0489 707.  
 

8. člen 

V primeru, da pogodbena stranka računa ne bo plačala v roku, ki je določen v prejšnjem 
členu, lahko koncesionar zaračuna zakonite zamudne obresti. 
 

9. člen 

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun podjetja Komunala Nova 
Gorica d.d., predstavniku ali posredniku katere občine obljubil, ponudil ali dal kakšno 
nedovoljeno korist za: 
-pridobitev posla iz te pogodbe; ali 
-sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali 
-opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali 
- drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je kateri od občin povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku občine, Komunale 
Nova Gorica d.d. ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku. 

 

10. člen 

Skrbnik te pogodbe za Mestno občino Nova Gorica je Zoran Ušaj. 
Skrbnik te pogodbe za Občino Šempeter-Vrtojba je Igor Uršič. 
Skrbnik te pogodbe za Občino Kanal ob Soči je_____________________________. 
Skrbnik te pogodbe za Občino Brda je ____________________________________. 
Skrbnik te pogodbe za Občino Miren-Kostanjevica je_________________________. 
Skrbnik te pogodbe za Občino Renče-Vogrsko je____________________________. 
 

11. člen 

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo vse morebitne spore iz te pogodbe reševale 
sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bodo spor predložile v reševanje pristojnemu sodišču v 
Novi Gorici. 
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12. člen 

Ta pogodba je sestavljena v 7 izvodih, od katerih ima vsaka značaj izvirnika in od katerih 
vsaka pogodbena stranka prejme po 1 izvod. 
 
 

Številka: 354-131/2009-25 

Datum:  

 
MESTNA OBČINA  
NOVA GORICA 

 
 
 
 
 
MP 

Župan: 

 

Matej Arčon 

______________________________ 
 

Podpis 
Številka:  

Datum:  

 
 
OBČINA BRDA  

 
 
 
 
 
MP 

Župan: 

 

Franc Mužič 
_____________________________ 

 
Podpis: 

Številka:  

Datum:  

 
 
OBČINA KANAL OB SOČI 

 
 
 
 
 
MP 

Župan: 

 

Andrej Maffi 
______________________________ 

 
Podpis: 

 

Številka:  

Datum:  

 
 
OBČINA MIREN- 
KOSTANJEVICA 

 
 
 
 
 
MP 

Župan: 

 

Zlatko-Martin Marušič 
______________________________ 

 
Podpis: 

Številka:  

Datum:  

 
 
RENČE-VOGRSKO 

 
 
 
 
 
MP 

Župan: 

 

Aleš Bucik 
______________________________ 

 
Podpis: 

Številka:  

Datum:  

 
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA 

 
 
 
MP 

Župan: 

 

Milan Turk 
______________________________ 

 
Podpis: 

Številka:  

Datum:  

KOMUNALA NOVA  
GORICA D.D 

 
 
 
 
MP 

Direktor: 

 

Andrej Miška 
______________________________ 

 
Podpis: 
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