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OBČINSKI SVET  
 
 
ZADEVA: Seznanitev s predlogom za zvišanje cen zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter 

odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov s strani 
sedanjega izvajalca te gospodarske javne sluţbe 

 
 
Ta storitev spada med obvezne javne gospodarske sluţbe, skladno z Odlokom o gospodarskih javnih 
sluţbah v Občini Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2012). 
 
Način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na celotnem 
območju občine ureja Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Brda (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 30/08). Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne sluţbe zbiranja in obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in javne sluţbe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v Občini Brda, ki ga je Občinski svet sprejel na svoji 16. redni seji dne  
28.11.2012 pa določa predmet in pogoje za podelitev koncesije za izvajanje te javne sluţbe, ki jo 
občinska uprava namerava podeliti v letu 2013. 
 
Sedaj zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov in njim podobnih odpadkov iz industrije, obrti 
in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami v občini Brda opravlja KOMUNALA 
Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi pogodbe št. 352-06-00/2001 z dne 
25. april 2001, v kateri je opredeljeno, da bo obstoječi izvajalec to javno sluţbo opravljal do javnega 
razpisa, s katerim bo Občina Brda podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne sluţbe na 
področju ravnanja z odpadki. 
 
Izvajalec gospodarskih javnih sluţb ravnanja z odpadki, Komunala Nova Gorica d.d. je skladno s 3. 
odstavkom 27. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Brda pripravil 
Elaborat o izvajanju gospodarske javne sluţbe ravnanja z odpadki in oblikovanju cen storitev obveznih 
občinskih javnih sluţb varstva okolja (v nadaljevanju: Elaborat). Osnovni razlog za pripravo Elaborata, 
ki na novo določa cene ravnanja z odpadki je, da trenutno veljavna cena, ki je v veljavi ţe več kot 
deset let, in sicer od 1.5.2001 in znaša skupaj 0,0780 EUR/kg odpadkov, ne pokriva vseh upravičenih 
stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javnih sluţb ravnanja z odpadki. Glavni elementi, ki vplivajo na 
povišanje cene so naslednji:  
- uvedba najemnine za infrastrukturo odlagališča v vrednosti njene amortizacije od leta 2010 dalje,  
- stroški vzdrţevanja infrastrukture, ki so posledica investicij v preteklem obdobju  
- uvedba finančnega jamstva za zapiranje in vzdrţevanje po zapiranju odlagališča v skladu s predpisi,  
- ureditev ravnanja z biološkimi odpadki v skladu z novimi predpisi od 1.7.2011 dalje,  
- povečanje stroškov za predelavo oz. odstranjevanje ločenih frakcij odpadkov zaradi povečanja 
njihovega deleţa in s tem količin,  
- povečanje zaposlitev zaradi povečanja števila zbirnih centrov, ekoloških otokov ter zahtev glede 
ravnanja z biološkimi odpadki v skladu s predpisi,  
- povečanje cene pogonskega goriva,  
- uvedba ekološke rente za odlagališče odpadkov,  
- splošen dvig cen energentov, materiala, storitev in dela.  

 
Kalkulacija nove cene, ki jo sedanji izvajalec gospodarske javne sluţbe predlaga je podrobno 
razloţena oz. utemeljena v Elaboratu, ki je v prilogi. Predlog postopnega dviga cene za zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov – na kalkulacijo po elaboratu je razviden na strani 21 Elaborata. 

  
Občinski svet občine Brda samo seznanjamo s predlogi zvišanja cen kot izhajajo iz Elaborata, ki je 
priloga tega sklepa. Na predvidoma naslednji seji pa bomo Občinskemu svetu predloţili v sprejem 
sklep o zvišanju cen storitev gospodarskih javnih sluţb ravnanja z odpadki. 



PREDLOG SKLEPA: 
 
Glede na navedeno predlagam, da Občinski svet Občine Brda sprejeme naslednji sklep:  
 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/06) je Občinski svet 
Občine Brda na seji dne________________sprejel  
 

S K L E P 
 
1.  

 
Občinski svet Občine Brda se seznani z Elaboratom o novih cenah storitev izvajalca javne sluţbe 
zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov, z datumom november 2012, ki ga je izdelala Komunala Nova 
Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica. 
 

2.  
                                                                                         
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
Številka: 
Datum: 
                                    
          Franc Muţič 
              Ţupan 

 
 
 
Pripravil: Andrej Markočič, Direktor občinske uprave 
 
Priloga: 
Elaborat o izvajanju gospodarske javne sluţbe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev 
obveznih občinskih javnih sluţb varstva okolja  

 
 
 
        Direktor občinske uprave 
               Andrej Markočič 
 
 


