OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Datum: 10.10.2013
OBČINSKI SVET
OBČINE AJDOVŠČINA
NASLOV:

KONCEPT GOSPODARJENJA S KOMUNALNIMI
IN PODOBNIMI ODPADKI NA OBMOČJU OBČINE
AJDOVŠČINA

GRADIVO PRIPRAVIL:

Župan Marjan Poljšak
Komunalno stanovanjska družba – Egon Stopar,
Igor Madon
Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske
javne službe
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora
Odbor za finance in premoženjske zadeve

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 32. redni seji dne 17.10.2013 obravnava
in sprejme:

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:
SKLEP O POTRDITVI KONCEPTA GOSPODARJENJA S KOMUNALNIMI IN
PODOBNIMI ODPADKI NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA
Potrdi se Koncept gospodarjenja s komunalnimi in podobnimi odpadki na območju
občine Ajdovščina od 2013 dalje, št. 353-77/2003-70, izdelan v oktobru 2013.

Številka: 353-77/2003-70
Datum:
ŽUPAN
Marjan Poljšak, l.r.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12) je Občinski svet na
___ redni seji dne _____ sprejel
1. Občina Ajdovščina še naprej sodeluje v projektu nadgradnje Centra za ravnanje z
odpadki (CERO) Nova Gorica kot sofinancerka, soinvestitorka in kot solastnica
novozgrajene infrastrukture v višini vloženih sredstev v letih 2011 do 2013 v skupnem
znesku 175.656,05 EUR.
2. Občinski svet Občine Ajdovščina pooblašča župana, da na podlagi točke 1. tega sklepa
sklene aneks št. 4 k Pogodbi o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje
Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica (osnovna pogodba št. 353-01-3/2002-83 z
dne 04.10.2010, aneks št. 1 z dne 04.10.2010, aneks št. 2 z dne 07.10.2011, aneks št.
3 z dne 10.07.2013).
3. Ta sklep prične veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine Ajdovščina.
Številka: 353-77/2003-71
Datum:

ŽUPAN
Marjan Poljšak, l.r.

PREDLOG SKLEPA št. 3:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12) je Občinski svet na
___ redni seji dne _____ sprejel

SKLEP
1. Občinski svet Občine Ajdovščina pooblašča župana, da podpiše Odlok o ustanovitvi
Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o., ki je bil
sprejet na 30. redni seji dne 08. 07. 2013, pod pogojem, da se predhodno sklene aneks
št. 4 k Pogodbi o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje Centra za
ravnanje z odpadki Nova Gorica (osnovna pogodba št. 353-01-3/2002-83 z dne
04.10.2010, aneks št. 1 z dne 04.10.2010, aneks št. 2 z dne 07.10.2011, aneks št. 3 z
dne 10.07.2013).
2. S tem sklepom se razveljavi 1. točka sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina št.
014-4/2013 z dne 08. 07. 2013.
Številka: 014-4/2013-15
Datum:

ŽUPAN
Marjan Poljšak, l.r.

Obrazložitev

1. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

Razlogi za oblikovanje navedenega predloga koncepta gospodarjenja s komunalnimi
in podobnimi odpadki na območju Občine Ajdovščina so številni, najbolj pomembni
so naslednji:
- projekt RCERO Nova Gorica je zaradi izrednega realnega zmanjšanja količin
mešanih komunalnih odpadkov, med drugim tudi zmanjšanja zaradi izstopa Idrije,
postal ekonomsko neracionalen, k čemur bistveno prispeva tudi pospešeno
ločeneno zbiranje odpadkov v gospodinjstvih in v proizvodnih podjetjih;
- izkušnje RCERO iz drugih regij Slovenije: Koroška, Prekmurje, Dolenjska ter
nasploh dogajanja na področju ravnanja z odpadki na ravni Slovenije, so
zahtevale in še naprej zahtevajo ponoven temeljiti razmislek o smiselnosti do
sedaj veljavnih smernic Ministrstva za okolje o oblikovanju regijskih centrov za
ravnanje z odpadki, ki vključujejo relativno prevelike sisteme za mehansko
biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostanka odpadkov;
- pri vzpostavljanju regijskih centrov je zaradi racionalnosti, smiselno čim bolj izrabiti
že obstoječo infrastrukturo v občinskih in subregijskih centrih za ravnanje z
odpadki;
- Severna Primorska (z ali brez Idrije) je brez dvoma sposobna združiti strokovno
znanje in infrastrukturo v enovit sistem ravnanja z odpadki, od uporabnika do
izrabe odpadkov (reciklaža reciklabilnih odpadkov, sežig gorljivih odpadkov,
odlaganje ostanka, odlaganje inertnih odpadkov).
Občina Ajdovščina je v projektu RCERO Nova Gorica do sedaj sodelovala
maksimalno konstruktivno, predvsem s ciljem znižanja nepotrebnih investicijskih
stroškov in ureditve ustrezne pogodbe med partnerji. Z izstopom občine Idrija ter
zaradi zaprtja odlagališča Volče (Komunala Tolmin) in grožnje zaprtja obstoječih
odlagališč Stara Gora (Komunala Gorica) in Dolga Poljana (KSD Ajdovščina) se je
položaj še dodatno bistveno poslabšal ter so naša kritična razmišljanja in iskanje
drugačne rešitve še bolj nujna.
Predlagani koncept je nadaljevanje smeri, ki smo si jo zastavili v naši subregiji že leta
2002 in predvsem v letu 2008 s sprejeto Strategijo nadaljnjega razvoja dejavnosti z
odpadki za obdobje 2009-2015. Da bi našemu konceptu lahko sledili, pa bi morali biti
izpolnjeni nekateri osnovni pogoji, predvsem zagotovitev ustrezno velikega pokritega
prostora v Centru za ravnanje z odpadki Ajdovščina (Dolga Poljana), v katerega bi
premestili obstoječo sortirno linijo, objekt pa bi nam služil tudi za začasno
skladiščenje nekaterih vrst odpadkov. Potrebna je torej ustrezna infrastruktura v
Centru za ravnanje z odpadki Ajdovščina, podoben tehnološki sklop na lokaciji
Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica (Stara gora) in, zelo bistveno, poenoten
sistem zbiranja in prevoza odpadkov v celotni regiji. S tem bi bil po našem mnenju
zagotovljen najbolj optimalen in racionalen način ravnanja z odpadki v regiji.

2. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:

Na proračun občine Ajdovščina sprejetje sklepa ne bi imelo vpliva na proračun, saj bi sredstva, predvidena za vlaganje v RCERO
Nova Gorica prerazporedili za vlaganja v infrastrukturo za zbiranje odpadkov in v dopolnitev obstoječe infrastrukture za obdelavo
odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Ajdovščina (Dolga Poljana). Sprejetje tega sklepa vpliva na povečanje virov financiranja
ostalih občin Severne Primorske skladno s spodnjo tabelo, v kateri je delež Občine Ajdovščina razdeljen na vse ostale občine v
skladu z deleži po novelaciji IP.
PREGLEDNICA VIROV FINANCIRANJA PO PREDLAGANEM KONCEPTU, ČE SE DELEŽ OA PORAZDELI MED VSE
OBČINE RAZEN IDRIJE

Vrednosti v €
Občina Ajdovščina
Občina Bovec
Občina Brda
Občina Cerkno
Občina Idrija
Občina Kanal ob Soči
Občina Kobarid
Občina Miren-Kostanjevica
Mestna občina Nova Gorica
Občina Renče-Vogrsko
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Tolmin
Občina Vipava
SKUPAJ

Vir financiranja
skladno z novelacijo
IP
1.400.432,00
298.657,00
501.914,00
333.117,00
119.225,00
533.740,00
317.801,00
427.733,00
3.338.359,00
384.661,00
695.262,00
849.066,00
372.364,00

Delež po
nov. IP
14,63%
3,12%
5,24%
3,48%
1,25%
5,58%
3,32%
4,47%
34,88%
4,02%
7,26%
8,87%
3,89%

Vir financiranja po
predlaganem konceptu
175.656,05
344.078,38
578.198,63
383.779,31
119.225,00
614.974,40
366.134,01
492.807,87
3.846.146,77
443.184,71
800.954,06
978.196,66
428.995,15

9.572.331,00

100,00%

9.572.331,00

Razlika
Nov delež
-1.224.775,95
1,84%
45.421,38
3,59%
76.284,63
6,04%
50.662,31
4,01%
0,00
1,25%
81.234,40
6,42%
48.333,01
3,82%
65.074,87
5,15%
507.787,77
40,18%
58.523,71
4,63%
105.692,06
8,37%
129.130,66
10,22%
56.631,15
4,48%
0,00

100,00%

SIMULACIJA IZRAČUNA CENE OBDELAVE IN ODLAGANJA ODPADKOV V PRIMERU UPOŠTEVANJA REALNIH KOLIČIN ODPADKOV
IN V PRIMERU ZAPRTJA ODLAGALIŠČA DOLGA POLJANA OD 2014 DALJE
1. CENA PO IP - PREDVIDENE KOLIČINE
DO 2014
2014
2015
2016
Leto
Količine odpadkov po predvidevanjih v IP
3494
4944
4828
4703
(14,63% od celotne količine v regiji )
Cena obdelave in odlaganja mešanih kom. odpadkov v €/t
67,50
120,00
120,00
101,76
(2014-2015 na rampi Dolga Poljana, 2016 na rampi N. Gorica po IP)
Prevoz Ajdovščina-Nova Gorica (€/t)
0,00
0,00
0,00
10,00
Skupaj cena (€/t)
67,50
120,00
120,00
111,76
Cene prevzema odpadkov za leti 2014 in 2015 so ocenjene na podlagi pridobljene ponudbe Papirservis Ljubljana (KSD - objava JN sept. 2013)
Cena za leto 2016 je povzeta iz investicijskega programa ob predvidenih količinah odpadkov in povečana za stroške prevoza v Novo Gorico
Leto
Stroški obdelave in odlaganja mešanih kom. odpadkov (do leta 2015
se javna služba izvaja na našem odlagališču, od leta 2016 dalje pa v
Novi Gorici)

