
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE INTERZERO 

d.o.o. k Pogodbi o vključitvi v skupni sistem ravnanja 

z odpadnimi produkti 

 

I. VSEBINA IN VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV 

1.1 Splošni pogoji poslovanja družbe INTERZERO d.o.o. k 

Pogodbi o vključitvi v skupni sistem ravnanja z odpadnimi 

produkti (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) opredeljujejo 

medsebojne pravice in obveznosti med družbo INTERZERO 

d.o.o. (v nadaljevanju: INTERZERO) in Partnerjem v zvezi s 

sklenjeno Pogodbo o vključitvi v skupni sistem ravnanja z 

odpadnimi produkti (v nadaljevanju: »Pogodba«), kot tudi 

glede drugih posebnih dogovorov med Partnerjem in 

INTERZERO v zvezi s Pogodbo. 

 

1.2 Pogodba po vsakokrat veljavnih Splošnih pogojih je 

sklenjena, ko jo INTERZERO in Partner podpišeta v pisni ali 

elektronski obliki. Ti Splošni pogoji so neločljiv sestavni del 

sklenjene Pogodbe.  

 

1.3 Splošni pogoji zavezujejo Pogodbeni stranki enako kot 

Pogodba. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so dostopni v 

poslovnih prostorih INTERZERO, ta pa jih bo Partnerju na 

pisno zahtevo tudi posredoval. 

 

1.4 Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe in Partner s 

podpisom Pogodbe izjavlja, da se je pred njenim podpisom 

seznanil oziroma se je imel možnost seznaniti z vsebino 

Splošnih pogojev ter s podpisom Pogodbe v celoti sprejema 

in se strinja z vsebino Splošnih pogojev.  

 

1.5 Uporaba teh Splošnih pogojev je bistvena sestavina 

Pogodbe in INTERZERO le-te s Partnerjem ne bi sklenil, v 

kolikor vsakokrat veljavni Splošni pogoji ne bi bili sestavni 

del medsebojnega pogodbenega razmerja. S sklenitvijo 

Pogodbe Partner brezpogojno izjavlja, da Splošne pogoje v 

celoti sprejema in se strinja z njihovo vsebino ter se strinja 

z uporabo vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev, in sicer ne 

glede na morebiten obstoj splošnih pogojev poslovanja 

Partnerja.  

 

1.6 Morebitni splošni pogoji poslovanja Partnerja se za 

urejanje medsebojnih razmerij na podlagi Pogodbe, 

sklenjene med INTERZERO in Partnerjem ne uporabljajo, če 

ni izrecno drugače pisno dogovorjeno v Pogodbi. V primeru, 

da se iz kateregakoli razloga v določenem primeru 

uporabljajo tudi splošni pogoji poslovanja Partnerja, velja, 

da se v primeru neskladnosti ali konkurence teh Splošnih 

pogojev in splošnih pogojev Partnerja uporabijo ti Splošni 

pogoji, ki v celoti razveljavljajo in nadomeščajo vse določbe 

splošnih pogojev Partnerja, ne glede na trenutek sprejema 

splošnih pogojev Partnerja ali INTERZERO.  

 

1.7 Posebni pogoji INTERZERO in/ali dogovori med 

Pogodbenima strankama, ki kakorkoli spreminjajo določbe 

teh Splošnih pogojev ali določbe Pogodbe, so veljavni le, če 

so dogovorjeni v pisni ali elektronski obliki. V primeru 

neskladja med določili posebnih pogojev in teh Splošnih 

pogojev, veljajo določila posebnih pogojev. V primeru 

neskladja med določili Splošnih pogojev ali posebnih 

pogojev z določili Pogodbe pa prevladajo določila Pogodbe. 

 

1.8 V primeru konflikta veljavnih predpisov z določbami 

Splošnih pogojev ali Pogodbe, se neposredno uporabijo 

določila veljavnih predpisov le, v kolikor so določila 

kogentna in obvezna, sicer pa se uporabijo določila Splošnih 

pogojev ali Pogodbe. V kolikor posamezne situacije Splošni 

pogoji ali Pogodba ne urejajo, se uporabijo določila 

vsakokratno veljavnih predpisov.   

 

1.9 Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem, ko jih 

INTERZERO sprejme in Partnerja zavezujejo od sklenitve 

Pogodbe dalje. 

 

II. DEFINICIJE UPORABLJENIH POJMOV  

2.1 V teh Splošnih pogojih uporabljeni pojmi imajo naslednji 

pomen: 

• »INTERZERO« je družba INTERZERO zbiranje in 

predelava odpadnih surovin d.o.o., matična št.: 

1926101000. 

• »Partner« je subjekt, ki je z INTERZERO sklenil 

Pogodbo. 

• »Splošni pogoji« so ti Splošni pogoji poslovanja 

družbe INTERZERO d.o.o. k Pogodbi o vključitvi v 

skupni sistem ravnanja z odpadnimi produkti v 

njihovi vsakokrat veljavni vsebini.  

• »Pogodba« je Pogodba o vključitvi v skupni 

sistem ravnanja z Odpadnimi Produkti, sklenjena 

med INTERZERO ter Partnerjem, ki mora biti 

sklenjena v pisni ali elektronski obliki. 

• »Pogodbeni stranki« sta INTERZERO in Partner. 

• »Pooblaščeni podizvajalec« je subjekt, ki za 

INTERZERO opravlja določeno storitev oz. storitve 

ali dobavlja določeno blago. 

