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Namen:

Seznanitev s pojasnilom
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mag. Jože Kobe

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepov:
Sklep I
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s pojasnilom Cerod d.o.o. o

Odlaganju odpadkov na javni deponiji v Leskovcu.

Gregor MACEDONI
ŽUPAN

PRILOGE:
-

Obrazložitev,
Pojasnilo Cerod d.o.o., št. AK-18/2016, na svetniški vprašanji.
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1. UVOD
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za komunalo sta na 11. seji Občinskega sveta MONM
dne 17. 12. 2015 podala pobudo/predlog za obravnavo problematike, vezane na odlaganje
odpadkov na javni deponiji v Leskovcu kot posebne točke na naslednji redni seji Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto.
V pobudi je tudi navedeno, da se pri obravnavi problematike, vezane na odlaganje odpadkov
na javni deponiji na Leskovcu na seji Občinskega sveta, obravnava tudi kriterije za
oblikovanje cen in cenik za odlaganje in predelavo odpadkov na deponijo Leskovec za
občine družbenice in nedružbenice.
Župan je pobudo sprejel, Občinska uprava pa je Cerod d.o.o. pozvala da glede na pobudo
pripravi gradivo za obravnavo na seji občinskega sveta po naslednjih sklopih:
-

poročilo o dosedanjem odlaganju odpadkov občin nedružbenic za leto 2015 (količine,
cene, ...)
predlog cen za bodoče odlaganje odpadkov občin nedružbenic (kalkulacija cen,
predvidene količine, predvideni prihodki, utemeljitev potrebe po dodatnih količinah ...)
elaborat za spremembo cen za obdelavo in odlaganje odpadkov za občine družbenice
(če je potrebno),
poročilo o izvedenih aktivnostih za obdelavo odpadkov po 1.1.2016.
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2. OBRAZLOŽITEV
Cerod d.o.o. je poslal Mestni občini Novo mesto Pojasnilo v zvezi s podano pobudo št. AK18/2016, z dne 18.1.2016 (v prilogi).
Glede na to, da v pojasnilu / poročilu niso bili zajeti vsi sklopi, kot je navedeno v uvodu, je
občinska uprava, Cerod d.o.o. pozvala k dopolnitvi gradiva in sicer v delu, ki se nanaša na
cene odlaganja v letu 2015 in predlog cen za bodoče odlaganje odpadkov občin nedružbenic
(kalkulacija cen, predvidene količine, predvideni prihodki, utemeljitev potrebe po dodatnih
količinah). Na odborih je bila namreč predvsem razprava o tem, da je potrebno na javni
deponiji javno določiti cene (občinski svet). Torej na javni deponiji ne more veljati logika, da
se cene oblikujejo v skladu s ponudbo in povpraševanjem na trgu.
V gradivu je Cerod d.o.o. tudi navedel, da »Za leto 2016 v podjetju CeROD trenutno nimajo
predvidenega sprejema odpadkov iz občin nedružbenic«, zato je občinska uprava zahtevala
pojasnilo, ali to pomeni, da ne bo novih sklenjenih pogodb, ali da bo Cerod d.o.o. prekinil tudi
obstoječe pogodbe za odlaganje odpadkov občin nedružbenic.
Na podlagi navedenega je Cerod d.o.o. podal odgovor, da bo na seji odborov in na seji
občinskega sveta opravil predstavitev kalkulacije z dejanskimi cenami opravljenih storitev, s
tem, da z imeni izvajalcev žal ne bo mogel operirati (torej podjetje A, B, ...) za leto 2015.
Cerod d.o.o. meni, da se minimalno ceno odlaganja za odpadke ostalih občin lahko sicer s
spremembo družbene pogodbe umesti med pristojnosti ali sveta županov, skupščine ali
nadzornega sveta. Zaenkrat ta ni podeljena nobenemu izmed organov.
Podjetje Cerod d.o.o. v odgovoru tudi navaja, da se namreč v tem trenutku, zaradi
nezgrajenega MBO objekta, srečuje še celo z velikanskimi težavami pridobivanja odpadkov
občin družbenic, ki bi to morale celo po dolžnosti izvajati na podjetju Cerod d.o.o. Zaradi
nekonkurenčnosti je podjetje Cerod d.o.o. in občine družbenice na današnji dan pred rizikom
velikega dviga cen, ki ga žal ne bo mogel omiliti z delnimi zunanjimi količinami.
Točne cene celotne obdelave in odlaganja bomo, na podlagi pridobljenih in usklajenih količin
odpadkov s strani občin družbenic (Sevnica, Brežice, Šentjernej), lahko ugotovili šele na
podlagi izdelanega elaborata o oblikovanju cen za leto 2016.
3. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se seznani s pojasnilom Cerod d.o.o. o Odlaganju
odpadkov na javni deponiji v Leskovcu.

Mag. Jože KOBE
VODJA URADA

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
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