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MESTNE OBEINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniSko pobudo oz. vpra5anje

NASLOV

Polnilna postaja za polnjenje elektridnih vozil

ZYEZA:

Svetni5ka pobuda Bojana Kekca, podana na 14. seji Obdinskega sveta Mestne
obdine Novo mesto dne26.4.2012, 5t. 9003-112010194.

POBUDA/

Vpra5anje: kdaj bo Mestna obdina Novo mesto dobila polnilno postajo za

VpRASANJE:

polnjenje elektridnih vozil

ODGOVOR:

Mestna obcina Novo mesto je v sodelovanju z Elektro Ljubljana, DE Novo mesto,
pred samo izvedbo postavitve polnilne postaje za elektridna vozila praktidno Ze
izvedla vse kar je potrebno za ureditev lokacije in postavitev polnilne postaje.
Dogovor o sodelovanju pri demonstracrjskem projektu postavitve polnilne postaje
za elektri6na vozila je bil praktidno tik pred podpisom, vendar ta zaradi
pomanjkanja sredstev zaizvedbo, ni bil sklenjen. Po sprostitvi sredstev zaizvedbo

se predvideva sklenitev sporazuma in postavitev polnilne postaje na za
predvideno mesto na Novem trgu.
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OBCINSKEMU SVETU
MESTNE OECINC NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetniSko pobudo oz. vpra5anje

NASLOV

Sanacija obmodja polara na ulici Ob TeZki vodi

ZVEZA

SvetniSko vpra5anje Martine Vrhovnik, podano na 14. seji Obdinskega
sveta Mestne ob6ine Novo mesto, dne 26. 4.2012,5t. 9003-1/2010/198

Pobuda/
vpraSanje:

Ob poZaru poslopja zasebnika na zadetku ulice Ob TeZki vodi kljub
vedkratnim posredovanjem sosedov, lastnik zemlji5ca ni saniral
pogorisca, kar povzroda smrad. Vpra5anje ali obstajajo pravni vzvodi
oz. obdinski akti, ki bi lahko spodbudili lastnika k sanaciji pogori5da oz.
ali ima Mestna obdina Novo mesto predvidena sredstva za pomo6 ob
poZarih, ki bi lahko prispevala k sanaciji pogori5da. Ob poZaru je bila
unidena tudi ulidna razsvetljava (elektricni steber in elektri6ni vodi).
Podjetje Elektro je zamenjalo elektridni steber in namestilo novo
svetilko, a svetilka ne sveti. Cesta je obdinska in kljub veckratnim
poskusom ureditve situacije pri obdinski upravi, zadeva 5e ni urejena.

Ali lahko Mestna obdina Novo mesto spodbudi lastnika zemlji56a, da
sanira pogori5de na zadetku ulice Ob TeZki vodi ali prispeva sredstua iz
proradunske rezerve za sanacijo pogori5da? Kdaj bo vzpostavljena
uli6na razsvetljava na zaletku ulice Ob TeZki vodi, ki je bila unidena v
poZaru?

Odgovor

Obdinski akti Mestne obdine Novo mesto ne vsebujejo dolocb, s katerimi bi
lahko Obdinski in5pektorat Mestne obdine Novo mesto na omenjenem
obmodju ukrepal in s tem pripomogel k sanaciji pogoriSda. Ulidna razsvetljava
na zadetku ulice Ob TeZki vodi, ki je bila unidena po2aru, je 2e
vzpostavljena.
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OBCINSKEMU SVETU
MESTNE OBEINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Odgovor na svetni5ko vpra5anje

NASLOV:

Problematika od laganja odpadkov

ZVEZA,:

SvetniSko vpra5anje 5t. 9003-1/20101196, ki ga je na 14. redni seji
ob6inskega sveta dne 26.4.2012 podala dlanica sveta Mojca Novak

