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I. POVZETEK
Javno podjetje je najpogostejša oblika izvajanja gospodarske javne službe in jih lahko najdemo na
skoraj vseh področjih ekonomskega delovanja. Na državni ravni izvajajo javne službe na področju
energetike, vodnega gospodarstva, telekomunikacij in poštnih storitev. Na lokalni ravni pa so javna
podjetja praktično v vseh občinah. Izvajajo predvsem javne službe varstva okolja (oskrba s pitno
vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi
odpadki,odlaganje preostankov komunalnih odpadkov,javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje
javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka).
Regijski center za ravnanje z odpadki je projekt za sodobno in okolju prijazno ravnanje z odpadki. Za
učinkovito ravnanje z odpadki bo 13 občin iz Goriške statistične regije v skladu z osnutkom Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. ustanovilo
Javno podjetje Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (v nadaljevanju: JP R CERO
d.o.o. Nova Gorica). Funkcija javnega podjetja bo izvajanje gospodarskih javnih služb regijskega
pomena na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 13. občin ustanoviteljic.
Namen tega dokumenta je prikazati finančne projekcije bodočega poslovanja JP R CERO d.o.o. na
podlagi izhodiščnih podatkov iz predhodnih študij.
Dejavnosti in naloge JP R CERO d.o.o. Nova Gorica se bodo izvajale na območju načrtovanega
regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica in odlagališča s čistilno napravo za izcedne vode
na lokaciji obstoječega odlagališča odpadkov v Stari Gorici (v nadaljevanju: R CERO NOVA GORICA).
JP R CERO d.o.o. Nova Gorica bo tako zagotavljalo centralno predelavo in obdelavo komunalnih
odpadkov ter odlaganja preostanka odpadkov, kar je podlaga za zanesljivo, okolju prijazno in
stroškovno sprejemljivo izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Ocenjuje se, da bo R
CERO NOVA GORICA skupaj sprejel 53.500 t odpadkov na leto.
JP R CERO d.o.o. Nova Gorica bo prihodke ustvarjalo iz naslova obdelave odpadkov (prihodki na
podlagi plačil uporabnikov – občani, ustanove in gospodarske ustanove) in prodaje sekundarnih
surovin, ki bodo izločene na izhodu iz mikrobiološkega sušenja (v nadaljevanju: MBS), iz obdelave
kosovnih odpadkov in sortirnice.

II. OPIS PODJETJA (osebna izkaznica)
IME PODJETJA IN DEJAVNOSTI:
Javno podjetje je po Zakonu o gospodarskih javnih službah posebna pravnoorganizacijska oblika
gospodarske družbe, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija oziroma lokalne skupnosti. Javno
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podjetje opravlja gospodarsko javno službo ali monopolno dejavnost, ki je določena kot gospodarska
javna služba (Vir: Zakon o gospodarskih javnih službah, Ur.l. 32/1993 in dopolnitve).
Delovanje javnih podjetij je prvenstveno usmerjeno v redno in kvalitetno zagotavljane javnih dobrin,
ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem uporabnikom. Čeprav je javno podjetje komercialno
dejavno, njegov glavni cilj ni doseganje dobička, pač pa upoštevanje javnega interesa.
Javno podjetje, ki izvaja javno službo mora pri svojem delovanju upoštevati naslednja načela (Viler,
Kovačič, 2003, str. 5–11):
 načelo enakopravnosti, kar pomeni, da imajo vsi porabniki pravico do dostopa do javnih
dobrin pod enakimi pogoji;
 načelo stalnosti pomeni da se mora javno službo izvajati brez prekinitev oziroma mora služba
delovati redno in točno;
 načelo adaptabilnosti pomeni,da se morajo javne službe prilagajati razvoju in potrebam ter
prenehati, če ni več potrebe oziroma se ta lahko zadovoljuje na tržen način.
Za namene obratovanja regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica bo 13 občin
ustanovilo javno podjetje JP R CERO.
Ustanoviteljice JP R CERO Nova Gorica d.o.o. v skladu z osnutkom Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. so:
1. Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
2. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina
3. Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
4. Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih
5. Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
6. Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija
7. Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ob Soči
8. Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
9. Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren Kostanjevica
10. Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
11. Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3, 5290 Šempeter pri Gorici
12. Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
13. Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Ustanoviteljice se zavežejo dati javnemu podjetju v poslovni najem sredstva javne infrastrukture, to
je objekte in naprave za izvajanje storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Javno podjetje mora javno
infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
JP R CERO Nova Gorica d.o.o. bo opravljalo kot glavno dejavnost obdelavo določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Dejavnost lahko
spremeni ali razširi le s soglasjem ustanoviteljic, lahko pa opravlja tudi druge posle, potrebne za
njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Dejavnosti javnega podjetja se bodo financirale:
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 s plačili za storitve,
 s prodajo blaga in storitev na trgu,
 iz sredstev ustanoviteljic,
 iz drugih virov
(Vir: Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova
Gorica d.o.o.)
LOKACIJA
Sedež javnega podjetja bo na Trgu Edvarda Kardelja 1 v Novi Gorici. Dejavnost javnega podjetja se bo
izvajala na območju načrtovanega R CERO NOVA GORICA, ki je umeščeno okoli 6 km od Nove Gorice v
slabo poseljenem flišnem gričevju med Staro Goro, Ajševico in zaselkom Tržič – Mandrija. Lokacija
dejavnosti podjetja se bo izvajala na naslednjih parcelnih številkah: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 413/1, 413/2, 435, 436, 437/1,
437/2, 438/1, 438/2, 439, 440/1, 440/2, 441/1, 442/1, 443/1, 444/1, 444/2, 446, 447/1, 448/1,
448/2, 449/1, 449/2, 551/93, 551/94, 552/1, 552/2, 554, 562, 563/1, 566, 567/1, 567/2, 567/3,
567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 567/9, 567/10, 567/11, 567/12, 568/1, 568/2, 569/1, 569/2,
570/1, 570/2, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 582, 583/1, 583/2, 584, 587, 588, 589/1, 589/2,
589/3, 589/4, 589/5, 827/1, 872/2, 829/1, 837, vse k.o. Stara Gora (Vir: Lokacijski načrt za center za
ravnanje z odpadki Nova Gorica, 2004).
Odlagališče se nahaja v kotlini, katere tla so praktično nepropustna za izcedne vode. Geološke in
hidrološke analize so pokazale, da so tla sestavljena iz eocenskega fliša, ki ima faktor prepustnosti
cca. 10-9 m/s, kar zadovoljuje predpise o gradnji odlagališč. Dostop na lokacijo je urejen po novo
urejeni dostopni cesti v dolžini 500 m s priključkom na regionalno Vipavsko cesto. V zgornjem delu
ožje doline z nadmorsko višino okoli 70 m je odlagališče s treh strani obdano s pogozdenimi
gričevnatimi vzpetinami od 100 do 150 m nadmorske višine. Dolina je usmerjena proti jugovzhodu,
kar je tudi glavna smer relativno šibkih in ne pogostih vetrov. S svojim položajem odlagališče ni v
vizualnem kontaktu z najbližjimi poslopji in je v 300-metrskem pasu praktično neposeljeno, kar je
ugodno z vidika umeščanja odlagališča v prostor kot tudi z vidika načrtovanega transporta. Od
spodnjega dela odlagališča do potoka Lijak je približno 1,5 km. V širšem območju ni zajetja pitnih vod
in vodnjakov. Območje CERO Nova Gorica zajema cca 36 ha površin. Faza sortiranja in predelave
odpadkov bo urejena na 12 ha. Zajemala bo prostor na praznem območju JV od obstoječega
odlagališča ter delno na utrjenem platoju na V delu neaktiviranega odlagališča.
Faza Odlagalna polja obsega površino skoraj 24 ha. Sestavljena je iz odlagalnih površin na 7.5 ha ter iz
območja infrastruktur, varovalnih in ločilnih pasov površine 16.5 ha. Odlagalna polja zajemajo večji
del zahodnega območja predvidene lokacije (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za
projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica).

VIZIJA, POSLANSTVO, DOLGOROČNI CILJ
VIZIJA
Vizija podjetja je postati razvojno usmerjeno podjetje na področju ravnanja z odpadki in kot tako
omogočiti predpisano ravnanje z odpadki.
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POSLANSTVO
Zagotavljati skupno ureditev ravnanja z odpadki za občine ustanoviteljice, zanesljivo in okolju
prijazno oskrbo prebivalstva in stroškovno sprejemljivo izvajanje javnih služb pri predelavi in obdelavi
komunalnih odpadkov ter odlaganja preostanka odpadkov.
DOLGOROČNI CILJ
Dolgoročni razvoj podjetja stremi k trajnemu in zanesljivemu opravljanju javnih služb na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki ter zagotavljanju pogojev za trajnosti razvoj in kakovostnemu
življenjskemu okolju na območju občin ustanoviteljic.

III. OPIS OSNOVNEGA KAPITALA
Osnovni kapital javnega podjetja RCERO Nova Gorica bo znašal ob ustanovitvi 500.000.- €. Osnovni
vložki in poslovni deleži občin ustanoviteljic za sofinanciranje izgradnje centra so definirani v Pogodbi
o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica,
št. 353-01-3/2002 z dne 4.10.2010 ter aneksu št. 1 z dne 4.10.2010 in aneksu št. 2 z dne 7.10.2011 k
tej pogodbi (Vir: Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki
Nova Gorica d.o.o.).
Deleži občin so določeni glede na količino odloženih odpadkov po posameznih občinah v letu 2008.
Občine ustanoviteljice so udeležene na osnovnem kapitalu z naslednjimi poslovnimi deleži:

Zap.št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tabela 1: Poslovni deleži ustanoviteljic
Občina - ustanoviteljica
Osnovni vložek v EUR
Mestna občina Nova Gorica
149.800
Občina Ajdovščina
73.150
Občina Bovec
15.600
Občina Brda
22.500
Občina Cerkno
17.400
Občina Idrija
49.650
Občina Kanal ob Soči
23.900
Občina Kobarid
16.600
Občina Miren-Kostanjevica
19.150
Občina Renče-Vogrsko
17.250
Občina Šempeter-Vrtojba
31.200
Občina Tolmin
44.350
Občina Vipava
19.450

Zelen in partnerji d.o.o.

maj 2013

Poslovni delež
29,96
14,63
3,12
4,50
3,48
9,93
4,78
3,32
3,83
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Slika 1: Poslovni deleži občin ustanoviteljic

Na Sliki 1 je razvidno, da ima največji, skoraj tretjinski, poslovni delež Mestna občina Nova Gorica, na
drugem mestu je Občina Ajdovščina s 14,63% poslovnim deležem, sledijo ji občine Idrija z 9,93%,
Občina Tolmin z 8,87% in Občina Šempeter-Vrtojba s 6,24% poslovnim deležem. Ostalih osem občin
ima poslovne deleže, manjše od 5%.

