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Številka:
Datum:

354-98/2008-1800
15.09.2009

OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

Poro ilo o realizaciji projekta Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – II
faza.

1. Uvod
Mestna ob ina Novo mesto (v nadaljevanju besedila: MO Novo mesto) je že marca 2006
vložila vlogo za pridobitev državnih in evropskih sredstev za izgradnjo Centra za ravnanje z
odpadki Dolenjske – II faza (v nadaljevanju besedila: CeROD II). Ministrstvo za okolje in
prostor (v nadaljevanju: MOP) je zaradi pomanjkanja odobrenih evropskih sredstev na nivoju
države, v mesecu juniju 2007 ob ini vrnilo vlogo za CEROD II, z navodilom, da naj ob ina
pripravi novo vlogo za finan no obdobje 2007-2013.
Nova (nepopolna) vloga za potrditev pomo i je bila na MOP ponovno vložena v juniju 2008.
Glede na (neuradne) pripombe MOP-a na vlogo je bila le-ta popravljena in ponovno
posredovana na MOP 19.12.2008.
Zaradi razli nih razlogov realizacija projekta zamuja za najmanj eno leto, kar pa je za MO
Novo mesto in ostale ob ine udeleženke v projektu, škodljivo z ve vidikov in sicer:
• Najkasneje v drugi polovici leta 2009 bi morale ob ine zagotoviti obdelavo odpadkov
do take faze, da bi se koli ina odloženih odpadkov bistveno znižala, odloženi odpadki
pa bi morali vsebovati bistveno manj organskega ogljika, kot jih vsebujejo sedaj
odloženi odpadki.
• Ker MBO odpadkov ni zgrajena, se celotna koli ina nepredelanih odpadkov odlaga na
deponijo, kar pomeni bistveno ve je zapolnjevanje deponije in posledi no zmanjšanje
odlagalne oziroma življenjske dobe deponije.
• Izcedne vode iz deponije se odvažajo na iš enje na C N Novo mesto, kar pomeni
znatni strošek za izvajanje dejavnosti, vpliva na ceno storitve, dodatno
obremenjevanje okolja in prometa.
• Z izgradnjo nove C N Novo mesto, je predviden odvoz blata iz C N na predelavo in
odlaganje na CeROD. Prve koli ine odpadnega blata se predvidevajo že v sredini
leta 2010. e MBO odpadkov ne bo izgrajena, bo za delovanje C N Novo mesto to
predstavljalo resen logisti ni problem.
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Za zamudo pri realizaciji projekta je bilo verjetno krivo vodenje projekta v preteklosti in
nedore ene pristojnosti. S projektom se je v preteklosti namre ukvarjalo podjetje CeROD
d.o.o., ki je v prvi vrsti zadolženo za izvajanje javne službe in ne za vodenje projekta. Ne
glede na to, da je nosilec in formalni ter hkrati ve inski investitor projekta MO Novo mesto, se
je (prejšnje) vodstvo CeROD d.o.o. dogovarjalo in pogajalo z ostalimi ob inami in MOP, brez
soglasja in usmeritev MO Novo mesto. Posledi no temu so bili tudi nedore eni koncepti, kaj
naj bo predmet projekta CeROD II. Vodstvo podjetja je namre poskušalo ustre i vsem
oziroma im ve ob inam, ki sodelujejo v projektu. Ostale ob ine so namre poskušale v
projekt uvrstiti tudi zadeve lokalnega pomena kot so izgradnja ob inskih pod centrov za
predelavo odpadkov, nabavo kamionov za odvoz smeti, cestne povezave in drugo.
Posledi no je to pomenilo višanje cene projekta, ki je nazadnje prišlo do te mere, da je cena
krepko prerasla vrednost 25 mio EUR, kar pa bi posledi no pomenilo - glede na status
prijave, veliki projekt in obravnavo vloge na nivoju EU.
Ker gre v primeru CeROD II za pomemben medob inski projekt, ki bo sofinanciran s strani
države in EU, mora biti tudi priprava in izvedba projekta izvedena po natan no dolo enih
postopkih, ki morajo biti ustrezno dokumentirani in arhivirani. MO Novo mesto bo namre
morala hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj petnajst (15) let po zaklju ku projekta,
vsa dokumentacija pa mora biti v vsakem asu na razpolago državnim službam in organom
EU (ra unska sodiš a, revizijske komisije …).
Glede na navedeno se je župan MO Novo mesto odlo il, da mora pri realizaciji projekta
prevzeti aktivno vlogo MO Novo mesto, ki bo koordinirala pripravo projekta in skrbela za
dosledno evidentiranje dogodkov v zvezi z realizacijo projekta. Zato je dne 26.01.2009 s
sklepom imenoval projektno nadzorni svet za vodenje in spremljanje projekta CeROD II v
naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

mag. Jože Kobe, vodja projektno nadzornega sveta in vodja projekta,
Slavko Janeži , tehni ni vodja projekta – CeROD d.o.o.,
Nataša Engel, lanica - MO Novo mesto,
Alojz Turk, lan - CeROD d.o.o.,
dr. Jani Zore, lan - zunanji sodelavec.

