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UVOD
Blaginja držav razvitega sveta terja svoj davek. Vse večji gospodarski razvoj pripomore k vse
večjemu zadovoljevanju potreb vsakega posameznika, ki pridobljene dobrine izkoristi in jih,
ko izgubijo svojo uporabnost, zavrže, ne da bi bilo poskrbljeno za njihovo nadaljnjo snovno
izrabo.
Tu se pojavi problem nepravilno snovno izrabljenih odpadkov oziroma odlaganje odpadkov,
ki niso primerno obdelani, in zato povzročajo nastajanje škodljivih emisij, ki se odvajajo v
podzemne vode in zrak. Da bi preprečili nastajanje emisij toplogrednih plinov in s tem
preprečili trajne posledice segrevanja ozračja, moramo najpozneje do leta 2015 pričeti
zmanjševati emisije toplogrednih plinov (Brandt, 2007, str. 30–33).
Slovenija se je z vstopom v Evropsko unijo zavezala k aktivnem zmanjševanju emisij
toplogrednih plinov v zrak in se na področju ravnanja z odpadki zavezala, da bo prilagodila
zakonodajo in dejanske razmere na terenu. V zameno bo lahko črpala investicijska sredstva za
izgradnjo infrastrukture, ki bodo zagotavljala izvedbo postavljenih ciljev. V ta namen je
država izdelala operativni program, po katerem je predvideno zaprtje neustreznih odlagališč
in postavitev novih sodobnih centrov za ravnanje z odpadki.
Namen dela je predlagati možne strategije razvoja Centra za ravnanje z odpadki Špaja dolina
(v nadaljnjem besedilu: CERO Špaja dolina) in tako povečati učinkovitost delovanja in obseg
izvajanja storitev, hkrati pa pomagati iskati rešitve, ki ne bodo pripeljale do zaprtja centra.
Cilj diplomskega dela je s pomočjo analize okolja in SWOT analize oblikovati smernice
razvoja CERO Špaja dolina in ugotoviti najboljši možni način nadaljnjega razvoja, ki bo
uporabnikom centra nudil ekonomsko upravičene storitve, prizadetim prebivalcem pa vseeno
omogočila trajnostni razvoj sonaravnega okolja. Na osnovi izvedenih analiz bom skušal
ugotoviti šibke točke dosedanjega poslovanja in poiskati prednosti in priložnosti, ki bodo
ponujale možnosti za osnovanje strategije razvoja centra.
Pri pisanju se bom opiral na pridobljeno strokovno literaturo, članke, strokovne študije,
internetne vire in interno gradivo podjetja. Diplomsko delo obsega devet poglavij. Najprej
bom predstavil trenutne razmere na področju varovanja okolja in kako se udejanjanjo v
slovenski zakonodaji. Da bi lahko v nadaljevanju preučili izvajanje postavljenih zahtev v
praksi, bom natančneje predstavil ključni dokument na področju ravnanja z odpadki, to je
Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih
biorazgradljivih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: operativni program). Osnova za izpeljavo
posameznih strategij bodo preučitev širšega in ožjega okolja že obstoječega odlagališča Špaja
dolina, izdelava SWOT analize centra in opredelitev pričakovanih razmer po vzpostavitvi
CERO Špaja dolina. V zadnjem delu bom izpeljal možne strategije razvoja CERO Špaja
dolina in podal sklep o svojih ugotovitvah.
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1 OKOLJEVARSTVENA PROBLEMATIKA
Ljudje imamo le en planet, ki smo ga podedovali od naših prednikov, zato se moramo
zavedati, da je Zemlja danes ogrožena, naša vrsta pa izpostavljena izumrtju (Matsuura, 2008).
Človeške potrebe so povzročile spremembe v našem ozračju, zato bo ravnanje človeštva
bistveno vplivalo na podnebne spremembe, ki so iz leta v leto močnejše in bodo pustile
posledice na ekosistemu in vremenskih pojavih (Hengeveld, 2006, str. 19). Osnovni problem
našega ozračja je neustrezno spreminjanje sestave podnebja zaradi proizvajanja prevelikih
količin toplogrednih plinov. Med toplogrednimi plini je najpogostejši onesnaževalec ozračja
ogljikov dioksid, drugi pa je metan, ki se v največjih količinah proizvaja na živalskih farmah,
odlagališčih, v živilski industriji in čistilnih napravah.
Poznavanje medsebojne povezave med podnebjem ter družbeno-gospodarskimi razmerami je
osnova za zmanjševanje odvisnosti od dejanskih sprememb okolja in povečanja zmožnosti
prilagajanja okoljskim spremembam. Najrazličnejše mednarodne organizacije in države se
zato ukvarjajo s poudarjanjem pomena prilagajanja na podnebne spremembe, žal pa je
dejansko uveljavljenih in sprejetih le malo konvencij in obvezujočih dogovorov (Cegnar,
2008). Da bi države lahko dosegale enotne standarde, je v vseh potrebno izvesti reforme, ki
bodo v največji možni meri upoštevale spremembe podnebja v družbeni, gospodarski in
okoljski politiki (Kajfež Bogataj, 2008).
Prelomna točka, ki je prispevala k resnejšemu pristopu posameznih držav, da bi zmanjšale
izpuste toplogrednih plinov v ozračje, je Kjotski sporazum, ki predvideva zmanjšanje plinov
na osnovi opuščanja ekonomsko najustreznejših rešitev in spodbuja iskanje rešitev, ki so
naravi prijaznejše (Schuh, 2005, str. 645–646). Da bi dosegli zastavljene cilje, je potrebno pri
nezaustavljivi rasti svetovne ekonomije nujno odpraviti negativne učinke na naravno okolje.
Nove okoljske tehnologije in standardi morajo tako postati sestavni del tehnološkega razvoja,
potrošniki pa se morajo jasno zavedati okoljskih problemov (Dimas, 2006).
Da bi Slovenija prešla od besed k dejanjem, je sprejela osnovne cilje na področju varstva
okolja, in sicer:






soočiti se je potrebno s podnebnimi spremembami in zmanjšati emisije toplogrednih
plinov, s tem pa omogočiti dolgoročno stabilizacijo podnebja,
varovati je potrebno naravne sisteme, habitate in prostoživeče živalske in rastlinske
vrste z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, genske pestrosti in preprečevanja
degradacije tal,
omogočiti trajnostni razvoj, visoko kakovost življenja in socialno blaginjo državljanov,
vzpostaviti dobro stanje površinskih in podzemnih voda in
izvajati storitve ravnanja z odpadki in porabe obnovljivih in neobnovljivih virov na
način, da se v najmanjši možni meri obremenjuje naravno okolje.

