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1 MEDOBČINSKI SPORAZUM ZA OBDELAVO IN ODLAGANJE ODPADKOV NA UNIČNEM 

Na podlagi 9. in 140. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I do 75/16 – UZ70a), 

21., 33. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.  94/07 – UPB do 76/16 – odl. US), 

6. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 do 57/11 – ORZGJS40; 

ZGJS), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.  39/06 – UPB do 30/16; ZVO-1), 4. 

odstavka 17. in 1. odstavka 51. člena Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 

februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (Uradni list EU, št. 94/2014; Direktiva o 

koncesijah)  

 

OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, ID za DDV: SI 83246274, ki jo zastopa župan 

Miran Jerič, 

OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, ID za DDV: SI 18369529, ki jo zastopa župan Franci 

Rokavec, 

OBČINA RADEČE, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, ID za DDV: SI 50643720, ki jo zastopa župan 

Tomaž Režun, 

OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, ID za DDV: SI 86624874, ki jo zastopa županja Jasna 

Gabrič, 

OBČINA ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ID za DDV: SI 25643444, ki jo 

zastopa župan Matjaž Švagan,  

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična 

številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič 

 

in 

 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, matična številka: 

5881773, ID za DDV: SI53055730, ki jo zastopa župan Matej Arčon, 

OBČINA BRDA, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, matična številka: 5881781, ID za DDV: 

SI58633391, ki jo zastopa župan Franc Mužič, 

OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, p.p. 50, 5213 Kanal, matična številka: 5881820, ID za DDV: 

SI88524671, ki jo zastopa župan Andrej Maffi, 

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren, matična številka: 5881838000, ID za DDV: SI 

57235708 , ki jo zastopa župan Mauricij Humar, 

OBČINA RENČE-VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, matična številka: 2203553, ID za DDV: 

SI90522001, ki jo zastopa župan Aleš Bucik, 

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 

1358227, ID za DDV: SI 44857390, ki jo zastopa župan mag. Milan Turk 

 

sklepajo 

 

SPORAZUM O SODELOVANJU PRI IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB OBDELAVE IN 

ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA UNIČNEM  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(pomen izrazov) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
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2 MEDOBČINSKI SPORAZUM ZA OBDELAVO IN ODLAGANJE ODPADKOV NA UNIČNEM 

(1) V sporazumu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

- CEROZ je CEROZ d.o.o., Brdce 41B, Dol pri Hrastniku; 

- GJI je gospodarska javna infrastruktura in predstavlja vse premične in nepremične objekte, 

naprave, opremo in druga sredstva v lasti oziroma solasti občin lastnic ali imajo občine 

lastnice drugačno pravico in je oddana v najem CEROZ-u ter jo slednji potrebuje za izvajanje 

GJS z območja vseh občin. GJI je v naselju Unično, na naslovu Brdce 41B, Dol pri Hrastniku; 

- GJS obsega GJS obdelava in GJS odlaganje. Obseg in vsebina obeh gospodarskih javnih služb 

za namene izvajanja tega sporazuma se določata v skladu z vsakokrat veljavnimi državnimi 

predpisi. Če je v sporazumu uporabljen izraz GJS, pomeni, da določba velja tako za GJS 

obdelava kot tudi GJS odlaganje; 

- GJS obdelava je gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov iz 4. 

točke 1. odstavka 149. člena ZVO-1; 

- GJS odlaganje je gospodarska javna služba odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov iz 5. točke 1. odstavka 149. člena ZVO-1; 

- MKO so mešani komunalni odpadki, klasifikacijska št. 200301, po Sklepu Komisije z dne 18. 

decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z 

Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta 2014/955/EU oziroma v vsakokrat 

veljavnih predpisih določeni odpadki, ki so lahko predmet GJS; 

- občine so vse občine, podpisnice tega sporazuma; 

- občine lastnice so Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina 

Zagorje ob Savi in so imetnice poslovnih deležev v CEROZ-u in solastnice GJI; 

- občine nelastnice so Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina 

Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba.  

(2) Opredelitve izrazov se spremenijo soglasno s pisnim aneksom ali s spremembo predpisov. 

