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Po prekinitvi pogodbe, ki je bila dne 27. 09. 2013 sklenjena med MO Novo mesto, kot
naročnikom in Helector S.A. ter Riko d.o.o. kot izvajalcem za izvedbo projekta »Regijski center
za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza«, ker je bil načrtovani obrat MBO, po prepričanju občin
družbenic, predimenzioniran glede na pričakovano količino mešanih komunalnih odpadkov
(MKO), so v podjetju CeROD, d. o. o. pripravili koncept novega manjšega projekta, ki zajema
izgradnjo obrata za mehansko biološko predelavo odpadkov (MBO) s pripadajočo zunanjo
ureditvijo in komunalno infrastrukturo. Pri zasnovi MBO so narejene pomembne poenostavitve in
racionalizacije pri gradnji ter tehnološki opremi.
V MBO je predvidena letna kapaciteta obdelave MKO in kosovnih odpadkov v količini cca 25.000
ton, biološko razgradljivih odpadkov cca 3.500 ton in nekomunalnih odpadkov cca 6.500 ton. Na
odlagališče se bo odlagal preostanek predelave MKO v količini cca 30 % glede na količino
sprejetih odpadkov (sedaj se odloži cca 80 %).
Izgradnjo je možno zaključiti do konca leta 2016, če se takoj pristopi k realizaciji in ne bo
časovnih zamikov iz naslova reševanja morebitnih pritožb v postopkih pridobivanja upravnih
dovoljenj ter v postopku oddaje javnega naročila izvajalcu gradnje. Poskusno obratovanje se bo
izvajalo v letu 2017, ko je predviden tudi začetek rednega obratovanja.
Z realizacijo investicije bo na lokaciji odlagališča Leskovec zagotovljeno zakonsko skladno,
celovito in dolgoročno ravnanje s komunalnimi odpadki za občane iz območja v CeROD
vključenih občin.
S celostnim pristopom pri ravnanju z odpadki bo izpolnjen pogoj 1 sofinancerja čistilne naprave,
da ne bo potrebno vračilo prejetih kohezijskih sredstev in sredstev RS (cca 950.000 EUR).
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Zaradi spremembe obsega projekta CeROD II (izvedena je le ČN) bo za sofinanciranje ČN izdana sprememba
Odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev in sredstev proračuna RS, pri čemer je za sofinancerja ključno, da
upravičenci sredstev zagotovijo celovito ravnanje z odpadki v predvidenem prihodnjem obdobju tj. najpozneje do
leta 2021, kar se bo s strani sofinancerja tudi preverjalo. V te namene je izdelana novelacija študije izvedljivosti in
podana vloga za spremembo Odločbe, v kateri je opredeljeno, da se bodo komunalni odpadki iz prispevnega
območja CeROD dolgoročno obdelovali v novozgrajenem objektu MBO v Leskovcu ter da se bodo preostanki
obdelave odpadkov odlagali na lokaciji v Leskovcu. Zato navedene rešitve predvidenega ravnanja z odpadki ni
možno spreminjati, saj bo potrebno prejeta sofinancerska sredstva vrniti, če projekt ne bo realiziran kot je
opredeljeno v študiji izvedljivosti in v vlogi za spremembo Odločbe.

Iz prejetih informativnih ponudb za prevoz in predelavo mešanih komunalnih odpadkov v drugih
centrih v Sloveniji je v primerjavi s predelavo odpadkov v novem MBO v Leskovcu razvidno, da
bo cena ravnanja z odpadki za občane iz prispevnega območja CeROD-a nižja, če se bodo
odpadki predelali v centru za ravnanje z odpadki v Leskovcu.
Investicija bo imela pozitivne učinke na okolje, saj bodo komunalni odpadki kakovostno predelani
in pa odloženi na isti lokaciji (v bistveno manjših količinah glede na sedanje stanje).
Na ta način bo tudi v prihodnje zagotovljena učinkovitost in rentabilnost poslovanja podjetja
CeROD, d. o. o. - podjetje bo poleg odlaganja izvajalo tudi storitve predelave odpadkov.
Svet županov družbe CeROD je na podlagi izdelane investicijske dokumentacije potrdil
investicijsko namero vezano na izgradnjo MBO in je pooblastil podjetje CeROD, d. o. o., da
pristopi k izvedbi javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje ter nadzor pod odložnim pogojem,
da se v času do izbire izvajalca zagotovijo potrebna finančna sredstva v skupni višini cca 8,8 mio.
EUR brez DDV (delno podjetje CeROD, d. o. o. in delno občine družbenice). Občine družbenice
CeROD-a bodo tudi pristopile k dogovoru o deležih financiranja s strani posameznih občin ter
ostalim dogovorom v zvezi z izvedbo predmetne investicije.
Za ravnanje z MKO v času gradnje novega MBO (od 1. 1. do 31. 12. 2016) je iz izdelane
investicijske dokumentacije razvidno, da je za podjetje (učinkovitost in uspešnost, kontinuiteta
del, zaposlitve…) in občane (cenovni in okoljski vidik) najboljša rešitev, če se MKO začasno
skladiščijo (balirajo) v sklopu Centra za ravnanje z odpadki v Leskovcu. Podjetje CeROD bo v
postopku javnega naročila pridobilo ponudbe za nakup in opcijsko za najem balirne linije,
dokončna odločitev o začasnem ravnanju z odpadki se bo sprejela naknadno.
S spoštovanjem,

Gregor MACEDONI
ŽUPAN
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