IV. ANALIZA DEJAVNOSTI
OPIS REGIJSKEGA KONCEPTA RAVNANJA Z ODPADKI – PRISTOJNOSTI LOKALNIH SKUPNOSTI, REGIJ
IN DRŽAVE
V Republiki Sloveniji je potrebno problematiko komunalnih odpadkov reševati v okviru zmogljivih
regijskih centrov za ravnanje z odpadki. Ob upoštevanju prostorskih, naravnih, poselitvenih in drugih
danosti slovenskega prostora, tehnično-tehnoloških možnosti, ekonomičnosti in logistike, družbene
sprejemljivosti in usmeritve v načrtno ravnanje z odpadki je upravičen in izvedljiv le regijski ali
medobčinski pristop.
Ravnanje s komunalnimi odpadki je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Zakon za varstvo okolja določa
dve obvezni občinski gospodarski javni službi na tem področju, tj. službo za zbiranje in prevoz
odpadkov ter službo odlaganja obdelanih preostankov komunalnih odpadkov. Pretežni del
načrtovanja zbiranja komunalnih odpadkov, priprave ločeno zbranih različnih zvrsti odpadkov,
določene stopnje obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem ter zagotavljanje
odlagalnih površin se odvija na medobčinskem nivoju. Gre za zbirna območja, ki so pred petnajstimi
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leti pripadala posameznim večjim občinam, v bližnji prihodnosti pokrajinam (Vir: Študija izvedljivosti
in analiza in stroškov koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.)..
Usmeritve za področje ravnanja s komunalnimi odpadki torej narekujejo aktivnosti na treh ravneh:
 Lokalna (občinska) raven:
 Regijska (medobčinska) raven: centri 1. reda (le izjemoma 2. reda):
 Nadregijska raven (omrežje regijskih centrov)

TRENUTNO STANJE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V GORIŠKI STATISTIČNI REGIJI
Storitve ravnanja s komunalnimi odpadki v Goriški statistični regiji trenutno izvajajo štiri upravljavska
podjetja, ki upravljajo s tremi odlagališči in sicer:
 Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. Junija 1, 5000 Nova Gorica – Odlagališče nenevarnih
odpadkov Stara gora
 Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin - Odlagališče nenevarnih odpadkov Volče
 Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija - brez odlagališča
 KSD Ajdovščina d.o.o., Komunalno Stanovanjska Družba, Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina
- Odlagališče komunalnih odpadkov Dolga Poljana
Navedena podjetja pokrivajo z izvajanjem javne službe zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov
celotno območje vključenih občin, tako so v sistem zbiranja, prevoza in odlaganja odpadkov vključeni
praktično vsi prebivalci na navedenem območju (99% območja).
Ločeno zbiranje odpadkov se večinoma izvaja po ekoloških otokih in le delno od vrat do vrat. Ekološki
otoki so last občin, ki jih obračunava komunalnim podjetjem v sklopu najemnine za javno
infrastrukturo. Zabojniki so lahko last občine ali pa last komunalnega podjetja. Zabojniki za ločevanje
odpadkov so naslednji: za papir in karton, za plastično in kovinsko embalažo, za embalažo iz stekla, za
mešane komunalne odpadke in za biološke odpadke. Omenjene zabojnike se prazni z namenskimi
vozili (smetarsko vozilo s stiskalno ploščo - smetarka ali abroll vozilo za praznjenje zvoncev za papir,
plastiko in steklo).
Na obravnavanem območju obratuje sledeče število zbirnih centrov:
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Slika 2: Število zbirnih centrov

Na vseh zbirnih centrih se odlagajo tudi nevarni odpadki, razen na področju upravljavca Komunala
Nova Gorica, kjer se nevarni odpadki sprejemajo na zbirnem centru CERO v Stari Gori. Akcija zbiranja
nevarnih odpadkov pa se izvaja 2 krat letno (Vir: Študija izvedljivosti in analiza in stroškov koristi za
projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.).

SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI NA OBMOČJU NOVE GORICE Z OKOLICO
Komunala Nova Gorica d.d. izvaja javno službo zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov v občinah:
Brda, Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter –
Vrtojba. Na območju šestih navedenih občin obratuje 12 zbirnih centrov, ki je pokrit ali nepokrit
prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer
povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in
kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij. Zbrani
odpadki se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Stara Gora v okviru Centra za ravnanje z
odpadki Nova Gorica na lokaciji Stara Gora (Vir: Študija izvedljivosti in analiza in stroškov koristi za
projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.).

SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI V ZGORNJEM POSOČJU
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je Komunala Tolmin d.o.o. V občinah Tolmin,
Bovec in Kobarid je organizirano ločeno zbiranje odpadkov preko ekoloških otokov. Trenutno se uvaja
sistem odvoza odpadkov od vrat do vrat (pred vsakim objektom posoda za odpadek in organske
odpadke). Kosovni odpadki in nevarni odpadki se zbirajo 2 krat letno.
Komunalni odpadki se odlagajo na komunalni deponiji v Volčah, ki je namenjena odlaganju
odpadkov, ki nastanejo v zgornjem Posočju oziroma v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin.
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Ob obstoječem odlagališču komunalnih odpadkov Volče je v novembru 2008 pričel delovati prvi
urejen zbirni center v Posočju: zbirni center Volče, ki je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov, ki so
primerni za nadaljnjo predelavo. Odpadki se sortirajo in ko dosežejo zadostno količino, se oddajo
pooblaščenemu prevzemniku. Poleg zbirnega centra v Volčah sta začela delovati tudi zbirni center
Kobarid in zbirni center Bovec. Namenjena sta odlaganju ločeno zbranih odpadkov, ki so primerni za
nadaljnjo predelavo (Vir: Študija izvedljivosti in analiza in stroškov koristi za projekt Regijski center za
ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.).
SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI NA IDRIJSKO-CERKLJANSKEM OBMOČJU
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je Komunala d.o.o., ki za povzročitelje s
celotnega območja občin Idrija in Cerkno zagotavlja zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov
od prevzemnih mest pri povzročiteljih. Na območju občine Idrija je urejen zbirni center v Idriji v
Ljubevču, ki je odprt vsak delovni dan, v poletnem času tudi ob sobotah. Na območju občine Cerkno
je urejen zbirni center, ki je za povzročitelje odprt dva dni v tednu. Odpadke se iz cerkljanskega
zbirnega centra naknadno pelje v zbirni center v Ljubevču, kjer se začasno hranijo do odvoza v
nadaljnjo predelavo, obdelavo in odlaganje. Odlagališči Ljubevč in Raskovec sta javna gospodarska
infrastruktura v solasti občin Idrija in Cerkno in sta v zapiranju ter tako ne omogočata izvajanja javne
službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Vir: Študija
izvedljivosti in analiza in stroškov koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica
d.o.o.).
SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI NA OBMOČJU ZGORNJE VIPAVSKE DOLINE
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ajdovščina in Vipava je KSD d.o.o.
Ajdovščina. Zbiranje in odvoz odpadkov se opravlja na podlagi veljavne zakonodaje in Odlokov o
ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Ajdovščina in Vipava. V odvoz odpadkov so vključeni vsi
občani. Vse zbrane odpadke se odvaža v zbirni center pod Dolgo Poljano. Mešane odpadke se
trenutno minimalno obdeluje in odlaga na odlagališče Dolga Poljana, ki trenutno ne razpolaga z
dovoljenjem za obratovanje. Glede na to, da upravljavec razpolaga z minimalno potrebno
infrastrukturo ter opremo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenja za obratovanje centra za ravnanje z
odpadki do 31.12.2015, se pričakuje pridobitev le-tega za prehodno obdobje. Kapaciteta odlagališča
zadošča. Razpoložljiva kapaciteta odlagališča Dolga Poljana na dan 31.12.2011 je bila 128.900 m 3 (Vir:
Študija izvedljivosti in analiza in stroškov koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Nova
Gorica d.o.o.).
POVZETEK TRENUTNEGA STANJA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V PRISPEVNEM OBMOČJU
PROJEKTA V GORIŠKI STATISTIČNI REGIJI
Glede na to, da bi se morala obstoječa odlagališča na obravnavanem področju zaradi neustreznosti
zapreti že 15.7.2009 in da bodo dejansko lahko obratovala najkasneje do 31.12.2015, v kolikor uspejo
pridobiti dovoljenja za podaljšanje obratovanja, bodo občine kmalu potrebovale novo odlagališče ali
pa bodo prisiljene svoje odpadke odvažati na bolj oddaljena odlagališča. Slednje se že dogaja
občinama Idrija in Cerkno. Pri nobenem od komunalnih podjetij se trenutno ne izvaja sortiranje s
sortirnico niti ustrezno kompostiranje, le na odlagališču Dolga Poljana v Ajdovščini poteka
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kompostiranje v manjšem obsegu. Uporabnikom se danes zaračunava visoka okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ur. list RS št. 70/2010), ki jo je
izdala Vlada Republike Slovenije 2.9.2010.
Goriška statistična regija na področju ravnanja z odpadki se srečuje z naslednjimi težavami:
 Pomanjkanje infrastrukture za učinkovito in zakonsko predpisano ravnanje z odpadki
(sortirnica, objekt za ravnanje s kosovnimi odpadki, objekt za mehansko-biološko obdelavo
preostanka odpadkov), ki bi omogočila ustrezno obdelavo odpadkov pred odlaganjem,
snovno in energetsko izrabo odpadkov, odlaganje zgolj preostanka odpadkov na urejenih
odlagališčih, kar pomeni bistveno zmanjšanje količin preostalih odpadkov za odlaganje in
tako zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
 Pomanjkanje prostora za odlaganje preostanka nenevarnih odpadkov
 Visoki stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih
 Lokalna razdrobljenost količin odpadkov in s tem povezani višji stroški ravnanja z odpadki

V. ANALIZA TRGA
PODROČJE DELOVANJA JAVNEGA PODJETJA REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI D.O.O.
NOVA GORICA
JP RCERO Nova Gorica d.o.o. bo opravljalo dejavnost za 13 občin v Goriški statistični regiji. Na tem
področju je v drugi polovici leta 2011 živelo 119.146 prebivalcev. V naslednji tabeli so zbrani podatki
o količinah odloženih odpadkov po posamezni občini v Goriški statistični regiji po podatkih ARSO.
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Tabela 2: Količine odloženih odpadkov po posamezni občini v Goriški statistični regiji v letu 2008 v t
OBČINA
Količina odloženih odpadkov v letu 2008
A Zgornje Posočje
1 Bovec
1.692
2 Kobarid
1.471
3 Tolmin
3.733
Skupaj Zgornje Posočje
6.896
B Idrijsko-Cerkljansko območje
4 Idrija
4.689
5 Cerkno
1.401
Skupaj Idrijsko - Cerkljansko območje
6.090
C Nova Gorica z okolico
6 Brda
2.003
7 Kanal ob Soči
2.197
8 Mestna občina Nova Gorica
15.697
9 Šempeter-Vrtojba
3.388
10 Renče-Vogrsko
1.588
11 Miren-Kostanjevica
1.696
Skupaj Nova Gorica z okolico
26.570
D Zgornja Vipavska dolina
12 Ajdovščina
6.507
13 Vipava
1.578
Skupaj Zgornja Vipavska dolina
8.086
SKUPAJ GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA
47.642
Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica,
januar 2013

Tabela 3: Količina ustvarjenih komunalnih odpadkov v letu 2010 na občana v Goriški statistični regiji
2010
Količina ustvarjenih komunalnih odpadkov
55.930
Količina odpadkov / prebivalec / leto v kg

