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ZADEVA: 7. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto;
odgovorov na sklop vprašanj št. 9001-4/2015 (Ce rod d.o.o.)

podaja

pojasnil
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Občinski svet se je na 7. seji dne 28.5.2015 seznanil s Poslovni planom j.p. CeROD d.o.o., za
leto 2015. V sklopu razprave pod to točko je bilo izpostavljenih nekaj vprašanj (v prilogi) na
katera v povzetkih tudi odgovarjamo:
Ad 1) Količine odpadkov; družbenice in nedružbenice
V zastavljenem vprašanju gre za napačno povzemanje podatkov iz česar sledijo tudi napačni
zaključki, zato podrobneje pojasnjujemo:
V letu 2014 je bilo s strani družbenic (15 občin) v okvirju izvajanja GJS sprejetih:
- 27.132 t odpadkov, od tega s strani MONM 7.771 t odpadkov (tabela 5, str. 15, PP 2015),
- s strani izvajanja posebnih storitev (trg) prav tako iz območja družbenic pa 11.413 todpadkov,
- s strani ne-družbenic pa 16.523 t odpadkov, kar skupne znese 55.068 t odpadkov na leto,
projekt Cerod II pa je bil predviden za 41.000 todpadkov.

Ad 2) Sprejem smeti iz drugih občin (nedružbenic)
Na Odlagališče Leskovec se ne sprejema več odpadkov iz območja MO Maribor in primestnih
občin Maribora. V preteklosti je bila odločitev posameznega komunalnega podjetja kje in kako
bo ravnal z odpadki iz svojega območja, zato podjetje Cerod ni imelo vpliva ali Snaga Maribor
vozi odpadke na sežigalnico v Celje ali ne.
Ad 3) Kakšna je cena za odlaganje odpadkov za občine nedružbenice?
Kot smo že pojasnili trenutna cena za občine družbenice (15 občin) za izvajanje storitve
obdelave znaša 33,56 EURI t in za storitev odlaganja odpadkov 72,62 EUR/t.
Cene za izvajanje storitev obdelave in odlaganja odpadkov iz drugih območij (nedružbenice)
so višje kot za občine družbenice.
Zahtevan podatek o ceni za ostale očine - nedružbenice se nanaša na pravne posle posebnih
storitev oz. ti. tržnega ponujanja storitev ravnanja s komunalnim; odpadki. Cerod d.o.o., ki
upravlja odlagališče z opravljanjem gospodarske javne dejavnosti ne dosega polne kapacitete,
zato »trži« proste kapacitete na trgu in dosega ceno z opravo storitve, ki jo pridobi na odprtih
razpisih.
V tem delu družba Cerod torej ne more razkriti podatka o cenah tudi iz razloga, ker jih šteje za
poslovno skrivnost. Z razkritjem cene bi bila upravljavcu odlagališča lahko povzročena škoda.
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Ad 4) Sprejemanje odpadkov iz ostalih regij
V poglavju 7 (Plan sprejema in deponiranja odpadkov za leto 2015) so v tabeli 7 prikazane
količine odpadkov, ki jih bo podjetje CeROD sprejelo iz drugih občin z namenom znižanja lastne
cene in pokrivanja dela stroškov odlaganja MKO.
Kot smo že poročali (gradivo za 4. sejo OS; svet.vpr. št. 9001-9/2014-18; na kar se delno
nanaša tudi to vprašanje) se v letih 2011, 2012, 2013 in del 2014 storitev obdelave odpadkov
komunalnim podjetjem ni zaračunavala (občani iz občin ustanoviteljic tako strošek obdelave niso
plačevali). S prihodki od odlaganja odpadkov iz občin nedružben ic se je pokrivala neusklajena
(prenizka) cena storitev obdelave in odlaganja odpadkov pri opravljanju GJS. Prihodki iz tega
naslova so razvidni iz spodnje tabele:
2011
2012
2013
2014

2.614.723,55
2.615.667,14
2.510.038,93
879.111,43

EUR
EUR
EUR
EUR

Navedeno ne pomeni, da je ta znesek dobila neposredno MO Novo mesto, ampak je ta znesek
predstavljal kritje stroška obdelave za vse občane občin ustanoviteljic (15 občin).
Tudi od leta 2014 dalje prihodki, ki izhajajo iz opravljanja posebnih storitev zmanjšujejo lastno
ceno posamezne javne služb. Občani vseh občin družbenic tako plačujejo manj za ravnanje s
komunalnimi odpadki, kot pa če pokrivanja »prenizke« cene ne bi bilo iz naslova posebnih
storitev (trg).

