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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z
ODPADKI II. FAZA NA DAN 15. 12. 2014

1. Predhodna poročila o napredku projekta CeROD II faza
V kolikor bi se svetniki želeli seznaniti z obsegom projekta Cerod II, vrednostjo investicije ter
predhodnimi aktivnostmi in napredovanjem del po podpisu pogodbe z izvajalcem Cerod II, so
gradiva v obliki Poročil o napredku projekta Cerod II objavljena na spletni strani Mestne občine Novo
mesto, pod gradivi sej občinskega sveta:
•
•
•
•
•
•

26. seja dne 19. 03. 2013: Poročilo o napredku projekta CeROD II faza na dan 30. 11. 2013,
27. seja dne 13. 02. 2014: Poročilo o napredku projekta CeROD II faza na dan 31. 01. 2014,
3. izredna seja dne 09. 04. 2014: Poročilo o realizaciji projekta CeROD II faza,
28. seja dne 17. 04. 2014: Poročilo o napredku projekta CeROD II faza na dan 31. 03. 2014,
29. seja dne 29. 05. 2014: Poročilo o napredku projekta CeROD II faza na dan 30. 04. 2014,
30. seja dne 10. 07. 2014: Poročilo o napredku projekta CeROD II faza na dan 30. 06. 2014.

2. Informacija o trenutnem stanju projekta
• Pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) je v teku postopek izdaje OVD,
popolna vloga je bila podana 15.5. 2014. Pripombe na izdajo OVD sta podala Kostak d.d. Krško in
CIČOZŽ iz Dolenjega Mokrega polja, ter zahtevala, da se ju prizna kot stranska udeleženca v
postopku pridobivanja OVD. S sklepom dne 21. 08. 2014 sta bila zavrnjena kot stranska udeleženca
v postopku. Podala sta pritožbo, o kateri je odločalo Ministrstvo za okolje in prostor na II. stopnji, ter
jima z odločbo z dne 18. 11. 2014 ponovno zavrnil status stranskega udeleženca v postopku
pridobivanja OVD. Odločba o izdaji OVD s strani ARSA do danes še ni bila izdana.
• Pridobivanje gradbenega dovoljenja
Na Upravni enoti Novo mesto je v teku postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, vloga je bila
podana v juliju 2014 kot nepopolna, saj ni vsebovala odločbe o izdanem OVD. Dopolnitev vloge za
izdajo gradbenega dovoljenja je možna do 26.01.2015, sicer bo vloga kot nepopolna zavržena. Iz
69. člena Zakona o varstvu okolja sledi, da se gradbeno dovoljenje lahko izda po pravnomočnosti
okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega
dovoljenja.
•

V zaključni fazi je izdelava PZI projektne dokumentacije.

•

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo dne 11.11.2014 prejeli zavrnjene vse zahtevke za
refundacijo izvedenih del (izdelava projektne dokumentacije, nadzor) po pogodbah o
sofinanciranju, z utemeljitvijo, da sta sofinancerski pogodbi za gradnjo in za nadzor razvezani,
ker jim v pogodbi določenem roku nista bila dostavljena pravnomočno okoljevarstveno
dovoljenje oz. pravnomočno gradbeno dovoljenje. Odločba št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska – 2.
faza/1 o spremembi Odločbe št. KS OP ROPI/4/1 Dolenjska – 2. faza/0 o dodelitvi sredstev za
projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza« je še vedno pravnomočna.

•

Prevzete obveznosti na investiciji CeROD II
Izvedba CeROD II
Nadzor CeROD II
Vodenje investicije Cerod
Skupaj

1. zač. situacija 356.866,58 € (10% zadržanih sredstev)
2. zač. situacija 344.121,34 € (10% zadržanih sredstev)
13.864,01 €
10.702,51 €
725.554,44 €

3. Nadaljnje aktivnosti na projektu CeROD II

Glede na trenutni trend upadanja količin komunalnih odpadkov, ki bo v prihodnosti še večji
zaradi ločenega zbiranja odpadkov na izvoru, smo soinvestitorji projekta CeROD II mnenja, da
je potrebna racionalizacija projekta, saj se programski kazalniki letno spreminjajo. Odločba o
dodelitvi sredstev, s katero so sredstva za predmetni projekt dodeljena, je bila izdana na podlagi
podatkov za vhodne količine zbranih odpadkov v višini 41.000 ton/leto. Glede na dosedanje
količin zbranih odpadkov predvidevamo realno količino zbranih odpadkov na območju JV Regije
za naslednje leto v višini 21 – 25.000 ton/leto. Nove okoliščine in dejansko stanje je takšno, da
vpliva na podlago za izdajo odločbe in s tem na njeno vsebino. Posledično pa tudi na pogodbe,
ki smo jih kot investitor sklenili z izvajalcem in nadzorom.
Za doseganje namena Operativnega programa in za učinkovito črpanje sredstev v obdobju
finančne perspektive, ter za uskladitev z dejanskim stanjem, je Mestna občina Novo mesto v
dogovoru z vsemi družbeniki ter v sodelovanju z organom upravljanja Službo Vlade RS za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko ter posredniškim telesom Ministrstvom za okolje in prostor pristopila k
preverbi izvedbe sprememb v okviru sedanje odločbe ter že podpisane pogodbe z izvajalcem.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obveščen o vseh nadaljnjih aktivnosti na predmetni
investicij.
S Spoštovanjem.
Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

V vednost:
- naslovnik,
- arhiv.
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