470

Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica,
januar 2013

Teža ustvarjenih komunalnih odpadkov na občana na obravnavanem območju je v letu 2010 znašala
470 kg.
PREDVIDENE KOLIČINE ODPADKOV
Pri določanju vhodne količine odpadkov (izhodišče je leto 2010) ter predvidene izhodne količine po
obdelavi odpadkov so upoštevane sledeče predpostavke:
a) za količine nastalih odpadkov:
o skupna količina vhodnih zbranih odpadkov: na približno enakem nivoju 50.000 t;
o trend zmanjševanja količin kosovnih odpadkov, ki se bo umiril na 3.500 t/leto;
o odpadki, ki gredo na deponijo brez obdelave: približno enake količine, 2.000 t/leto;
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o količine ločeno zbranih frakcij in bioloških odpadkov: postopno povečevanje do leta 2020, ko
morajo doseči vsaj 50% skupne količine odpadkov;
o od l. 2020 do konca ekonomske dobe se predpostavljajo količine na enakem nivoju
b) za količine odpadkov po procesiranju v R CERO NOVA GORICA:
o delež lahke frakcije: po biološkem sušenju 30%,
o v procesu biološkega sušenja in aerobne stabilizacije: izhlapi 23% vode in se skupaj razgradi
biološko razgradljivih odpadkov 12,3% od celotne teže MKO,
o delež težke frakcije, ki gre v odlaganje: v MKO 6,5%,
o delež izločenih kovin iz MKO: 2%,
o pri rafiniciji stabilizirane organske frakcije: izločimo še 10% inertnega materiala in 5% lahke
frakcije glede na količino pridobljenega stabiliziranega materiala,
o izmet odpadkov na vhodu: 0,5% (veliki kosi),
o pri kompostiranju zelenega odpada, odpadkov iz urejanja vrtov in parkov: zaradi razgradnje
in izhlapevanja vode se zmanjša teža za 45%,
o od preostanka kompostiranja je 10% inertnega materiala,
o zaradi velikega deleža ločeno zbranih frakcij bo kvaliteta slabša, zato bo cca. 25% izmeta pri
sortiranju ločeno zbranih frakcij;
o pri predelavi kosovnih odpadkov: bo nastalo cca. 35% inertnega materiala za odlaganje, 35%
materiala, ki bo šel v predelavo za sekundarno gorivo, ostalo pa bodo izločene kovine in ostali
odpadki, ki se bodo ločili po frakcijah in oddali v nadaljnjo predelavo.
V skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom (Ur. list RS, št. 39/2010) se bo prednostno spodbujalo povzročitelje odpadkov iz
gospodinjstva k hišnemu kompostiranju. Predvideno je, da se bo cca. 22% kuhinjskih odpadkov
kompostiralo v hišnih kompostnikih. Ostale kuhinjske odpadke in zeleni odpad se bo zbiralo ločeno
od drugih odpadkov in prevažalo z vozili, opremljenimi za prevoz teh odpadkov, tako da le-ti ne bodo
izpuščali v okolje in da ne bodo povzročali emisije vonjav.
V skladu z zahtevami Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in Uredbe o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07 in 67/11) ter Direktive
2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi in Uredbe o ravnanju z odpadno električno in
elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06 in 100/10) je predvideno ločeno zbiranje oziroma
ločevanje deležev od nastajajočih količin po vrstah odpadkov, ki se bodo oddali pooblaščenim
zbiralcem (DROE) v nadaljnjo predelavo oziroma v recikliranje, kot je razvidno iz Slike 3:

Zelen in partnerji d.o.o.

maj 2013

18

Projekcije poslovanja
Javno podjetje Regijski center za ravnanje z odpadki d.o.o. Nova Gorica

Slika 3: Količine ločenega zbiranja od nastajajočih količin po vrstah odpadkov

Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje s odpadki CERO Nova Gorica

Zagotoviti je potrebno predelavo odpadne embalaže, vključno z energetsko predelavo za najmanj
60% embalaže, torej je potrebno reciklirati najmanj 55% in največ 80% celotne mase odpadne
embalaže.
DIMENZIONIRANJE INFRASTRUKTURE
V 1. letu obratovanja objekta MBO bo predvidoma nastalo 33.000 t mešanih komunalnih odpadkov
(MKO). Trenutno se ocenjuje, da bo od leta 2020 naprej nastajalo 25.800 t MKO/leto. Objekti so
dimenzionirani za obdelavo 33.000 t MKO/ leto, tako da kapaciteta zadošča tudi za količine v začetnih
letih obratovanja, istočasno pa pokriva morebitno odstopanje od trenutno ocenjenih količin od leta
2020 naprej. Ob trendu zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov do leta 2020 se
pričakuje, da se bo istočasno širilo prispevno področje z dodatnimi občinami, saj še večina občin iz
bližnje obalno-kraške regije in notranjsko-kraške regije nima ustrezno urejene obdelave odpadkov,
drugih centrov za ravnanje z odpadki v tem (zahodnem) delu Slovenije pa se tudi ne pričakuje.
Tovrstno dimenzioniranje je smiselno tudi z vidika, da investicijska vrednost objektov in naprav ne
niha glede na minimalno spremembo kapacitete.
Objekti so načrtovani tako, da lahko obratujejo pri različnih vhodnih količinah odpadkov. V bio
sušenju se lahko prilagaja višina zasipnic glede na količino odpadkov. V mehanski separaciji, za katero
so predvidene kapacitete že dokaj nizke, se lahko kapaciteta prilagaja s številom obratovalnih ur.

TRŽNI POTENCIAL
Dimenzioniranje objektov za različne količine odpadkov omogoča tudi vključevanje drugih občin, ki še
niso uredile sistema obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
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ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Med drugimi tudi Občine Obalno-kraške regije in
Notranjsko-kraške regije tega sistema še niso zagotovile na regijskem nivoju, in bi zaradi zagotavljanja
ekonomije obsega bile zainteresirane za vključitev v RCERO Nova Gorica. Občine navedenih regij je
projektna skupina RCERO Nova Gorica že povabila k sodelovanju in so že izrazile interes za to, vendar
za enkrat do podpisa pogodbe z njimi še ni prišlo.
Poleg Goriške statistične regije tako tržni potencial predstavljajo tudi Obalno-kraška in Notranjskokraška regija.
Ocenjujemo, da bi vsaj nekatere od teh občin tudi dejansko pristopile k RCERO Nova Gorica, po oceni
projektne skupine bi dodatne vključitve lahko predstavljale najmanj 15% od že predvidenih količin
obdelanih in odloženih odpadkov. V projekcijah smo v ta namen izdelali tudi različico poslovanja JP
RCERO Nova Gorica d.o.o. primeru povečanja odpadkov za 15%.

PRIMERI DOBRIH PRAKS V SLOVENIJI
V Sloveniji je nekaj podobnih projektov vzpostavitve regijskih centrov za ravnanje z odpadki,
zaključeni investicij v CERO infrastrukturo pa skorajda ni. Izjema je KOCEROD, ki je trenutno v
poskusni dobi obratovanja. V programskem obdobju 2007-2013 so bile pripravljene primerljive
skupne investicije občin, in sicer: Center za ravnanje z odpadki Puconci, RC za ravnanje z odpadki
Dolenjska – II. faza, RC v Zasavju – II. faza, Nadgradnja RCERO Ljubljana, RC štajerske regije s centrom
II. reda v Slovenski Bistrici in KOCEROD Koroška.

1. JAVNO PODJETJE CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI D.O.O. (CEROP d.o.o.)
Občina Puconci je v sodelovanju s tamkajšnjimi zainteresiranimi občinami septembra 2006 začela
graditi prvo fazo Centra za ravnanje z odpadki Puconci na opuščenem peskopu, ki se razprostira na
dobrih 14 hektarjih površine in ima kapaciteto za obdelavo 40.000 ton odpadkov letno.
CERO Puconci je celovit projekt, ki poteka v dveh fazah. Prva faza projekta v višini dobrih 3,3 milijona
€ je sofinancirana z evropskimi sredstvi, in sicer v okviru finančnega mehanizma ISPA. V okviru prve
faze je bilo razširjeno obstoječe odlagališče ostankov komunalnih odpadkov, zgrajenih je bilo tudi več
objektov, in sicer zbirni center za ločene frakcije, zbirni objekt za posebne (nevarne) odpadke, hala za
sortiranje in mehansko obdelavo odpadkov ter kompostarna.
V okviru programskega obdobja 2007-2013 bo sofinancirana druga faza projekta CERO Puconci. Iz
Kohezijskega sklada bo projekt sofinanciran v višini 13,4 milijona €. Druga faza predstavlja rešitev
problematike predelave in ustreznega odlaganja odpadkov na območju vseh 27 občin Pomurske
regije.
Z nadgradnjo in modernizacijo obstoječega centra za ravnanje z odpadki bodo občine v Pomurski
regiji rešile problem predelave odpadkov za približno 125.000 prebivalcev in tako zmanjšale stroške
morebitnega transporta odpadkov v drugo regijo. Z novim centrom se bodo tako v fazi izgradnje kot
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tudi med obratovanjem odprle nove možnosti zaposlovanja lokalnega prebivalstva, poleg tega pa bo
projekt pozitivno vplival tako na okolje (Vir: SVLR: Razvijamo se s sredstvi EU).
Slika 4: Hala za mehansko obdelavo odpadkov, CERO Puconci

Vir: SVLR: Razvijamo se s sredstvi EU

2. CeROD CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI , D.O.O., J.P.
Projekt CeROD poleg sanacije in zapiranja obstoječega odlagališča ter izgradnje novega odlagališča
odpadkov s kapaciteto preko enega milijona m3 odlagališčnega prostora, vključuje tudi izgradnjo
mehansko-biološke obdelave odpadkov, izgradnjo potrebne infrastrukture za obratovanje CeROD in
izgradnjo infrastrukture izven območja CeROD (cestne in kanalizacijske infrastrukture v KS Brusnice).
Območje CeROD vključuje 12 občin belokranjske, dolenjske in posavske regije s skupno površino
2.258 km2 in nekaj manj kot 160.000 prebivalci. Projekt bo reševal problematiko ravnanja z odpadki
na predvidenem območju za obdobje 25-30 let ali celo več (Vir: spletna stran Občina Novo Mesto).
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki, d.o.o., je bilo ustanovljeno s strani občin z Odlokom o
ustanovitvi javnega podjetja leta 2005, z začetkom poslovanja v letu 2006. Za občine ustanoviteljice
opravlja javno gospodarsko službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih
odpadkov. Pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja osnovna sredstva in infrastrukturo občin
ustanoviteljic, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in
naprav.
3. REGIONALNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI CELJE

Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje je celovit projekt za sodobno in okolju prijazno ravnanje
z odpadki, katerega začetki segajo v leti 1993, ko je bila sprejeta strategija za ravnanje z odpadki na
območju Občine Celje. Dve leti kasneje so se začela pripravljalna dela za izgradnjo centra.
Vrednost projekta znaša 58 milijonov €, projekt je podprlo 24 občin Savinjske regije. Gradnja
Regionalnega centra za ravnanje z odpadki se je zaključila leta 2008, celotna investicija pa je bila, po
preteku poskusnega delovanja, zaključena v letu 2009 (Vir: SVRL: Razvijamo se s sredstvi EU).
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Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki, d.o.o. (CeROD d.o.o.), je bilo ustanovljeno s strani občin
ustanoviteljic Savinsjke regije.. Ustanovljeno je bilo z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja leta
2005, vendar je začelo poslovati v letu 2006. Za občine ustanoviteljice opravlja javno gospodarsko
službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Pri opravljanju svoje
dejavnosti uporablja osnovna sredstva in infrastrukturo občin ustanoviteljic, s katerimi ima sklenjeno
pogodbo o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav.
Slika 5: Odlagališče s spremljajočimi objekti, CERO Celje