POBUDA /
VPRASANJE: Problematika smeti (investicija 2. faza, dovoljenje, odraganje iz drugih regij,
KS, .... ), ki je doseZena z vrhuncem - smeti se ne odvaZajo v MO NM in
Sirie, je vezana na problematiko delovanja in izvalanja dejavnosti ceroda.
zakq je do te situacije prepovedi obratovanja prisro in kdo so odgovorni
(posamezniki, subjekti, .. ) za nastalo situacijo ? Kaksni ukrepi oz. sankcije
so predvideni oz. bodo izvedeni ?
ODGOVOR:

svetni5ko vprasanje je bilo posredovano javnemu podjetju cerod d.o.o. Novo
mesto, kije pripravil odgovor v prilogi.
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qtREKToR oBetNSKE upRAVE

Priloga:

-

Odgovor Cerod, 5t. GV-189/20122 dne 24.5.2012

O GeRoD

CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., j.p.

Kettejev drevored 3, 8OO0 Novo mesto

: 07 / 39 17 850, fax: 07 / 39 17 857
OdlagaliSce Leskovec: 07 /39 46 74O
Maticna Stevilka podjetja: 2156890
ldentifikacijska St. za DDV: S166262399

tel.

Mestna obdina Novo mesto
Seidlova c. 1
8000 Novo mesto

Transakcijski racun: SKB 03150-1000380475

UniCredit Bank 29000-0055316532
t..
GV - {tq
Sifra:

Datum:

t2012

24.5.2012

ZADEVA: 14. seja obdinskega sveta z dne 26.4.2012; Odgovor na svetni5ko
vpraSanje 5t. 9003-1 120101196; Problematika odlaganja smeti
zvezi z vpra5anjem glede odlaganja odpadkov na Odlagali56u Leskovec, projekta
CerOD ll in pridobivanjem dovoljenj podajamo naslednje pojasnilo:

v

Proiekta CeROD I in CeROD ll
Obdinski svet je bil v preteklosti 2e seznanjen, da je projekt CeROD razdeljen na dva
dela, in sicer CeROD l, ki je Ze zakljuden in CeROD ll, ki je trenutno v zadetku
izvalanja. Oba projekta sta v neposredni povezavi in se financirata iz sredstev EU
Kohezijskega sklada, drZavnega in obdinskega proraduna.

V zvezi s projektom Cerod ll, je bila nosilcu projekta CeROD ll izdana odlodba 5t.
3083-1712005143 z dne 25.8.2011, katere predmet je dodelitev sredstev za projekt
>Regijski center za ravnarye z odpadki Dolenjske - ll. faza<<.
Celotna vrednost investicije CeROD ll je ocenjena na 32.548.321 EUR (skupaj z
DDV) in obsega:
gradnjo mehansko-biolo5ke naprave (MBO)
zunanjo (prometno) ureditev,
cistilno napravo (CN) za izcedne in odpadne tehnolo5ke vode,
Postavitev male plinske elektrarne (elektridna izraba plina) in
lzgradnjo informacijskega sistema.

-

Projekt CeROD ll se je 2e zalel izvalati po delih, in sicer na podlagi izvedenega
postopka izboraizvajalca in podpisanih pogodb za:
(1\ izgradnjo distilne naprave za izcedne vode, (2) obve5danje javnosti o izvajanju
(celotnega) projekta ter (3) nadzor pri gradnji distilni napravi.

Za zagotovitev drpanja koheziiskih ter drZavnih sredstev pa je potrebno
Ministrsfuom za kmetijstvo in okolje skleniti 5e poqodbo o sofinanciranju projekta.