1.1 Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki
Na osnovi primerjave z Okoljskim trajnostnim indeksom, ki v izračunu upošteva 22 faktorjev
trajnostnega razvoja, je imela Slovenija že pred vstopom v Evropsko unijo zgledno
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zakonodajo na področju varstva okolja (Andonova, Mansfield & Milner, 2007). Sloveniji in
drugim novim članicam je vstop v Evropsko unijo prinesel največ obveznosti in sprememb v
zakonodaji ravno na področju varstva okolja (Lynch, 2000). Slovenija je osnovne predpise in
usmeritve na področju varstva okolja uvedla s sprejetjem Resolucije o nacionalnem programu
varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 2/2006) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS št. 39/2006-UPB1). Oba predpisa sta usmerjena v zagotavljanje trajnostnega razvoja z
uporabo tehničnih rešitev omejevanja onesnaževanja okolja. Nacionalni program varstva
okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno
izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov (Resolucija o nacionalnem
programu varstva okolja 2005–2012). Zakon o varstvu okolja pa je predpis, ki v okviru ciljev
trajnostnega razvoja, določa temeljna načela in ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja
okolja in informacij o okolju, ekonomske in finančne instrumente ter javne službe varstva
okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.
Slovenska zakonodaja na področju ravnanja z odpadki je urejena sistemsko in usklajena z
evropskimi pravnimi predpisi. Okvirna direktiva Evropskega sveta na področju ravnanja z
odpadki je Direktiva Sveta 2006/12/ES o odpadkih, na področju odlaganja odpadkov na
odlagališčih pa Direktiva Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih.
Okvirni predpis s področja ravnanja z odpadki je Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list
RS, št. 34/2008), ki določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje zbiranja,
prevažanja, posredovanja, trgovanja in predelave odpadkov, klasifikacijski seznam odpadkov
in obveznosti poročanja Evropski komisiji. Uredbo dopolnjujeta dve skupini predpisov, in
sicer prva, kjer so obravnavane zahteve po posameznih dovoljenjih in pogojih za obratovanje
objektov in naprav za ravnanje z odpadki (odlaganje, kompostiranje, sežiganje, vnos v tla,
čezmejno pošiljanje …) in druga, kjer so obravnavane posamezne vrste odpadkov (komunalni
odpadki, organski kuhinjski odpadki, gradbeni odpadki, avtomobilske gume, azbest, odpadne
baterije in akumulatorji, embalaža in odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska
oprema, blata komunalnih čistilnih naprav …) (Operativni program odstranjevanja odpadkov
s ciljem zmanjšanja količin biorazgradljivih odpadkov, 2008).
Osnovni predpis, ki neposredno predpisuje način upravljanja centrov za ravnanje z odpadki, je
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/2006). Uredba
neposredno določa načine in pogoje za upravljanje Centra za ravnanje z odpadki Špaja dolina,
saj opredeljuje (Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 2006):






obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje (obdelava odpadkov, odlaganje
odpadkov, prepovedi odlaganja odpadkov, dovoljene količine odloženih biološko
razgradljivih sestavin, ocene odpadkov, tehtanje in prevzem odpadkov …),
načrtovanje in gradnjo odlagališča (umestitev odlagališča v prostor, okoljevarstvene
zahteve, prekrivanje odlagališča, opremljenost odlagališča …),
način pridobitve in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča,
obratovanje odlagališča (načrt ravnanja z odpadki, usposobljenost odgovornih oseb,
poslovnik odlagališča, izvajanje obratovalnega monitoringa, vodenje evidenc …) in
zapiranje odlagališča in ukrepe po zaprtju odlagališča.

Poleg osnovnih predpisov so za obratovanje Centra za ravnanje z odpadki Špaja dolina
pomembnejši še sledeči predpisi:


Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Uradni list RS, št. 62/2008),
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Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/2008),
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS,
št. 34/2008),
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/2008),
Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Uradni list RS, št. 34/2008),
Uredba o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 68/2008),
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni
list RS, št. 129/2004) in
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list
RS, št. 7/2000, 41/2004-ZVO-1, 62/2008).