• »Uredba« je skupen izraz, ki zajema Uredbo o 

odpadkih, Uredbo o odpadni električni in 

elektronski opremi (»Uredba OEEO«), Uredbo o 

ravnanju z baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in akumulatorji (»Uredba 

OBA«), Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah 

(»Uredba ONS«) in Uredbo embalaži in odpadni 

embalaži (»Uredba OE«), Uredba o zmanjšanju 

vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 

bo za proizvajalce (»Uredba SUP«) ali druge 



 
veljavne uredbe, ki urejajo ravnanje s 

posameznimi Odpadnimi produkti in so izdane na 

podlagi vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja 

varstvo okolja. 

• »Sistem PRO« je sklop predpisanih ukrepov, ki 

zagotavljajo, da v fazi odpadkov znotraj 

življenjskega kroga proizvodov proizvajalci 

določenih proizvodov (v nadaljevanju: “Proizvodi 

PRO”) nosijo finančno ali finančno in 

organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadki 

iz proizvodov (v nadaljevanju: “obveznosti PRO”). 

• »Skupni sistem« je posamezni ali več skupnih 

načrtov/sistemov za ravnanje (i) z odpadno 

embalažo, (ii) z odpadno električno in elektronsko 

opremo, (iii) z odpadnimi prenosnimi baterijami 

in akumulatorji,(iv) z odpadnimi nagrobnimi 

svečami, ter (v) z odpadnimi plastičnimi proizvodi 

za enkratno uporabo in odpadnim ribolovnim 

orodjem, ki vsebuje plastiko, ki jih je kot nosilec 

vzpostavil INTERZERO in v katere/-ga se je vključil 

Partner zaradi skupnega izpolnjevanja svoje 

obveznosti PRO v skladu z veljavnimi predpisi ter 

je pooblastil INTERZERO kot organizacijo oz. 

nosilca skupnega sistema za usklajevanje in 

vodenje vseh skupnih opravil, ki jih je treba izvesti 

v skladu s posameznim Skupnim sistemom. 

• »Organizacija« je pravna oseba, ustanovljena z 

namenom, da za proizvajalce istovrstnih 

proizvodov, za katere velja PRO in ki morajo 

zagotavljati skupno izpolnjevanje obveznosti iz 

sistema PRO, izvaja skupno izpolnjevanje teh 

obveznosti. .  

• »Navodilo« je pisno ali elektronsko podano 

posamezno zavezujoče pravilo ali zbir pravil 

INTERZERO, ki podrobneje določa način izpolnitve 

obveznosti Partnerja iz Pogodbe. 

• »Produkti« so embalaža (vključujoč vse različne 

embalažne materiale oziroma frakcije), baterije in 

akumulatorji, električna in elektronska oprema,  

nagrobne sveče ter plastični proizvodi za 

enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje 

plastiko. 

• »Odpadni Produkti« so odpadna embalaža 

(»OE«), odpadna električna in elektronska 

oprema (»OEEO«), odpadne baterije in 

akumulatorji (»OBA«), odpadne nagrobne sveče 

(»ONS«) ter odpadni plastični proizvodi za 

enkratno uporabo in odpadno ribolovno orodje, 

ki vsebuje plastiko (Single Use Plastic Products oz. 

»odpadni SUP«). 

• »IJS« pomeni izvajalca občinskih gospodarskih 

javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov. 

 

2.2 Ostali izrazi, ki so uporabljenih v teh Splošnih pogojih, 

imajo pomen kot izhaja iz Pogodbe, če pa s Pogodbo ni 

posebej dogovorjeno oziroma iz nje razvidno, pa kot je 

določeno v veljavnih predpisih na področju odpadkov.  

 

III. STORITVE INTERZERO 

3.1 INTERZERO kot organizacija po pooblastilu Partnerja, ki 

se je s Pogodbo vključil v Skupni sistem OE, zagotavlja 

izpolnjevanje obveznosti in izvajanje storitev, kot sledi: 

• redno prevzemanje OE od izvajalcev javne službe  

v njihovih zbirnih centrih in centrih za ravnanje s 

komunalnimi odpadki na celotnem teritoriju 

Republike Slovenije (»RS«); 

• redno prevzemanje OE od distributerjev in 

končnih uporabnikov v skladu z veljavnimi 

predpisi oziroma neposredno pri teh osebah, če 

je to dogovorjeno s posebno pogodbo med 

INTERZERO in navedenimi subjekti;  

• prevzem, predobdelavo, predelavo in 

odstranjevanje prevzete OE po posameznih 

embalažnih materialih v skladu s predpisanimi 

okoljskimi cilji predelave in recikliranja OE in v 

skladu s predpisano hierarhijo ravnanja z odpadki; 

• ravnanje z embalažo nevarnega blaga v skladu s 

predpisi, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki; 

• ozaveščanje končnih uporabnikov o pravilnem 

oddajanju OE; 

• obveščanje Partnerja o spremembah zakonodaje; 

• poročanje podatkov o dajanju embalaže na trg v 

RS za račun Partnerja pristojnim organom v 

skladu z veljavnimi predpisi; 

• priprava in oddaja letnega poročila organizacije o 

ravnanju z OE pristojnemu ministrstvu; 

• ostale obveznosti, ki jih Uredba OE in drugi 

veljavni predpisi določajo kot kogentne 

obveznosti organizacije. 