z

Okolievarstveno dovolienie (OVD) za Odlaqali56e Leskovec

-

podjetje Cerod d.o.o. je kot upravljalec Odlagali5da za pridobitev pozitivnega
okoljevarstvenega dovoljenja podalo vlogo na pristojni organ Ze v letu 2007: na
poziv pristojnega organa za odlodanje (ARSO) je upravljalec vlogo vedkrat
dopolnil (zadnja dopolnitev je bila maja 2010);
odfodba o zavrnitvi OVD je bila izdana iulUa 2011 , kar kale na dejstvo, da se je
obravnaval naveden primer dalj5e dasovno obdobje,
pri tzdaji odlodbe se je ARSO odlodal tudi ali bi moral CeROD delovati upo5tevaje
oko
rn naDrav
vedieqa obseqa (Uredba IPPC) ali Uredbo o odlaqanju odpadkov na odlaqali5dih
(2006): odlodeno je bilo, da po slednji, ki pa med drugimi doloda, da je odlagati
dovoljeno samo obdelane odpadke,
z obdelavo odpadkov je podjetje zacelo v februarju 2011, kar pa upravni organ
pri izdaji OVD ni upo5teval. Pri tem poudarjamo, da je ARSO vedje Stevilo
negativnih odlodb izdal ravno v juliju 2011, to je v 6asu pred prihodom
predstavnikov evropske unije glede kontrole izvalafia predpisov ravnaila z
odpadki ter tudi tik pred izdalo nove Uredbe o odlaganju (objavljena konec v julija
2011); staliSdu ARSA je pritrdil tudi 2. stopenjski organ MOP (september 2011),
ToZba na upravno sodi5de je bila podana oktobra 2011 tudi iz razloga, da se
obdelava na Odlagali5du izvaja, da je bila pridobljena odlodba SVLR o dodelitvi
kohezijskih sredstev in da je moZno izdati OVD skladno z Uredbo IPPC, vendar
sodi56e navedb ni akceptiralo in jo je zavrnilo (januar 2012),
Glede na to, da je bil ln5pektorat za okolje seznanjen s sodbo Upravnega
sodi5da, je dne 17.1.2012 na Odlagali5du opravil ogled in ugotovil, da upravljavec
odlagaliSfa ne razpolaga s predpisanim OVD, zato je izdal in5pekcijsko odlodbo,
s katero je druZbi Cerod d.o.o. s 23.4.2012 prepovedal obratovanje odlagali5da
za nenevarne odpadke Leskovec.
Podjetje Cerod d.o.o. je v januariu 2012 na Agencijo RS za okolje (ARSO) Ze
oddalo novo vlogo za izdaio OVD. Glede na Uredbo o odlaganju odpadkov na
odlagalisdih (Ur.l. RS, 5t. 61t11; Uredba) in njeno dolodilo prehodnih in kondnih
dolodb v 60. dlenu (zahteve za obdelavo meSanih komunalnih odpadkov do

izgradnje centra

za ravnanje s komunalnimi odpadki v prehodnem roku) je

potrebno upo5tevati naslednje:

1. ee je upravljavec centra za ravnanje

s

komunalnimi odpadki hkrati tudi
upravljavec odlagali5da komunalnih odpadkov se Steje, da so me5ani
komunalni odpadki obdelani v skladu z zahtevami iz Uredbe, de je izlodeno in
oddano v predelavo:
o 40o/o odpadnih kovin, vkljudno z odpadno kovinsko embalaZo, OEEO in
odpadnimi baterijami, in
. 2oo/o odpadne plastike, vkljudno z odpadno plastidno embalaZo in
embalaZo iz sestavljenih materialov, in drugih gorljivih frakcij, primernih
za energetsko predelavo, glede na vsebnost teh odpadkov v me5anih
komunalnih odpadkih pred obdelavo.

2.

Da je po obdelavi dovoljeno odloZiti najved 222 kg preostanka me5anih
komunalnih odpadkov na prebivalca ob6ine, za katero upravljavec centra
izvajajavno sluZbo obdelave me5anih komunalnih odpadkov.

