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         Župan 
             Mauricij Humar  
 
Priloga: 

- Sporazum o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in 
odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem, z dne 19. 3. 2018. 
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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 

62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 36. redni seji, dne 24. 5. 2018 

sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z vsebino Sporazuma o sodelovanju pri 

izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na 

Uničnem, ki je bil podpisan dne 19. 3. 2018. 

 

 

 

 

Številka: 0142-1/2017-18 

Datum: 24. 5. 2018 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Občina Hrastnik, Občina Trbovlje, 

Občina Zagorje ob Savi, Občina Litija, Občina Radeče (v nadaljevanju: občine lastnice), 

Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-

Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: občine 

nelastnice) so dne 19. 3. 2018 podpisale Sporazumu o sodelovanju pri izvajanju 

gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem (v 

nadaljevanju: sporazum). Za Občino Miren-Kostanjevica pomeni sporazum nadaljevanje 

postopka podelitve koncesije za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Občina Miren-Kostanjevica je v letu 2017 sprejela Odlok o načinu izvajanja obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Miren-

Kostanjevica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017. Odlok v 34. 

členu določa postopek podelitve koncesije, tj. neposredna podelitev koncesije za izvajanje 

gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov CENTERU ZA RAVNANJE Z 

ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku (v nadaljevanju: CEROZ), ki 

je upravljavec odlagališča za komunalne odpadke na lokaciji Unično, Brdce 41 B, Dol pri 

Hrastniku. 

 

S podpisanim sporazumom se nadgrajuje postopek horizontalnega sodelovanja občin pri 

podelitvi koncesije obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov (v nadaljevanju: GJS). Vse navedene občine so se odločile, da bodo GJS izvajale 

na lokaciji Unično, Brdce 41b, Dol pri Hrastniku. 

 

Na podlagi 12. člena sporazuma se občine dogovorijo, da bodo z ustreznimi občinskimi akti 

ustanovile Svet CEROZ, ki bo sestavljen iz županov občin lastnic CEROZ-a in občin 

nelastnic CEROZ-a. Svet CEROZ ima po sporazumu naslednje pristojnosti: 

- potrjuje cene storitev 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 

GJS, če niso predpisane z državnimi predpisi; 

- usklajuje odločitve v zvezi z določanjem standardov oddajanja mešanih komunalnih 

odpadkov 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; 

- odloča o drugih zadevah, povezanih z izvajanjem GJS. 

 



 

 

Na podlagi 15. člena sporazuma bodo občine potrjevale enako ceno izvajanja GJS za 

območje vseh občin. Enotna cena bo določena na ravni storitve CEROZ-a in na ravni 

stroškov gospodarske javne infrastrukture. Svet CEROZ odloča o usklajeni vsebini elaborata 

in cenah izvajanja GJS. V ta namen so se občine zavezale, da bodo sprejele odlok o načinu 

izvajanja GJS, ki bo usklajen z odloki občin lastnic in sporazumom, do podpisa koncesijske 

pogodbe. 

 

V skladu z navedenim morajo občine z ustreznimi občinskimi akti ustanoviti Svet CEROZ in 

prilagoditi svoje odloke na način, da prenesejo določene pristojnosti na Svet CEROZ. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z vsebino Sporazuma o 

sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja 

komunalnih odpadkov na Uničnem, ki je bil podpisan dne 19. 3. 2018. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