 

3.2 INTERZERO kot organizacija po pooblastilu v imenu 

Partnerja, ki se je s Pogodbo vključil v Skupni sistem OEEO, 

zagotavlja izpolnjevanje obveznosti in izvajanje storitev, kot 

sledi: prevzemanje OEEO iz gospodinjstev, ki jih zberejo 

izvajalci javne službe  kot ločeno frakcijo komunalnih 

odpadkov v okviru izvajanja javne službe, na celotnem 

teritoriju RS; 

• prevzemanje OEEO od distributerjev električne in 

elektronske opreme ter končnih uporabnikov in 

drugih subjektov, s katerimi ima INTERZERO 

sklenjeno pogodbo, 

zagotavljanje končnim uporabnikom možnost 

brezplačnega oddajanja OEEO na prevzemnih 



 
mestih izvajalcev javnih služb, pri distributerjih in 

na prodajnih mestih zavezancev;  

• zagotavljanje sortiranja, priprave, obdelave in 

skladiščenja zbrane OEEO  na način, ki je skladen 

z veljavnimi predpisi; 

• obdelava, predelava in odstranjevanje OEEO z 

zagotavljanjem, da ima ponovna uporaba cele 

opreme prednost pred njeno predelavo; 

• ozaveščanje in obveščanje javnosti, končnih 

uporabnikov in distributerjev o ravnanju z OEEO; 

• izdelavo letnega poročila o ravnanju z OEEO za 

pristojno ministrstvo; 

• ostale obveznosti, ki jih Uredba OEEO in drugi 

veljavni predpisi nalagajo nosilcu Skupnega 

sistema OEEO. 

 

3.3 INTERZERO kot nosilec skupnega sistema, po pooblastilu 

v imenu Partnerja, ki se je s Pogodbo vključil v Skupni sistem 

OBA, zagotavlja izpolnjevanje obveznosti in izvajanje 

storitev, kot sledi: 

• prevzemanje OBA iz gospodinjstev, ki jih zberejo 

izvajalci javnih služb kot ločeno frakcijo 

komunalnih odpadkov v okviru izvajanja javne 

službe na celotnem teritoriju RS; 

• prevzemanje OBA od distributerjev ter končnih 

uporabnikov in drugih subjektov, s katerimi ima 

INTERZERO sklenjeno pogodbo; 

• zbiranje prevzetih OBA ter zagotavljanje nadaljnje 

obdelave, predelave in recikliranja; 

• zagotavljanjem končnim uporabnikom možnost 

brezplačnega oddajanja OBA na prevzemnih 

mestih; 

• ureditev zbirnih mest (zbiralnic) za oddajanje 

odpadnih baterij in akumulatorjev, kjer se 

baterije prodajajo, ter prevzemanje OBA od 

končnih uporabnikov na prodajnih mestih; 

• obveščanje končnih uporabnikov o pravilnem 

odlaganju OBA ter možnosti brezplačnega 

oddajanja; 

• izdelavo letnih poročil o ravnanju z OBA za 

pristojno ministrstvo; 

• ostale obveznosti, ki jih Uredba OBA in drugi 

veljavni predpisi nalagajo nosilcu Skupnega 

sistema OBA.  

 

3.4 INTERZERO kot nosilec sistema, po pooblastilu v imenu 

Partnerja, ki se je s Pogodbo vključil v Skupni sistem ONS 

zagotavlja izpolnjevanje obveznosti in izvajanje storitev, kot 

sledi:: 

 

• prevzemanje ONS pri izvajalcih javnih služb na 

celotnem teritoriju RS ter pri upravljalcih 

pokopališč, s katerimi ima INTERZERO sklenjeno 

pogodbo;  

• obdelava prevzetih ONS v skladu z veljavnimi 

predpisi; 

• obveščanje in ozaveščanje končnih uporabnikov o 

pravilnem ravnanju z ONS; 

• izdelavo letnih poročil glede ravnanja z ONS za 

pristojno ministrstvo; 

• ostale obveznosti, ki jih Uredba ONS in drugi 

veljavni predpisi nalagajo nosilcu Skupnega 

sistema ONS. 

 

3.5. INTERZERO kot nosilec skupnega sistema, po 

pooblastilu v imenu Partnerja, ki se je s Pogodbo vključil v 

Skupni sistem SUP, zagotavlja izpolnjevanje obveznosti in 

izvajanje storitev, kot sledi: 

• poročanje o SUP, danih na trg v RS, v predpisanih 

rokih pristojnemu državnemu organu  

• zagotavljanje plačevanja predpisanih stroškov 

zaradi dajanja SUP na trg v RS, vključno s stroški 

ukrepov za ozaveščanje, stroški zbiranja 

odpadkov, ki se zavržejo v javne sisteme za 

zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so 

povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem 

ter naknadnega prevoza in obdelave odpadkov, 

stroški čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki 

izvirajo iz Produktov, ter naknadnega prevoza in 

obdelave teh smeti, ter stroški sortirnih analiz 

smeti,  

• izvajanje predpisanega ozaveščanja, razen za 

tobačne izdelke s filtri in filtri, ki se tržijo za 

uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.  

 

3.5. Partner ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo 

INTERZERO, ki se nanaša na izpolnjevanje njegovih 

obveznosti. Pri tem INTERZERO ne dovoli vpogleda v 

dokumentacijo, za katero veljajo pravila o varovanju 

poslovnih skrivnosti drugih proizvajalcev. Vpogled v 

dokumentacijo je omogočen zakonitemu zastopniku 

Partnerja v poslovnih prostorih INTERZERO.  

 

IV. OBVEZNOSTI PARTNERJA 

Temeljne obveznosti Partnerja so določene v Pogodbi. 

