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OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE ŽELEZNIKI 

 

 

 

Zadeva:  PREDLOG SKLEPA O IZSTOPU OBČINE ŽELEZNIKI  

               IZ KONZORCIJA CERO - GORENJSKA 

 

 

 

1. Ocena stanja in obrazložitev 

 

 

Konzorcialna pogodba, ki jo je sklenilo 16 gorenjskih občin,  je bila podpisana dne 

6.2.1996, z namenom, da se na območju Gorenjske vzpostavi enoten sistem za ravnanje 

s komunalnimi odpadki in zagotovi ustanovitev ter obratovanje Centra za ravnanje z 

odpadki (CERO). S pogodbo so bila določena medsebojna razmerja, pravice in 

obveznosti, ki bodo osnova za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo, takoj ko bo 

določena lokacija CERO. 

 

Pobudnica za podpis konzorcialne pogodbe je bila Občina Radovljica, ki je bila tudi ob 

podpisu vodilna članica. Glede na deleže posameznih občin je vodenje kasneje prevzela 

Mestna občina Kranj, v letu 2011 pa Občina Jesenice. 

 

V letih obstoja Konzorcija CERO so se na področju ravnanja z odpadki zgodile številne 

spremembe, pojavila so se nova dejstva in okoliščine. Zakonodaja se je spreminjala in 

posledično tudi strateški dokumenti. Ena izmed ključnih sprememb je bila tudi, da se 

posamezna občina ne uvršča več v določen center. Poleg tega so se pojavili tudi zapleti v 

zvezi s samo lokacijo centra ter določena nesoglasja med samimi članicami konzorcija. 

Lokacija CERO tako v vsem času ni bila določena in s tem ni bil izpolnjen pogoj za 

ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s strani članic Konzorcija CERO. Tako kljub 

večletnim prizadevanjem nadaljnji postopki za izgradnjo regijskega projekta CERO niso 

bili zagotovljeni. Iz Konzorcija CERO so že izstopile Mestna občina Kranj in Občina Cerklje 

na Gorenjskem, Občina Domžale, Občina Moravče in Občina Trzin na podlagi sklepa št. 

375/44 sprejetega na 44. seji Poslovnega odbora dne 25.5.2011. Izstop Občine Žiri je bil 

potrjen na podlagi sklepa št. 379/45 sprejetega na zadnji 45. seji Poslovnega odbora dne 

25.10.2011. 

 

Pristojnosti Poslovnega odbora Konzorcija CERO je namreč med drugim tudi odločanje o 

spremembah konzorcialne pogodbe in odločanje o pristopu novih članov in izstopu 

obstoječih, oz. prenosih poslovnih deležev. Sklep o izstopu iz Konzorcija CERO so 

sprejele: 

- Občina Mengeš dne 15.12.2011 

- Občina Gorenja vas – Poljane dne 1.3.2012 

- Občina Bled dne 15.2.2018 
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in že imajo potrditve s strani Poslovnega odbora. Z izstopom Mestne občine Kranj je 

vodenje Konzorcija CERO prevzel od do tedanjega predsednika župana g. Mohor Bogataja 

prevzel njegov namestnik tedanji župan g. Tomaž Tom Mencinger. 

 

Trenutno tako sestavljajo Konzorcij CERO : 

 

zap.št. Občina Število glasov delež 

1 Bled 20.000 0,1181 

2 Bohinj 6.500 0,0384 

3 Gorenja vas Poljane 6.400 0,0378 

4 Jesenice 22.620 0,1336 

5 Jezersko 700 0,0041 

6 Kranjska gora 7.000 0,0413 

7 Lukovica 3.600 0,0213 

8 Mengeš 5.200 0,0307 

9 Naklo 7.400 0,0437 

10 Preddvor 2.800 0,0165 

11 Radovljica 25.000 0,1476 

12 Šenčur 7.760 0,0458 

13 Škofja Loka 29.400 0,1736 

14 Tržič 15.000 0,0886 

15 Železniki 6.600 0,0390 

16 Žirovnica 3.380 0,0200 

  Skupaj 169.360 1,0000 

 

Delež Občine Bled je skupni delež Občine Bled in Občine Gorje. 

