MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, matična
št.: 5881773000, davčna št.: SI 53055730, ki jo zastopa župan dr. Klemen Miklavič,
in
OBČINA BRDA, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, matična št.: 5881781000, davčna
št.: SI 58633391, ki jo zastopa župan Franc Mužič,
OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, 5213 Kanal, matična št.: 5881820000, davčna
št.: SI 88524671, ki jo zastopa županja Tina Gerbec
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, Miren 137, 5291 Miren, matična št.: 5881838000,
davčna št.: SI 57235708, ki jo zastopa župan Mauricij Humar
OBČINA RENČE – VOGRSKO, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, matična št.: 2203553000,
davčna št.: SI 90522001, ki jo zastopa župan Tarik Žigon,
OBČINA ŠEMPETER – VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici, matična
št.: 1358227000, davčna št.: SI 44857390, ki jo zastopa župan Milan Turk
(v nadaljevanju občine souporabnice)
sklenejo

POGODBO
O SKUPNI UPORABI ZBIRNEGA CENTRA CERO NOVA GORICA IN POVRNITVI
STROŠKOV IZVAJANJA OBVEZNOSTI IZ OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:
• gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov ureja Uredba o obvezni
občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS,
št. 33/17, 60/18, v nadaljevanju: Uredba);
• na območju vseh občin podpisnic te pogodbe izvaja javno službo zbiranja isti
izvajalec, in sicer Komunala Nova Gorica d.d. (v nadaljevanju Komunala Nova
Gorica ali upravljavec) in velja za vse občine iz te pogodbe enaka cena za storitve
javne službe zbiranja;
• je Mestna občina Nova Gorica lastnik Zbirnega centra CERO Nova Gorica (v
nadaljevanju Zbirni center) in odlagališča nenevarnih odpadkov Stara Gora (v
nadaljevanju odlagališče nenevarnih odpadkov), kot izhaja iz Okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje odlagališča v obdobju za čas zaprtja in po njegovem
zaprtju, št. 35467-8/2015-33 z dne 31.8.2018, št. 35467-8/2015-34 z dne
8.7.2019, št. 35467-4/2018-5 z dne 4.11.2019 in št. 35467-4/2019-9 z dne
31.1.2020(v nadaljevanju OVD), ki se nahajata na parc. št. 554, 102/6, 562, 837
vse k.o. Stara Gora;
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sta med Mestno občino Nova Gorica, kot koncedentom in Komunalo Nova Gorica,
kot koncesionarjem, sklenjeni Koncesijska pogodba za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica št. 354-131/2009 z dne 14. 6.
2010 in Koncesijska pogodba za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica št. 354131/2009 z dne 14. 6. 2010 (v nadaljevanju Koncesijska pogodba);
je bila na podlagi Koncesijske pogodbe sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in
Komunalo Nova Gorica sklenjena Pogodba o prenosu infrastrukture in najemu
infrastrukture št. 478-105/2010-5 z dne 12. 10. 2010 (v nadaljevanju Pogodba o
prenosu infrastrukture in najemu infrastrukture), na podlagi katere je bila
Komunali Nova Gorica, kot najemniku, dana v najem gospodarska javna
infrastruktura, potrebna za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in
odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer
Zbirni center in odlagališče nenevarnih odpadkov, ter Aneks št. 1 z dne 23. 9. 2016,
Aneks št. 2 z dne 30. 9. 2016, Aneks št. 3 z dne 21. 11. 2017 in Aneks št. 4 z dne
15. 10. 2019;
Zbirni center dejansko predstavlja gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega
pomena v skladu z 19. členom Uredbe, ki služi prevzemanju, predhodnemu
sortiranju in predhodnemu skladiščenju odpadkov in ga ima v najemu izvajalec
javne službe, koncesionar Komunala Nova Gorica d. d., na podlagi v prejšnji alineji
navedene pogodbe;
18. člen Uredbe med drugim določa, da mora biti na območju vsake občine za