Vir: SVLR: Razvijamo se s sredstvi EU

VI. OPREDELITEV STORITVE IN CENE STORITVE
OPREDELITEV STORITVE
Glavna storitev JP RCERO Nova Gorica bo, skladno z zahtevano zakonodajo, zagotavljanje centralne
predelave in obdelave komunalnih odpadkov ter odlaganje preostanka odpadkov za celotno območje
Goriške statistične regije.
Storitev JP RCERO se deli na tri glavne sklope, in sicer:
 zbiranje odpadkov
 obdelava odpadkov
 odlaganje ostankov predelave odpadkov
Storitev zbiranja odpadkov zajema zbiranje primarnih odpadkov in njihovo razvrščanje (mešani
komunalni odpadki, ločeno zbiranje frakcij, in ločeno zbiranje bioloških odpadkov). Poleg tega v ta
sklop sodijo tudi odpadki, ki gredo v skladu z zakonodajo na deponijo brez obdelave (to so: gradbeni
materiali, ki vsebujejo azbest ter zemlja in kamenje).
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V drugi sklop storitev sodi obdelava odpadkov, to je postopek procesiranja odpadkov, kot je
kompostiranje, reciklaža, biološko sušenje, mehanska separacija, aerobna stabilizacija idr.
Javno podjetje je dolžno poskrbeti še za odlaganje predelanih odpadkov in njihovo ustrezno
skladiščenje.
V načrtovanem R CERO NOVA GORICA bodo obravnavane sledeče letne količine odpadkov po vrstah
odpadkov od leta 2020 naprej:
 mešani komunalni odpadki (25.800 t),
 kosovni odpadki (3.500 t),
 ločeno zbrane frakcije in zeleni odrez (13.000 t); del ločeno zbranih frakcij ter kuhinjski
odpadki iz gospodinjstev se bodo v okviru centra zbirali ter oddajali naprej pooblaščenim
odjemalcem (9.200 t).
 gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest – na odlagališče (1.500 t),
 zemlja in kamenje - na odlagališče (500 t).
Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki
CERO Nova Gorica, januar 2013
Storitve JP RCERO bodo imele pomemben pozitiven ekološki vpliv, saj bodo z ustrezno obdelanimi
odpadki prispevale k ciljem trajnostnega razvoja. Ustrezna obdelava odpadkov bo posledično
zmanjšala količine trajno odloženih odpadkov na odlagališču, zmanjšala onesnaževanje z emisijami v
tla, zmanjšala emisije metana (CH4) in ogljikovega dioksida (CO2) v zrak (Kyotski protokol), zmanjšala
emisije vonja itd.

CENE STORITVE
Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno s predpisi, ki urejajo
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb. Od leta 8.8.2009 do 31.12. 2012 je bil v
veljavi Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Ur.list RS, št. 63/2009)
Od dne 1.1.2013 velja nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja, Ur.list RS, št. 87/2012, 109/2012).
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za naslednje storitve
znotraj javne službe:
 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
(Vir: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, Ur.list RS, št. 87/2012, 109/2012).
Po zaključku projekta bo skupna cena predvidoma sestavljena iz cene zbiranja in prevoza odpadkov
(1. del cene) ter iz cene obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov (2. del cene). Projekt ne obravnava 1. dela cene, ki se bo plačevala trenutnim izvajalcem
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javne službe zbiranja in prevoza odpadkov, ampak samo 2. del, ki bo posledica obravnavanega
projekta in bo na položnicah prikazan ločeno ter se bo plačeval upravljavcu Regijskega centra za
ravnanje z odpadki Nova Gorica (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt
Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica, januar 2013).
Po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, 109/2012) mora cena javne infrastrukture mora vključevati:
 stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture,
 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
 stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, povezano z
gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
 finančna jamstva in
 odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim
financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. Pri tem se upošteva višina
stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
(Vir: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, Ur.l. RS, št. 87/2012, 109/2012).

VII. POTENCIALNI KUPCI IN DOBAVITELJI
POTENCIALNI KUPCI
Neposredni odjemalci javnega podjetja RCERO Nova Gorica so prebivalci in podjetja v prej omenjenih
občinah ustanoviteljicah, saj vsi potrebujejo storitev, ki jo javno podjetje ponuja. Javno podjetje je v
udeleženih občinah edini ponudnik storitve predelave in obdelave komunalnih odpadkov ter
odlaganja preostanka odpadkov, zato so praktično vsi prebivalci in podjetja v občinah
ustanoviteljicah njihovi neposredni odjemalci (99% območja)(Vir: Študija izvedljivosti in analiza
stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica).
Trenutno so vse občine ustanoviteljice iz Goriške statistične regije, v prihodnosti pa je možen pristop
tudi drugih občin, ki še nimajo urejene obdelave in odlaganja odpadkov.
Goriška statistična regija ali Severna Primorska leži na zahodu Slovenije v porečju reke Soče z Idrijco
in Vipavo. Regija je razdeljena na štiri subregije, ki se pokrivajo z delitvijo na upravne enote Tolmin,
Idrija, Nova Gorica in Ajdovščina. Na severu se nahaja Zgornje Posočje (z Občinami Bovec, Kobarid in
Tolmin), na vzhodu Idijsko-Cerkljanska subregija (z Občinama Cerkno in Idrija), na zahodu Goriška
subregija (z Občinami Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko ter
Mestno občino Nova Gorica), na jugu pa Goriško statistično regijo zaključuje subregija Zgornje
Vipavske doline (z Občinama Ajdovščina in Vipava). (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in
koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica). Vse skupaj je razvidno na
Sliki 6.
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Slika 6: Občine v Goriški statistični regiji

Vir: SURS

Goriška statistična regija je redko poseljena, izjema je le mesto Nova Gorica z okolico. Ob popisu iz
leta 2002 je v regiji živelo 118.511 prebivalcev. Število prebivalcev nazaduje in v večini naselij,
posebno v hribovskih vaseh, nezadržno upada. Po demografskih kazalcih je regija na repu slovenskih
regij: rodnost upada, zmanjšuje se delež mladih in povečuje se delež starejših prebivalcev. Ker
prebivalci Goriške regije dočakajo v povprečju najvišjo starost med Slovenci, je tudi delež prebivalcev
v starosti 65 let in več tukaj največji v državi (leta 2009 je znašal že 18,1 %); v letu 2009 jih je bilo v tej
starostni skupini kar za 34% več kot v starostni skupini 0–14 let. To se je odražalo v enem najvišjih
indeksov staranja v Sloveniji in hkrati v največjem številu starostno odvisnih prebivalcev glede na
druge regije (46 na 100 delovno sposobnih oseb) (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi
za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica).
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Tabela 4: Gibanje števila prebivalcev posamezne občine v prispevnem področju projekta RCERO Nova
Gorica v obdobju 2007-2011
% RASTI /
ŠTEVILO PREBIVALCEV
PADCA
OBČINA
2011/
2007
2008
2009
2010
2011
2007
A
Zgornje Posočje
1
Bovec
3.326
3.312
3.175
3.197
3.256
-2,10%
2
Kobarid
4.449
4.409
4.208
4.197
4.197
-5,70%
3
Tolmin
11.933
11.951
11.730
11.716
11.634
-2,50%
Skupaj Zgornje Posočje
19.708
19.672
19.113
19.110
19.087
-3,20%
B
Idrijsko-Cerkljansko območje
4
Idrija
11.930
11.989
11.865
11.889
11.871
-0,50%
5
Cerkno
5.014
5.005
4.760
4.779
4.777
-4,70%
Skupaj Idrijsko-Cerkljansko
16.944
16.994
16.625
16.668
16.648
-1,70%
območje
C
Nova Gorica z okolico
6
Brda
5.750
5.749
5.669
5.740
5.751
0,00%
7
Kanal ob Soči
6.002
6.007
5.871
5.772
5.748
-4,20%
8
Mestna občina Nova Gorica
31.810
32.193
31.911
32.089
32.112
0,90%
9
Šempeter-Vrtojba
6.435
6.446
6.339
6.406
6.351
-1,30%
10 Renče-Vogrsko
4.288
4.272
4.229
4.296
4.304
0,40%
11 Miren-Kostanjevica
4.814
4.869
4.843
4.841
4.817
0,10%
Skupaj Nova Gorica z okolico
59.099
59.536
58.862
59.144
59.083
0,00%
D
Zgornja Vipavska dolina
12 Ajdovščina
18.387
18.705
18.651
18.854
18.939
3,00%
13 Vipava
5.339
5.422
5.282
5.304
5.389
0,90%
Skupaj Zgornja Vipavska dolina
23.726
24.127
23.933
24.158
24.328
2,50%
SKUPAJ GORIŠKA STATISTIČNA
119.477
120.329
118.533 119.080 119.146
-0,30%
REGIJA
Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova
Gorica

Tabela 5: Število podjetij v Goriški statistični regiji na dan 31.5.2013
Panoga
Število podjetij na dan 31.5.2013
Predelovalne dejavnosti
2.467
Gradbeništvo
3.032
Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
498
Drugo
14.819
Skupaj
20.816
Vir: Bonitete.si
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Tabela 6: Število podjetij v Goriški statistični regiji med leti 2008 in 2011.
Število podjetij
Občina
2008
2009
2010
2011
Ajdovščina
1.408
1.512
1.571
1.568
Bovec
291
305
337
343
Brda
303
329
337
351
Cerkno
333
344
348
342
Idrija
965
991
977
992
Kanal
312
320
326
339
Kobarid
289
306
307
305
Miren - Kostanjevica
384
404
405
411
Nova Gorica
3.237
3.326
3.334
3.343
Renče - Vogrsko
315
330
345
346
Šempeter - Vrtojba
674
732
740
734
Tolmin
980
1.028
1.034
1.033
Vipava
439
443
453
419
Skupaj
9.930
10.370
10.514
10.526
Vir: SURS

V Tabeli 5 smo izpostavili tri panoge, ki so kot stranke z vidika količine odpadkov za preučevano
storitev najpomembnejše, in sicer predelovalne dejavnosti, gradbeništvo,kmetijstvo. Vidimo lahko,
da je bilo na dan 31.5.2013 v Goriški regiji registriranih 2.467 podjetij, ki opravljajo predelovalno
dejavnost, 3.032 podjetij, ki opravljajo gradbeno dejavnost in 498 podjetij, ki se ukvarjajo s
kmetijstvom, lovom, gozdarstvom ali ribištvom.
V Tabeli 6 je razvidno, da je število podjetij v Goriški statistični regiji med leti 2008 in 2011 naraščalo,
razen nekaterih izjem je v vseh občinah skozi leta naraščalo število podjetij. V letu 2008 je bilo vseh
podjetij v Goriški statistični regiji tako 9.930, leta 2011 pa 10.526. Največ podjetij je v Mestni občini
Nova Gorica, sledita ji Ajdovščina in Tolmin.

POTENCIALNI DOBAVITELJI
Ravnanje s komunalnimi odpadki je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Zakon za varstvo okolja določa
dve obvezni občinski gospodarski javni službi na tem področju, tj. službo za zbiranje in prevoz
odpadkov ter službo odlaganja obdelanih preostankov komunalnih odpadkov.
Storitev zbiranja in odvoza odpadkov bo še nadalje ostala v pristojnosti podjetij, s katerimi imajo
občine za to sklenjene pogodbe za opravljanje teh storitev. Trenutno so to:




Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. Junija 1, 5000 Nova Gorica – Odlagališče nenevarnih
odpadkov Stara gora;
Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin - Odlagališče nenevarnih odpadkov
Volče;
Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija - brez odlagališča;
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KSD Ajdovščina d.o.o., Komunalno Stanovanjska Družba, Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina
- Odlagališče komunalnih odpadkov Dolga Poljana.

