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ZADEVA: 25. seja občinskega sveta; Odgovor na svetniško vprašanje svetnika Janeza
Selaka; CeROD, aktivnosti, problematika emisiji v okolje
V zvezi z vprašanjem glede aktivnosti na CeROD-u, s poudarkom glede neprijetnih vonjav na
Odlagališču Leskovec, podajamo naslednje pojasnilo:

Projekt CeROD II. faza
Uvodoma pojasnjujemo, da je projekt CeROD razdeljen na dva dela, in sicer CeROD 1, ki je
že zaključen in CeROD II, ki je trenutno v izvajanju. Oba projekta sta v neposredni povezavi
in se financirata iz sredstev EU Kohezijskega sklada, državnega in občinskega proračuna.
V zvezi s projektom Cerod II, je bila nosilcu projekta CeROD II izdana odločba, katere
predmet je dodelitev sredstev za projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza«.
Celotna investicija CeROD II obsega:
gradnjo mehansko-biološke naprave (t.i. objekt MBO),
zunanjo (prometno) ureditev,
čistilno napravo (ČN) za izcedne in odpadne tehnološke vode (že izvedeno),
Postavitev male plinske elektrarne (električna izraba plina) in
Izgradnjo informacijskega sistema.
Projekt CeROD II se je v 1. 2012 že začel izvajati po delih, in sicer na podlagi izvedenega
postopka izbora izvajalca in podpisanih pogodb za izgradnjo čistilne naprave za izcedne

vode.
Za zagotovitev črpanja kohezijskih ter državnih sredstev je bilo potrebno z Ministrstvom
kmetijstvo in okolje skleniti še pogodbo o sofinanciranju projekta.
Dne 25. 04. 2014 je bila z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje podpisana pogodba
sofinanciranju projekta »Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt Regijski center
ravnanje z odpadki Dolenjske - II. faza«. Trenutno je v izdelavi oz. predaji projekt
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
Na ARSO paje v teku obravnava vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

za
o
za

za

Delovanje civilne iniciative in aktivnosti

Podjetje CeROD se je zaradi opozoril občanov KS Brusnice, Civilne iniciative za čisto okolje
in zdravo življenje (CIČOZŽ iz območja Občine Šentjernej) ter lastnih zaznavanj konec leta
2013 odzvalo s pojasnili glede na problematiko smradu ter začelo z aktivnostmi za
preprečevanje emisij smradu.
Zaradi problematike, ki jo je vzpostavila civilna iniciativa je v letu 2014 začela delovati
Operativna skupina za spremljanje aktivnosti na CeROD, ki se mesečno sestaja. Glavni
namen skupine je sicer tekoče pregledovanje aktivnosti in ukrepov glede neprijetnih vonjav.
Ne glede na osnovni namen skupine pa so se pojavile tudi ostale težnje, in sicer želja po
predstavitvi projekta CEROD II, organizacija ogledov podobnih centrov za ravnanje z
odpadki, zagotovitev, da bodo z izgradnjo objekta za MBO rešeni vsi ostali problemi glede
emisij (smrad, hrup, voda).
Iz tega razloga se izvajajo skupni sestanki s predstavniki civilne iniciative, Občine
Šentjernej, KS Brusnice, MO Novo mesto in podjetjem Cerod na temo obvladovanje emisij
in vplivov na okolje iz deponije. Skupina se je na formalnih srečanjih do sedaj sestala S-krat.
Operativna skupina se bo sestajala tudi v prihodnje, do sedaj pa so bile glede preprečitve
neprijetnih vonjav izvedene naslednje aktivnosti:
prekrit je bil del deponije,
prekriti so bili bazeni za izcedno vodo, pri čemer je nameščen sistem izsesavanja
zraka,
nameščen je bil ustreznejši kemični filter pri čistilni napravi, ki je nadomestil obstoječi
filter,
proučene so bile možnosti za zamenjavo kisline H2S04, ki se uporablja pri ČN, in sicer
v sodelovanju s Kemijskim inštitutom iz Ljubljane ter družbo, ki je specializirana za
odstranjevanje neželenih emisij,
izvedena je bila sanacija pralnika zraka (gre za predelava pralnika zaradi zmanjšanja
emisij);
izvedlo se je povezovanje dodatne ČN in ČN Cerod na skupni pralnik zraka;
v maju se je začelo izvajati dodatno pokrivanje odlagalnega polja še za 5.000 m2,
trenutno podjetje proučuje možnosti glede zmanjševanja vnosa retentata v telo
odlagališča in posledično zmanjšanje porabe kisline v procesu čiščenja na ČN
CeROD. Z ugodno rešitvijo bi se posledično zmanjšala koncentracija H2S v zraku.

o vseh vzrokih glede emisij in aktivnostih podjetja sta tekoče obveščena organa upravljanja
podjetja (svet županov in nadzorni svet), ki sta tudi sprejemala ustrezne ukrepe, med drugimi
tudi odločitev glede investicije za obvladovanje emisij.
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