 

Poročanje o količinah Produktov, danih v promet, ter roki 

4.1 Partner poroča INTERZERO dejanske količine Produktov, 

danih v promet v RS v skladu s 9. členom  

Pogodbe, in sicer: 

a) za Produkte, glede katerih je Partner dolžan poročati 

mesečno, do 12. dne v mesecu za pretekli koledarski mesec; 

b) za Produkte, glede katerih je Partner dolžan poročati 

kvartalno (embalaža ter nagrobne sveče): 



 
• za I. kvartal: do 12. aprila tekočega leta, 

• za II. kvartal: do 12. julija tekočega leta, 

• za III. kvartal: do 12. oktobra tekočega leta, 

• za IV. kvartal: do 12. januarja naslednjega leta; 

 

b) za Produkte, glede katerih je Partner dolžan poročati 

polletno (električna in elektronska oprema ter baterije in 

akumulatorji): 

• za I. polletje: do 12. julija tekočega leta, 

• za II. polletje: do 12. januarja naslednjega leta. 

 

c) za Produkte, glede katerih je Partner dolžan poročati 

letno (SUP): 

• do 31. januarja naslednjega leta. 

 

 

V kolikor je datum poročanja dela prost dan, se šteje, da je 

rok za oddajo poročila zadnji delovni dan pred predpisanim 

rokom poročanja.  

 

Način poročanja v promet danih Produktov 

4.2 Partner poroča o dejanskih količinah Produktov, ki jih 

daje v promet, na ustreznih spletnih obrazcih, ki so 

objavljeni na spletni strani https://spletno-

porocanje.interzero.si/  

  

4.3. INTERZERO lahko po lastni presoji spremeni vsebino, 

način in interval poročanja Partnerja iz 9. člena Pogodbe, v 

kolikor presodi, da obstoječi način poročanja onemogoča ali 

otežuje izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima INTERZERO po 

Pogodbi v zvezi s posameznim Skupnim sistemom ter v 

skladu z veljavnimi predpisi.  INTERZERO o spremembi 

poročanja Partnerja pisno obvesti, sprememba pa stopi v 

veljavo z dnem, ko Partner prejme obvestilo. 

 

Partner je dolžan Letno napoved napovedanih količin 

Produktov danih na trg v RS podati ob sklenitvi Pogodbe in 

nato za vsako nadaljnje koledarsko leto najkasneje do 20. 

decembra v tekočem letu za naslednje leto.  

 

 

Opustitev ter napake pri poročanju o količinah Produktov, 

danih v promet 

4.4 V kolikor Partner INTERZERO ne poroča pravilnih in 

točnih dejanskih količin Produktov iz 9. člena Pogodbe ali pa 

te podatke ne poroča pravočasno, Partner nosi vso 

odgovornost, vse stroške, globe in škodo, ki bi zaradi tega 

ali v zvezi s takšno opustitvijo, nepravočasnim ali napačnim 

poročanjem nastali INTERZERO. 

 

4.5 V primeru zamude s poročanjem količin Produktov se 

domneva, da je Partner poročal bodisi isto količino kot ob 

njegovem zadnjem poročanju, bodisi četrtino (oz. v primeru 

polletnega poročanja polovico) Partnerjeve letne napovedi, 

ki jo je ta napovedal ob sklenitvi Pogodbe. Odgovornost za 

morebitno nepravilnost poročanja v tem primeru v celoti 

nosi Partner, INTERZERO pa lahko po lastni presoji, izmed 

obeh navedenih možnosti, izbere tisto količino, za katero 

glede na razpoložljive podatke oceni, da je najbližja dejanski 

količini.  

 

4.6 V kolikor je Partner sporočil napačne podatke ali je 

opustil oziroma zamudil z izpolnitvijo svoje obveznosti za 

poročanje iz 9. člena Pogodbe in se naknadno ugotovijo 

pravilni podatki o količinah Produktov danih na trg v RS s 

strani Partnerja, ki predstavljajo podlago za plačilo storitev 

INTERZERO v skladu s 10. členom Pogodbe,  Partner ni 

upravičen do vračila zneska v primeru, da je vsled kršitev 

Partnerja prišlo do obračuna storitev INTERZERO v 

presežnem znesku in se takšen morebitni presežek šteje kot 

pogodbena kazen, ki se ne izključuje s pogodbeno kaznijo iz 

naslednjega odstavka ali drugimi morebitnimi zahtevki. Če 

pa se v primeru iz prejšnjega stavka izkaže,  da so bile zaradi 

kršitev Partnerja v zadevnem obdobju storitve INTERZERO 

obračunane v prenizkem znesku, je Partner poleg stroškov 

in škode iz točke 4.4. teh Splošnih pogojev dolžan plačati  

INTERZERO tudi razliko do višine pravilnega obračuna 

izvedenih storitev INTERZERO na podlagi 10. člena 

Pogodbe.  

 

4.7 V kolikor Partner dvakrat zaporedoma zamudi s 

poročanjem ali sporoči napačne ali nepopolne podatke, ima 

INTERZERO ne glede na določbo 4.6. teh Splošnih pogojev 

pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini zneska, ki se v 

skladu z veljavnimi Tarifnimi listami plača za maso, ki 

ustreza 10 % količin Produktov iz zadnjega poročila, ki ga je 

INTERZERO dobil s strani Partnerja. V kolikor Partner še ni 

podal nobenega poročila, pa ima INTERZERO pravico 

zaračunati pogodbeno kazen v višini zneska, ki se v skladu z 

veljavnimi Tarifnimi listinami plača za 2,5 % količin v Letni 

napovedi, ki jo je Partner napovedal ob sklenitvi Pogodbe v 

skladu s 8. členom Pogodbe. Partner je pogodbeno kazen 

dolžan plačati na prvi poziv v roku 8 (osmih) dni od dneva 

izstavitve računa na plačilo pogodbene kazni, v primeru 

zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti 

dalje do plačila. 