DO 2014

2014

2015

2016

235.845,00

593.280,00

579.360,00

525.607,28

1.934.092,28

+ VLAGANJE v RCERO (po novelaciji IP)

194.715,00

591.488,00

614.229,00

0,00

1.400.432,00

SKUPAJ STROŠKI OBČANOV IN OBČINE
*
V stroških niso zajeti inv. vzdrž. dela v RCO Dolga Poljana

430.560,00

1.184.768,00

1.193.589,00

525.607,28

3.334.524,28

Glede na zmanjševanje količin odpadkov se predvideva, da bodo količine bistveno zmanjšane, kar bo vplivalo na povečanje
cene od leta 2016 dalje.

SKUPAJ:

2. SIMULACIJA CENE - REALNE KOLIČINE

Ocenjene količine preostanka odpadkov po letih

DO 2014
3494

2014
3100

Po
dokončanju
RCERO N.
Gorica
2015
2700
2500

Razlika po letih (povišanje cene ali subvencija cene
0
0
0 246.207,00
Ocenjena cena prevzema odpadkov na rampi glede na realne
količine odpadkov (v €/t) *
210,00
67,50
120,00
120,00
* do leta 2016 se ne predvideva povišanja cena za obdelavo in odlaganje odpadkov, saj so trenutno cene na trgu tudi celo nižje
od zgoraj navedene cena in količine odpadkov nanjo ne vplivajo

Iz izračunov v zgornjih tabelah je razvidno, da bo zaradi trenda upadanja količin mešanih komunalnih odpadkov, cena na rampi v
Novi Gorici občutno višja od planirane v investicijski dokumentaciji. To potrjuje ugotovitev, da je infrastruktura, ki se bo gradila v
sklopu projekta RCERO Nova Gorica predimenzionirana glede na dejanske količine odpadkov.
ŽUPAN
Marjan Poljšak, l.r.

KONCEPT GOSPODARJENJA S KOMUNALNIMI IN PODOBNIMI ODPADKI NA
OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA OD 2013 DALJE
1. Še naprej bomo sledili 26.6.2008 na Občinskem svetu sprejeti Strategiji nadaljnjega
razvoja dejavnosti z odpadki za obdobje 2009-2015, ki nas usmerja, da s čim manjšimi
stroški čim bolj učinkovito in okoljsko ustrezno ravnamo z odpadki, kar pomeni čim večji
delež odpadkov uporabiti ali predelati in obenem čim manjši delež odpadkov
zakopavati.
2. Naše nadaljnje sodelovanje v projektu RCERO bomo prilagodili tako, da uresničevanje
naše Strategije ravnanja z odpadki ne bo bistveno ogroženo (priloga sklep št. 2).
3. Zaradi izredno spremenjenih okoliščin v dejavnosti ravnanja z odpadki je postal sedanji
projekt RCERO ekonomsko neracionalen, ker so predvidene količine preostanka
mešanih komunalnih odpadkov nerealne (za območje občine Ajdovščina po pogodbi iz
leta 2008 so se količine odpadkov iz 6.434 ton zmanjšale na okrog 3.500 ton) in bo imel
negativni vpliv na stroške ravnanja z odpadki, kar bo pomenilo še dodatno finančno
obremenjevanje občanov ali pa potrebo po zagotavljanju subvencije iz občinskega
proračuna za pokrivanje obratovalnih stroškov in amortizacije.
4. Ker ne želimo ovirati občin, ki verjamejo oziroma so zase izračunale utemeljenost in
primernost projekta RCERO, jim ponujamo, da prevzamejo investicijski delež Občine
Ajdovščina in pravice, ki izhajajo iz tega, kot so to že storile v primeru Občine Idrija,
Občina Ajdovščina pa ostaja v projektu sodelujoča s količinami in kot formalni
soustanovitelj javnega podjetja, seveda brez pravic, ki jih nosi sofinanciranje (enotna
cena za sprejem odpadkov).
5. Vsem ostalim občinam Severne Primorske ponujamo, da proučijo in obravnavajo naš
“Predlog gospodarjenja z odpadki v ajdovskem zbirnem odpadkovnem območju”
(priloga), ki bi ob ustrezni izvedbi pomenil nižje stroške za občane in Občine, predvsem
bistveno nižje stroške amortizacije opreme in objektov. Po tem predlogu je potrebno
obstoječe centre za ravnanje z odpadki, lahko tudi kot pretovorne postaje, nadalje
postopno urejati in izpopolnjevati z bistveno nižjimi stroški za investicije od
obravnavane investicije RCERO.
Priloga:

Predlog gospodarjenja z odpadki v ajdovskem zbirnem odpadkovnem območju tudi
predlog za Severnoprimorsko regijo

Številka: 353-77/2003-70
Datum:

Pripravili:
Župan
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
Občinska uprava