Naloga projektnega sveta je izpeljava postopkov za projektiranje, pripravo vloge za
pridobitev državnih in evropskih sredstev, izvedbo, vodenje in spremljanje investicije CeROD
II.
Po dolo bah sklepa mora vodja projektno nadzornega sveta Ob inskemu svetu Mestne
ob ine Novo mesto in ostalim ob inskim svetom ob in udeleženkam projekta, trimese no
poro ati o realizaciji terminskega plana aktivnosti.
2. Predmet projekta CeROD II
V sklopu projekta CeROD II je predvideno:
• izgradnja obrata za mehansko-biološko (v nadaljevanju: MBO) predelavo celotne
koli ine sprejetih odpadkov iz podro ja, za katerega gospodarsko javno službo
predelave in odstranjevanja odpadkov izvaja Javno podjetje CeROD, d.o.o.,
• postavitev strojno/ro ne sortirnice za suho frakcijo,
• izgradnja istilne naprave za iš enje izcedne in tehnološke vode (v nadaljevanju
N),
• izgradnja zunanje ureditve obmo ja obrata za MBO odpadkov in N,
• izvajanje strokovnega nadzora izvedbe investicije (delo nadzornega inženirja) in
• izvajanje obveš anja javnosti v asu gradnje.
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2. Poro ilo o izvedenih aktivnostih v obdobju od januarja 2009 do septembra 2009
Takoj po imenovanju projektnega sveta so pospešeno potekale aktivnosti v zvezi s pripravo
vloge za potrditev pomo i. Dne 17.02.2009 je bila na MOP, Direktorat za evropske zadeve in
investicije, Sektor za pripravo in vodenje investicij, oddana popravljena in dopolnjena vloga.
Sestavni del vloge so bili tudi investicijski program in ISARR obrazec. Vlogo je izdelalo že v
preteklosti izbrano podjetje SL-consult iz Ljubljane.
Hkrati z oddajo vloge je bila poslana na Direktorat za okolje – Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje vloga za potrditev Priloge I za Naturo 2000, katera je sestavni del vloge.
Dne 16.03.2009 smo v zvezi z vlogo od MOP-a prejeli po e-pošti mnenje vodje Sektorja za
javne službe varstva okolja. Pripombe v zvezi z vlogo so bile tako vsebinske kot lektorske
narave. Dne 23.03.2009 pa smo prejeli drugi skop pripomb MOP-a na vlogo.
Na osnovi pripomb je bila vloga popravljena in v maju 2009 ponovno poslana na MOP.
Dne 3.7.2009 je bil s strani županov ob in družbenic podpisan aneks št. 2 k medob inski
pogodbi o obratovanju in izgradnji Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske.
Aneks je podpisalo 14 ob in. Izjema je le ob ina Kostanjevica na Krki, katera v asu podpisa
aneksa še ni imela sprejeto delitveno bilanco z ob ino Krško. S aneksom št. 2 se dolo ijo
deleži financiranja posameznih ob in ter predvidena dinamika financiranja izgradnje CeROD
II. Deleži za posamezno ob ino so enaki poslovnim deležem družbenikov, ki so dolo eni v 9.
lenu družbene pogodbe. Pri deležu MO Novo mesto je bil upoštevan sklenjen sporazum o
razdelitvi premoženja med novo nastalimi ob inami in znaša 52,7 %.
Dne 11.06.2009 smo na sestanku na MOP ponovno usklajevali vlogo. MOP je vztrajal pri
svojih pripombah. Poudarek je bil predvsem v tem, da bil prvotni projekt predimenzioniran
glede na dejansko stanje in dejanske koli ine odpadkov v Sloveniji. Vloga je bila ponovno
popravljena, popravki pa so zajemali poleg ostalega tudi zmanjšanje vhodnih parametrov
glede na navodila MOP.
Dne 25.8.2009 smo na MOP ponovno poslali popravljeno in dopolnjeno Vlogo za potrditev
pomo i za projekt Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza, z
naslednjimi prilogami:
• Izjava organa pristojnega za spremljanje in nadzorovanje obmo ij natura,
• Študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi,
• Izvle ki projektov,
• Medob inska pogodba o medsebojnem sodelovanju pri projektu,
• Povzetek poro ila o vplivih na okolje,
• Okoljevarstveno soglasje program,
• Obrazec – Struktura podatkov za na rtovanje.
Po podatkih iz vloge je za etek financiranja projekta in tudi rpanja evropskih in državnih
sredstev v letu 2009. Glede na stanje projekta in realno možnost rpanja sredstev ter stanje
javnih (državnih) financ, bo v naslednjih prora unih predvidena naslednja dinamika
financiranja projekta:
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Viri

Zaporedna
št.

Dinamika financiranja po letih
2010

1

Namenska sredstva EU za kohezijsko
politiko-Kohezijski sklad

2

2011

2012

2013

Skupaj

1.963.872

10.265.801

Integralna sredstva državnega
prora una

957.446

5.004.882

3

Skupaj evropska in državna
sredstva

2.921.318

15.270.683

4

Ob inski viri

973.772

4.490.228

17.347

6.081.347

4.1

Ostale ob ine

460.594

2.407.678

8.205

2.876.477

4.2

MO Novo mesto

600.000

513.178

2.082.550

9.142

3.204.870

Skupaj projekt

600.000

3.895.090

19.760.911

5

600.000

34.985 12.264.658
17.056

5.979.384

52.041 18.244.042

69.388 24.325.389

Vloga je trenutno v pregledu na MOP. Po zagotovilu vodje projekta s strani MOP bo vloga
pregledana do sredine oktobra 2009. e na vlogo ne bo pripomb bo posredovana v pregled
še na Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju: SVRL).
Glede na obljube pristojnih na MOP in SVRL bo odlo ba o dodelitvi sredstev izdana še v letu
2009.

mag. Jože Kobe
Odgovorni vodja projekta
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