Ta podjetja bodo dostavljala JP R CERO odpadke za predelavo, zato predstavljajo glavne dobavitelje
tehnološkega procesa podjetja, vendar gre pri JP RCERO za storitev obdelave in odlaganja odpadkov,
zato se ta dobava ne beleži kot nabava surovin.
Javno podjetje bo imelo tudi precej drugih dobaviteljev materiala in storitev za opravljanje dejavnosti
podjetja, na primer dobavitelje električne energije, goriva, diesla, vode, raznega potrošnega
materiala, pomožnega materiala, kot je na primer mazalno olje, hidravlično olje ipd.

VIII. PROIZVODNJA IN TEHNOLOGIJA
Javno podjetje RCERO Nova Gorica bo upravljavec naslednjih infrastruktur CERO (center za ravnanje
z odpadki), odlagalno polje in Čistilna naprava za izcedne vode z iztočnim kanalom (tlačnim vodom)
do potoka Lijaka (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za
ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica).
CERO
Center za ravnanje z odpadki bo temeljil na biološkem sušenju mešanih odpadkov do cca. 15% suhe
snovi in na mehanski separaciji odpadkov brez procesa suhe fermentacije. Predvidena je aerobna
stabilizacija mešanih komunalnih odpadkov v kompostarni, ki je tunelske izvedbe, ter nato
odležavanje stabilizata pred odlaganjem v kompostarni 2 (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov
in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica).
Pri zgoraj navedenem konceptu predelave in končne oskrbe mešanih komunalnih odpadkov
dobimo tri glavne frakcije (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski
center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica):
 lahka frakcija
 težka frakcija
 biološki stabilizat
Tehnološki postopek predelave mešanih komunalnih odpadkov
V postopek predelave mešanih komunalnih odpadkov so vključeni naslednji tehnološki sklopi (Vir:
Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO
Nova Gorica):
 Sprejem mešanih komunalnih odpadkov (Na vstopu na območje odlagališča se pripeljane
količine odpadkov najprej stehta, odpadke se raztovarja skozi vrata na daljinsko odpiranje
direktno v 1.500 m3 bunker. Morebitne večje neprimerne kose se izloči in se jih transportira v
objekt za kosovne odpadke. Odpadke se zajema z mostnim žerjavom in dozira v šreder, ki
zdrobi vse odpadke. Iz njega odpadki padajo v zalogovnik, iz njega pa se odpadke transportira
na biološko sušenje.);
 Biološka suha stabilizacija (S pomočjo računalniškega vodenja procesa se zdrobljene in
homogenizirane odpadke razporedi v območje biološkega sušenja in se jih formira v
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zasipnice. S kontroliranim dovajanjem zraka skozi zasipnice se optimizira proces aerobne
razgradnje in sušenja. Mešani odpadki so na koncu procesa stabilizirani, suhi in higienizirani
ter praviloma brez izrazitih neprijetnih vonjav.);
Mehanska separacija (Ob koncu ciklusa biološke suhe stabilizacije grabež žerjava osušen
material znova pobere ter ga raztovori v dozirno enoto, iz katere gre material na verižni
transporter, ki vodi osušene odpadke najprej kjer se izločijo železo in neželezne kovine. Po
izločanju kovin se odpadke transportira v rotacijsko sito, kjer presejemo drobno frakcijo.
Frakcijo, večjo kot 80 mm, se vodi na zračni separator, kjer izločimo lahko frakcijo, težko
frakcijo in po potrebi tudi srednje težko frakcijo. Lahko frakcijo se zavije v bale, da je
pripravljena za skladiščenje in transport.);
Aerobna stabilizacija (Frakcijo se iz mehanske separacije transportira v objekt kompostiranja,
kjer se jo vnaša v tunele za kompostiranje. Za doseganje boljše stabilizacije se material v
tunelih prepihuje z zrakom skozi dno tunela. Vsak tunel ima svoj ventilator za prepihovanje,
ki nadzira razmerje in količino svežega zraka in izrabljenega zraka za prepihovanje. Del
izrabljenega zraka, se vodi na čiščenje z biofiltrom. Tam se odpadni zrak prečisti in s tem se
zmanjša emisija vonjav v okolico. Biofilter ima razvod procesne vode, s katero se po potrebi
vlaži biofilterno maso. Po končanem postopku stabilizacije v tunelih se material transportira
na odležavanje);
Odležavanje in rafinacija stabilizata (Končna stabilizacija frakcije poteka v zaprtem objektu
odležavanja komposta, kjer se material razporedi v kopice, ki se jih občasno premeša.
Odležavanje traja toliko časa, da se razgradljive frakcije toliko stabilizirajo, da so primerne za
odlaganje na odlagališču za nenevarne odpadke. Po odležavanju se material najprej preseje s
sitom. Presevek se zbira v kontejnerjih in se odvaža na odlagališče ali pa se iz njega formira
prekrivni material odlagališča. Preostanek sejanja se vodi na zračni separator, kjer se izloči
lahka frakcija. Ostanek je inerten in primeren za odlaganje.).

ODLAGALNO POLJE
Odlagalno polja bo zajemalo manjši, 3,5 ha velik, jugozahodni del površin OPPN, ki bo namenjene
odlaganju odpadkov. Omogočeno bo gravitacijsko odvajanje izcednih vod in dokaj enostavna zaščita
odlagalnega polja pred zalednimi vodami. Z rekonstrukcijo obstoječe čistilne naprave se bo novo
odlagalno polje lahko hitro vklopilo v obstoječe ureditve sedanjega odlagališča. Dovoz do odlagalnega
polja je predviden preko dovozne ceste, ki bo urejena iz vzhodne strani in se bo navezovala na
vzdrževalno pot. Zaradi predvidenih ureditev na SV meji med obstoječim in predvidenim odlagalnim
poljem bo potrebna preureditev nekaterih obstoječih komunalnih vodov (Vir: Študija izvedljivosti in
analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica).
Odlagalno polje se bo oblikovalo z delnim vkopom v obstoječi teren predvsem na severnem in
zahodnem delu. Dno polja se bo oblikovalo na površini cca 1,6 ha in sicer na nadmorski višini od cca
74 do 89 m.n.m. Tesnjenje dna in vkopnih brežin je predvideno z vgradnjo drenažnega sloja za zajem
izcednih voda. Izcedne vode se bo preko drenaže in kanalov odvedlo na bližnjo čistilno napravo. Po
izvedenem vgrajevanju odpadkov se bo postopoma oblikovalo prekritje polja, ki se bo ustrezno
zatesnilo. Pokrov polja bo predvidoma urejen na nadmorski višini do 110.20 m.n.m. Pokrov se bo v
kombinaciji nagibov 4% in 15% spuščal od zahoda proti jugovzhodnemu robu, kjer se bodo oblikovale
nasipne brežine v nagibu 1:2 z vmesnimi bermami (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in
koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica).
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Odlagalno polje bo opremljeno z odplinjevalnim sistemom, ki bo deloval na način izsesavanja
deponijskega plina iz deponijskega telesa. Sesalna enota bo preko zbirnih vodov ter zbirnih vej, ki
bodo na zaključku povezane s plinjaki, izsesavala deponijsko telo. Sistem odplinjevanja bo deloval
tako, da bo na lokacijah sesanja plinjakov zagotovljen podtlak cca. 8 mbar (Vir: Študija izvedljivosti in
analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica).
ČISTILNA NAPRAVA ZA IZCEDNE VODE
Za zagotavljanje ustreznega ravnanja z izcednimi vodami, ki že nastajajo na obstoječem odlagališču
nenevarnih komunalnih odpadkov in ki bodo nastale tudi na novem polju odlagališča, je predvidena
kapaciteta čistilne naprave za izcedne vode 130 m3/dan surove izcedne vode, ki jo mora naprava
očistiti v 24 urah. Ta kapaciteta bo omogočila čiščenje vseh izcednih vod z obstoječega odlagališča,
kasneje pa se bodo čistile tudi izcedne vode z novega dela odlagališča ter preostale izcedne vode iz
obstoječega dela odlagališča, ki se bo zaprl. Čistilna naprava bo tako zasnovana, da je možno kasneje
njeno kapaciteto povečati še za nadaljnjih 20%. Čistilna naprava izcednih vod odlagališča v Stari Gori
bo projektirana tako, da bo iztok izcedne vode v potok. Lijak v skladu z zahtevami Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz odlagališča odpadkov Uradni list RS št. 62/2008. (Vir: Študija
izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova
Gorica).
Tehnološki proces čiščenja izcednih vod
Za čiščenje izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov se bo uporabljala tehnologija z reverzno
osmozo, ki omogoča visoko stopnjo čiščenja zgoraj navedenih polutantov. Ta tehnologija omogoča
visoko stopnjo čiščenja izcednih vod tudi, če se sestava in koncentracija polutantov spreminja.
Reverzne osmoza že deluje na obstoječi ČN ter dosega stopnjo čiščenja, ki se zahteva za iztok v vode.
Tehnološki proces poteka v naslednjih etapah (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za
projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica):
 Zbirni bazen in zadrževalni bazen (Izcedne vode bodo iz odlagališča gravitacijsko dotekale po
obstoječem cevovodu v obstoječi zbirni bazen, ki bo omogočil, da se v njem morebitne
suspendirane snovi posedejo in bo služil za izenačevanje pretoka izcedne vode v ČN. Zbirni
bazen se bo opremil z novo potopno črpalko, ki bo črpala izcedno vodo v novo čistilno
napravo. Zbirni bazen bo imel na vrhu vgrajen varnostni preliv, ki bo morebitne viške izcedne
vode vodil v novi zadrževalni bazen. V primeru intenzivnih padavin se bodo viški izcednih vod,
ki se ne bodo mogli očistiti na novi ČN, prelivali iz obstoječega zbirnega bazena v novi
zadrževalni bazen.);
 Rezervoar izcedne vode (Izcedna voda se bo iz zbirnega bazena črpala v rezervoar izcedne
vode. Tam se bo dozirala tehnična raztopina H2SO4 za znižanje pH vrednosti in s tem bo
preprečevala nastajanje oblog na površini membran ter tudi izboljšala učinke odstranjevanja
amonijaka iz izcedne vode. Doziranje kislin poteka avtomatsko s pomočjo dozirke za kislino,
glede na nastavljeno in izmerjeno pH vrednost. Iz rezervoarja se bo voda naprej črpala s
črpalko za izcedne vodena peščeni filter.);
 Peščeni filter (Za odstranitev grobih delcev iz izcedne vode bo najprej vgrajen peščeni filter, ki
bo imel možnost avtomatskega pranja. Odpadna voda od pranja peščenega filtra se bo
gravitacijsko odtekala v zbirni bazen. Pranje se lahko izvede tudi v ročnem režimu.);
 Vrečasti filter (Po odstranitvi grobih delcev iz izcedne vode, izcedna voda prehaja skozi dva
vzporedno vgrajena vrečasta, ki bosta zagotavljala zaščito membran reverzne osmoze pred
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mehanskimi delci. Na ČN bosta montirana dva vrečasta filtra En filter bo delovni, drugi pa bo
v stand-by poziciji. Ko krmilni sistem zazna padec tlaka v delovnem filtru, se izcedna voda
avtomatsko preusmeri v drugi filter.);
Reverzna osmoza (To je proces, ko s povečevanjem tlaka dosežemo filtracijo vode skozi
polprepustno membrano. Reverzna osmoza omogoča ločevanje raztopljenih snovi in soli od
vode. Pri reverzni osmozi nastane poleg permeata z malo raztopljenih soli tudi koncentrat, ki
pa vsebuje visoke koncentracije raztopljenih snovi in soli.);
Pranje reverzne osmoze (V procesu filtracije z reverzno osmozo lahko na površini membran
nastanejo anorganske in organske obloge, ki zmanjšajo prepustnost membran, zato jih je v
rednih časovnih intervalih potrebno ročno oprati z rednim kemičnim pranjem. Kemično
pranje bo potekalo tako, da se bodo kemikalije mešale s permeatom v pralnem rezervoarju
ter s črpalko črpale v module. Ocenjena poraba čistila za pranje je cca. 40 l na posamezno
pranje.);
Ostalo (Vsa oprema, rezervoarji, kemikalije in elektro-omare se bodo nahajale v tipskem
kontejnerju, ki mora biti ustrezno toplotno izoliran in opremljen s sistemom za ogrevanje,
prezračevanje in klima napravo.).