 

2. člen 

       (uvodne ugotovitve) 

 

Stranke sporazuma uvodoma ugotavljajo, da: 

1. so občine na podlagi 4. in 5. točke 1. odstavka 149. člena ZVO-1, 2. do 8. člena ZGJS, 61. člena 

ZLS, in ostalih državnih in občinskih aktov dolžne zagotavljati izvajanje GJS; 

2. so občine lastnice zgradile GJI za izvajanje GJS na lokaciji na Uničnem; 

3. kapacitete GJI in veljavna dovoljenja zadoščajo za sprejem dodatnih do 13.200 ton MKO 

letno, ki nastanejo na območju občin nelastnic; 

4. je CEROZ skladno z ZGJS določen za izvajalca GJS na območju občin lastnic, kjer nastaja letno 

do 10.000 ton MKO; 

5. ob upoštevanju določb tega sporazuma obstaja soglasje občin lastnic za sprejemanje MKO iz 

območja občin nelastnic; 

6. je podelitev koncesije za izvajanje GJS s strani občin nelastnic CEROZ-u brez javnega razpisa 

dopustna na podlagi 36. člena ZGJS in 4. odstavka 17. ter 1. odstavka 51. člena Direktive o 

koncesijah, tudi skladno s sodbami Sodišča Evropske unije (predvsem sodba v zadevi C-

480/06); 

7. Direktiva o koncesijah določa, da je dopustno neposredno sklepanje koncesijskih pogodb in 

da sodelovanje med občinami po tem sporazumu ni predmet Direktive o koncesijah, če so 

kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 
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- pogodba določa ali se z njo izvaja sodelovanje med sodelujočimi javnimi naročniki ali 

naročniki s ciljem zagotoviti, da se javne storitve, ki jih morajo opraviti, izvajajo ob 

uresničevanju ciljev, ki so jim skupni; 

- pri tem sodelovanju se upoštevajo le vidiki javnega interesa in  

- sodelujoči javni naročniki ali naročniki na odprtem trgu izvajajo manj kot 20 % dejavnosti, ki 

jih zajema sodelovanje;  

8. so javni interes in skupni cilji iz 1. in 2. alineje 7. točke tega člena pri občinah lastnicah 

izraženi v učinkoviti in gospodarni izrabi zgrajene GJI in s tem v cenejših storitvah za občane 

občin lastnic (ekonomija obsega in zapolnitev prostih kapacitet); 

9. so javni interes in skupni cilji iz 1. in 2. alineje 7. točke tega člena pri občinah nelastnicah  

izkazani s tem, da: 

- morajo na podlagi 2. odstavka 1. in 1. odstavka 3. člena ZGJS trajno in nemoteno zagotavljati 

izvajanje obveznih občinskih GJS, česar s kratkoročnim pogodbenim oddajanjem posameznih 

poslov na področju GJS obdelava in GJS odlaganje ni možno zagotoviti, 

- ne razpolagajo z GJI za izvajanje GJS, 

- je izgradnja nove GJI, tudi ob upoštevanju ciljev o dolgoročnem zniževanju količine MKO (t. i. 

»zero waste« strategija), ekonomsko neupravičena;  

10. so javni interes in skupni cilji vseh občin predvsem: 

- obveznost zagotavljanja obveznih občinskih GJS, 

- trajna in nemotena oskrba uporabnikov vseh občin s storitvami GJS, 

- zagotavljanje stroškovno učinkovitega izvajanja storitev GJS uporabnikom vseh občin po 

enakih cenah, 

- upoštevanje dolgoročnega zniževanja količin MKO; 

11. CEROZ razpolaga z veljavnimi okoljevarstvenimi dovoljenji za prevzem MKO tudi iz območja 

občin nelastnic. 

 

3. člen 

(vsebina sporazuma) 

(1) Občine lastnice s tem sporazumom soglašajo, da: 

- pod pogoji iz tega sporazuma občine nelastnice lahko podelijo neposredno koncesijo CEROZ-

u, 

- CEROZ lahko uporablja GJI za izvajanje GJS za občine nelastnice. 

