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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s predlogom medobčinskega
Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja
komunalnih odpadkov na Uničnem.

2.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica pooblašča župana za podpis sporazuma iz 1.
točke tega sklepa.

3.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 354-44/2017
Nova Gorica,

Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 354-44/2017-10
Nova Gorica, 12. januarja 2018
OBRAZLOŽITEV
V letu 2013 je trinajst občin severnoprimorske regije sprejelo Odlok o ustanovitvi javnega
podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Namen odloka je bil
ustanoviti javno podjetje za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov za območje občin ustanoviteljic.
Na seji Sveta severnoprimorske regije dne 20.3.2014 je bila sprejeta odločitev vseh
županov, da se projekta regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Nova Gorica
ne nadaljuje. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov sta obvezni gospodarski javni službi,
katerih izvajanje na območju Mestne občine Nova Gorica ni več mogoče. Zato je
potrebno ti dve gospodarski javni službi na novo vzpostaviti.
V postopku sprejemanja je Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje teh dveh
gospodarskih javnih služb, ki predvideva podelitev neposredne koncesije na podlagi
javno-javnega partnerstva, ki je urejeno v 3. odstavku 17. člena Direktive 2014/23/EU.
Neposredno izbiro izvajalca javne službe omogoča tudi 3. odstavek 36. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah.
Za skupno in neposredno podelitev koncesije javnemu podjetju so zainteresirane tudi
sosednje občine (Brda, Kanal ob Soči, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, ŠempeterVrtojba), ki so pridobile pet vlog o zainteresiranosti, skupaj s ponudbenimi cenami.
Najugodnejša je bila ponudba CEROZ d.o.o., Center za ravnanje z odpadki Zasavje,
Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku.
CEROZ d.o.o. je kot javno podjetje v sto odstotni lasti občin navedenih v sporazumu.
Bistveni izvlečki iz vsebine predloga sporazuma:
- Pogodbene stranke so občine lastnice (Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje, Zagorje
ob Savi), občine nelastnice (navedeno zgoraj) in CEROZ,
- Občine nelastnice bodo koncesijo lahko podelile neposredno CEROZu, CEROZ
pa bo lahko uporabljal infrastrukturo občin lastnic za potrebe občin nelastnic,
- Občine lastnice se zavezujejo celotno obdobje koncesije zagotavljati 100 % javno
lastništvo,
- Koncesijska doba 20 let,
- Minimalna količina komunalnih odpadkov, ki jo morajo zagotoviti občine nelastnice
je 10.000 ton, maksimalna pa 13.200 ton; minimalna količina se lahko zniža
zaradi spremenjenih zahtev v evropskih ali državnih predpisih po izboljšanju
postopkov na področju obdelave ali zaradi izboljšanja načina ločevanja odpadkov
ter morebitnih drugih strokovno utemeljenih razlogov,
- CEROZ bo z izvajalci zbiranja komunalnih odpadkov sklenil dogovor, na podlagi
katerega bodo izvajalci gospodarske javne službe zbiranja z območja posamezne
občine nelastnice storitve GJS zaračunavali uporabnikom na območjih občin
nelastnic,
- Ustanovil se bo Svet CEROZ-a, ki bo sestavljen iz županov občin in bo imel poleg
drugih pristojnosti tudi pristojnost potrjevanja cen, Svet CEROZ-a bo sklepčen, če
bo prisotnih toliko županov, da skupaj zagotovijo vsaj 51 % glasov, odločal bo z
navadno večino prisotnih članov, pri čemer bo imela vsaka izmed občin lastnic po
dva glasova, občine nelastnice pa po enega,

-

-

Ustanovila se bo strokovna komisija, katere člani bodo iz vseh občin in bo
pristojna za strokovni pregled predlogov cen GJS,
Cena v vseh občinah bo enotna, občine pa bodo samostojno odločale o načinu
subvencioniranja cen,
Najemnina za infrastrukturo za izvajanje GJS, ki jo ima CEROZ v najemu, ne sme
biti višja od predpisane amortizacije sredstev GJI, razen v primeru spremembe
državnih predpisov,
Sporazum preneha veljati s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe oz. na
podlagi pravice do odstopa v primeru, da se cene izvajanja javne službe obdelave
in odlaganja prekomerno povišajo, več kot 30 % od trenutno veljavne cene, kar bo
urejeno v koncesijski pogodbi.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predlagani sklep.

Pripravila:
Martina Remec Pečenko
Vodja Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne službe

Priloga:
- predlog Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju
gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja
komunalnih odpadkov na Uničnem

Matej Arčon
ŽUPAN