 

Predložitev zahtevane dokumentacije in podatkov 

4.8 Partner je dolžan INTERZERO na njegov poziv 

nemudoma predložiti vso potrebno dokumentacijo, vloge, 

poročila in ostale podatke, ki jih INTERZERO kot organizacija 

ter nosilec posameznega Skupnega sistema potrebuje v 

zvezi z izpolnjevanjem obveznosti po Pogodbi, Skupnem 

sistemu in veljavnih predpisih. 

https://spletno-porocanje.interzero.si/
https://spletno-porocanje.interzero.si/


 
 

Obveščanje kupcev 

4.9 Partner ob dobavi Produktov obvešča svoje kupce o 

vključitvi v Skupni sistem INTERZERO na način, ki je skladen 

z veljavnimi predpisi. Če način obveščanja ni posebej urejen, 

je Partner svoje kupce dolžan o skupnem izpolnjevanju 

svoje obveznosti PRO obveščati na primeren način. 

 

Vpogled v dokumentacijo 

4.10 INTERZERO ima pravico do vpogleda v dokumentacijo 

Partnerja, potrebno za ugotavljanje točnosti, pravilnosti in 

popolnosti podatkov ter informacij (i) o količini proizvodov, 

ki jih na trg RS daje Partner,  in (ii) o spremembah vrste, 

sestave ali lastnosti proizvodov, za katere velja PRO, ki lahko 

vplivajo na skupno izpolnjevanje obveznosti.  

 

V skladu z zakonom je INTERZERO dolžan pregledati 

dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pri najmanj 10 

odstotkih proizvajalcev.  

 

V. PLAČILO RAČUNOV 

5.1 Tarifna lista 

Storitve INTERZERO se obračunavajo po vsakokrat veljavnih 

Tarifnih listah. 

 

Tarifne liste kot priloge prestavljajo sestavni del Pogodbe. 

 

Kot Tarifne liste se štejejo tudi drugi dokumenti, v katerih 

so vsebovane cene storitev INTERZERO. 

 

5.2 Sprememba načina in roka plačila računov 

INTERZERO lahko po lastni presoji enostransko spremeni 

način in rok plačila računov Partnerju, v kolikor presodi, da 

obstoječi način plačil onemogoča ali bistveno otežuje 

izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima INTERZERO po Pogodbi 

ali pri izvrševanju posameznega Skupnega sistema. 

INTERZERO o spremembi Partnerja pisno obvesti, 

sprememba pa stopi v veljavo z dnem, ko Partner obvestilo 

prejme. 

 

VI. SPREMEMBA TARIFNE LISTE 

Redna sprememba Tarifne liste  

6.1 INTERZERO lahko najkasneje do 5. decembra tekočega 

koledarskega leta po lastni presoji redno spremeni Tarifno 

listo z veljavnostjo za obdobje od 1. januarja naslednjega 

koledarskega leta dalje. Redno spremenjena Tarifna lista 

prične učinkovati z dnem iz prejšnjega stavka, če je Partner 

spremenjeno Tarifno listo prejel pred navedenim datum 

učinkovanja.  

 

Če Partner redno spremenjeno Tarifno listo prejme po 

datumu uveljavitve iz prvega stavka te točke, redna 

sprememba Tarifne liste za Partnerja učinkuje od dne, ko je 

Partner takšno spremembo prejel. V primeru, da 

INTERZERO spremenjeno Tarifno listo v skladu s to točko 

pošlje Partnerju priporočeno po pošti in Partner pošiljke v 

predvidenem roku 15 dni ne prevzame, se šteje, da je 

Partner spremenjeno Tarifno listo prejel z dnem potekom 

15-dnevnega roka za prevzem pošiljke. 

 

Izredna sprememba Tarifne liste 

6.2 INTERZERO ima pravico do izredne spremembe Tarifne 

liste, če (i) se stroški izvajanja storitev, ki so podrobneje 

opredeljeni v točki 6.3 teh Splošnih pogojev, povečajo za 

vsaj 5% neto, (ii) se spremenijo predpisi v RS, v skladu s 

katerimi se poveča obseg obveznosti ali storitev, ki jih je 

INTERZERO dolžan zagotavljati po pooblastilu Partnerja kot 

nosilec Skupnih sistemov ravnanja (iii) v zvezi z izvajanjem 

storitev INTERZERO iz Pogodbe nastanejo drugi 

nepredvideni stroški, ki niso bili upoštevani v predhodni 

kalkulaciji cen,  ali (iv) je INTERZERO dolžan dejansko 

prevzeti in zagotoviti ravnanje s količinami Odpadnih 

produktov, ki so višje od utemeljeno pričakovanih ob 

sklenitvi Pogodbe.  

 

V primerih iz prejšnjega odstavka ima INTERZERO pravico 

enostransko izredno spremeniti Tarifno listo tako, da se v 

njej določene cene spremenijo sorazmerno upoštevajoč 

razlog iz prejšnjega odstavka, ki je podlaga za izredno 

spremembo. Izredno spremenjena Tarifna lista mora biti 

posredovana Partnerju (i) v elektronski obliki po elektronski 

pošti ali (ii) v pisni obliki priporočeno po pošti. Sprememba 

Tarifne liste začne veljati s prvim dnem naslednjega 

koledarskega kvartala po tem, ko Partner izredno 

spremenjeno Tarifno listo prejme. Sprememba Tarifne liste 

se šteje za vročeno naslednji dan od dneva, ko je bila 

poslana po elektronski pošti. Če je bila sprememba Tarifne 

liste poslana s priporočeno poštno pošiljko, ki je Partner ne 

prevzame v roku 15 dni, se s potekom tega roka sprememba 

Tarifne liste šteje za vročeno. 