(2) Predmet tega sporazuma so: 

- ureditev ključnih izhodišč in pogojev za horizontalno sodelovanje med občinami, 

- ureditev izvajanja GJS, 

- določitev obveznosti ustanovitve Sveta CEROZ-a, 

- ustanovitev Strokovne komisije CEROZ-a, 

- ureditev financiranja GJS, 

- določitev terminskega načrta sprejemanja aktov, 

- druge pravice in obveznosti.  
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II. HORIZONTALNO SODELOVANJE MED OBČINAMI 

 

4. člen 

(podelitev koncesije) 

(1) Občine nelastnice se zavezujejo CEROZ določiti kot izključnega izvajalca GJS za območje občin 

nelastnic za dobo 20 let od datuma podpisa koncesijske pogodbe oziroma drugega datuma, ki se 

bo določil v koncesijski pogodbi, pri čemer se izvajanje GJS začne za vse občine nelastnice na isti 

dan. 

(2) Predmet GJS so izključno MKO.  

(3) Občine nelastnice se zavezujejo zagotavljati minimalno letno količino v obdelavo prevzetih MKO 

10.000 ton in maksimalno letno količino v obdelavo prevzetih MKO do 13.200 ton.  

(4) V primeru preseganja količin iz prejšnjega odstavka bo CEROZ preveril možnost zagotovitve 

prevzema presežnih količin in to sporočil občinam nelastnicam. Če prevzem presežnih količin s 

strani CEROZ-a ne bo možen, lahko občine nelastnice za presežne količine določijo drugega 

izvajalca GJS.   

(5) Minimalna količina iz 3. odstavka se lahko zniža le zaradi spremenjenih zahtev v evropskih ali 

državnih predpisih po izboljšanju postopkov na področju GJS obdelava ali pa zaradi izboljšanja 

načina ločevanja odpadkov ter morebitnih drugih strokovno utemeljenih razlogov. 

(6) V koncesijski pogodbi se predvidi način pokrivanja razlike stroškov v primeru, da CEROZ iz 

kakršnega koli vzroka oz. razloga ne bi mogel prevzeti MKO iz 3. odstavka tega člena, vendar 

največ za obdobje 6 mesecev.  

 

5. člen 

(zagotavljanje pogojev za neposredno horizontalno sodelovanje) 

(1) Občine lastnice se zavezujejo skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo (v trenutku podpisa 

sporazuma veljata ZGJS in Direktiva o koncesijah) celotno obdobje koncesije zagotavljati 100 % 

javno lastništvo. Lastni poslovni deleži so dopustni.  

(2) CEROZ se zavezuje celotno obdobje koncesije zagotavljati pogoj, da na odprtem trgu izvaja manj 

kot 20 % dejavnosti, na način, določen v 4. odstavku 17. člena Direktive o koncesijah. 

(3) Način izvajanja tega člena in posledice kršitev se uredijo v koncesijski pogodbi. 

 

6. člen 

(okoljevarstvena dovoljenja) 

(1) CEROZ na dan podpisa sporazuma razpolaga z okoljevarstvenimi dovoljenji (OVD), izdanimi s 

strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, št.: 

- 35407-86/2006-21, z dne 29. 11. 2011, 

- 35406-3/2014-2, z dne 10. 1. 2013, 

- 35406-31/2013-8, z dne 27. 11. 2014, 

- 35406-16/2015-10, z dne 9. 9. 2015, 

ki zadoščajo za do 20.000 ton MKO letno. 

(2) CEROZ se zavezuje celotno koncesijsko obdobje zagotavljati OVD za izvajanje GJS obdelava in GJS 

odlaganje za MKO iz območja občin nelastnic. 

(3) Posledice morebitne izgube OVD se uredijo v koncesijski pogodbi. 
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7. člen 

(soglasje za sprejemanje odpadkov) 

 

Občine lastnice izjavljajo, da so dale s Sklepom o soglasju za sprejemanje odpadkov iz občin 

neustanoviteljic Javnega podjetja CEROZ d.o.o. in pooblastilu skupščini Javnega podjetja CEROZ d.o.o. 

soglasje za obdelavo in odlaganje MKO iz občin nelastnic, ob upoštevanju omejitev, določenih v 

vlogah za pridobitev kohezijskih sredstev. 

 

III. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

 

8. člen 

(izvajanje gospodarskih javnih služb) 

 

(1) CEROZ bo zagotavljal izvajanje GJS v skladu z OVD in vsakokrat veljavnimi predpisi. V trenutku 

podpisa sporazuma GJS urejajo predvsem  ZVO-1, ZGJS, Uredba o odpadkih (UL št. 37/15 in 

69/15), Uredba o odlagališčih odpadkov (UL št. 10/14 do 36/16) in občinski odloki občin lastnic. 