1.2 Državni operativni program odstranjevanja odpadkov
Ker imajo sodobne tehnologije predelave in recikliranja odpadkov svoje stranske produkte v
obliki odpadkov, prav tako pa tudi sistem ločenega zbiranja na izvoru ne bo nikoli popoln, je
Vlada Republike Slovenije sprejela Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem
zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov. Usmeritve in opredelitve
Operativnega programa so naravnane v izgradnjo sodobne in učinkovite infrastrukture
oziroma regijskih ali medobčinskih centrov za ravnanje z odpadki, kjer se bodo z najboljšo
dosegljivo tehnologijo izvajali procesi obdelave, predelave, skladiščenja in odlaganja
odpadkov (Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012, 2006).
Operativni program je sestavljen iz treh delov, in sicer opisa obstoječega stanja, ciljev in
ukrepov za doseganje ciljev.
V opisu obstoječega stanja je predstavljena zakonodaja, ki se zaradi sprememb na področju
odpadkov in sledenju spremembam evropske zakonodaje neprestano spreminja in dopolnjuje.
Predstavljeni so osnovni pojmi in podatki o odpadkih, ki prikazujejo trenutno sliko na tem
področju.
Trenutno je v RS evidentiranih 83 odlagališč, in sicer 12 inertnih, 69 nenevarnih in dve
nevarni odlagališči. Od teh jih je 22 že prenehalo obratovati, ostalih 61 pa jih še obratuje, od
teh jih bo večina prenehala obratovati 15.7.2009, ko jim poteče okoljevarstveno dovoljenje.
Po tem datumu bo tako obratovalo le še 15 regijskih centrov. Iz Slike 1 je razvidno, da se
količina odloženih odpadkov v RS povečuje, in je v letu 2006 znašala 361 kg komunalnih
odpadkov na prebivalca. V CERO Špaja dolina je bila količina odloženih odpadkov na
prebivalca pod slovenskim povprečjem in je v letu 2006 znašala 320 kg (Operativni program
odstranjevanja odpadkov, 2008).
Osnovni cilj Operativnega programa je vzpostavitev celovitega in učinkovitega sistema
ravnanja z odpadki, na podlagi katerega je mogoče doseči (Resolucija o nacionalnem
programu varstva okolja 2005–2012, 2006):




zmanjšanje količine odloženih biorazgradljivih odpadkov na 16 % delež vseh odloženih
odpadkov do leta 2015,
obdelavo vsaj 55 % odpadkov pred odlaganjem,
izločanje vseh kuhinjskih odpadkov in njihovo biološko obdelavo,
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obdelavo preostanka odpadkov, ki ne bo presegala 5 % vsebnosti skupnega organskega
ogljika,
termično obdelavo odpadkov, ki ne ustrezajo drugačni obdelavi in
zmanjšanje količine emisij toplogrednih plinov.

Slika 1: Količine odloženih odpadkov (zbranih z javnim odvozom) na odlagališčih
v RS od leta 2003 do leta 2006

Vir: Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin biorazgradljivih odpadkov, 2008.

Da bo RS lahko dosegla zastavljene cilje, mora na omenjenem področju najprej zapreti
obstoječa odlagališča, ki ne izpolnjujejo okoljevarstvenih kriterijev in omogočiti
prestrukturiranje in posodobitev ustreznih že obstoječih odlagališč. Poleg tega je nujno
potrebna izgradnja nove infrastrukture za obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov v
smislu regijskih centrov za ravnanje z odpadki in državnih naprav za termično obdelavo v
območjih, prikazanih na Sliki 2. Eden takih regijskih centrov je po Operativnem programu
tudi CERO Špaja dolina, v katerega bo vključenih cca. 65.000 prebivalcev iz občin
Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Ribnica in Sodražica.
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Slika 2: Regijski centri za ravnanje z odpadki in njihova območja v RS

odlagališče Barje (Ljubljana)
odlagališče Bukovžlak (Celje)
odlagališče Puconci (Murska Sobota)
odlagališče Leskovec (Novo Mesto)
odlagališče Stara Gora (Nova
odlagališče Dobrava (Ormož)
odlagališče Mala Mežakla
odlagališče Dvori (Koper)
odlagališče Kovor
odlagališče Globoko
odlagališče Gajke (Ptuj)
odlagališče ZMES (Prevalje)
odlagališče Unično (Hrastnik)
odlagališče Špaja Dolina
odlagališče Pragersko

Vir: Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin biorazgradljivih odpadkov, 2008.

2 PREDSTAVITEV CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA
DOLINA
2.1 Zgodovina Centra
V 90-ih letih prejšnjega stoletja so se občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica soočale
s problemom neurejenih razmer na področju komunalnih odpadkov in prenatrpanostjo
obstoječega odlagališča Stehan, zato so se odločile za izgradnjo novega sodobnega centra za
ravnanje z odpadki.
V prazni pogozdeni dolini ob magistralni cesti Grosuplje-Višnja Gora je v letu 1999 nastalo
začasno odlagališče komunalnih odpadkov. Ob tem se je na območju s površino 106.000 m 2
gradil moderen Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina, ki je na podlagi pridobljenega
Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča št. 35441-3/2006-3, z dne 2.3.2006,
pričel z obratovanjem v letu 2001. CERO Špaja dolina je v prvi fazi obsegal odlagališče,
garažo za kompaktor ter upravno stavbo s tehtnico, kasneje pa sta se zgradila še sortirnica
ločenih odpadkov in objekt za kompostiranje organskih odpadkov.
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Gorica)

2.2 Lastništvo in upravljanje
Začetki organiziranega zbiranja, odvažanja in odlaganja komunalnih odpadkov segajo v leto
1967, ko se je začelo izvajati zbiranje komunalnih odpadkov v naselju Grosuplje, ki so se nato
odlagali na staro odlagališče Stehan. V ta namen je bilo 29.12.1995 ustanovljeno
Stanovanjsko komunalno podjetje Grosuplje, ki je v taki obliki obratovalo vse do leta 1975,
ko se je zaradi novonastalih razmer 6.9.1975 preoblikovalo v Komunalno podjetje Grosuplje,
delovno organizacijo brez TOZD-ov. Podjetje se je zadnjič preoblikovalo leta 1994 na
podlagi Odloka o preoblikovanju komunalnega podjetja Grosuplje v Javno komunalno
podjetje Grosuplje (Rigler, 2000, str. 75).
Upravljavec CERO Špaja dolina je tako vse od pričetka obratovanja pa do danes Javno
komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., katerega lastnice so občine Dobrepolje, Grosuplje in
Ivančna Gorica, kar je razvidno iz Tabele 1.
Tabela 1: Prikaz občin po številu prebivalcev, površini in deležu lastništva Javnega
komunalnega podjetja Grosuplje
Občina

Število
prebivalcev

Dobrepolje
Grosuplje
Ivančna Gorica

Površina
Delež lastništva Javnega
občine v km2 komunalnega podjetja
Grosuplje v %
3.705
103
18.085
134
14.692
227

10
49
41

Vir: Statistični Urad RS, Podatki po občinah, 2008; Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. , 2007.