 

 

2. Finančne posledice 

 

Na odhodke proračuna občine Železniki predlagan izstop iz konzorcija ne bo imel 

posledic. Občina Železniki nima neporavnanih finančnih obveznosti ali odprtih pogodb, ki 

bi se nanašale na projekt CERO. 

 

Z imenovanjem Občine Jesenice za vodilno članico Konzorcija CERO (Sklep Konzorcija 

CERO št. 376/44 na 44. seji Poslovnega odbora dne 25.5.2011), po izstopu Mestne 

občine Kranj, je občina Jesenice prevzela tudi finančno poslovanje Konzorcija CERO. Za 

potrebe delovanja je bil ustanovljen proračunski sklad CERO, katerega finančno 

poslovanje je od Mestne občine Kranj kot vodilna članica prevzela Občina Jesenice. V 

proračunskem skladu so zbrana sredstva iz naslova prihodkov članarin konzorcija. Zbrana 

sredstva proračunskega sklada v višini 41.069,12 EUR je Mestna občina Kranj v letu 

2011 nakazala na račun Občine Jesenice. V istem letu je iz konzorcija izstopila Občina 

Žiri. Na podlagi poslovnega deleža ji je Občina Jesenice povrnila višino vplačanih članarin 

v znesku 1.131,90 EUR. Glede na navedeno trenutna vsota članarin (ki se po deležih 

vrača članicam konzorcija) po vračilu zneska Občini Žiri znaša 39.937,22 EUR. Za leto 

2020 je na podkontu 432000 Investicijski transferi občinam zagotovljenih 40.000 EUR.  

 

Občini Železniki po izstopu iz Konzorcija CERO pripada vračilo vplačanih sredstev 

(razvidno iz spodnje tabele), skladno z njenim deležem ustreznega dela pravic – t.i. 

poslovnim deležem, določenim s Poslovnikom poslovnega odbora. 
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Delež po posameznih članicah: 

     

zap.št. Občina 

Število 

glasov  delež  sklad CERO 

1 Bled 20.000        0,1181      4.716,23  

2 Bohinj 6.500        0,0384      1.532,77  

3 Gorenja vas Poljane 6.400        0,0378      1.509,19  

4 Jesenice 22.620        0,1336      5.334,05  

5 Jezersko 700        0,0041      165,07  

6 Kranjska gora 7.000        0,0413      1.650,68  

7 Lukovica 3.600        0,0213      848,92  

8 Mengeš 5.200        0,0307      1.226,22  

9 Naklo 7.400        0,0437      1.745,00  

10 Preddvor 2.800        0,0165      660,27  

11 Radovljica 25.000        0,1476      5.895,28  

12 Šenčur 7.760        0,0458      1.829,90  

13 Škofja Loka 29.400        0,1736      6.932,85  

14 Tržič 15.000        0,0886      3.537,17  

15 Železniki 6.600        0,0390      1.556,35  

16 Žirovnica 3.380        0,0200      797,04  

  Skupaj 169.360        1,0000      39.937,00 

 

 

3.  Predlog sklepa 

 

Sprejme se Sklep o izstopu Občine Železniki iz Konzorcija CERO-Gorenjska. 

 

 

 

Pripravila: 

Jolanda Pintar 

(po vzorcu predloga iz občine Jesenice) 

                                                  

               

 

mag. Anton LUZNAR 

 ŽUPAN 

 

 

 

 

Priloge:  

• Predlog Sklepa o izstopu Občine Železniki iz Konzorcija CERO – Gorenjska 

• Konzorcialna pogodba 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je 

Občinski svet Občine Železniki na ___ redni seji dne  _____ sprejel 

 

S K L E P  

o izstopu Občine Železniki iz Konzorcija CERO – Gorenjska 

 

1. člen 

Občina Železniki izstopi iz Konzorcija CERO Gorenjska. 