izvajanje javne službe zbiranja odpadkov en zbirni center, da pa ni potrebno urediti
zbirnega centra na območju občine, če je v okviru javne službe zagotovljeno, da
lahko izvirni povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo odpadke v zbirnem
centru na območju druge občine, pod pogojem, da se občine dogovorijo o skupni
uporabi tega zbirnega centra ter javno službo zbiranja v vseh občinah izvaja isti
izvajalec javne službe,
se je skladno s posebnimi pogodbami, sklenjenimi med Komunalo Nova Gorica ter
Občino Nova Gorica kot pravno prednico Občine Šempeter – Vrtojba, Občine MirenKostanjevica, Občine Renče – Vogrsko, Občine Brda in Občine Kanal Ob Soči
(občine souporabnice) ter Mestne občine Nova Gorica, Zbirni center uporabljal in
se še vedno uporablja kot zbirni center za izvajanje obvezne gospodarske javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov, zbranih na območju navedenih občin, saj na
svojih območjih nimajo ustrezno urejenega zbirnega centra ter da so občine
souporabnice tudi v bodoče zainteresirane za njegovo skupno uporabo;
se na odlagališču nenevarnih odpadkov, ki se je uporabljalo za odlaganje odpadkov
iz vseh občin navedenih v prejšnji alineji, več ne odlagajo odpadki, saj je je bila
izrečena prepoved odlaganja odpadkov z dnem 7. 4. 2013;
je Agencija RS za okolje Komunali Nova Gorica dne 31.8.2018, izdala
Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju po njegovem
zaprtju (v nadaljevanju: OVD);
se cena gospodarske javne službe zbiranja, predelave in odlaganja ostankov
predelave odpadkov oblikuje na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19);
zaradi zaprtja odlagališča nenevarnih odpadkov, razen v delu poslovanja reciklažno
– manipulativne ploščadi z zbirnim centrom, ki je sestavni del gospodarske javne
službe, ne obstaja pravna podlaga, da bi stroški v zvezi z izvajanjem obveznosti iz
OVD, bili del cene gospodarske javne službe;
je Mestna občina Nova Gorica, ob upoštevanju ugotovitev iz predhodnih alinej,
financerka zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov v obdobju veljavnosti OVD,
predvidoma 30 let, ostale občine iz te pogodbe, pa ji morajo s tem v zvezi kot
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njegove souporabnice, povrniti sorazmeren (glede na količine v preteklosti odloženih
odpadkov) del stroškov financiranja;
2. alineja 6. odstavka 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) med
drugim določa, da se navedeni zakon ne uporablja za pravne posle upravljanja na
podlagi koncesijskega razmerja.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo:
- pogodbene stranke ugotavljajo, da je Zbirni center sestavni del najemnega razmerja
po pogodbi iz 5. alineje 1. člena te pogodbe in se dogovorijo, da bodo skupaj
uporabljale Zbirni center za potrebe izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, in sicer za namen prevzemanja, predhodnega sortiranja in
predhodnega skladiščenja odpadkov, ki jih je tam skladno z veljavnimi predpisi
dovoljeno prevzemati ter s to pogodbo urejajo razmerja med občinami
pogodbenicami v zvezi s
prejemanjem najemnine za Zbirni center in
zaračunavanjem nadomestila za njegovo souporabo;
- Mestna občina Nova Gorica in občine souporabnice urejajo povrnitev sorazmernega
dela stroškov Mestni občini Nova Gorica v zvezi z izvajanjem obveznosti iz OVD in
sicer za obdobje 30 let od izpolnitve pogojev za zaprtje odlagališča iz točke 2.2.
OVD, to je od 30.6.2020 dalje do 30.6.2050.
III. NAJEMNINA IN NADOMESTILO ZA ZBIRNI CENTER
3. člen
(1)Pogodbene stranke se dogovorijo, da je Mestna občina Nova Gorica prejemnik celotne
najemnine za Zbirni center skupaj s pripadajočo javno infrastrukturo na zemljišču parc.