Delež lastništva CERO Špaja dolina je določen na podlagi deleža lastništva Javnega
komunalnega podjetja Grosuplje, le-ta pa je določen na podlagi družbene pogodbe, ki je
nastala leta 1996, med takrat novoustanovljenimi občinami Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna
Gorica (Rigler, 2000, str. 65–96).
Ureditev CERO Špaja dolina je opredeljena v ureditvenem načrtu, sprejetem z Odlokom o
ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina (Ur. l. RS, št. 70/98, 13/99, 83/03,
75/06, 3/07, 24/08). Odlok opredeljuje opise meja centra, pogoje za izrabo in oblikovanje
posegov v prostor, pogoje prometne in komunalne ureditve centra, pogoje varovanja okolja,
postopnost izvajanja ureditvenega načrta in obveznosti pri izvajanju ureditvenega načrta.

2.3 Sedanje stanje centra
Sedanji center je zgrajen po evropskih standardih, ki zagotavljajo visoko stopnjo varovanja
okolja in ljudi. Osnovna strategija centra temelji na neprestanem postopnem zmanjševanju
deleža odpadkov, ki jih je potrebno odložiti na odlagališče (Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o., 2007, str. 22). Vsi objekti v centru so zgrajeni v skladu z Odlokom o
ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina (Uradni list RS, št. 70/98, 13/99, 83/03,
75/06, 3/07, 24/08), ki je pripravljen na osnovi Ureditvenega načrta URN-1/98 (Javno
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., 1998b).
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CERO Špaja dolina sestavljajo naslednji objekti:









upravna stavba,
tehtnica in vhodna rampa,
zbirni center za odlaganje ločeno zbranih odpadkov,
objekti za ravnanje z ločeno zbranimi odpadki,
objekti za skladiščenje odpadkov,
kompostarna,
odlagališče in
ostali spremljevalni objekti.

Za odlagališče je predpisan in se izvaja tudi obratovalni monitoring, na podlagi katerega se
spremljajo sledeči parametri:






meteorološki parametri,
parametri onesnaženosti podzemnih vod,
parametri onesnaženosti površinskih vod,
parametri onesnaženosti izcedne vode in
parametri onesnaženosti zraka.

Zaradi stalne rasti prebivalstva v občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica iz leta v
leto narašča tudi količina odloženih komunalnih odpadkov (Slika 3). V letu 2007 je bilo
odloženih 14.051 ton odpadkov, kar je za 17 % več kot v letu 2006 (Javno komunalno
podjejte Grosuplje d.o.o., 2008).
Slika 3: Pregled odloženih odpadkov v tonah

odloženi odpadki v tonah

16.000
14.051
13.175
13.042
12.38311.974
12.084

14.000
12.000
10.000

9.315

8.000
6.000
4.000
2.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
leto

Vir: Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Revidirano letno poročilo Javnega komunalnega podjetja
Grosuplje za leto 2007, 2007.

Poleg količine odloženih komunalnih odpadkov narašča tudi količina ločeno zbranih
odpadkov, kar je prikazano v Tabeli 2.
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Tabela 2: Ločeno zbrani odpadki v kilogramih v obdobju 2004-2007
Leto\Odpadki
2004
2005
2006
2007

Organski Embalaža Papir
Steklo
Nevarni Kosovni
972.660
23.920 184.630
61.180
12.347 156.280
1.437.860
83.660 393.460 147.680
10.112 168.860
1.642.800
89.460 545.440 183.380
13.619
98.600
1.704.870 114.690 639.040 217.180
16.575
79.790

Vir: Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Revidirano letno poročilo Javnega komunalnega podjetja
Grosuplje za leto 2007, 2007.

3 ANALIZA OKOLJA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA
DOLINA
Poslovno okolje podjetja je sestavljeno iz širšega in ožjega okolja. Širše okolje predstavljajo
spremenljivke zunaj podjetja (ekonomske, politično-pravne, tehnološke, kulturne in naravne),
na katere podjetje na kratek rok nima skoraj nikakršnega vpliva, ožje okolje pa predstavljajo
elementi panožnega okolja (konkurenti, kupci, dobavitelji, substituti), na katere podjetje lahko
kratkoročno vpliva (Jaklič, 2002, str. 1–4).
Investicije na področju centrov za ravnanje z odpadki so okoljsko občutljive, zato je potrebno
pred začetkom le-teh izdelati celovito presojo vplivov na okolje, v kateri se analizirajo vsi
možni vplivi na okolje centrov, in izdelati opredelitev do širšega in ožjega okolja podjetja.
Posebej je treba opredeliti vplive na dejavnike, kot so biotska raznovrstnost, prebivalstvo,
zdravje ljudi, živalstvo, rastlinstvo, tla, voda, zrak, podnebni dejavniki, materialne dobrine,
kulturna dediščina skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, krajina, ter medsebojna
razmerja naštetih dejavnikov. Iz opredelitve vseh naštetih dejavnikov je v okoljskem poročilu
potrebno izpeljati vse pozitivne in negativne sinergije in razloge za izvedbo opredeljene
investicije (Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012, 2006).