Vloga za OVD je bila tudi Ze dopolnjena z zahtevanimi dokumenti, vendar pa
je pogoj za pridobitev pozitivnega OVD tudi zagotovitev ci5denje izcednih vod.
Navedeno bo zagotovljeno z izgradnjo distilne naprave, katere poskusni
zagon je predvid en 6.6.2012.
Ne glede na to, da ima ARSO rok za izdalo okoljevarstvenega dovoljenja 6
mesecev, pricakujemo, da bomo OVD za odlagaliSde Leskovec pridobili v
mesecu juliju 2012. Pri izdaji OVD pa je pridakovati, da bo odlodba izdana le
za prehodno obdobje do konca leta 2013, ki ga predvideva Uredba o
odlaganju odpadkov na odlagali5cih (Ur.l. RS, 5t. 61/11). Po navedenem
obdobju bo potrebno zagotoviti tudi mehansko bioloSko predelavo, ki je
predvidena po projektu CeROD ll.

Odlaganje odpadkov na OdlagaliSdu Leskovec
Podjetje Cerod d.o.o...izvaja GJS odlaganja komunalnih odpadkov z obmodja MO
Novo Mesto in obdin luhemberk, Dolenjske Toplice, Sentjernej, Skocjan, Smarje5ke
Toplice, StraZa, Mirna ped, Semi6, ernomelj, Metlika, Kr5ko, BreZice, Sevnica in
Kostanjevica na Krki. Zaradi zadetka poskusnega izvalanja storitve obdelave
me$anih komunalnih odpadkov (klasifik. 5t. 20 03 01) in pokrivanja navedenih
stro5kov, se upo5tevaje poslovni plan podjetja sprejemajo tudi dodatne kolidine obdin
neustanoviteljic.

Predvideni ukrepi do pridobitve OVD (okoljevarstvenega dovolienia)
Zaradi in5pektorjevega ukrepa, ki je s 23.4.2012 prepovedal obratovanje odlagali5ca
za nenevarne odpadke Leskovec je bilo odlagaliSde zadasno zaprto od 23.4. do
27.4.2012.228.4.2012 se je na odlagali5cu zadelo zadasno skladi5denje, ki trenutno
deluje nemoteno. Tovrstno skladi5cenje lahko deluje upo5tevaje 22. Elen Uredbe o
odpadkih (Ur.l. RS, 5t. 103/2011), ki doloda, da je odpadke dovoljeno zadasno ali
predhodno skladi5citi najved 12 mesecev od njihovega nastanka ali prevzema, pri
dimer njihova kolidina ne sme presegati kolidine odpadkov, ki zaradi delovanja ali
dejavnosti povzroditelja odpadkov nastanejo ali jih zbiralec prevzame v 12 mesecih.
Pri zadasnem skladi5denju je potrebno upo5tevati tudi varstvo okolja in varovanje
dfovekovega zdravja (10. 6len Uredbe), kar pa je, glede na umestitev lokacije
zadasnega skladi5denja v Leskovcu, tudi upo5tevano.

O vseh vzrokih in aktivnostih podjetja je bil tekode obve5den organ upravljanja
podjetja (svet Zupanov), ki je tudi sprejemal ustrezne ukrepe, med drugimi tudi
odlocitev glede zadasnega skladi56enja odpadkov.
Alojz Turk, direktor

Dostaviti:
- Naslovu
- E-po5ta: alenka.muhic@novomesto.si
- arhiv. tu
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OBEINSKEMU SVETU
MESTNE OBEINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Odgovor na svetniSko pobudo oz. vpra5anje

NASLOV:

Projekt U niverzitetni kampus Drgandevje

TVEZA:

Projekt Univerzitetni kampus Drgandevje, 5t. 9003-f/2010/igg, podala
obdinska svetnica Mojca Novak

Pobuda /
vpra5anje:

Odgovor:

Kak5no je stanje na projektu univerzitetni kampus Drgandevje? Kaksne
so aktivnosti? KakSna je strategija? Kdo je odgovorni nosilec?

