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PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o izstopu iz konzorcija
CERO Gorenjska.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 76/2009 – UPB, št. 87/2012, Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na svoji ….redni seji
dne……2018 sprejel

SKLEP
O IZSTOPU IZ KONZORCIJA CERO-GORENJSKA

1.
Občinski svet Občine Bled potrjuje izstop Občine Bled iz Konzorcija CERO - Gorenjska.
2.
Občinski svet Občine Bled pooblašča župana Občine Bled, da o tem sklepu obvesti poslovni odbor
konzorcija CERO in stori vse potrebne ukrepe za izstop iz konzorcija CERO.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Bled.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar
OBČINA BLED
Občinski svet
Številka:
Datum:

Obrazložitev:
Na 32. sestanku koordinacije županov občin Zgornje Gorenjske, ki je potekal 14.12.2017, so župani
v razpravi pri točki 4: »Izstop iz konzorcija CERO« ugotovili, da potrebe po konzorciju CERO ni več,
saj CERO ne opravlja naloge, za katero je bil ustanovljen.
Posledično je bil sprejet sklep, da občine izvedejo postopke za izstop iz konzorcija CERO, vodilni
partner, t.j. Občina Jesenice pa v letu 2018 skliče sestanek poslovnega odbora konzorcija CERO.
Konzorcialna pogodba je bila s strani 16 gorenjskih občin podpisana 6.2.1996, z namenom, da se na
območju Gorenjske vzpostavi enoten sistem ravnanja z odpadki in zagotovi ustanovitev ter
obratovanje Centra za ravnanje z odpadki (CERO).
V teh letih so se na področju ravnanja z odpadki zgodile številne spremembe. Spreminjala se je
zakonodaja, ki posameznih občin ne uvršča več v določen center, poleg tega pa se je z rezultati
ločenega zbiranja odpadkov zmanjšala količina mešanih komunalnih odpadkov, ki jih je potrebno
pred odlaganjem obdelati. Posledično so postala vlaganja v gradnjo velikih objektov za obdelavo
odpadkov ekonomsko neupravičena.
Občina Bled ima predpisano obvezno gospodarsko javno službo s področja ravnanja z odpadki
urejeno:
-zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov preko javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.,
-obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov pa s koncesijsko pogodbo preko podjetja Saubermacher
Slovenija d.o.o. Murska Sobota.
Finančne posledice:
Občina Bled na projektu CERO nima neporavnanih finančnih obveznosti.
Za potrebe delovanja je bil ustanovljen proračunski sklad CERO, katerega finančno poslovanje je od
MOK prevzela Občina Jesenice. Po prejetih informacijah s strani Občine Jesenice je trenutno na
proračunskem skladu CERO še 39.937,22 EUR sredstev iz naslova prihodkov članarin konzorcija. V
zadnjih letih ni bilo odhodkov, prav tako ni bilo prihodkov, razen obresti, so se pa posameznim
občinam že vračala vplačana sredstva zaradi izstopa iz konzorcija CERO.
Občina Bled po izstopu iz konzorcija CERO prav tako pripada vračilo vplačanih sredstev, skladno z
njenim deležem ustreznega dela pravic – t.i. poslovnim deležem, določenim s Poslovnikom
poslovnega odbora (cca. 3.000,00 EUR).
Skladno s konzorcialno pogodbo je za izstop posameznega družbenika potrebno pridobiti še sklep
poslovnega odbora konzorcija CERO.
Pripravila: mag. Romana Starič