(2) Odloki nelastnic o načinu izvajanja GJS morajo biti usklajeni z odloki lastnic pred podelitvijo 

koncesije. 

(3) Vpliv morebitnih sprememb evropskih ali državnih predpisov na bistveno oteženo izvajanje ali 

celo onemogočitev izvajanja GJS se uredi v koncesijski pogodbi tako, da so novelirana razmerja 

po prilagoditvi vzajemna. Če to ni mogoče, se dogovori postopek odstopa od pogodbe. Višji 

stroški, ki so posledica izpolnjevanja dodatnih zahtev evropskih ali državnih predpisov pri 

izvajanju GJS obdelava ali GJS odlaganje predstavljajo upravičene stroške za dvig cen GJS. 

 

9. člen 

(odnos med CEROZ in izvajalcem gospodarske javne službe zbiranje) 

(1) CEROZ bo z izvajalci GJS zbiranje sklenil dogovor, na podlagi katerega bodo izvajalci GJS zbiranje z 

območja posamezne občine nelastnice storitve GJS zaračunavali uporabnikom na območjih občin 

nelastnic. CEROZ bo za zaračunavanje, izterjavo, neplačane terjatve in ostale stroške, povezane s 

tem, vsem izvajalcem GJS zbiranje priznaval plačilo v višini 5 % na vrednost zaračunanega zneska 

GJS v preteklem mesecu.  

(2) CEROZ bo izvajalcu GJS zbiranje zaračunaval dejanske količine pripeljanih MKO na Unično, 

izvajalec GJS zbiranje pa bo količine določal in zaračunal uporabnikom v skladu z veljavnimi 

tarifnimi sistemi v posamezni občini nelastnici in sam izvajal količinske poračune. Cenovne 

poračune bo izvajal CEROZ skladno s tem sporazumom. 

(3) Občine nelastnice bodo v občinskih odlokih uredile ustrezna pooblastila za zaračunavanje GJS 

izvajalcu GJS zbiranje.  

(4) Občine nelastnice se zavezujejo poskrbeti za vključitev izvajalca GJS zbiranje v dogovore s CEROZ-

om skladno s tem sporazumom, sicer odgovarjajo za morebitne dodatne stroške, ki bi nastali 

zaradi tega. 

(5) Način sodelovanja se uredi s pogodbo med izvajalcem GJS zbiranje in CEROZ-om. 
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10. člen 

(predaja in prevzem odpadkov) 

(1) Za prevoz MKO s tehnično ustreznimi vozili in vsemi potrebnimi dovoljenji bodo na stroške 

izvajanja GJS zbiranje ali na lastne stroške (subvencije k ceni GJS zbiranje) poskrbele občine 

nelastnice.  

(2) MKO se bodo tehtali na atestirani in umerjeni tehtnici na lokaciji GJI. 

 

IV. GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

 

11. člen 

(gospodarska javna infrastruktura) 

(1) GJS se bosta izvajali na lokaciji Unično, Brdce 41 B, Dol pri Hrastniku.  

(2) GJI je v lasti občin lastnic in v upravljanju ter najemu CEROZ.  

(3) O razširitvenih in obnovitvenih investicijah, potrebnih za doseganje zahtev, ki so posledica 

sprememb evropskih ali državnih predpisov v smislu 3. odstavka 8. člena sporazuma, odločajo 

lastnice na podlagi predhodno usklajene odločitve Sveta CEROZ-a iz 4. alineje 3. odstavka 12. 

člena sporazuma. Občine lastnice zagotovijo sredstva za investicije iz prejšnjega stavka, vse 

občine pa zagotovijo pokrivanje dodatne najemnine oziroma amortizacije s potrditvijo cen ali s 

subvencijami, v skladu s predpisi in sporazumom. 

(4) Najemnina za infrastrukturo za izvajanje GJI, ki jo ima CEROZ v najemu, ne sme biti višja od 

predpisane amortizacije sredstev GJI, razen v primeru spremembe državnih predpisov. 