X. VPLIV NA OKOLJE
V postopku sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center za ravnanje z odpadki
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 90/2011, 11.11.2011) je bilo izdelano okoljsko poročilo in presoja na
varovana območja.
V okviru postopka presoje vplivov na okolje je bilo izdelano Poročilo o vplivih na okolje, v katerem je
bila na osnovi znanih podatkov o nameravanem posegu in analizi obstoječi obremenitev ter kakovosti
okolja analizirana in ocenjena spremenljivost nameravanega posega z vidika vseh dejanskih in možnih
obremenitev okolja in glede vseh predvidljivih posledic za okolje kot celoto in za njegove posamezne
sestavine, vključno z vplivom na zdravje človeka in človekovo nepremično premoženje. Pri tem so bili
upoštevani vsi veljavni predpisi, ki veljajo za obravnavani poseg in ki določajo standarde in normative
ter pravila ravnanja.
Zaradi zmanjšanja deleža biološko razgradljivih odpadkov v odloženih odpadkih, ureditve odplinjanja
odlagališča ter čiščenja odpadnega zraka v posameznih postopkih obdelave odpadkov, bo vpliv na
kakovost zunanjega zraka in pojavljanje vonjav majhen. Majhen bo tudi vpliv na emisije toplovodnih
plinov.
Izvedba posega bo ob upoštevanju predvidenih in v PVO predpisanih ukrepov s stališča kakovosti
zraka ustrezna.
Na območju bodo še naprej nastajale naslednje odpadne vode: zaledne vode, odpadne izcedne vode
iz deponijskih polj in odpadna voda iz tehnoloških postopkov in manipulativnih površin.
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Na področju ravnanja z odpadnimi vodami ne bo prišlo do negativnih vplivov na površinske in
podzemne vode ter tla. K temu bo pripomogla rekonstrukcija čistilna naprave, dograditev zbirnega
bazena pred čistilno napravo, opustitev odvajanja očiščenih izcednih vod v Potok in izvedba tlačnega
voda za odvajanje očiščenih izcednih vod do potoka Lijak, ureditev zbiranja in odvodnje zalednih vod.
Pri izgradnji R CERO bo potekala dejavnost na odlagalnem polju na enak način kot doslej, tako da ni
pričakovati večje spremembe hrupne obremenjenosti glede na obstoječe stanje, razen spremembe
lokacije odlagalnega polja. Dodaten hrup na ožjem območju CERO bo prisoten zaradi novih objektov
za obdelavo odpadkov za obdelavo odpadkov, kjer pa se bodo vse hrupnejše dejavnosti odvijale v
zaprtih objektih. Hrup bo povzročal tudi promet transportnih vozil, ki bodo dovažala odpadke in
odvažala del odpadkov po obdelavi. V času gradnje in obratovanja obremenitev zaradi prevozov s
tovornimi vozili in obratovanja objektov za obdelavo odpadkov ob upoštevanje predvidenih in
predpisanih ukrepov pri najbližjih stanovanjskih objektih ne bo presegala zakonsko določenih mejnih
vrednosti kazalcev hrupa in bo s stališča vpliva na hrupno obremenjenost območja ustrezna.
V okviru R CERO se odstrani obstoječa transformatorska postaja, ki se nadomesti z novo. Dodatne 3
transformatorske postaje pa so predvidene v okviru spodnjega platoja. Transformatorske postaje
bodo tipske in ob upoštevanju veljavnih standardov za namestitev tovrstnih virov sevanja in zaščitnih
ukrepov ne bodo povzročale povečanja obremenitve območja z elektromagnetnim sevanjem.
Večino gradbenih odpadkov, ki bodo nastali v času gradnje, predstavlja zemeljski izkop, ki bo nastal
ob urejanju J odlagalnega polja. Zemeljski izkop se bo delno uporabil za ureditve nasipov znotraj
CERO, večji del pa se ga bo odpeljal v Renče na lokacijo glinokopa Goriških opekarn., kjer se bo
uporabil za sanacijo glinokopa. Sicer pa gre pri ureditvi CERO za poseg, kjer se bo izvajala obdelava
komunalnih odpadkov skladno z zakonskimi zahtevami, zaradi česar poseg z vidika vpliva na okolje
ocenjuje kot pozitiven (Vir. Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center
za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica).

XI. VODENJE IN ORGANIZACIJA
ORGANI UPRAVLJANJA JAVNEGA PODJETJA IN NJIHOVE NALOGE
Organa javnega podjetja sta skupščina in direktor. Na skupščini ustanoviteljice sprejemajo sklepe.
Sestavlja jo trinajst članov, vodi jo predsednik, katerega mandat traja eno leto. Občinski sveti
posamezne ustanoviteljice imenujejo svojega predstavnika. Člani imajo namestnike, ki so imenovani
na enak način kot člani, njihov mandat traja štiri leta.
Ustanoviteljice na skupščini odločajo o:
 sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
 zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
 vračanju naknadnih vplačil,
 delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
 imenovanju ali odpoklicu direktorja javnega podjetja,
 ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja javnega podjetja,
Zelen in partnerji d.o.o.

maj 2013

32

Projekcije poslovanja
Javno podjetje Regijski center za ravnanje z odpadki d.o.o. Nova Gorica





postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom
škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju, in drugih zadevah, za katere
tako določa zakon ali družbena pogodba.

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje skupščina. Direktor vodi
posle javnega podjetja in ga zastopa. Direktor se imenuje za določen čas štirih let in je odgovoren za
zakonitost svojega dela. Zastopa javno podjetje pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično in
neomejeno. Za odločanje v poslih, ki presegajo vrednost, določeno z letnim planom oz. finančnim
načrtom, mora pridobiti direktor predhodno soglasje skupščine, ki je pogoj za veljavnost posla.
Direktor ima naslednje pristojnosti:
 zastopanje in predstavljanje podjetja,
 določanje nalog zaposlenim v podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
 odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo
med javne dobrine, vse v okviru predpisov in veljavnih planov,
 določanje notranje organizacije podjetja,
 priprava letnega programa, finančnega načrta in razvojnih programov podjetja ter priprava
letnega poročila,
 imenovanje vodilnih delavcev,
 izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo,
 odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in
splošnimi akti podjetja,
 izvajanje sklepov Sveta ustanoviteljic, sklepov skupščine in zahtev iz pogodbe o zaposlitvi,
 poročanje Svetu ustanoviteljic o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje
podjetja,
 izvajanje nalog, ki jih zakon določa v razmerju do skupščine ter odločanje o drugih tekočih
zadevah.
(Vir: Osnutek odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova
Gorica d.o.o.)

XII. STRUKTURA KADROV IN DINAMIKA ZAPOSLOVANJA
V javnem podjetju RCERO Nova Gorica bo leta 2016 predvidoma zaposlenih 30 ljudi. Zaradi povečanja
kapacitet sortirnice bo do leta 2020 potreba po dodatni zaposlitvi dveh novih delavcev. V Tabeli 7 je
razvidna struktura zaposlenih po potrebnih stopnjah izobrazbe in različnih objektih, v katerih bo
delovalo javno podjetje (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center
za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica):
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Tabela 7: Predvideno število zaposlenih v času obratovanja objekta
OBJEKTI
Št. predvidenih zaposlitev
MBS (mehansko biološko sušenje)
VI-VII stopnja
1
IV-V stopnja
2
II-III stopnja
5
SKUPAJ
8
PREDELAVA BIOLOŠKIH ODPADKOV
II-III stopnja
2
INFRASTRUKTURA (skladiščenje, plato, ostali objekti)
IV – V stopnja
1
II-III stopnja
1
SKUPAJ
2
SORTIRNICA
II-III stopnja
7+2
KOSOVNI ODPADKI
II-III stopnja
2
ODLAGALNO POLJE IN ČISTILNA NAPRAVA ZA
IZCEDNE VODE
VI-VII stopnja
1
IV-V stopnja
4
SKUPAJ
5
REŽIJA
VI-VII stopnja
1
IV-V stopnja
2
II-III stopnja
1
SKUPAJ
4
SKUPAJ VSE ZAPOSLITVE

30+2

Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica,
januar 2013

V letu 2016, ko bo infrastruktura prešla v obratovanje, se bo zaposlilo 30 oseb, od tega jih bo 8 v
objektu MBS, 2 v predelavi bioloških odpadkov, 2 v infrastrukturi, 7 v sortirnici, 2 v objektu kosovni
odpadki, 5 v odlagalnem polju in čistilni napravi ter 4 v režiji. Zaradi povečanja kapacitete sortirnice
se bo naknadno zaposlilo dve novi osebi z II. oziroma III. stopnjo izobrazbe, in sicer prvo v letu 2019 in
drugo v letu 2020.
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Izobrazbena struktura
Slika 7: Izobrazbena struktura Javnega podjetja RCERO Nova Gorica d.o.o.

Izobrazbena struktura zaposlenih v Javnem podjetju RCERO prikazuje, da bodo skladno z dejavnostjo
podjetja prevladovale zaposlene osebe z II. In III. stopnjo izobrazbe, ki predstavljajo kar 60 odstotkov
vseh zaposlenih (18 zaposlenih). 10 odstotkov zaposlenih bo predvidoma imelo najvišjo stopnjo
izobrazbe, tj VI.-VII. stopnja. Ostalih 30 % pa so zaposlene osebe s IV. in V. stopnjo izobrazbe.
V času poskusnega obratovanja od aprila 2015 do decembra 2015 bo stroške zaposlenih, ki se bodo
usposabljali, kril izvajalec del v okviru stroškov investicije. Stroške dela direktorja in računovodje v
času poskusnega obratovanja pa krije JP iz začetnega kapitala podjetja.
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XIII. PROJEKCIJE POSLOVANJA
Projekcije poslovanja javnega podjetja so narejene za ekonomsko dobo investicijskega projekta
Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica, to je 25 let. V aprilu 2015 je predviden
začetek poskusnega obratovanja centra. Prvo polno leto obratovanja pa predstavlja leto 2016.