 

2. člen 

 

Občinski svet Občine Železniki pooblašča župana Občine Železniki, da o tem sklepu 

obvesti Poslovni odbor Konzorcija CERO in stori vse potrebne ukrepe za izstop iz 

Konzorcija CERO ter da uredi vsa razmerja z ostalimi članicami Konzorcija CERO. 

 

 

Št.: 

Železniki, dne _________________ 

 

Župan Občine Železniki  

mag. Anton LUZNAR 
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Občina Bled, ki jo zastopa župan 

Občina Bohinj, ki jo zastopa župan 

Občina Cerklje, ki jo zastopa župan 

Občina Gorenja vas-Poljane, ki jo zastopa župan 

Občina Kranj, ki jo zastopa župan 

Občina Kranjska Gora, ki jo zastopa župan 

Občina Lukovica, ki jo zastopa župan 

Občina Mengeš, ki jo zastopa župan 

Občina Moravče, ki jo zastopa župan 

Občina Naklo, ki jo zastopa župan 

Občina Preddvor, ki jo zastopa župan 

Občina Radovljica, ki jo zastopa župan 

Občina Šenčur, ki jo zastopa župan 

Občina Škofja Loka, ki jo zastopa župan 

Občina Železniki, ki jo zastopa župan 

Občina Žiri, ki jo zastopa župan 

sklepajo 

 

KONZORCIALNO POGODBO 

 

I. UVODNE UGOTOVITVE 

 

1.člen 

 

Članice konzorcija sklepajo to pogodbo zaradi: 

 

1.) skupnega interesa, da se na območju Gorenjske vzpostavi enoten sistem za ravnanje 

s komunalnimi odpadki in zagotovi ustanovitev ter obratovanje Centra za ravnanje z 

odpadki (v nadaljevanju CERO) 

 

2.) določitve medsebojnih razmerij, pravic in obveznosti, ki bodo osnova za ustanovitev 

družbe z omejeno odgovornostjo, takoj ko bo določena lokacija CERO oz. najkasneje do 

začetka izgradnje le-tega. 

 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2.člen 

 

Predmet te pogodbe je izvedba naslednjih nalog: 

1. vzpostavitev ločenega zbiranja odpadkov 

2. prostorska preverba (prospekcija) regije glede primernosti lokacije CERO 

3. evidentiranje obstoječih deponij v regiji 

4. izbor najprimernejše lokacije za CERO in priprava izgradnje CERO ter postopna 

sanacija in zaprtje ostalih deponij 

5. ustanovitev družbe CERO. 
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III. RAZMERJE MED ČLANICAMI 

 

3.člen 

 

Članice konzorcija so soglasne, da je osnova za določitev deleža posamezne članice 

konzorcija število prebivalstva posamezne članice in karakteristika občine (turizem, 

industrija). 

Deleži članic se določijo na podlagi količin odpadkov v tonah na leto, ki jih vsaka 

podpisnica predloži v roku 15 dni po podpisu te pogodbe. 

Po predložitvi teh podatkov se bo konstituiral poslovni odbor, ki bo z ugotovitvenim 

sklepom določil deleže posamezne članice konzorcija. 

 

4.člen 

 

Deleži posamezne članice konzorcija predstavljajo: 

- pravico posamezne članice konzorcija do deleža ustreznega dela pravic na CERO 

- obveznost posamezne članice konzorcija, da zagotavlja deležu ustrezen del denarnih 

sredstev, ki so poleg drugih virov financiranja potrebni za izvedbo skupnih nalog 

predmeta te pogodbe, ki so: 

1. organizacija in koordinacija nalog, ki jih morajo opraviti občine same 

2. izbor najprimernejše lokacije po prostorski preverbi v vseh občinah članicah 

3. ustanovitev družbe. 

 

5.člen 

 

Članice konzorcija so soglasne, da bodo deleži (izraženi v odstotkih) posamezne članice 

konzorcija, ki bodo določeni v skladu s 3.členom te pogodbe, predstavljali poslovne 

deleže v bodoči d.o.o. po sprejemu poslovnega vložka posamezne članice, razen v 

primeru, če bi se ob izpolnjevanju pogojev iz 6. člena v času trajanja te pogodbe ali ob 

ustanavljanju družbe pridružila še kakšna tretja oseba. 