 

V. SVET CEROZ IN STROKOVNA KOMISIJA 

 

12. člen 

   (Svet CEROZ) 

(1) Občine se dogovorijo, da bodo z ustreznimi občinskimi akti ustanovile Svet CEROZ, ki bo 

sestavljen iz županov občin lastnic in občin nelastnic in nanj prenesle pristojnosti iz 3. odstavka 

tega člena. 

(2) Svet CEROZ predstavlja z vidika občin lastnic svet ustanoviteljic, z vidika občin nelastnic pa 

svet koncedentov. 

(3) Svet CEROZ-a ima naslednje pristojnosti: 

- potrjuje cene storitev obeh GJS, izračunane v skladu z veljavnimi predpisi, v rokih in na 

način, določen v tem sporazumu, pri čemer morajo biti cene predhodno potrjene s strani 

strokovne komisije iz tega sporazuma; 

- usklajuje odločitve v zvezi z določanjem metodologije za oblikovanje cen storitev obeh GJS, 

če niso predpisane z državnimi predpisi; 

- usklajuje odločitve v zvezi z določanjem standardov oddajanja MKO v obdelavo; 

- usklajuje odločitve o morebitnih dodatnih investicijah, obnovah ali stroških, potrebnih za 

izpolnjevanje zahtev v primerih iz 3. odstavka 8. člena tega sporazuma, 

- usklajuje odločitve v zvezi s pristopom novih občin; 

- usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z GJS sprejemajo organi občin 

in jih posreduje v sprejem pristojnim organom občin; 
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- odloča o drugih zadevah, povezanih z izvajanjem GJS. 

(4) Seje se izvajajo v prostorih CEROZ-a. 

(5) Organizacijske in administrativne naloge za Svet CEROZ-a opravlja CEROZ. 

(6) Svet CEROZ odloča z navadno večino prisotnih, pri čemer ima vsaka izmed občin lastnic po 

dva glasova, občine nelastnice pa vsaka po en glas. Svet CEROZ-a je sklepčen, če je prisotnih 

toliko županov, ki skupaj zagotavljajo vsaj 51 % glasov v skladu s tem odstavkom. 

 

13. člen 

(strokovna komisija) 

(1) S tem sporazumom se ustanovi Strokovna komisija, ki je pristojna za strokovni pregled 

predlogov cen GJS in potrditev le-teh, v skladu s kriteriji iz tega sporazuma.  

(2) Strokovna komisija izvaja za Svet CEROZ-a tudi druge strokovne naloge iz prejšnjega člena. 

(3) Strokovna komisija je sestavljena iz predstavnikov občin s področja gospodarskih javnih 

služb in/ali finančno-računovodskih sektorjev. Predstavnike imenujejo župani za mandatno 

obdobje štirih let.  

(4) Strokovna komisija sprejema odločitve z navadno večino prisotnih, pri čemer ima 

predstavnik vsake izmed občin lastnic po dva glasova, predstavnik vsake izmed občin nelastnic pa 

po en glas.  

(5) Organizacijske in administrativne naloge za strokovno komisijo opravlja CEROZ. 

 

VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

 

14. člen 

(opredelitve pojmov) 

(1) Občine soglašajo, da se v zvezi s cenami in subvencioniranjem uporabljajo pojmi in izrazi iz 

Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (UL 87/12 in 109/12). V delu, v katerem pa Uredba MEDO pojmov ali drugih določb 

ne ureja, pa se uporabi ta sporazum. 

(2) V primeru spremembe predpisov o cenah se zasleduje načelo pokritja upravičenih stroškov, pri 

čemer se slednji presojajo skladno s tem sporazumom. 

(3) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja in minimalne varnosti izvajanja GJS, se občine 

zavezujejo v okviru upravičenih stroškov GJS zagotavljati donos na vložena poslovno potrebna 

osnovna sredstva CEROZ, in sicer v višini 3% nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih 

sredstev, v smislu 16. točke 2. člena Uredbe MEDO, kar občine podrobneje opredelijo in 

sprejmejo v svojih odlokih. 

 

15. člen 

(enotna potrjena cena) 

(1) Občine so sporazumne, da bodo potrjevale enako potrjeno ceno za območje vseh občin. Enotna 

potrjena cena bo določena na ravni storitve CEROZ in na ravni stroškov GJI. 