št. 554 k.o. Stara Gora, ter da je najemnina del cene gospodarske javne službe. Seznam
infrastrukture Zbirnega centra je priloga 1 te pogodbe in je njen sestavni del.
(2)Mestna občina Nova Gorica občinam souporabnicam ne bo zaračunala nadomestila za
souporabo Zbirnega centra pod naslednjimi pogoji:
- dokler na območju vseh občin podpisnic te pogodbe velja enotna cena javne službe
zbiranja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno javne infrastrukture, v kateri je vključen
tudi strošek najemnine te javne infrastrukture in
- da javno službo zbiranja v vseh občinah podpisnicah te pogodbe izvaja isti izvajalec.
(3)O neizpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, je občina souporabnica dolžna
nemudoma obvestiti Mestno občino Nova Gorica, sicer ji odgovarja za škodo, ki pri tem
nastane.
IV. RAZMERJE MED MESTNO OBČINO NOVA GORICA IN OBČINAMI
SOUPORABNICAMI, GLEDE POVRAČILA STROŠKOV IZVAJANJA
OBVEZNOSTI IZ OVD
4. člen
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(1)Občine souporabnice se Mestni občini Nova Gorica zavežejo skladno z deleži, določenimi
v sedmem odstavku tega člena, redno in na način, določen s to pogodbo, povrniti
sorazmerni del vseh stroškov izvrševanja OVD in sicer za dobo 30 let, predvidoma s
pričetkom od 30.6.2020 dalje do 30.6.2050. Kot stroški izvrševanja OVD se štejejo stroški
vseh storitev, nabav in gradenj, ki so potrebni, da se OVD izvršuje skladno z veljavnimi
predpisi.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka za občine souporabnice nastane z dnem, ko stroški za
izvrševanje OVD ne bodo več vključeni v ceno gospodarske javne službe.
(3) V primeru, da bi se obdobje iz OVD, v katerem je Mestna občina Nova Gorica dolžna
zagotavljati izvajanje obveznosti iz OVD, na podlagi veljavnih predpisov, aktov upravnih
organov, ipd. spremenilo, se občine souporabnice zavežejo izvrševati obveznosti iz 1.
odstavka tega člena, tudi v tem spremenjenem obdobju.
(4) Višina stroškov izvrševanja OVD za posamezno leto oziroma več let, se ugotovi z
aneksom k tej pogodbi, določi pa se na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja
oziroma drugega ustreznega postopka, s katerim Mestna občina Nova Gorica izbere
izvajalca izvrševanja nalog iz OVD ali upravljalca odlagališča.
(5)Višina stroškov izvrševanja OVD za obdobje od 14.6.2020 do 14.6.2021 znaša okvirno
386.801,61 EUR brez DDV oz. 471.897,96 EUR z vključenim 22% DDV, kar je razvidno iz
Pogodbe o izvajanju obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče nenevarnih
odpadkov v Stari Gori, št. 354-64/2020-1, ki sta jo dne 28.5.2020 sklenili Mestna občina
Nova Gorica in Komunala Nova Gorica.
(6) Skladno s 1. in 2. odstavkom tega člena se ne glede na določbo v prejšnjem odstavku
tega člena obveznost povračila stroškov izvrševanja OVD prične izvajati z dnem 1. 7. 2020,
za kar bosta Mestna občina Nova Gorica in Komunala Nova Gorica d.d. sklenili aneks k
pogodbi navedeni v prejšnjem odstavku.
(7)Občine souporabnice povrnejo Mestni občini Nova Gorica stroške izvrševanja OVD v
skladu z naslednjimi deleži:
• Občini Šempeter – Vrtojba - v deležu 13,3 % vseh stroškov izvrševanja OVD;
• Občini Miren-Kostanjevica - v deležu 8,1% vseh stroškov izvrševanja OVD
• Občina Renče – Vogrsko - v deležu 7,1 % vseh stroškov izvrševanja OVD
• Občina Brda - v deležu 10,5 % vseh stroškov izvrševanja OVD in
• Občina Kanal Ob Soči - v deležu 8,4 % vseh stroškov izvrševanja OVD
(8)Delež Mestne občine Nova Gorica znaša 52,6 % vseh stroškov izvrševanja OVD.
