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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
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z Informacijo o stanju projekta
Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 26. 03. 2015.
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1. Informacijo o stanju projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan

26. 03. 2015.
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2. v spis
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•
Pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja (OVD)
Zaradi nove Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi, ki je v
veljavi od 1~. januarja 2015, je bila k naši vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja 20. 03.
2015 oddana dopolnitev načrta ravnanja z odpadki, skladno z novQ uredbo. Izdajo OVD-ja
pričakujemo do konca meseca marca 2015.
.
Na Upravnem sodišču še vedno teče reševanje tožbe CIČOZŽ zaradi zavrnitve statusa
stranskega udeleženca v postopku pridobivanja OVO.
• Pridobivanje gradbenega dovoljenja
Na Upravni enoti Novo mesto je v teku postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Rok za
dopolnitev vloge z OVO bo potekel dne 27. 3. 2015, zato smo na Upravni enoti Novo mesto
ponovno zaprosili za podaljšanje roka za dopolnitev vloge z odločbo o OVO. Pričakujemo
odobritev podaljšanja roka za dopolnitev.
•

Vsa PZI projektna.dokumentacija razen projektov elektroinštalacij za tehnologijo je izdelana
in predana naročniku.

•

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)
Nadzor CeROD II
13.864,01 €
Vodenje investicije Cerod
10.702,51 €
Skupaj
725.554,44 €

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

Preverba alternativnih možnosti črpanja evropskih sredstev in sredstev proračuna RS

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 je bil odgovor s strani pristojnega
ministrstva
negativen.
Prav tako ni možen delni prenos projekta v naslednjo finančno perspektivo 2014 - 2020 in v tej
finančni perspektivi ni predvideno financiranje okoljskih projektov s področja ravnanja z odpadki.
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.
•
Zaradi nastale problematike pri izvajanju projekta (nepridobljeno OVO in posledično
gradbeno dovoljenje, enostransko razveljavljene sofinancerske pogodbe in nepristajanje na
predlagane možnosti izvedbe projekta s strani države), ki podaljšujejo terminski plan izvedbe in
povzročajo neobvladljiva izvedbeno-tehnična in finančna tveganja, je naročnik dne 23.1.2015
izvajalcu poslal pisno obvestilo o ustavitvi vseh del.
•

Nadaljnje aktivnosti

CeROD, d. o. o. je seznanil Svet županov z izdelanim dokumentom »Izhodišča za ravnanje z
odpadki podjetja CeROD, d. o. o. po letu 2015«.
Svet županov je 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. Za pregled in presojo se bo imenovala strokovna komisija, ki bo izdelala
strokovno oceno smotrnosti investicije s predlogom variante. Potrditev predloga variante
ravnanja z odpadki se bo potrjeval na Svetu županov.

Občinski svet Mestne
predmetni investiciji.
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Pripravila:
Danica Okleščen
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Poslano:
- naslovnik,
- arhiv.
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