Za odgovor oziroma

porodilo smo povpra5ali direktorico Univerzitetno
raziskovalnega srediSca Novo mesto (v nadaljevanju URS), saj je URS v
skladu s Pogodbo o financiranju univerzitetnega in raziskovalnega sredi5ca
Novo mesto skupaj z MO NM odgovoren za izvedbo projekta izgradnje
kampusa.
Ze v letu 2007 ie URS Novo mesto oblikoval projektno nalogo za izdelavo prve
faze ldejne zasnove Univerzitetnega kampusa Novo mesto, ki naj bi, kot je
zapisano tudi v vladnem nadrtu projekta Gospodarskega sredi5da Novo
mesto, zraslo do konca leta 2011. V prvi fazi ldejne zasnove Univerzitetnega
kampusa Novo mesto, ki je bila aprila 2007 tudi javno predstavljena
predstavnikom gospodarstva, lokalnih skupnosti in civilne druZbe, je bila

predvidena gradnja Studentskega doma in znanstveno tehnolo5kega parka.
Dispozicija projekta je bila pravodasno oddana in je predstavljala osnovo za
programsko financiranje. V nadaljevanju je bilo potrebno izdelati Studijo
izvedljivosti, kije bila v pretelnem delu izdelana na URS Novo mesto. S strani
URS Novo mesto je bila v letu 2007 na MO NM, Oddelek za prostor, oddana
vloga za spremembo OLN. URS Novo mesto je pripravil vsebinski del
dispozicije projekta Gospodarsko sredi5de jugovzhodne Slovenije (GS), ki se
nana5a na Znanstveno tehnolo5ki park (ZTP).

Na URS Novo mesto so junija 2007 zakljudili s pripravo vsebinskega dela
Dokumenta identifikacije projekta (DllP). Projekt izgradnje Znanstveno
tehnoloSkega parka je tesno vezan na projekt izgradnje Univerzitetnega
kampusa Novo mesto znotral projekta Gospodarsko sredi6de Jugovzhodne

slovenije (v nadaljevanju: GS JVS), zato je nadaljnja priprava dokumentacije
odvisna od odloditve MONM o sofinanciranju priprave dokumentacije za
Univerzitetni kampus in odloditve vlade Republike Slovenije o nadinu
financiranja projekta Gospodarsko sredi66e Jugovzhodne Slovenije. V DllP za
Znanstveno tehnolo5ki park bo potrebno opredeliti bododega upravljavca
projekta, nadrt ter vire financiranja, ter prilagoditi terminski plan izvedbe
projekta.

Kasneje, v obdobju december 2007 - junij 2008, se je Ministrstvo za
gospodarstvo odlodilo, da bodo sofinancirani samo podprojekti, katerih
vsebina je gospodarske narave, torej poslovna cona, podjetni5ki inkubator in
morebitni tehnolo5ki park (ne pa univerzitetni kampus in znanstveno
tehnolo5ki park s podjetniSkim inkubatorjem). Na MONM je bila zato sprejeta
odlocitev, da se podjetni5ki inkubator, enota Novo mesto preseli iz Drgandevja
v Podbreznik (nosilec Razvojni center Novo mesto, zasebni partner lmos d.d.),
koncepta Drgandevja pa se ne spreminja in tam ostaja univerzitetni kampus in
znanstveno tehnolo5ki park. Univerzitetni kampus ter znanstveno tehnolo5ki
park so bili za sofinanciranje dodeljeni Ministrstvu za visoko Solstvo, znanost
in tehnologijo (MVZT). Do danes MVZT ni dolodil nobenih meril in kriterijev za
sofinanciranje.
Poleti 2008 sta MVZT in MONM podpisali Pismo o nameri, kjer MVZT izraZa
namero o investiranju za bivalni del, MONM pa je bila dolZna zagotoviti
sredstva potrebna za izgradnjo preostalega dela objekta, kar je MONM tudi
storila v rebalansu proraduna za leto 2008.