 

Sprememba Tarifne liste zaradi sprejetja ali spremembe 

cene IJS  

6.3. Partner je dolžan INTERZERO plačati tudi stroške IJS v 
zvezi z Odpadnimi produkti, ki so predmet Pogodbe. Če v 
času podpisa Pogodbe še ni znana cena IJS, npr. na podlagi 
občinskega akta o ceni, (v nadaljevanju: »Akt o ceni«), 
Tarifna lista, veljavna ob podpisu Pogodbe, ni vsebovala 
stroškov zbiranja Odpadnih produktov in drugih stroškov 
IJS.  
 
INTERZERO ima pravico do enostranske spremembe Tarifne 
liste v skladu s cenami zbiranja Odpadnih produktov, ki jih 
bodo IJS oblikovali na podlagi sprejetih ali spremenjenih cen 
IJS, npr. na podlagi Akta o ceni.  
 



 
Sprememba Tarifne liste zaradi sprejetja ali spremembe 
posamičnih Aktov o ceni bo učinkovala za obdobje, od 
katerega bo učinkoval sprejet ali spremenjen posamični Akt 
o ceni.  
 
Če bodo posamične cene IJS učinkovale za nazaj, je tudi 
Partner dolžan INTERZERO plačati stroške IJS, ki se nanašajo 
na partnerjeve Odpadne produkte za obdobje od začetka 
učinkovanja posamičnih cen IJS. 
 

 

 

Stroški izvajanja storitev na področju ravnanja z 

Odpadnimi produkti 

6.3 Stroške izvajanja storitev INTERZERO na področju 

ravnanja z Odpadnimi produkti sestavljajo: 

• stroški zbiranja Odpadnih produktov na območju 

celotne RS, vključno s stroški zbiranja Odpadnih 

produktov, ko je zbiranje teh odpadkov določeno 

kot obvezna občinska gospodarska javna služba 

zbiranja komunalnih odpadkov,  

• stroški zbiranja, skladiščenja, prevoza in obdelave 

Odpadnih produktov,  

• stroški izpolnjevanja okoljskih ciljev pri 

zagotavljanju ravnanja z odpadki Odpadnih 

produktov v skladu s predpisi, 

• stroški informiranja javnosti in obveščanja 

imetnikov odpadkov in, kadar je predpisano, 

dajanja informacij oseba, ki izvajajo obdelavo 

odpadkov,  

• stroški zbiranja in posredovanja predpisanih 

podatkov ministrstvu in drugim organom, 

• drugi stroški, če so predpisani.  

 

Če ni drugače dogovorjeno med strankama je Partner 

dolžan INTERZERO-u povrniti vse stroške iz te točke, in 

sicer v obsegu oziroma količini, za katero je Partner 

dolžan iz naslova obveznosti PRO zagotavljati 

organizacijsko in/ali finančno odgovornost v skladu z 

vsakokrat veljavnimi predpisi in tolmačenjem uradnih 

organov.  

 

 

VII. NADZOR NAD KOLIČINAMI PRODUKTOV, 

ODPADNIH PRODUKTOV TER PRAVILNOSTJO 

POROČANJA 

INTERZERO ima pravico, da po predhodnem pisnem 

opozorilu pri Partnerju preveri pravilnost poročanja 

Partnerja glede v promet danih Produktov (pravilnost 

obračuna in ustreznih faktorjev obračuna).  

 

Partner se zavezuje, da bo INTERZERO izročil oz. dal na 

vpogled vso relevantno dokumentacijo, ki bi jo INTERZERO 

potreboval za izvedbo nadzora pravilnosti poročanja. 

 

VIII. ODGOVORNOST 

Splošno 

8.1 Pogodbeni stranki druga drugi odgovarjata za 

morebitno škodo, ki bi nastala zaradi kršitve Pogodbe s 

strani ene Pogodbene stranke. 

 

Višja sila  

8.2 Pogodbena stranka je prosta odgovornosti za delno ali 

popolno neizpolnitev obveznosti po Pogodbi, če je ta 

nastala kot posledica višje sile. Pogodbena stranka, ki ne 

more izpolnjevati obveznosti po Pogodbi zaradi višje sile, 

mora o nastopu tega dogodka nemudoma, najkasneje pa v 

osmih (8) dneh od nastopa višje sile, pisno obvestiti drugo 

Pogodbeno stranko. Obvestilo mora vsebovati podatke o 

nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih 

posledicah. Enaka obveznost velja za obvestilo o 

prenehanju teh razmer v roku osmih (8) dni od prenehanja 

dogodka. Če za Pogodbeno stranko nastopi nezmožnost 

izpolnjevanja obveznosti po Pogodbi zaradi dogodka višje 

sile, pa o tem ne obvesti druge Pogodbene stranke, izgubi 

za čas do notifikacije pravico, da uporabi nastop višje sile 

kot utemeljitev ali opravičilo za izpolnjevanje njenih 

pogodbenih obveznosti po Pogodbi.  

 

8.3 Med vsakim časovnim obdobjem, v katerem bi morala 

prizadeta Pogodbena stranka izpolniti svoje obveznosti, se 

roki za dokončanje ali izvršitev obveznosti takšne prizadete 

Pogodbene stranke podaljšajo za čas trajanja višje sile. Iz 

tega sledi, da neizpolnitve obveznosti s strani prizadete 

Pogodbene stranke iz razloga nastopa notificirane višje sile 

ne bo v nobenem primeru mogoče šteti za kršitev in bo 

prizadeta Pogodbena stranka razbremenjena plačila vseh 

penalov, odškodnin ali drugih pogodbenih sankcij kot 

posledic takšne neizpolnitve. 