(9) Za obdobje od 14.6.2020 do 14.6.2021 tako znaša okvirna višina zneska, ki so ga
dolžne kriti občine souporabnice Mestni občini Nova Gorica:
• Občina Šempeter – Vrtojba - 51.444,61 EUR brez DDV oz. 62.762,42 EUR z DDV;
• Občina Miren-Kostanjevica – 31.330,93 EUR brez DDV oz. 38.223,73EUR
• Občina Renče – Vogrsko – 27.462,91 EUR brez DDV oz. 33.504,75EUR z DDV
• Občina Brda - 40.614,16EUR brez DDV oz. 49.549,27 EUR z DDV
• Občina Kanal Ob Soči - 32.491,33 EUR brez DDV oz. 39.639,42EUR z DDV.
(10)Obveznosti občin souporabnic se sorazmerno znižajo v obsegu, v katerem se
obveznosti Mestne občine Nova Gorica pobotajo z morebitnimi oblikovanimi rezervacijami
Komunale Nova Gorica za pokritje stroškov zapiranja odlagališča in stroškov za izvedbo
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ukrepov varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let ali z morebitnimi drugimi
sredstvi zbranimi iz tega naslova.
5. člen
(1)Občine souporabnice se zavežejo, skladno z deleži, kot so določeni v 4. členu te pogodbe,
na podlagi pisnega zahtevka , ki ga Mestna občina Nova Gorica izstavlja mesečno plačati
Mestni občini Nova Gorica stroške, ki jih je Mestna občina Nova Gorica dolžna poravnati
izvajalcu izvrševanja nalog OVD oziroma upravljavcu (ali neposredno podizvajalcem) na
podlagi izstavljenega računa.
(2)Mestna občina Nova Gorica bo zahtevek iz prejšnjega odstavka, skupaj s kopijo računa
izvajalca ali upravljavca (ali neposredno podizvajalca) in kopijo njegove specifikacije
oziroma dokumentacije, ki je podlaga za njegovo izstavitev, poslala pisno na naslov
posamezne občine souporabnice po prejemu vsakega posameznega računa upravljavca.
6. člen
(1)Občine souporabnice se zavežejo obveznost na podlagi zahtevka iz 5. člena te pogodbe,
plačati Mestni občini Nova Gorica v roku, ki ga določajo predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna Republike -Slovenije ali plačila neposrednih oziroma posrednih proračunskih
uporabnikov.
(2)Občine souporabnice se zavežejo plačilo iz prejšnjega odstavka izvršiti na račun Mestne
občine Nova Gorica in s sklicem, kot bosta navedena v zahtevku iz 5. člena te pogodbe.
(3)V primeru zamude plačila ima Mestna občina Nova Gorica pravico od občine
souporabnice, ki zamudi s plačilom, zahtevati plačilo zakonskih zamudnih obresti.
V. PROTIKORUPCIJKA KLAVZULA
7. člen
Stranke te pogodbe soglašajo, da je ta pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun
druge stranke , predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
(občinam) obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem 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, nična, če pa dogovor še ni veljaven, se šteje, da ni
bil sklenjen.
VI. SKRBNIKI POGODBE
8. člen
Skrbnik te pogodbe za Mestno občino Nova Gorica je________________________.
Skrbnik te pogodbe za Občino Brda je ____________________________________.
Skrbnik te pogodbe za Občino Kanal ob Soči je_____________________________.
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Skrbnik te pogodbe za Občino Miren-Kostanjevica je_________________________.
Skrbnik te pogodbe za Občino Renče-Vogrsko je____________________________.
Skrbnik te pogodbe za Občino Šempeter-Vrtojba je ______________________.
VII.