 

 

IV. PRISTOP TRETJE OSEBE 

 

6.člen 

 

V času trajanja te pogodbe lahko tretja oseba pristopi k tej pogodbi le v primeru: 

− če je katera od članic konzorcija/ali več članic) pripravljena tretji osebi odstopiti 

del svojega deleža na CERO 

− če obstaja možnost širitve 

− če članice konzorcija ne uveljavijo prednostne pravice nakupa in pod pogojem, da 

tretja oseba pred podpisom aneksa k tej pogodbi plača: 

1) njenemu deležu ustrezen znesek vseh dotedanjih plačil članic 

2) njenemu deležu ustrezen znesek vseh pridobljenih kreditov, ne glede na čas in 

pogoje vračanja in ne glede na delež že vrnjenih kreditov 

3) njenemu deležu ustrezen znesek vseh drugih nepovratnih in na druge načine 

pridobljenih sredstev. 

 

Zneski, izračunani po točkah 1, 2, 3, ki jih je dolžna plačati tretja oseba, se preračunajo 

v DEM in letno povečajo za najmanj 12 % v DEM. 
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O končnem odstotku povečanja odloča poslovni odbor pred sklepanjem aneksa k 

pogodbi. 

 

Enako velja tudi v primeru, če bi tretja oseba želela pristopiti kot družbenik ob 

ustanavljanju d.o.o., pa ni bila članica konzorcija. 

 

 

V. POSLOVANJE 

 

7.člen 

 

Članice konzorcija so soglasne, da se na podlagi te pogodbe izvede le tisti del projekta, ki 

obsega delo do določitve lokacije CERO in izpolnitve pogojev za opravljanje dejavnosti 

družbe CERO. 

 

8.člen 

 

Poslovanje na podlagi te pogodbe poteka preko vodilne članice konzorcija, ki je dolžna v 

knjigovodstvu voditi poslovne dogodke v zvezi s skupnimi nalogami po tej pogodbi kot 

posebno stroškovno mesto in se ji za to prizna 5% stroška. 

 

Za vodilno članico konzorcija se  določi občina Radovljica. 

 

Le-ta sklepa posle v svojem imenu in za račun članic konzorcija, če pogodbena vrednost 

ne presega 1 MIO SIT in če je tak izdatek skladen s skupnimi nalogami, določenimi v 

programu in proračunu, ki ga sprejme poslovni odbor po tej pogodbi. 

O sklepanju takih pogodb ali izdajanju naročil je vodilna članica dolžna ostale obveščati 

tromesečno. 

V primeru, da pogodbena vrednost presega 1  MIO SIT, je potrebno pred sklenitvijo 

pogodbe zagotoviti sklep poslovnega odbora konzorcija. 

Vsa potrebna dela  (organizacijska, knjigovodska, splošna, pravna), v zvezi z izvedbo 

skupnih nalog po tej pogodbi praviloma opravlja vodilna članica konzorcija, lahko pa 

določena dela odstopi v izvajanje katerikoli drugi članici konzorcija. 

O začetku priprav in o izvedbi postopka ustanovitve d.o.o. odloča poslovni odbor 

konzorcija. 

 

9.člen 

 

Članice konzorcija zagotavljajo potrebna sredstva za izvedbo skupnih nalog po tej 

pogodbi sorazmerno z deleži, določenimi v skladu s 3. členom te pogodbe. 

Zaradi primerjave vlaganj po tej pogodbi in nadaljnjih vlaganj v d.o.o. se vrednosti 

vlaganj vodijo tudi preračunano v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije. 

 

 

VI. ORGANI KONZORCIJA 

 

10.člen 

 

Poslovni odbor konzorcija sestavljajo župani članic konzorcija, ki izmed sebe izberejo 

predsednika in namestnika predsednika. 
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Vsak župan članice konzorcija ima toliko glasov, kolikor % predstavlja delež članice, 

katere župan je. 