(2) Občine odločajo samostojno o načinu subvencioniranja.  

 

 



 

8 od 13 
 

8 MEDOBČINSKI SPORAZUM ZA OBDELAVO IN ODLAGANJE ODPADKOV NA UNIČNEM 

 

 

 

16. člen 

(upravičeni stroški) 

 

Pristojni organi(strokovna komisija) pri presoji upravičenih stroškov upoštevajo primerjalno analizo 

(benchmarking), analize, ki jih pripravijo neodvisne institucije, ali uporabijo drug, strokovno ustrezen 

način presoje upravičenih stroškov.  

17. člen 

(obračunsko obdobje) 

(1) Občine in CEROZ se dogovorijo, da traja obračunsko obdobje po Uredbi MEDO eno 

koledarsko leto, razen v primerih, ko ta sporazum določa drugače.  

(2) V primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na 

povišanje ali znižanje cene GJS, ali v primeru spremembe predpisov, lahko pristojni organi, ki 

odločajo o cenah, sporazumno določijo tudi daljše ali krajše obračunsko obdobja. V tem primeru 

se določbe o postopkih v zvezi z elaborati uporabljajo smiselno. 

 

18. člen 

(priprava in posredovanje elaboratov o cenah) 

(1) Občine in CEROZ se dogovorijo, da CEROZ enkrat letno pripravi elaborat o cenah GJS za 

prihodnje leto, na podlagi 3. odstavka 6. člena Uredbe MEDO in ga v tekočem letu najpozneje do 

30.9. posreduje Strokovni komisiji za presojo elaboratov, in to ne glede na višino potrebnih 

sprememb cen GJS glede na obstoječe cene oz. preteklo obračunsko obdobje.  

(2) Elaborat mora skladno z Uredbo MEDO, predpisi o državnih pomočeh in tem sporazumom, 

vsakič vključevati tudi predlog poračuna pozitivnih ali negativnih razlik. 

 

19. člen 

(poračuni cen) 

(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, če so razlike manjše od 10 % med 

potrjeno ceno GJS preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno GJS preteklega 

obračunskega obdobja, poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje. 

(2) Občine so sporazumne, da se v primeru 10 % ali višje razlike med potrjeno ceno GJS 

preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno GJS preteklega obračunskega obdobja, 

navedene pozitivne in/ali negativne razlike, v celoti poračunajo v enkratnem znesku v prvih treh 

mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se takoj prilagodi cena za tekoče obračunsko 

obdobje. 

(3) Razlike iz prvega in drugega odstavka se ugotavljajo in poračunavajo na ravni posamezne 

storitve posamezne GJS. 

(4) O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in 

obračunskimi cenami GJI ter subvencij, odloča za potrjevanje cen pristojen organ. 
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(5) Poračun z vračilom subvencij občinam se lahko izvede le, če so občine subvencijo plačale, 

in do višine plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) uporabnikom 

storitev GJS. 

 

 

20. člen 

(delo strokovne komisije za presojo elaboratov) 

(1) Strokovna komisija pregleda elaborat in zahteva od CEROZ-a morebitne dopolnitve ali 

spremembe najkasneje v roku 30 dni od prejema.  

(2) V naslednjih 10 dneh CEROZ elaborat dopolni ali spremeni, v skladu z upravičeno zahtevo 

Strokovne komisije in ga dopolnjenega ponovno pošlje strokovni komisiji.  

(3) Če strokovna komisija za presojo elaboratov v roku, določenem v 1. odstavku tega člena ne 

zahteva dopolnitev ali sprememb elaborata, ali če so zahteve v nasprotju z določili tega 

sporazuma, se šteje, da v elaboratu izračunane cene ustrezno upoštevajo upravičene stroške in 

da so s tem potrjene s strani strokovne komisije.  

(4) Dopolnjen ali spremenjen elaborat s priloženim sklepom strokovne komisije in predlog 

sklepa o potrditvi cen GJS, vključno s predlogom subvencij ali vračil uporabnikom, posreduje 

CEROZ  organu, pristojnemu za potrjevanje cen, ki sprejme elaborat in potrdi nove enotne cene 

GJS ter odloči o poračunu oziroma vračilu razlik v cenah in subvencijah.  