FINANČNA KONSTRUKCIJA INVESTICIJE
Ocenjena skupna investicijska vrednost projekta znaša 36.924.033 € brez DDV v stalnih cenah in
38.625.477 € brez DDV v tekočih cenah.
Finančna konstrukcija investicije v tekočih cenah v nadaljevanju je prikazana zgolj informativno, saj
bodo investicijske stroške krile občine ustanoviteljice, javno podjetje bo po končani investiciji
prevzelo funkcijo upravljavca.
Tabela 8: Vrednost investicije v tekočih cenah (v €)
Predračunski stroški investicije v EUR

Znesek

1. Zemljišče
2. Gradbena dela
3. Stroji in oprema
4. Transportna vozila in oprema
5. Računalniki in računalniška oprema
A. STROŠKI MATERIALNIH INVESTICIJ
1. Licence in patenti
2. Tehnološka in nepatentirana tehnična znanja
3. Računalniški programi/programska oprema
B. STROŠKI NEMATERIALNIH INVESTICIJ
C. STROŠKI INVESTICIJ (A+B)
1. Nakup blaga in storitev v skladu z dejavnostjo
2. Nakup materiala za redno opravljanje dejavnosti
3. Promocijske aktivnosti
4. Drugo
D. STROŠKI OBRATNIH SREDSTEV
E. SPLOŠNI STROŠKI
F. STROŠKI INVESTICIJE (A+B+D)

Delež v %

Načrt porabe sredstev
2014
2015

18.009.775
17.597.271

46,6%
45,6%

0

18.009.775
17.597.271

0,00
35.607.046

0,0%
92,2%

0

0,00
35.607.046

0

0,00

0

35.607.046

0

0,00
3.018.430

0

38.625.477

35.607.046

0,00
3.018.430
38.625.477

92,2%

7,8%
100%

Projekt bo financiran s sledečimi viri, ki v celoti pokrijejo ocenjeno investicijsko vrednost, in sicer:
 EU financiranje iz Kohezijskega sklada,
 Nacionalno financiranje iz državnega proračuna,
 Lastni prispevek občinskih proračunov vseh občin soinvestitork
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Tabela 9: Viri financiranja (v €)
Viri financiranja stroškov investicije v EUR

Znesek

1. Lastni prispevki občinskih proračunov
2. Nacioanlno financiranje iz državnega proračuina
3. Kohezijski sklad
A. SKUPAJ LASTNA SREDSTVA
1. Posojila pri bankah in drugih pravnih in fiz. osebah
2. Premostitveno posojilo pri banki (samo v primeru
subvencije)
4. Posojila lastnikov
B. SKUPAJ POSOJILA
C. FINANČNI LEASING
D. SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA (A+B+C)

Delež

Načrt zagotavljanja virov
2014
2015
0
9.564.129
0
4.359.202
0
24.702.146
0
38.625.477

9.564.129
4.359.202
24.702.146
38.625.477
0,00

24,8%
11,3%
64,0%
100,00%
0,0%

0

0

0,00
0,00
0,00
0,00
38.625.477

0,0%

0
0
0
0

0
0
0
0

0

38.625.477

0,00%
100,00%

OBRAZLOŽITEV PRODAJE
Podjetje bo iz poslovanja ustvarjalo naslednje prihodke:
 obdelave odpadkov (prihodki na podlagi plačil uporabnikov – občanov, ustanov in
gospodarskih subjektov),
 prodaje sekundarnih surovin, ki bodo izločene na izhodu iz MBS, iz obdelave kosovnih
odpadkov, iz sortirnice.

Obdelava odpadkov
Ocenjena povprečna cena obdelave in odlaganja odpadkov z okoljsko dajatvijo znaša 101,76.-€.
Povprečna cena je izračunana tako, da so celotnim stroškom v ekonomski dobi odšteti direktni
prihodki, ki nastanejo v ekonomski dobi. Tako dobljeni neto stroški v ekonomski dobi so razdeljeni na
celotno količino odpadkov v ekonomski dobi. Sortirnica predstavlja ločen objekt, zato operativni
stroški in strošek amortizacije iz tega naslova ni vključen v izračunu povprečne cene za obdelavo
odpadkov (Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z
odpadki CERO Nova Gorica, januar 2013).
Predvidene količine odpadkov kot osnova za računanje prihodkov iz naslova obdelave in odlaganja
odpadkov so prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 10: Predvidene količine odpadkov kot osnova za računanje prihodkov iz naslova obdelave in
odlaganja odpadkov

Leto
Količine (v t)
Prihodki (v €)

2016
40.650
4.136.439

2017
39.800
4.049.945

2018
37.650
3.831.167

2019
35.450
3.607.301

2020
34.300
3.490.280

Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica,
januar 2013

Po letu 2020 se predvideva, da bodo količine odpadkov dosegle minimum in se v preostanku
ekonomske dobe ne bodo spreminjale.
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V vrednosti ocenjene prodajne cene je zajeta okoljska dajatev. Okoljska dajatev je prihodek občin in
je namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju infrastrukture. JP okoljsko dajatev odvede
carinskemu uradu, ki kasneje sredstva razporedi občinam. JP zato iz tega naslova nima prihodka,
ampak razmejitve do CURS. Okoljska dajatev znaša 11 € na tono odloženih odpadkov.
V prodajni ceni je zajeta tudi odškodnina za infrastrukturo. Ta odškodnina je v projekcijah prikazana
kot prihodek JP, vendar gre za namenski prihodek za plačilo odškodnin oziroma rente prebivalcem v
okolici centra za ravnanje z odpadki in dejansko ni prihodek javnega podjetja.
Okoljska dajatev in odškodnina za infrastrukturo torej ne predstavljata prihodka JP, vendar je njihova
vrednost v skladu s študijo izvedljivosti zajeta tako v prihodkih kot odhodkih, zato smo jo v
projekcijah prikazali kot del prihodkov in odhodkov javnega podjetja.
Prodaja sekundarnih snovi
V času obratovanja investicije bodo poleg prihodkov iz naslova obdelave odpadkov (prihodki na
podlagi plačil uporabnikov – občanov, ustanov in gospodarskih subjektov) nastajali tudi prihodki,
povezani s prodajo sekundarnih surovin, ki bodo izločene na izhodu iz MBS (mehansko biološko
sušenje) in iz obdelave kosovnih odpadkov, oz. prihodki, povezani s priznanimi stroški za storitev
sortiranja - direktni prihodki.
Predvideni direktni prihodki so izračunani za posamezen tehnološki sklop (MBS, sortirnica, kosovni
odpadki).
Tabela 11: Predvideni prihodki iz MBS v letu 2016 in 2020
PRIHODKI MBS
količina kovin (t/leto)
cena (€/tono)
SKUPNI PRIHODEK (€)

2016
643
190,00
122.170,00

2020
516
190,00
98.040,00

Tabela 12: Predvideni prihodki iz sortirnice v letu 2016 in 2020
PRIHODKI SORTIRNICA
2016
sortiran papir in karton ter papirna in kartonska embalaža (t)
4.624
priznan strošek (€)
51,00
letni prihodek (€)
235.828,97

2020
7.317
51,00
373.147,10

sortirana plastična embalaža (t)
priznan strošek (€)
letni prihodek (€)

1670
65
108.560,14

2643
65
171.772,37

SKUPAJ PRIHODEK (€)

344.389,11

544.919,47
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Tabela 13: Predvideni prihodki kosovnega odpada v letu 2016 in 2020
PRIHODKI KOSOVNEGA ODPADA
2016
2020
količina kovin (t)
175
175
cena (€)
190
190
SKUPAJ PRIHODEK (€)
33.250,00 33.250,00

Upravljavec odlagališča za nevarne ali nenevarne odpadke mora zagotavljati finančno jamstvo za
izvedbo ukrepov varstva okolja, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, za ves čas med
obratovanjem, zapiranjem in po zaprtju odlagališča. Glede na to, da je skladno z Uredbo o odlaganju
odpadkov (Ur. l. RS 61/2011) upravičenec do sredstev finančnega jamstva ministrstvo, se ta del
prihodkov ne smatra za prihodek investitorja ali upravljavca infrastrukture, zato je ta del prihodkov
odštet od skupnih prihodkov od poslovanja. Osnova za izračun finančnega jamstva je količina
deponiranih odpadkov. Ta v prvem polnem letu obratovanja, letu 2016, znaša 13.520 ton.

Poleg prihodkov iz poslovanja bo podjetje beležilo še prihodke iz naslova dotacij občin za pokrivanje
izgube iz poslovanja, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV
Operativni stroški
Operativni stroški so bili izračunani na podlagi Študije izvedljivosti za projekt Regijski center za
ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica, izdelovalca Projekt d.d.
Operativni stroški so izračunani za posamezen tehnološki sklop, kot je razvidno iz Priloge 2. Prikazani
so za prvo leto obratovanja celotne investicije 2016 in za referenčno leto 2020, ko se predpostavlja,
da bo količina mešanih komunalnih odpadkov dosegla minimum.
Poleg operativnih stroškov iz Priloge 2 so dodatno zajeti še stroški odlaganja obdelanih odpadkov, ki
se direktno odložijo brez obdelave. Višina stroškov odlaganja na letni ravni znaša 144.400.-€.
Operativni stroški so v skladu z računovodskimi standardi razporejeni na stroške materiala, storitev,
dela in ostale odhodke.

Stroški amortizacije
V spodnji tabeli je prikazan izračun amortizacije. V finančnih projekcijah je strošek amortizacije
prikazan informativno. Amortizacija ni strošek javnega podjetja, ampak jo v svojih poslovnih knjigah
zabeležijo občine ustanoviteljice, amortizacija pa je podlaga za izračun stroška najemnine, ki jo je JP
dolžno plačevati občinam ustanoviteljicam v zameno za upravljanje z infrastrukturo in je kot tak v
finančnih projekcijah evidentiran v stroških storitev.
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Tabela 14: Prikaz stroškov amortizacije
Investicijska
Amortizacijska
vrednost
stopnja
MBO
- gradbeni del
- oprema
SKUPAJ
OBJEKT ZA KOSOVNE
ODPADKE
- gradbeni del
- oprema
SKUPAJ
SORTIRNICA
- gradbeni del
- oprema
SKUPAJ
ZUNANJA UREDITEV
- gradbeni del
- oprema
SKUPAJ
ODLAGALNO POLJE
- 1. etapa
- 2. etapa
SKUPAJ
ČN ZA IZCEDNE VODE
- gradbeni del
- oprema
SKUPAJ
KOMPAKTOR,
NAKLADALEC, BULDOŽER
DOKUMENTACIJA
NADZOR
INFORMIRANJE JAVNOSTI

Letni znesek
amortizacije

7.054.976
12.612.142
19.667.118

2,50%
10,00%

176.374
1.261.214
1.437.589

293.008
220.500
513.508
0
1.455.458
1.434.300
2.889.758
0
3.157.553
1.026.900
4.184.453

2,50%
10,00%

7.325
22.050
29.375

2,50%
10,00%

36.386
143.430
179.816

2,50%
10,00%

78.939
102.690
181.629

1.956.062
2.158.220
4.114.282

16,67%
3,45%

326.010
74.421

444.123
823.274
1.267.397

2,50%
10,00%

11.103
82.327
93.430

705.000

10,00%

70.500

2.815.469
697.048
70.000

2,50%
2,50%
2,50%

70.387
17.426
1.750

Vir: Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica,
januar 2013

Podrobnejši izračun amortizacije se nahaja v Prilogi 5 Projekcije poslovanja.
Poleg stroškov najemnine v višini amortizacije investicije v RCERO Nova Gorica, je strošek javnega
podjetja tudi najemnina za pretekla vlaganja, ki predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj centra.
Pretekla vlaganja niso del projekta RCERO, se bo pa oprema in objekti uporabljali za dejavnost JP
RCERO. Vrednost preteklih vlaganj je ocenjena v cenitvi sodnega izvedenca in cenilca Franca Pintarja,
univ. dipl. inž. ter znaša 2.070.000,00 €. Strošek najemnine JP je enak višini stroška amortizacije
preteklih vlaganj.
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Amortizacija je izračunana v skladu s Pravilnikom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 63/2009), ki določa metodologijo za
oblikovanje cen storitev za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in odlaganje preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Povprečna amortizacijska stopnja znaša 7%.
Višina najemnine za pretekla vlaganja se obračuna v višini amortizacije in znaša 82.800.- € na letni
ravni.