 

 

11.člen 

 

Poslovni odbor odloča o finančnih in organizacijsko pravnih zadevah v zvezi z izvedbo 

skupnih nalog po tej pogodbi. 

Poslovni odbor odloča na sejah, v nujnih primerih pa se lahko ustrezni sklepi oblikujejo 

tudi s pomočjo sodobnih tehničnih komunikacijskih sredstev in se potrdijo na naslednji 

seji. 

Seje sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. 

Poslovni odbor veljavno odloča, če so prisotni predstavniki, katerih glasovi predstavljajo 

najmanj 2/3 vseh glasov, sklepe pa sprejema z večino oddanih glasov, če je bilo pisno 

gradivo za vsako točko dnevnega reda poslovnega odbora s predlogi sklepov vsem 

članicam konzorcija zagotovljeno najmanj 3 dni pred sejo, v nasprotnem primeru pa 

lahko o posamezni točki dnevnega reda odločajo le, če so ob obravnavi in sklepanju 

prisotni predstavniki vseh članic konzorcija. 

 

12.člen 

 

Projektni svet konzorcija ima 5 članov, ki jih imenuje poslovni odbor. 

Projektni svet odloča o strokovno  tehničnih in prostorskih nalogah. 

Vsak član ima en glas, na sejah pa se odloča z večino glasov vseh članic. 

 

 

VII. TRAJANJE POGODBE 

 

13.člen 

 

Ta pogodba se sklepa za določen čas, za čas do začetka opravljanja dejavnosti družbe. 

Družba naj bi bila ustanovljena pred pričetkom odkupov potrebnih zemljišč. 

Ob prenehanju te pogodbe se pravice in obveznosti članic te pogodbe prenesejo na 

d.o.o.. 

 

14.člen 

 

V primeru, da se pogodba predčasno razveže ali v primeru, da ne pride do ustanovitve 

d.o.o., ker ni mogoče zagotoviti lokacije CERO, pripravi vodilna članica končni obračun, ki 

ga potrdi poslovni odbor. Vsaka članica konzorcija, ki je prispevala več sredstev, kot je 

bila dolžna glede na delež, ima pravico zahtevati od vodilne članice revaloriziran znesek 

preveč plačanih sredstev. Vodilna članica konzorcija je na podlagi zahtevka dolžna 

revaloriziran znesek nakazati upravičeni članici v roku 30 dni od dneva potrditve 

končnega obračuna na poslovnem odboru. V primeru, da je posamezna članica prispevala 

premalo sredstev, jih je dolžna v revaloriziranem sorazmernem deležu zagotoviti prav 

tako v roku 30 dni od dneva potrditve končnega obračuna na poslovnem odboru. 

 

 

VIII. PREHODNE DOLOČBE 

 

15.člen 

 

Članice konzorcija so soglasne, da bodo z občino, na ozemlju katere bo določena lokacija 

za CERO, sklenile posebno pogodbo o zagotovitvi finančnih sredstev za pokrivanje 
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stroškov rent, odškodnin, najemnin in drugih stroškov, povezanih z obremenjevanjem 

okolja zaradi delovanja CERO. 

Vzpostavitev sistema ravnanja s komunalnimi odpadki obsega izvedbo različnih nalog, ki 

se zaradi posebnosti v posameznih občinah razlikujejo med seboj. 

 

16.člen 

 

Glede na uvodno določbo te pogodbe, da predstavlja ta pogodba osnovo za oblikovanje 

družbene pogodbe ob ustanavljanju d.o.o., članice konzorcija v tej pogodbi določajo 

bistvene elemente bodoče družbene pogodbe, ki so: 

 

1) Družbeniki d.o.o. so članice konzorcija (ustanovitvene in pridružene). Če ob 

ustanavljanju d.o.o. želi postati družbenik neka tretja oseba, je potrebno soglasje 

vseh članic konzorcija in predhodno izpolnitev pogojev iz 5. člena te pogodbe. 