V letu 2009 je pri zagotavljanju prostorske infrastrukture URS Novo

mesto
sodeloval z MONM kot lastnikom zemlji5d in glavnim investitorjem. URS Novo
mesto je opravljal tudi koordinacijske aktivnosti med MONM, MVZT in
projektanti za Studentski dom ter ostale objekte 1. faze kampusa in izvalal
aktivnosti za kampus v sklopu Gospodarskega sredi5da JV Slovenije. Zaradi
pomanjkanja finandnih sredstev v obdinije URS Novo mesto pridel priprave na
postopek javno-zasebnega partnerstva. Postopek 6aka na nadaljnje korake, in
sicer bo zaradi trenutne situacije v gospodarstvu potrebno dobiti tudi finandno
podporo s strani ministrstev.
Pri zagotavljanju prostorske infrastrukture URS Novo mesto sodeluje z MONM
kot lastnikom zemlji5d in glavnim investitorjem. V preteklosti so oblikovali vsa
ustrezna gradiva, za kalera so bili odgovorni.

Strategija oz. dolgorodna vizija je v veliki meri odvisna od zagotovitve sredstev
s strani MONM oz. investitorja. Za doseganje strateSkih ciljev (univerzitetno
mesto), pa je/bo razvoj in izgradnja kampusa kljudnega pomena. Samo
ustrezna infrastruktura lahko nudi ustrezne univerzitetne in raziskovalne
pogoje, ki v nadaljevanju ponujajo moZnosti za gospodarski in intelektualni
razvoj regije.

.
.

V okviru GS JVS je projekt razdeljen na podprojekte:
Znanstveno tehnolo5ki park z mreZnim inkubatorjem,
Razvoj novih visoko5olskih programov in univerzitetni kampus ter

Poslovna cona Novo mesto.
Skupna investicijska vrednost projekta GS JVS po stalnih cenah po zadnje
izdelani Studiji izvedljivosti (Sl consult, avgust 2009), je77.907.027 EUR +
ddv ; to je 92.552.384 EUR. Od tega univerzitetni kampus 32.773.946 EUR
+ddv, Znanstveno tehnolo6ki park z mreZnim podjetni5kim inkubatorjem
7.800.583 EUR +ddv, poslovno-industrijska cona Cikava pa 37.332.498 EUR
+ ddv.

Za podprojekt Razvoj novih visoko6olskih programov in univerzitetni kampus
pa s strani Ministrstva za visoko Solstvo znanost in tehnologijo 5e ni bilo
izvedenih konkretnih aktivnosti in podanih izhodi5d ter pogojev v zvezi s
pripravo razpisa, na katerega bi lahko kandidirali.
Navedeno obmodje je pred neposredno pozidavo potrebno 5e komunalno
urediti, za kar je potrebno odkupiti 5e dele zemlji5d, po katerih je nadrtovana
javna infrastruktura v povr5ini cca- 72.OOO m2, izdelati projektno dokumentacijo
za komunalno infrastrukturo, investicijski program in program opremljanja, za
kar po oceni potrebujemo cca. 1. mio EUR. Stro5ke izgradnje komunalne
infrastrukture pa ocenjujemo na 4,6 mio EUR.
S projektom bo moZno nadaljevati v okviru zagotovljenih proradunskih
sredstev na tej postavki.
Aktivnosti trenutno mirujejo. Za nadalpe korake bi bile potrebne zagotovitve
dodatnih sredstev s strani MONM.
Nadaljnje aktivnosti v zvezi z realizacljo GS JVS pa so pogojene tudi z razpisi,
ki jih bodo pripravila pristojna ministrstva. Zato bo MO NM preko Razvojnega
centra Novo mesto in URS Novo mesto nadaljevala s potrebnimi aktivnosti za
pridobitev drZavnih oziroma evropskih sredstev za izvedbo projekta
>Gospodarsko sredi5de JV Slovenije< in promotorjev za izvedbo projekta po
principu javno-zasebnega partnerstva.

Pripravili:
URS:
Direktorica dr. Damjana MlKLle MILEK

MO NM
Daria PLANTAN
vodla urada za
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Suzana POJOCAR
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AleS BERGER
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Vodja qrada za Solstvo, Sport in mladino
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NOVAK
direktor obdinske uprave
BOTUT