 

21. člen 

(odločanje o cenah) 

(1) O usklajeni vsebini elaborata in cenah odloči Svet CEROZ-a. 

(2) Nove cene GJS se uveljavijo 1.1. prihodnjega obračunskega obdobja.  

 

22. člen 

(subvencije cen) 

(1) Občine lahko določijo različne subvencije cen GJS oziroma različne zaračunane cene GJS. 

(2) Subvencije se določijo v skladu z določili Uredbo MEDO, občinskimi odloki in sklepi občinskih 

svetov posameznih občin. Če občinski svet posamezne občine subvencije ne potrdi, je zaračunana 

cena v takšni občini enaka potrjeni ceni. 

(3) Občinam se za subvencije izstavljajo zahtevki z DDV. 

 

 

VII. SPREJEM IN SPREMEMBE AKTOV 

 

23. člen 

(pravni akti občin nelastnic) 

(1) Občine nelastnice se zavezujejo sprejeti odlok o načinu izvajanja GJS obdelava in GJS odlaganje, ki 

bo usklajen z odloki občin lastnic o izvajanju obeh GJS in tem sporazumom najkasneje do podpisa 

koncesijske pogodbe. Odlok Občine Hrastnik je priloga tega sporazuma. 

(2) Občine lastnice oziroma CEROZ posredujejo občinam nelastnicam, za katere bo veljal ta 

sporazum, v roku dvajsetih delovnih dni po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma osnutek 
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koncesijske pogodbe, ki jo bodo nato stranke v nadaljnjih tridesetih dneh uskladile na nivoju vseh 

občin nelastnic.  

(3) Občine nelastnice sprejmejo koncesijski akt, akt o ustanovitvi Sveta CEROZ in izdajo 

odločbo o podelitvi koncesije v roku tridesetih dni po potrditvi osnutka koncesijske pogodbe, pri 

čemer koncesijski akt ne sme biti v nasprotju s potrjenim osnutkom koncesijske pogodbe. 

(4) Občine nelastnice uskladijo morebitne druge pravne akte s tem sporazumom pred 

podpisom koncesijske pogodbe. 

 

 

24. člen 

(koncesijska pogodba) 

 

Koncesijska pogodba začne veljati, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 

- koncesijska pogodba mora biti podpisana,  

- sporazum mora pričeti veljati skladno z 29. členom tega sporazuma, 

- občine nelastnice, ki skupaj na način iz 29. tega člena skupaj dosegajo vsaj 8000 ton 

predvidenih količin MKO letno morajo sprejeti odloke o načinu izvajanja obeh GJS, koncesijske 

akte, urediti ostala pravila iz tega sporazuma v občinskih aktih (prenos pristojnosti za 

potrjevanje cen, dodatne subvencije, itd.) ter izdati odločbo, 

- občine nelastnice morajo potrditi cene, ki jih s potrditvijo elaborata, ob upoštevanju pravil iz 

tega sporazuma, potrdi strokovna komisija v večini, določeni v tem sporazumu, in organ, 

pristojen za potrjevanje cen v skladu z naslednjo alinejo, 

- Svet CEROZ-a mora imeti pristojnost potrjevati cene in le-te potrditi oziroma če te pristojnosti 

nima, mora cene pred začetkom veljavnosti potrditi občinski svet posamezne občine.  

 

VIII. POTRDITEV SPORAZUMA IN ODGOVORNE OSEBE 

 

25. člen 
(potrditev sporazuma) 

Sporazum podpišejo župani občin lastnic, župani občin nelastnic in predstavnik CEROZ.    

 

26. člen 

(odgovorna oseba) 

Odgovorne osebe, ki lahko pravno-veljavno zavezujejo pogodbene stranke za izvajanje tega 

sporazuma so župan oziroma županja posamezne občine in direktor CEROZ-a. 

 

 

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

27. člen 
(protikorupcijska klavzula) 

(1) Če se ugotovi, da je v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja tega sporazuma kdo v imenu ali na 

račun druge stranke, predstavniku ali posredniku strank ali drugega organa ali organizacije iz 
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javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za 

sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem 

pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz 

javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen. 