 

2) Poslovni deleži družbenikov so enaki deležem članic konzorcija po tej pogodbi, razen v 

primeru priključitve novega družbenika ob ustanavljanju d.o.o.. V tem primeru se 

deleži uskladijo. 

 

3) Osnovni vložek družbenika je upoštevajoč zakonske določbe lahko zagotovljen tudi kot 

stvarni vložek, pri čemer mora stvarni vložek predstavljati predmet, ki je povezan z 

dejavnostjo družbe. 

 

4) Pravice družbenika pri upravljanju-glasovanju na skupščini in pri delitvi dobička so 

sorazmerne poslovnemu deležu družbenika. 

 

5) V primeru, da bi družbenik nameraval odsvojiti poslovni delež ali del poslovnega 

deleža tretji osebi imajo družbeniki pod enakimi pogoji pri nakupu poslovnega deleža 

ali dela poslovnega deleža prednostno pravico nakupa. 

 

6) V družbeni pogodbi se določi možnost dodatnih plačil, ki so sorazmerne s poslovnimi 

deleži družbenikov. 

Dodatna vplačila bi predstavljala prehodno financiranje in bi se po posebnem sklepu 

vračala družbenikom. 

 

7) Družba bo ves čas obratovanja CERO vodila evidenco o izrabi pravic CERO 

posameznega družbenika. V primeru, da je družbenik v petletnem obdobju izkoristil 

več pravic, kot mu jih glede na delež pripada, bo le-ta moral za pravice, ki presegajo 

njegov delež, za storitve plačati 50% višjo ceno od interno določene cene za 

posamezne storitve.  

Istočasno lahko družbenik poskuša pridobiti od ostalih družbenikov del njihovega 

deleža in s tem povečati delež svojih pravic. 

V primeru, če posamezni družbenik ne bi pričel s koriščenjem pravic že v začetku 

obratovanja CERO, je dolžan nositi del stroškov v zvezi z obratovanjem CERO v višini 

30% na njegov delež odpadajočih stroškov. 

 

8) Izstop posameznega družbenika je dovoljen le na podlagi sklepa skupščine. 

 

9) Družba ima skupščino in direktorja. 

 

10) Skupščina poleg zakonsko določenih pristojnosti odloča še o: 

− poročilu o stvarnih vložkih 

− določitvi stroškov in nagrad za ustanavljanje družbe 

− dodatnih plačil in vračilu le-teh 
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− spremembi pravnoorganizacijske oblike družbe 

− spojitvah, pripojitvah 

− investicijah in vlaganjih, opredeljenih v družbeni pogodbi 

− internih in eksternih cenah storitev. 

 

11) Družba se ustanovi za nedoločen čas. 

 

 

IX. KONČNE DOLOČBE 

 

17.člen 

 

Vsaka sprememba pogodbe je dovoljena le na podlagi soglasja vseh članic konzorcija. 

 

18.člen 

 

Morebitne spore iz te pogodbe bodo članice konzorcija reševale sporazumno, v 

nasprotnem primeru je pristojno Okrožno sodišče v Kranju. 

 

19. člen 

 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa vseh članic konzorcija in nadomesti v celoti 

pogodbo, podpisano dne 9.11.1995 v Kranju. 

Sestavljena je v 18 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka članica konzorcija po 1 

izvod, 2 izvoda sta namenjena za arhiv. 

 

Članice konzorcija: 

 

Občina Bled, župan  

Občina Bohinj, župan 

Občina Cerklje, župan 

Občina Gorenja vas-Poljane, župan 

Občina Kranj, župan 

Občina Kranjska Gora, župan 

Občina Lukovica, župan 

Občina Mengeš, župan 

Občina Moravče, župan 

Občina Naklo, župan 

Občina Preddvor, župan 

Občina Radovljica, župan 

Občina Šenčur, župan 

Občina Škofja Loka, župan 

Občina Železniki, župan 

Občina Žiri, župan 

 

Bled, dne 6.2.1996 