 

IX. VELJAVNOST IN ODPOVED POGODBE 

Veljavnost pogodbe 

9.1 V kolikor v Pogodbi ni posebej določeno drugače, je 

Pogodba sklenjena za določen čas enega leta od dne 1. 

januarja  in do izteka koledarskega leta (tj. do 31. decembra) 

v koledarskem letu, ki sledi letu, v katerem je bila Pogodba 

sklenjena. 

 

Čas veljavnosti Pogodbe se samodejno ter neomejeno 

podaljšuje, vsakokrat za obdobje enega koledarskega leta, 

razen če  Pogodbena stranka skladno s točko 9.2 Splošnih 

pogojev pravočasno in v prekluzivnem roku ne izjavi, da 

Pogodbe ne namerava podaljšati.  



 
 

Izjava stranke, da ne namerava podaljšati Pogodbe 

9.2 Pogodbena stranka, ki ne želi, da se Pogodba, sklenjena 

za določen čas samodejno podaljša v skladu s prejšnjo 

točko, je dolžna svoje nasprotovanje samodejnemu 

podaljšanju veljavnosti Pogodbe  za naslednje leto izjaviti s 

pisno izjavo, ki jo mora nasprotna stranka prejeti najkasneje 

do 30. junija tekočega koledarskega leta.  

 

Izjava iz prejšnjega odstavka mora biti pisna in poslana drugi 

Pogodbeni stranki s priporočeno pisno pošiljko. V primeru 

da Pogodbena stranka pošiljke v roku 15 dni ne prevzame, 

se izjava šteje za vročeno s potekom navedenega 15-

dnevnega roka.  

 

V kolikor Pogodbena stranka poda izjavo iz prvega odstavka 

te točke pravilno in pravočasno, se Pogodba izteče z dnem 

31. decembrom tekočega leta. 

 

Redna odpoved Pogodbe za nedoločen čas 

9.3 V kolikor je Pogodba sklenjena za nedoločen čas, lahko 

vsaka Pogodbena stranka odpove Pogodbo s pisno izjavo o 

odpovedi podano najkasneje do 30. junija tekočega leta, pri 

čemer takšna odpoved stopi v veljavo oziroma na njeni 

podlagi Pogodba preneha veljati z dnem 31. decembra 

koledarskega leta, v katerem je odpoved podana.  

 

Odpoved mora biti pisna in poslana drugi Pogodbeni stranki 

s priporočeno pisno pošiljko tako, da jo nasprotna stranka 

prejme najkasneje do dne 30. junija. V primeru, da 

Pogodbena stranka pošiljke v roku 15 dni ne prevzame, se 

odpoved šteje za vročeno s potekom navedenega 15-

dnevnega roka. 

 

Izredna odpoved 

9.4 Ob nastopu pomembnih razlogov ima Pogodbena 

stranka, v korist katere so ti razlogi določeni, pravico 

Pogodbo, sklenjeno za določen ali nedoločen čas, izredno 

odpovedati. Izredna odpoved se poda v pisni obliki in se 

pošlje na naslov druge Pogodbene stranke s priporočeno 

pisno pošiljko s povratnico.  

 

Izredna odpoved INTERZERO začne veljati z dnem, ko jo 

nasprotna stranka prejme. V primeru, da Pogodbena 

stranka pošiljke v roku 15 dni ne prevzame, se odpoved 

šteje za vročeno s potekom navedenega 15-dnevnega roka. 

 

9.5 INTERZERO lahko zaradi naslednjih pomembnih 

razlogov izredno odpove Pogodbo: 

• če je zoper Partnerja utemeljeno predlagan ali 

začet postopek zaradi insolventnosti; 

• če postane Partner insolventen, oziroma 

obstajajo razlogi za začetek postopka zaradi 

insolventnosti nad Partnerjem; 

• če Partner ni več zavezanec v smislu določil 

Uredb; 

• če Partner zamuja s plačilom svojih obveznosti in 

teh ne izpolni niti v dodatnem roku 15 dni po tem, 

ko ga je INTERZERO opomnil na zamudo; 

• če Partner zamuja s poročanjem dejanskih količin 

Proizvodov danih na trg v RS in te obveznosti ne 

izpolni niti v dodatnem roku 15 dni po tem, ko ga 

je INTERZERO opomnil na zamudo; 

• če Partner INTERZERO posreduje nepravilne 

podatke v okviru njegove obveznosti poročanja, 

kakor tudi v primeru, če Partner INTERZERO ne 

dopusti izvedbe pregleda oz. nadzora nad 

točnostjo posredovanih podatkov; 

• če Partner onemogoča izvajanje pravice družbe 

INTERZERO do nadzora, skladno z določili 

Splošnih pogojev in Pogodbi; 

• če Partner hujše krši oziroma ne izpolnjuje svojih 

obveznosti po Pogodbi. 

 

9.6 Partner lahko zaradi naslednjih pomembnih razlogov 

izredno odpove Pogodbo: 

• če je zoper INTERZERO začet postopek zaradi 

insolventnosti; 

• če INTERZERO hujše krši oziroma ne izpolnjuje 

svojih obveznosti po Pogodbi in so te kršitve 

ugotovljene s pravnomočno odločbo pristojnega 

organa. 

 

Odpoved Pogodbe zaradi spremembe Tarifne liste 

9.7 Če se Partner z redno spremembo Tarifne liste ne 

strinja, lahko Pogodbo pisno odpove, najkasneje v roku 3 

dni po prejemu spremenjene Tarifne liste. Odpoved 

Partnerja v tem primeru ni veljavna, če Partnerju 

INTERZERO ponudi nadaljevanje pogodbenega razmerja po 

dotedanjih Tarifnih listah.  