(2) Občine bodo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 1. odstavka tega 

člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 

domnevnega nastanka, pričele z ugotavljanjem pogojev ničnosti sporazuma iz prejšnjega 

odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

28. člen 

(pridobitev dodatnih koncesij) 

 

(1) Ne glede na 5. točko 3. odstavka 12. člena in 13. člen sporazuma se občine lastnice in nelastnice 

strinjajo, da CEROZ pod pogoji iz tega sporazuma lahko pridobijo koncesijo do 3.000 ton MKO 

letno s strani občin, ki niso podpisnice tega sporazuma.  

(2) Občine lastnice morajo v primeru iz prejšnjega odstavka obdržati večino glasovalnih pravic. 

Pridobitev novih koncesij je dopustna le v primeru pridobitve OVD, ki bo zadoščal za količine 

MKO iz občin lastnic, občin nelastnic in morebitnih novih občin za celotno koncesijsko obdobje.  

 

29. člen 

(veljavnost sporazuma) 

 

Sporazum začne veljati, ko ga: 

1. podpišejo župani vseh občin lastnic, in 

2. podpiše direktor CEROZ-a, in 

3. podpišejo župani občin nelastnic, ki skupaj zagotovijo glede na predvidene količine vsaj 

10.000 ton MKO letno, pri čemer se za namene tega člena upoštevajo naslednje predvidene 

količine: 

- Mestna občina Nova Gorica  7.273 ton 

- Občina Brda 1.162 ton 

- Občina Kanal ob Soči 962 ton 

- Občina Miren Kostanjevica 918 ton 

- Občina Renče-Vogrsko  1.082 ton 

- Občina Šempeter-Vrtojba 1.822 ton 

30. člen 

(prenehanje sporazuma) 

 

        1. Ta sporazum preneha za vse ali za posamezne občine nelastnice: 

- če je odpovedan na način, kot ga določa ta sporazum, 

- s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe, 

- če občine ne ravnajo v skladu s 23. ali 24. členom tega sporazuma. 



 

12 od 13 
 

12 MEDOBČINSKI SPORAZUM ZA OBDELAVO IN ODLAGANJE ODPADKOV NA UNIČNEM 

2. V koncesijski pogodbi se za občine nelastnice predvidi pravica do odstopa od koncesijske 

pogodbe v primeru, da se cene izvajanja javne službe obdelave in odlaganja prekomerno 

povišajo, več kot 30% od trenutno veljavne cene.  

 

 

31. člen 

(odločanje o sporu) 

(1) Stranke sporazuma bodo morebitne spore, ki bi nastali kot posledica tega sporazuma, 

reševale sporazumno, s ciljem zagotavljati kvalitetno in nemoteno oskrbo s storitvami obeh 

GJS.  

(2) V primeru, da stranke sporazuma spora ne bi mogle rešiti sporazumno, o sporu razsodi 

pristojno sodišče po sedežu CEROZ-a. 

 

32. člen 
(obseg sporazuma) 

Sporazum obsega 13 strani in je sestavljen v dvanajstih izvodih, od katerih prejme vsaka stranke 

sporazuma po en izvoda. 

 

 

Stranka 

sporazuma 

Številka 

sporazuma 

Podpisnik, funkcija Kraj in 

datum 

podpisa 

Podpis 

OBČINA 

HRASTNIK 

 Miran Jerič, župan   

OBČINA LITIJA  Franci Rokavec, 

župan 

  

OBČINA 

RADEČE 

 Tomaž Režun, 

župan 

  

OBČINA 

TRBOVLJE 

 Jasna Gabrič, 

županja 

  

OBČINA 

ZAGORJE OB 

SAVI 

 Matjaž Švagan, 

župan 

  

MESTNA 

OBČINA NOVA 

GORICA 

 Matej Arčon, župan   

OBČINA BRDA  Franc Mužič, župan   

OBČINA 

KANAL OB 

 Andrej Maffi, župan   
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SOČI 

OBČINA 

MIREN-

KOSTANJEVICA 

 Mauricij Humar, 

župan 

  

OBČINA 

RENČE-

VOGRSKO 

 Aleš Bucik, župan   

OBČINA 

ŠEMPETER-

VRTOJBA 

 Mag. Milan Turk, 

župan 

  

CEROZ d.o.o.  Vili Petrič, direktor   

 
 
 

 