REŠEVANJE SPOROV
9. člen

Pogodbene stranke se obvežejo morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe,
reševati sporazumno in z medsebojnim dogovarjanjem. V primeru, da sporov ne bodo
rešile sporazumno, je za odločanje pristojno po zakonu stvarno in krajevno pristojno
sodišče.
VIII.

KONČNE DOLOČBE
10. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli pisno predlaga spremembe ali dopolnitve te
pogodbe. Spremembe oziroma dopolnitve se dogovorijo in so veljavne zgolj, če so sklenjene
v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi. Dodatki so oštevilčeni po zaporednem vrstnem
redu nastanka.
11. člen
Ta pogodba je sklenjena in velja, ko je podpisana s strani vseh pogodbenih strank.
12. člen
Ta pogodba velja v delu, ki se nanaša na souporabo Zbirnega centra ter prejemanje in
zaračunavanje nadomestila za njegovo souporabo, za nedoločen čas, v delu, ki se nanaša
na zavezo občin souporabnic, da bodo krile stroške izvrševanja OVD pa do 30.6.2050.
13. člen
(1)V obsegu, v katerem se s to pogodbo ureja souporaba Zbirnega centra s strani občin
souporabnic ter prejemanje in zaračunavanje nadomestila za njegovo souporabo, lahko v
primeru, da katera od občin souporabnic več ne izpolnjuje katerega izmed pogojev iz
drugega odstavka 3. člena te pogodbe, Mestna občina Nova Gorica odstopi od pogodbe brez
odpovednega roka. Odstop od pogodbe se poda s pisno izjavo, ki se pošlje s priporočeno
pošiljko občini souporabnici iz prejšnjega stavka. V primeru iz tega odstavka pogodba
preneha zgolj v razmerju do občine souporabnice v zvezi s katero je Mestna občina Nova
Gorica odstopila od pogodbe.
(2)V obsegu, v katerem se s to pogodbo ureja souporaba Zbirnega centra ter prejemanje in
zaračunavanje nadomestila za njegovo souporabo, lahko vsaka občina pogodbenica odpove
pogodbo s 6-mesečnim odpovednim rokom pod pogojem, da v okviru izvajanja javne službe
zbiranja odpadkov zagotovi drugi zbirni center v sladu s predpisi. Odpoved se poda s pisno
izjavo, ki se pošlje s priporočeno pošiljko ostalim pogodbenim strankam. Odpovedni rok
začne teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto. V primeru iz tega odstavka
pogodba preneha zgolj v razmerju do občine souporabnice, ki je odpovedala pogodbo.
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(3)Z odpovedjo pogodbe skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena, se ne posega v
določila te pogodbe v delu, v katerem se ureja dolžnost občin souporabnic glede povračila
stroškov izvrševanja OVD, ki kljub odstopu na podlagi prvega in drugega odstavka tega
člena ostanejo v veljavi in zavezujejo vse pogodbene stranke Občine souporabnice so tudi
po delnem prenehanju veljavnosti te pogodbe, nastalem na podlagi prvega in drugega
odstavka tega člena, zavezane, skladno z deleži, določenimi v sedmem odstavku 4. člena
te pogodbe, izpolnjevati svoje obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz naslova vračila
stroškov izvajanja obveznosti iz OVD.
14. člen
Ta pogodba je podpisana v šestih enakih (6) izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika
in od katerih prejme vsaka stranka en izvod.
MESTNA
OBČINA
NOVA GORICA
župan
dr. Klemen Miklavič
Nova
Gorica,
dne
__________

OBČINA ŠEMPETER – VRTOJBA
župan
Milan Turk
Šempeter pri Gorici, dne _________
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
župan
Mauricij Humar
Miren, dne ___________
OBČINA RENČE – VOGRSKO župan
Tarik Žigon
Bukovica, dne __________
OBČINA BRDA
župan
Franc Mužič
Dobrovo v Brdih, dne ________
OBČINA KANAL OB SOČI
Županja
Tina Gerbec
Kanal, dne _________
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