3.1 Širše okolje
Vsako podjetje se mora zavedati svojega okolja in strategije razvoja podjetja prilagajati
okoliščinam, v katerih deluje, saj je širše okolje nepredvidljivo in že vsaka posamezna
sprememba lahko ključno vpliva na položaj podjetja (Hunger & Wheelen, 1993, str. 90).
Javna podjetja, ki opravljajo pridobitno dejavnost, delujejo v okoliščinah, drugačnih od tistih,
v katerih delujejo pridobitna podjetja, saj ponavadi nimajo konkurence na svojem področju.
To pogosto privede do neupravičeno visokih stroškov in oddaljitev od učinkovitega delovanja
podjetja (Poister & Streib, 1994).
3.1.1 Politično-pravno okolje
Slovenija ureja svoj pravni sistem samostojno, vendar mora pri tem upoštevati direktive, ki jih
narekuje Evropska unija. Znotraj zakonodajne veje oblasti Republike Slovenije je tako ključni
organ, ki ureja predpise na področju ravnanja z odpadki, Ministrstvo za okolje in prostor.
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Ministrstvo pripravlja zakonske in podzakonske akte, ki jih predhodno usklajuje z direktivami
Evropske unije, in jih predlaga v potrditev Vladi in parlamentu Republike Slovenije. Izvajanje
sprejetih predpisov prav tako narekuje MOP, hkrati pa v skladu s predpisi pripravlja smernice
za uresničitev zastavljenih ciljev in denarna sredstva, potrebna za pomoč pri uresničitvi
posameznih projektov.
Ker se zakonodaja na okoljskem področju v zadnjih letih hitro spreminja, trend zakonodaje pa
je vse ostrejša okoljevarstvena politika, ki zahteva velike investicije na tem področju, so javna
podjetja, ki izvajajo dejavnosti na tem področju, podvržena najrazličnejšim pritiskom. Na eni
strani se tako pojavljajo zakonske obveze, ki natančno opredeljujejo posamezna ravnanja, na
drugi strani pa realno stanje posameznih podjetij, ki žal trenutno niso zmožna v tako kratkem
času izpolniti vseh zakonskih obvez. Za izvedbo le-teh je namreč potrebno še ogromno dela
na področjih urbanizma, projektiranja, raziskovanja, uvajanja in testiranja novih tehnologij,
pridobivanja denarnih sredstev in izvedbe ter nadzora posameznih ravnanj.
Žal imata na izvedbo zastavljenih projektov velik vpliv tudi državna politika in lokalno
okolje. To se kaže predvsem v tem, da podjetja ne morejo prosto sprejemati posameznih
poslovnih odločitev. Zato pri marsikateri odločitvi podjetja veliko časa namenijo usklajevanju
med različnimi lokalnimi in državnimi interesi, hkrati pa lobirajo pri posameznih političnih
strankah, namesto da bi se osredotočila na optimalno izvedbo zastavljenega projekta
(Pivljakovič & Bavec, 2007).
Na podlagi podanih ugotovitev lahko sklepamo, da sta razvoj in nadaljnje delovanje CERO
Špaja dolina odvisna od lokalnih usmeritev občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, ki
zastopajo interese svojih krajanov, in države, ki zastopa širše nacionalne interese.
3.1.2 Kulturno-socialno okolje
Kultura kot pojem se je skozi razvoj človeštva razvila iz antropologije in sociologije. Pomeni
celoto spoznanj, ki so človeku podlaga za smiselno interpretacijo izkušenj in oblikovanje
bodočega delovanja. Kultura se večinoma ne izraža neposredno, ampak je odraz tega, kar
počnemo, in našega odnosa do sebe in okolja, torej je kultura odraz stvarnih razmer okolja, v
katerem živimo (Lipičnik, 2002, str. 206–207).
V skladu z Arhuško konvencijo in direktivami EU imajo vse posredno in neposredno vpletene
stranke pravico do javnosti podatkov, udeležbe v postopkih in varstva svojih pravic, zato je
potrebno vse postopke, ki potekajo v centrih za ravnanje z odpadki, izvajati javno in
transparentno. Še posebej je potrebno ob izvajanju vseh aktivnosti upoštevati načelo varstva
pravic posameznika, ki varuje posameznikovo ustavno pravico do zdravega življenjskega
okolja (Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012, 2006).
Ključne interesne skupine prebivalstva v primeru CERO Špaja dolina so prebivalci bližnjih
okoliških vasi Peščenik in Spodnje Brezovo, katere delovanje centra lahko neposredno
prizadene in jim zmanjšuje pravice do zdravega življenjskega okolja. Bistvena dejavnika, ki
vplivata na prizadetost prebivalcev, sta zrak in podzemna voda, zato je potrebno izvesti vse
možne aktivnosti, ki omogočajo zmanjšanje širjenja deponijskih in ostalih plinov, ki jih
povzroča center, in ustrezno tesnjenje deponijskega dna, da ne bi izcedne vode iz
deponijskega polja nekontrolirano uhajale v podzemno vodo. Poleg teh so pomembni
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dejavniki še hrup, ki se pojavlja v ustreznih in neškodljivih merah, obremenjevanje
infrastrukture in spremembe v prostoru.
Obremenitev lokalnega okolja čutijo prebivalci že deset let, vse od pričetka obratovanja
centra, zato mora upravljavec centra izvajati aktivnosti na način, s katerim lahko pri udeleženi
javnosti uživa zaupanje, ki si ga je pridobil ob izgradnji centra s podpisom pogodbe med
vpletenimi stranmi. Ogroženi prebivalci na račun obremenitev njihovega življenjskega
prostora v skladu s Pogodbo plačilu odškodnine zaradi vplivov komunalne deponije Špaja
dolina, št. 353-2/96, z dne 11.12.1998, prejemajo mesečne rente v obliki denarnih sredstev kot
nadomestilo za nastale obremenitve okolja.
Ker je socialno okolje pri izvajanju dejavnosti CERO Špaja dolina eden od najpomembnejših
dejavnikov, je potrebno v primeru nadaljnje širitve centra predhodno pridobiti konsenz
lokalnih prebivalcev. V nasprotnem primeru centru grozi odpor prebivalstva v obliki civilne
iniciative, ki lahko v svoje delovanje aktivno vplete tudi politično-pravno in gospodarsko
okolje.
3.1.3 Tehnološko okolje
Družbene koristi raziskav in razvoja so strateškega pomena za posamezno državo. Za
Slovenijo je ključnega pomena, da natančno oceni prostor za aktivnosti pri doseganju
dolgoročne gospodarske rasti in se usmeri v tista področja, ki jih kot majhna država lahko
uspešno izkoristi za svoj prihodnji gospodarski položaj (Jaklič, 1994).
Gospodarska rast po celotnem svetu prispeva k vse večji obremenitvi okolja, zato je potrebno
hkratno zmanjševanje negativnih učinkov na okolje. Da bodo ekološke inovacije in
okoljevarstvena tehnologija osnova nadaljnjega razvoja, je potrebno pripravljati okoljske
tehnološke načrte (Makela, 2006). EU se zato v okviru svojih članic v programu
Environmental Technologies Action Plan zavzema za prenos novih tehnologij na področju
okolja v čimprejšnjo uporabo v vseh svojih članicah (Environmental Technologies Action
Plan, 2008).
Države v razvoju izvajajo neustrezno politiko in uporabljajo zastarelo tehnologijo za ravnanje
z odpadki (Brunner & Fellner, 2007). Ker je Slovenija na področju uvajanja novih tehnologij
ravnanja z odpadki v velikem zaostanku za razvitimi evropskimi državami, so programi, ki se
pripravljajo znotraj EU, zelo pomembni, saj le tako lahko po gospodarni poti prihajamo do
novih tehnologij in znanj, ki jih pri nas primanjkuje.
Osnovni problem je v tem trenutku, da je Slovenija začela z izvajanjem operativnega
programa in želi zgraditi 12 tehnološko dovršenih centrov za ravnanje z odpadki in ustrezno
obdelavo komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališče. V tem primeru se v nove
centre uvaja mehansko-biološka obdelava odpadkov (v nadaljnjem besedilo: MBO), katere
koncept je s pomočjo ustrezne tehnologije odpadke najprej mehansko obdelati, nato pa z
anaerobnim in aerobnim metodami pred odlaganjem razgraditi organske snovi v preostalih
odpadkih. Mehansko-biološka obdelava odpadkov povzroči znatno zmanjšanje biološko
razgradljivih snovi v odpadkih, prostornine odpadkov, vsebnost vode v odpadkih, možnost
nastajanja odlagališčnih plinov ter bistveno izboljša lastnosti izlužka in stabilnost odloženih
odpadkov. Zaradi visokih investicijskih vrednosti, ki nastanejo ob izgradnji takih naprav, se
na trgu pojavlja večje število ponudnikov, ki ponujajo najrazličnejše variantne izvedbe
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opisanih tehnologij, vendar pa ima večina od njih pomanjkljive izkušnje o obratovanju takih
naprav in pomanjkljive preference. Odločitev o izbiri ustreznega proizvajalca je velikokrat še
težja zaradi propagandnih pritiskov posameznih proizvajalcev in oteženih možnosti ogleda
naprav zaradi oddaljenosti.
3.1.4 Gospodarsko okolje
Slovenija je dosegala v letu 2008 ugodno gospodarsko rast, ki je znašala 4,8 %, kar je bilo
bistveno boljše od gospodarske rasti v evro območju, ki je znašala 1,3 %. Hkrati bo v letu
2008 povprečna inflacija 6,2 %, k čemur sta bistveni delež prispevala rast cen hrane in tekočih
goriv. Žal je bila tudi inflacija bistveno višja od evro območja, kjer znaša 3,8 %. Vendar se je
kljub ugodnim napovedim v letu 2008 izrazito poslabšala cenovna konkurenčnost, predvsem
kot posledica rasti cen življenjskih potrebščin. Prav tako se je v letu 2008 upočasnila rast
produktivnosti, umirjalo se je varčevanje prebivalstva v bankah in pojavljali so se neto odlivi
sredstev iz vzajemnih skladov (Ekonomsko ogledalo avgust–september 2008, 2008). Tedanje
dokaj stabilno stanje pa bo očitno poslabšala finančna kriza, ki je sprva zajela ZDA, nato pa
se je naglo razširila na ostale države sveta, tako da lahko v letih 2009 in 2010 pričakujemo
recesijo gospodarstva.
Napoved prihajajočega gospodarskega stanja žal ne bo pozitivno vplivala na razvoj CERO
Špaja dolina, čeprav napovedana gospodarska kriza neposredno ne odraža stanja v izvajanju
okoljske politike. Denarni viri sredstev za investicije na tem področju so s programi že
vnaprej načrtovani v Evropskih skladih, proračunu RS in proračunu lokalnih skupnosti, kar je
razvidno iz Slike 4, zato spremembe v gospodarskem okolju manj vplivajo na stanje v javnih
kot pa v zasebnih podjetjih.
Slika 4:Finančni viri investicij na področju ravnanja z odpadki v obdobju 2007–2013 v EUR