ANALIZA BILANCE STANJA
Poleg že opisanih predpostavk so upoštevana še naslednja izhodišča:






Začetni kapital znaša 500.000.-€ in je v celoti denarni vložek občin ustanoviteljic.
Investicija ostane v skladu z zakonodajo v lasti občin, ki jo bodo dale v najem javnemu
podjetju, zato osnovna sredstva v projekcijah niso evidentirana.
Javno podjetje ne bo imelo zalog surovin in osnovnega materiala. Zaloge odpadkov, ki jih
predela in odloži, ne beleži v svojih poslovnih knjigah kot zaloge, za zaloge prodanih izdelkov
(sekundarne surovine) pa predpostavljamo, da bo v tekočem poslovnem letu predelalo in
prodalo vse nabavljene zaloge, zato na koncu leta ne bo beležilo stanja zalog izdelkov.
Upoštevan je 60 dnevni povprečni čas vezave terjatev do kupcev in 90 dnevni povprečni čas
poslovnih obveznosti do dobaviteljev.

Projekcija bilance stanja je podrobneje prikazana v Prilogi 5: Projekcije poslovanja.

ANALIZA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA







Javno podjetje bo za najem investicijske infrastrukture občinam plačevalo najemnino v višini
amortizacije teh sredstev.
Prihodki javnega podjetja ne pokrivajo odhodkov v celoti. Če javno podjetje poleg dejavnosti
gospodarskih javnih služb (GJS) opravlja še druge tržne dejavnosti, se morebitna izguba,
ugotovljena na ravni vseh GJS, najprej pokriva iz dobička tržnih dejavnosti in šele nato s
subvencijo lastnika (Vir: Slovenski računovodski standardi, Ur.l. 107/2001). Javno podjetje bo
izgubo najprej pokrivalo iz prihodkov iz naslova obdelave odpadkov in prodaje sekundarnih
snovi. Preostala izguba bo krita iz strani občin ustanoviteljic. Prejeta sredstva za pokrivanje
nekrite izgube ne bodo knjižena med redne prihodke, saj jih je potrebno obravnavati kot
druge prihodke – Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi
učinki.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur znaša 30,0. Zaradi povečanega
obratovanja sortirnice število zaposlenih iz ur do leta 2020 narase na 32,0. Na tej vrednosti se
obdrži za celotno nadaljnjo ekonomsko dobo projekta.
V aprilu leta 2015 bo JP začelo s poskusim obratovanjem, zato bodo v ta namen nastali
režijski stroški v višini 70.000 € letno oziroma preračunano na mesece obratovanja v višini
52.500 € za leto 2015.
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Poleg režijskih stroškov bodo v obdobju poskusnega obratovanja nastali tudi drugi
obratovalni stroški v višini 12.000 € letno oziroma preračunano na mesece obratovanja v
višini 9.000 €. Uvrstili smo jih med stroške storitev.
V obdobju poskusnega obratovanja bodo nastali tudi stroški usposabljanja v višini 726.415 €,
ki pa so že zajeti v proračunski vrednosti investicije in jih iz cene investicije krije izvajalec.

Na podlagi projekcij izkaza poslovnega izida JP v prvih desetih letih poslovanja beleži izgubo iz
poslovanja, saj ocenjena povprečna prodajna cena v tem obdobju ne pokrije vseh odhodkov, in sicer
predvsem zaradi stroškov amortizacije in posledično stroškov najemnine, ki so v prvih desetih letih
nadpovprečno visoki, po desetih letih, ko se glavnina opreme amortizira, pa prodajna cena zadošča
za pokrivanje vseh odhodkov in tudi dobička iz poslovanja.
Izgubo iz poslovanja bodo občine ustanoviteljice pokrivale z dotacijami za pokrivanje izgube, zato bo
čisti dobiček javnega podjetja v prvih desetih letih poslovanja enak 0 €.
Občine bodo od javnega podjetja prejemale najemnino, ki bo presegala dotacije, tako da bo neto
prihodek občin od javnega podjetja pozitiven in bo v prvih desetih letih dosegal sledeče vrednosti:
Tabela 15: Neto prihodek občin od javnega podjetja
Postavka v EUR
Neto prihodki občin od JP

Postavka v EUR
Neto prihodki občin od JP

2016
plan

2017
plan

1.347.246,80

2021
plan
1.154.493,07

2018
plan

2019
plan

2020
plan

1.319.286,48

1.246.463,59

1.160.238,46

1.154.493,07

2022
plan

2023
plan

2024
plan

2025
plan

1.154.493,07

1.154.493,07

1.154.493,07

1.154.493,07

V nadaljnjih letih preučevanega obdobja bo neto prihodek enak najemnini za infrastrukturo.
Skladno s 3. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, 109/2012) so občine dolžne za
opravljanje javne službe izvajalcem obračunavati najemnino najmanj v višini obračunane amortizacije
za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe.
Neto prihodek občin je tako dejansko pozitiven, saj višina amortizacije v obliki najemnine, ki jo je
dolžno JP plačati občinam, presega višino dotacij, potrebnih za pokrivanje izgube iz poslovanja. Neto
prihodki občin od javnega podjetja so skozi celotno obravnavano obdobje pozitivni.
Projekcije izkaza poslovnega izida za ekonomsko dobo poslovanja so prikazane v Prilogi 5.
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ANALIZA DENARNIH TOKOV
Denarni tok javnega podjetja je v prvem polnem letu poslovanja, to je v letu 2016, negativen zaradi
povečanja poslovnih terjatev. Presežek izdatkov se pokrije s stanjem denarnih sredstev na začetku
obdobja, to je iz vloženih denarnih sredstev ustanoviteljic. V naslednjih letih projekcije izkaza
denarnih tokov kažejo, da je podjetje sposobno pokriti vse tekoče letne odlive z letnimi prilivi, z
izjemo leta 2020, ko se zaradi znižanja količine odpadkov in pri danih koeficientih obračanja terjatev
in poslovni dolgovi zmanjšajo za manj kot se povečajo poslovne terjatve, zato v tem letu podjetje
beleži prebitek odlivov iz poslovanja. Presežek izdatkov podjetje pokrije iz stanja denarnih sredstev iz
preteklega obdobja.
V letih 2021 – 2024 ob nespremenjenih količinah odpadkov in ostalih pogojih poslovanja prejemki
ravno zadoščajo za pokrivanje izdatkov.
Po letu 2025 se strošek najemnin toliko zniža, da podjetje dosega pozitiven poslovni izid in pozitiven
denarni tok v višini 0,5 mio €.

PROJEKCIJE POSLOVANJA ZA DVE VARIANTI SPREMEMBE KOLIČINE ODPADKOV
Varianta 1: 15% povečanje količin odpadkov
V primeru povečanja količin odpadkov za 15% se ocenjena povprečna cena obdelave odpadkov za
uporabnike zniža in znaša 94,38 €/t brez DDV.
Predpostavimo, da bo možno zagotoviti povečano količino predelave odpadkov z nespremenjenim
številom zaposlenih glede na izhodišče.
Projekcije poslovanja s 15% povečanjem odpadkov se nahajajo v Prilogi 6.
Tabela 16: Izračun prodajne cene pri povečanju količine odpadkov za 15% glede na izhodiščne
podatke
stroški v ekonomski dobi
direktni prih. v ekon dobi
amortizacija v ekonomski dobi
skupaj vsi neto stroški (A)
skupaj količina odpadkov v
tonah (B)
Povprečna cena (A/B)
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Varianta 2: 15% zmanjšanje količin odpadkov
Pri tej varianti je izračun povprečne cene obdelave odpadkov narejen na podlagi 15% nižjih količin
odpadkov. Ocenjena povprečna cena znaša 111,74 €/t brez DDV.
Projekcije poslovanja s 15% zmanjšanjem količin odpadkov so v Prilogi 7.
Tabela 17: Izračun prodajne cene pri zmanjšanju količin za 15% glede na izhodiščne podatke
stroški v ekonomski dobi
direktni prih. v ekon dobi
amortizacija v ekonomski dobi
skupaj vsi neto stroški (A)

60.474.636 €
-2.954.320 €
28.735.852 €
86.256.169 €

skupaj količina odpadkov v
tonah (B)

771.928

Povprečna cena (A/B)

111,74 €

Poslovni izid javnega podjetja RCERO Nova Gorica se zaradi spremembe količin bistveno ne spremeni,
saj se hkrati s količino spreminja tudi povprečna prodajna cena. Izguba iz poslovanja za celotno
ekonomsko dobo investicije znaša v izhodiščni različici 2.703,126,50 €, pri različici povečanja količin
za 15% 1.874.353,50 €, pri različici zmanjšanja količin za 15% pa 3.529.990,05 €.
Tudi za občine se neto prihodek od javnega podjetja v višini najemnine po odbitku dotacij za
pokrivanje izgube ne spremeni bistveno ne glede na spremembo količin.
Za neposredne uporabnike, to je prebivalce in gospodarske subjekte, pa je sprememba količin
pomembna, saj se ob večji količini prodajna cena zniža, in obratno, ob zmanjšanju količin odpadkov
se obremenitev uporabnikov preko cene obdelave poveča.
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XIII. VIRI
Pri izdelavi poslovnih projekcij so bile upoštevane naslednje osnove oziroma izhodišča:
 Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi za projekt Regijski center za ravnanje z
odpadki CERO Nova Gorica; izdelal Projekt d.d., Nova Gorica, januar 2013
 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP); Regijski center za ravnanje z odpadki
CERO Nova Gorica; izdelal Projekt d.d., Nova Gorica, december 2010
 Cenitev za Predhodna vlaganja v odlagališče odpadkov; april 2013-05-24
 Osnutek odloka o ustanoviti Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova
Gorica d.o.o.
 Pojasnila k poslovnim izkazom Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
leto 2012
 Pojasnilo k izkazom za leto 2012, Center za ravnanje z odpadki, d.o.o. – CeROD d.o.o.
 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993)
 Zakon o gospodarski javnih služb ((Uradni list RS, št. 32/1993, št. 30/1998-ZZLPPO, 127/2006ZJZP, 38/2010-ZUKN )
 Zakon za varstvo okolja (Uradni list RS, št. 108/2009 )
 Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 83/2012)
 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009)
 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS št. 70/2010)
 Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Uradni list RS, št. 39/2010)
 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06,
110/07 in 67/11)
 Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06 in
100/10)
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz odlagališča odpadkov Uradni list RS št.
62/2008)
 Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi
 Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži
 Občinski podrobni prostorski načrt Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 90/2011, 11.11.2011)
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XIV. PRILOGE:
Priloga 1: Prihodki
Priloga 2: Operativni stroški
Priloga 3: Operativni stroški – varianta 15% več odpadkov
Priloga 4: Operativni stroški – varianta 15% manj odpadkov
Priloga 5: Projekcije poslovanja
Priloga 6: Projekcije poslovanja – varianta 15% več odpadkov
Priloga 7: Projekcije poslovanja – varianta 15% manj odpadkov
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