 

V  primeru pravočasne in utemeljene odpovedi s strani 

Partnerja zaradi redne spremembe Tarifne liste, Pogodba 

preneha veljati z iztekom koledarskega kvartala (embalaža 

ter nagrobne sveče) oziroma polletja (električna in 

elektronska oprema ter baterije in akumulatorji), v katerem 

je začela veljati nova Tarifna lista.  

 

V kolikor Partner ne poda odpovedi v prekluzivnem roku 3 

dni iz prvega odstavka te točke, pravica do odpovedi 

preneha in se šteje, da se Partner z novo Tarifno listo strinja. 

 



 
Partner v primeru izredne spremembe Tarifne liste, ki je 

skladna s točko 6.2. teh Splošnih pogojev, zaradi takšne 

spremembe nima pravice do odpovedi pogodbe.  

 

Obveznosti Partnerja v primeru odpovedi Pogodbe  

9.8 V kolikor je Pogodba s strani katerekoli stranke in iz 

kateregakoli razloga odpovedana, mora Partner izvršiti vse 

obveznosti, vezane na področje poročanja količin, nadzora 

nad količinami ter plačila, ki nastanejo do prenehanja 

veljavnosti Pogodbe.  

 

X. PRENOS POGODBE 

Partner soglaša, da lahko INTERZERO prenese Pogodbo z 

vsemi pravicami in obveznostmi na tretjo osebo, če so 

izpolnjeni pogoji iz naslednjega odstavka.  

 

Pogodba je lahko prenesena na osebo:  

- ki je neposredno ali posredno kapitalsko 

povezana z INTERZERO (npr. hčerinska družba, 

njen družbenik, sestrska družba ipd.) in 

- ki ima dovoljenje pristojnega organa za skupno 

izpolnjevanje teh obveznosti v sistemu PRO za 

Odpadne produkte, ki so predmet te pogodbe.  

 

Če je Partner z isto pogodbo vključen v več skupnih sistemov 

za več Odpadnih produktov, se lahko Pogodba prenese le v 

delu, ki se nanaša na posamezni skupni sistem.  

 

Prenos Pogodbe na tretjo osebo učinkuje z dnem, ko 

Partner prejme obvestilo INTERZERO o prenosu Pogodbe.  

 

 

 

 

X. SPREMEMBE OZIROMA DOPOLNITVE SPLOŠNIH 

POGOJEV IN POGODBE 

INTERZERO lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni te 

Splošne pogoje. Spremenjeni Splošni pogoji začnejo veljati 

s prvim dnem naslednjega koledarskega kvartala (embalaža 

ter nagrobne sveče) oziroma polletja (električna in 

elektronska oprema ter baterije in akumulatorji), ki sledi 

trenutku, ko so bili spremenjeni Splošni pogoji s strani 

INTERZEROa sprejeti.  

 

O spremembi Splošnih pogojev INTERZERO posreduje 

Partnerju pisno ali elektronsko obvestilo vsaj 30 dni pred 

začetkom veljavnosti le-teh in pri tem navede datum 

veljave. Partner lahko vsakokrat veljavne Splošne pogoje 

prejme na sedežu INTERZEROa oziroma mu jih bo 

INTERZERO na njegovo zahtevo posredoval. 

 

Partner s podpisom Pogodbe vnaprej podaja svoje soglasje 

in se strinja, da ima INTERZERO pravico do enostranske 

spremembe Splošnih pogojev v skladu s to točko, ki se ji 

Partner ne more upreti. 

 

Partner s podpisom Pogodbe vnaprej podaja svoje izrecno 

soglasje, da se ti Splošni pogoji lahko enostransko vedno 

spremenijo zlasti v naslednjih primerih: 

- sprememba vsebine Splošnih pogojev je 

posledica spremembe veljavnih predpisov in se 

spreminja vsebina Splošnih pogojev zaradi 

uskladitve njihove vsebine s spremenjenimi 

predpisi ali 

- sprememba Splošnih pogojev pogojev po vsebini 

pomembneje ne vpliva na pravice ali obveznosti 

Partnerja oziroma je po svoji naravi takšna, da bi 

Partner glede na vse okoliščine primera sklenil 

Pogodbo tudi, če bi bili spremenjeni Splošni 

pogoji v veljavi že ob njeni sklenitvi.  

 

XI. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 

Glede Pogodbe in Splošnih pogojev se uporablja materialno 

pravo Republike Slovenije. 

 

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz Pogodbe ali 

je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali 

neveljavnosti (»spor«), bosta Pogodbeni stranki skušali 

rešiti sporazumno. V kolikor do sporazuma ne bi prišlo, bo 

za odločanje o sporu izključno pristojno stvarno pristojno 

sodišče v Ljubljani. 

 

XII. DRUGE DOLOČBE 

Vprašanja, ki jih Pogodba in Splošni pogoji ne urejajo, se 

bodo reševala v skladu z določili obligacijskega prava. 

 

Če bi bila ali če bi postala katera od določb Pogodbe ali 

Splošnih pogojev v celoti ali deloma neveljavna ali 

neizvedljiva ali če bi bila v tej pogodbi pravna praznina, to 

ne vpliva na preostala pogodbena določila. Pogodbeni 

stranki se za tak primer zavezujeta neveljavno ali 

neizvedljivo ali neobstoječo določbo nadomestiti z določbo, 

ki bo najbližje namenu in cilju te pogodbe in volji 

Pogodbenih strank.  

 

Vsebina Pogodbe in Splošnih pogojev nadomešča vsa 

morebitna predhodna pogajanja, komunikacije in druge 

dogovore med Pogodbenima strankama, pisne, elektronske 

ali ustne, ki se tičejo predmeta Pogodbe. 

 

 