* Sredstva EU
91.056.357,00
* Državna sredstva
36.276.781,00

205.568.426,00
Sredstva lokalnih
skupnosti

Vir: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 2007.

3.1.5 Naravno okolje
Naravno okolje je za komunalne dejavnosti ključni dejavnik. V skladu z Direktivo sveta
96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je EU jasno določila,
kakšne so naprave večjega obsega, pod kakšnimi pogoji lahko delujejo in kakšne so njihove
obveznosti do vseh, na katere bo naprava vplivala (Direktiva sveta 96/61/ES, 1996).
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Javno komunalno podjetje je v postopku izgradnje centra pridobilo Poročilo o vplivih
deponije komunalnih odpadkov Špaja dolina na okolje, v katerem so predstavljeni trenutno
stanje okolja, opis posega v okolje in ugotovljeni vplivi na okolje. V poročilu je ugotovljeno,
da bodo izvedeni bistveni vplivi na gozd, ki bo na območju centra v celoti posekan, s tem pa
se bo bistveno spremenil tudi krajinski vidik. Center bo moteč tudi za posamezne vrste živali,
nasprotno pa bo drugim nov vir hrane (Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., 1998a).
Da lahko center za ravnanje z odpadki prične obratovati, je potrebno pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje, ki ga izda MOP. CERO Špaja dolina sedaj obratuje deset let in ves čas izvajanja
dejavnosti izpolnjuje vse zahteve, določene v izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih.
Najpomembnejši področji, na katerih nastajajo emisije, ki obremenjujejo okolje v večjem
obsegu, sta:

Področje emisij iz izcednih vod, nastalih v deponijskem polju: Zbrana povprečna
letna količina izcednih vod znaša 8.770 m3, odvažajo pa se na čistilno napravo
Grosuplje. Najbolj kritični parametri v izcednih vodah so neraztopljive snovi, AOX,
amonijev dušik, biološka razgradljivost in sulfid (Javno komunalno podjetje Grosuplje
d. o. o., 2007).