Ad 5) Odprava smradu
Upravljavec odlagališča izvaja in je že izvedel vrsto aktivnosti, da bi se širjenje neprijetnih vonjav
v okolje zmanjšalo na minimum in bo tudi v prihodnje intenzivno iskal rešitve za zmanjševanje
širjenja vplivov Odlagališča Leskovec v okolje.
Glavna vzroka za nastajanje neprijetnih vonjav na in ob Odlagališču Leskovec v okolje sta tudi
akumulirana izcedna voda v skledi odlagališča kot posledica obilnih padavin v zimi 2012/2013 in
v letu 2014 ter slaba propustnost telesa odlagališča za ponikanje retentata, zato le ta prehaja po
najkrajši poti v izcedno vodo.
Retentat se zato ne filtrira s pronicanjem skozi odložene odpadke, kot je to predvideno v
projektu za ČN, posledica pa je močno povečana obremenjenost izcedne vode.
Poleg navedenega pa je dejstvo, da dlje ko se izcedna voda zadržuje v skledi odlagališča, slabši
so pogoji za njeno čiščenje/odstranjevanje, saj je za njeno čiščenje potreben daljši čas,
predvsem pa je potrebno uporabiti večje količine preparatov kakor sicer.
Z namenom omejevanja širjenja neprijetnih vonjav v okolje se je izvedlo več različnih ukrepov
kot so:
~ prekritje dela odlagališča s folijo za odvajanje meteorne vode in preprečevanja
izparevanja iz deponije, s čimer se zmanjšuje odprtost deponije, kar posledično pomeni
tudi manj izcedne vode in izparin (zadnje fazno prekritje izvedeno v juniju 2015),
~ izdelava novega drenažnega sistema za ponikanje retentata v telo odlagališča,
~ prekrit je jaškov in bazenov v katerih se nahaja izcedna voda/retentat,
~ povezava vseh potencialnih virov neprijetnih vonjav na prenovljene filtre zraka oziroma
na plinsko postajo z baklo,
~ zaradi večje obremenjenosti izcedne vode je bil povečan pralnik zraka in dograjen
kemični filter zraka, s čimer je kar v največji možni meri omejen oziroma preprečen izpust
H2S v zrak in omejeno ši~enje neprijetnih vonjav v okolje. Poleg tega so bili izvedeni še
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dodatni ukrepi, ki pa so neposredno povezani s telesom odlagališča, kjer prav tako
nastajajo neprijetne vonjave.
Širjenje neprijetnih vonjav v okolje se je z izvedenimi ukrepi močno ublažila in omejilo.
V fazi izvajanja so naslednje aktivnosti:
• preizkušanje/testiranje vpihovanja CO2 v izcedno vodo z namenom korekcije nivoja pH v
izcedni vodi (zamenjava reagenta H2S04),
• izvajajo se študije v smeri predčiščenja izvedne vode in rešitve v zvezi zretentatom koncentrat, ki ostane na membranah po filtraciji in se odvaja v poseben bazen, od koder
se kasneje prečrpava na vrh deponije, kar pa se je izkazalo za neustrezno,
• izvedbo testiranja zgoščevanja retentata in vezava njegovega zgoščenega dela s
pepelom,
• iskanje potencialnih izvajalcev za začasno izvajanje čiščenje preobremenjene izcedne
vode izven Odlagališča Leskovec.

Ad 6) Odprava smradu - obvestilo krajanom
Kontakti za potrebe obveščanja krajanov in neposrednih živečih prebivalcev so vzpostavljeni. V
primeru pričakovanih dnevnih večjih emisij zraka družba CeROD o tem obvesti vse prebivalce v
tangiranih naseljih.

Ad 7) Selitev upravnega dela družbe na lokacijo deponije v Leskovcu
Z namenom možnosti oddajanja v najem ali prodaje poslovnih prostorov je bila v letu 2011
narejena ANALIZA EKONOMSKIH UČINKOV navedenih možnosti. Pri tem se je presojal:
davčni-računovodski vidik,
tržna vrednost poslovnih prostorov,
stroški v zvezi s selitvijo,
pridobitev nadomestnih prostorov, opcijsko tudi najema.
Iz omenjene analize izhajajo načini razpolaganja z nepremičnino in VISIna vrednosti
nepremičnine, ki bi jo s prodajo bilo potrebno doseči, da bi omogočalo ekonomsko upravičenost
poslovne odločitve za prodajo. Pri vseh transakcijah pa je potrebno dosledno upoštevati Zakon o
javnih naročilih in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Glede na celovit vidik predmetne zadeve sprememba sedeža družbe ni bila predvidena.
Ad 8) Odgovornost posameznikov
Odškodninske odgovornosti posameznikov MO Novo mesto ali družba CeROD do sedaj še ni
ugotavljala.
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