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OBČiNSKEMU SVETU
MESTNE OBČiNE NOVO MESTO

ZADEVA:

INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA
RAVNANJE Z ODPADKI DOLEJNSKE II. FAZA (CEROD II) NA
DAN 23. 04. 2015

Namen:

Seznanitev OS s stanjem na projektu CeROD II

Pravna podlaga:

Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)

Poročevalec:

Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije

Obrazložitev:

V prilogi.

Predlog sklepa:
Sklep

C

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z Informacijo o stanju projekta
Regijski center za ravnanje z odpadki DOlenj~I-,~a
na dan 23. 04. 2015.
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Predhodna informacija o stanju projekta z dne 26. 03. 2015

• Izdaja okoljevarstvenega dovoljenja (OVD)
07. 042015 je Agencija RS za okolje izdala odločbo o okoljevarstvenem dovoljenju za projekt
CeROD II, dne 10. 04. 2015 pa še potrdilo o pravnomočnosti.
• Izdaja gradbenega dovoljenja
Po predložitvi pravnomočnega OVD-ja, je Upravna enota Novo mesto 15. 04. 2015 izdala
gradbeno dovoljenje za gradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadi Dolenjske II. faza, na
podlagi odpovedi pravice Mestne občine Novo mesto do pritožbe zoper odločbo je OVD postalo
pravnomočno še istega dne, 15. 04. 2015.
• Tožba Civilne iniciative
Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Civilne iniciative zoper sklep ARSO v postopku pridobivanja
OVD.
•

Prevzete obveznosti na investiciji CeROD II (projektiranje in gradnja MBO)
Izvedba CeROD II
1. zač. situacija 356.866,58 € (10% zadržanih sredstev)
2. zač. situacija 344.121,34 € (10% zadržanih sredstev)
3. zač. Situacija 342.628,76 € (10% zadržanih sredstev)
Nadzor CeROD II
13.864,01 €
Vodenje investicije Cerod
10.702,51 €
Skupaj
1.068.183,20 €

Naročnik je izvajalcu delno zavrnil 2. začasno situacijo v višini 767.263,15 EUR, zato navedeni
znesek izvajalec zahteva po sodni poti. Prav tako je naročnik delno zavrnil 3. začasno situacijo
v višini 442.477,72 EUR.
•

Novelacija investicijskega
variantah

programa s preverbo možnosti izvedbe projekta v več

Svet županov družbe Cerod d.o.o., je na svoji 3. seji dne 23. 03. 2015 sprejel sklep, da se
zaradi novih okoliščin in sprememb na področju odpadkov, odstopanja terminskega in
finančnega plana izdela novelacijo investicijskega programa za projekt CeROD II iz leta 2013, ki
naj obravnava nabor naslednjih variant:

1. varianta O: projekta CeROD II se ne izvede (odpadke se na obdelavo vozi drugam,
obdelane pa nazaj na odlagališče Leskovec, letna vhodna količina odpadkov = 20.000
ton)
2. varianta 1a: CeROD II se izvede (v 2015 sofinanciranje EU in RS, letna vhodna količina
odpadkov v MBO 41.000 ton)
3. varianta 1b: CeROD II se izvede (v 2015 sofinanciranje EU in RS, letna vhodna količina
odpadkov v MBO 20.000 ton)
4. varianta 2: CeROD II se izvede (občine same financirajo projekt, letna vhodna količina v
MBO 20.000 ton)
5. varianta 3: CeROD II se izvede (v lastništvo vstopijo nove občine in pomagajo pri
sofinanciranju projekta, vhodna količina v MBO 41.000 ton)
6. varianta 4: CeROD II se izvede v javno-zasebnem partnerstvu (vhodna količina v MBO
41.000 ton)
7. varianta 5: projekta CeROD II se ne izvede (na regijskem odlagališču Leskovec se
zgradi manjši obrat MBO odpadkov, letna vhodna količina odpadkov
20.000 ton)

=

=

=

=

=

=

Svet županov družbe CeROD, d. o. o. je na seji 22. 4. 2015 obravnaval celotno problematiko
ravnanja z odpadki - upoštevajoč rezultate iz izdelane novelacije IP z dne 21. 4. 2015. Sprejet
je bil naslednji sklep:
»Svet županov se strinja, da se s projektom CeROD II nadaljuje samo v primeru izpolnjenih
naslednjih dveh pogojev, in sicer:
da izvajalec zagotovi, da bo v letu 2015 vrednostno izvedel vsaj 75 % pogodbenih del in
za to predložil ustrezno bančno garancijo in
da se pridobi sofinancerska pogodba za financiranje iz kohezijskih sredstev in proračuna
Republike Slovenije.
Oba pogoja morata biti izpolnjena v roku 10 dni.«

•

Poziv pristojnemu ministrstvu za podpis aneksa k sofinancerski pogodbi za projekt
CeROD II

MO NM je pri SVRK in MOP preverila različne možnosti izvedbe projekta, da bi se za projekt
CeROD II lahko črpala evropska sredstva in sredstva proračuna RS:
za fazno izvedbo projekta,
za spremenjen obseg projekta,
možnost prerazporeditve koriščenja sredstev iz državnega proračuna pri spremenjenem
načinu izvedbe.
Za vse predlagane možnosti smo s strani pristojnega ministrstva prejeli negativen odgovor.
Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja smo 17. aprila 2015 Ministrstvo za okolje
in prostor ter Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ponovno pozvali k
sklenitvi aneksa k že sklenjeni pogodbi o sofinanciranju za projekt CeROD II oz. sklenitvi nove
pogodbe, v katero se naj vključi možnost črpanja sredstev v letu 2015 izključno iz sredstev
kohezije in države, v letu 2016 pa bi sredstva zagotavljale občine.
V skladu z Navodili SVRK iz decembra 2014 za pospešitev sofinanciranja infrastrukturnih
projektov s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru OP ROPI za obdobje 2007-2013 je v
letu 2015 omogočeno izplačevanje izključno s kohezijskimi sredstvi (85 %) in s sredstvi
proračuna RS (15 %). Črpanje je možno do konca leta 2015.

•

Nadaljnje aktivnosti

S ciljem zagotovitve pogojev za nadaljevanje projekta CeROD II smo danes sklicali sestanek z
izvajalcem za dne 24. 4. 2015 in ponovno pozvali MOP ter SVRK k podpisu sofinacerske
pogodbe v naslednjem tednu.
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