Področje emisij v zrak iz deponijskega polja: Iz deponijskega polja se izloča metan,
letno ga povprečno nastane 20.000 ton. Večino nastalega plina se ujame v vplinjakih in
sežge na deponijski bakli (Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., 2008b).

3.2 Ožje okolje
Pregled in ocena ožjega okolja sta vezana na panogo, v kateri podjetje posluje, le-ta pa je
sestavljena iz več dejavnikov, ki so predstavljeni na Sliki 5 (Pučko, 1999).
Slika 5: Model dejavnikov privlačnosti panoge

Vir: Pučko, Strateško upravljanje, 1999, str. 127.

Ker CERO Špaja dolina spada v nedobičkovni sektor, v katerem posamezni dejavniki ožjega
okolja nimajo opaznejšega vpliva na poslovanje, se v nadaljevanju osredotočam le na
pomembnejše dejavnike.
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3.2.1 Stanje in razvoj panoge
Delež prebivalstva v Sloveniji, vključenega v sistem rednega zbiranja in odvoza komunalnih
odpadkov, ki je leta 1995 znašal 76 %, se je do leta 2004 povečal na 95,5 %. Temu primerno
raste tudi količina vseh odloženih odpadkov (Operativni program razvoja okoljske in
prometne infrastrukture 2007–2013). Žal je večina centrov za ravnanje z odpadki v postopku
ustanavljanja, nekateri od njih pa že imajo pripravljene celovite načrte za prihodnost (CERO
Dolenjska, CERO Ljubljana, CROP Puconci, CERO Koroška …). Trenutno je v celoti
zgrajen center z vsemi potrebnimi napravami za izvajanje dejavnosti ravnanja z odpadki samo
CERO Celje.
Ker so vsa trenutno še obratujoča odlagališča neopremljena in neustrezna za nadaljnje
obratovanje, lahko trdim, da je dejavnost v slabem stanju.
3.2.2 Primerjava z ostalimi centri za ravnanje z odpadki
Ravnanje s komunalnimi odpadki je lahko učinkovito le pri razmeroma velikih količinah
odpadkov. Z velikostjo oziroma kapaciteto naprav padajo stroški na enoto odpadka, zaradi
tega pa se povečujejo stroški transporta do teh naprav. Praviloma so stroški transporta v
primerjavi s predelavo in odstranjevanjem odpadkov nizki (Operativni program
odstranjevanja odpadkov, 2008).
Od predvidenih 15 centrov za ravnanje z odpadki ima trenutno natančneje izdelane strategije
svojega razvoja pet centrov, ki že izvajajo aktivnosti na področju projektne dokumentacije in
izvedbe posameznih faz centrov. Vsak nov center je ustanovilo določeno število
zainteresiranih občin za izvajanje dejavnosti na svojem območju, v vse centre pa bo možen
odvoz odpadkov tudi z drugih območij. Iz Tabele 3 je razvidno, da so novoustanovljeni centri
po velikosti zelo različni, temu primerne pa so tudi investicijske vrednosti za izvedbo
posameznega centra.
Tabela 3: Primerjava centrov za ravnanje z odpadki
CERO

Celje
Ljubljana
Dolenjska
Pomurje
Koroška

Število
vključenih
prebivalcev

Število
vključenih
občin

230.977
414.039
160.212
122.068

23
17
15
27

Količina
odloženih
odpadkov/leto
v t brez MBO
/
142.000
52.896
37.000

73.619

12

23.650

Količina
Investicijska
Planirano leto
odloženih
vrednost v
pričetka
odpadkov/leto mio EUR
obratovanja
v t z MBO
/
49
2008
22.000
143
2013
20.571
23
2011
11.500
24
2010
9.000

24

2013

Vir: Posvet »Ravnanje z odpadki«, 2008.

3.2.3 Možnost odvažanja odpadkov na drugo lokacijo
V osnovi se centri ustanavljajo z namenom urejanja regijskega koncepta obdelave in
odlaganja odpadkov, zato se občine v posameznih regijah povezujejo in z medsebojno
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pogodbo določijo pravice in obveznosti pri izgradnji in upravljanju posameznega centra.
Kljub vzpostavljanju regijskega koncepta postavitve centrov se že sedaj pojavlja možnost
odvoza odpadkov iz ene regije v drugo, pri čemer gostujoči center na račun svojih presežnih
zmogljivosti po tržno postavljeni ceni obdeluje in odlaga odpadke zainteresiranih občin. Tak
primer je CERO Celje, ki izkorišča tržni položaj, saj je trenutno edini v celoti uspešno
zaključen center, zato lahko sprejema odpadke občin, v katerih so se odlagališča že zaprla,
nimajo pa še zgrajenega centra, po visoko postavljenih tržnih cen s (npr. Občina Domžale).

4 CELOVITA ANALIZA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA
DOLINA S POMOČJO PRISTOPA SWOT
SWOT (Strenghts = prednosti, Weaknesses = slabosti, Opportunities = priložnosti, Threats =
nevarnosti) analiza je popularno analitično orodje, s pomočjo katerega se zunanje spremembe
okolja kombinira z notranjimi zmožnostmi podjetja z namenom zagotavljanja novih
priložnosti za podjetje ali izogibanja pretečim nevarnostim (Ambrosini, 1998, str. 123). S
pomočjo pristopa SWOT podjetje pridobi jasno sliko prednosti in slabosti podjetja ter
priložnosti in nevarnosti v danem okolju, na osnovi analize makroekonomskih in
mikroekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje podjetja (Wilson, Richard &
Golligan, 1994, str. 46).
CERO Špaja dolina bom analiziral po podstrukturah kot poslovno enoto Javnega
komunalnega podjetja Grosuplje in tako ugotovil prispevek posamezne podstrukture k
poslovni uspešnosti centra. Analiziral bom sledeče podstrukture:






podstruktura storitev,
kadrovska podstruktura,
finančna podstruktura,
tehnološka podstruktura in
organizacijska podstruktura.

4.1 Podstruktura storitev
Storitve so posebna oblika neoprijemljivega produkta sestavljenega iz aktivnosti, koristi in
zadovoljstva, ki ga izvajalec izvede za naročnika (Kotler & Armstrong, 2001, str. 291).
Primarne storitve, ki jih izvaja center, spadajo pod storitve obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, zato se njihova cena izračunava na osnovi priznanih stroškov v
skladu s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/2008). Poleg primarnih storitev se v centru
izvajajo še storitve obdelave, zbiranja in začasnega skladiščenja odpadkov, ki se izvajajo
brezplačno v skladu z zakonsko določenimi državnimi shemami ali po tržnih cenah.
Izvajanje storitev je smiselno razdeliti na osnovi vrste pripeljanih odpadkov, ki se delijo na:





nenevarne odpadke,
ločeno zbrane frakcije,
organske odpadke,
odpadke iz zdravstva,
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električno in elektronsko opremo,
kosovne odpadke in
nevarne odpadke.

Odlaganje nenevarnih odpadkov na odlagališče je osnovna dejavnost CERO Špaja dolina in
se izvaja dnevno. Na odlagališče se odlaga nenevarne komunalne odpadke, ki se zberejo z
javnim odvozom, in tiste, ki jih stranke samostojno pripeljejo. Kot posebna storitev odlaganja
se izvaja tudi odlaganje salonitnih odpadkov, ki se jih odlaga pod posebnimi pogoji in
predpisi.
Storitve sortiranja zbranih ločenih frakcij, kompostiranja in obdelave odpadkov iz zdravstva
izvajajo najemniki, ki poleg odpadkov, prejetih od Javnega komunalnega podjetja Grosuplje,
hkrati izvajajo storitve tudi za druge stranke. Upravljavec CERO Špaja dolina je objekte za
izvajanje omenjenih storitev oddal v najem, saj sam nima zadostne količine surovin za
ekonomično izvajanje storitev.
Zbiranje in začasno skladiščenje električne in elektronske opreme se izvaja v skladu z Uredbo
o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/2006), ki jo
opredeljuje posebna shema, na podlagi katere posamezni gospodarski subjekti izvajajo svoje
storitve na osnovi pridobljenih soglasij in dovoljenj. Javno komunalno podjetje Grosuplje je
kot upravljavec CERO Špaja dolina dolžno sprejemati odpadno električno elektronsko
opremo, jo začasno skladiščiti in nato brezplačno predati predelovalcu električne in
elektronske opreme. Na enak način se zbirajo in začasno skladiščijo tudi kosovni in nevarni
odpadki, le da prevzemnik zbranih odpadkov tu ni sistemsko opredeljen, ampak lahko
upravljavec izbere enega izmed pooblaščenih predelovalcev odpadkov.
Storitve CERO Špaja dolina so v prvi vrsti namenjene prebivalcem in pravnim subjektom s
sedežem na ozemlju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Javno komunalno
podjetje Grosuplje je edini izvajalec javne službe ravnanja z odpadki v omenjenih občinah,
zato ima na področju izvajanja dejavnosti monopolen položaj, kljub temu pa se vse dejavnosti
izvajajo na zelo kakovostni ravni, predvsem zaradi zakonodaje, ki posamezna ravnanja zelo
natančno predpisuje. Zaradi nenehnih dopolnitev zakonskih predpisov in zaostrovanja
okoljevarstvenih zahtev se povečuje število nalog, zato se bo moralo povečevati tudi število
zaposlenih, ki te naloge izvajajo. Na osnovi podanih dejstev podstrukturo storitev ocenjujem z
oceno dobro, to pa se odraža tudi v poslovanju podjetja.

4.2 Kadrovska podstruktura
Vsak zaposleni v podjetju mora zavzemati delovno mesto, ki je predhodno določeno v
organizacijski strukturi, posamezna skupina zaposlenih pa zavzema neko tvorno celoto, ki na
podlagi individualnih vlog izvaja skupno določene naloge (Možina, 1994, str. 131–135). V
poslovni enoti CERO Špaja dolina je zaposlenih pet oseb, ki so zadolžene za delovanje centra,
v celotnem podjetju pa 86. Število zaposlenih se zaradi povečevanja nalog na področju
varstva okolja konstantno zvišuje. Podatki o delovnih mestih, ki so organizirana znotraj
poslovne enote, so prikazani v Tabeli 4.
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Tabela 4: Pregled delovnih mest v poslovni enoti
Naziv delovnega
mesta
Vodja centra
Referent
Strojnik
Vzdrževalec

Število
zaposlenih
1
2
1
1

Zahtevana stopnja Povprečna
izobrazbe
starost
VI
30
IV
42
IV
52
IV
45

Poleg zaposlenih v poslovni enoti je za izvajanje storitev v sklopu centra pri ostalih podjetjih
zaposlenih še 19 oseb, ki izvajajo naloge na področjih sortiranja ločenih frakcij,
kompostiranja organskih odpadkov, obdelave odpadkov iz zdravstva in varovanja centra.
Pomembno dejstvo je, do bo podjetje v primeru širitve centra v regijski center samostojno
izvajalo vse naloge, ki so jih do sedaj opravljala ostala podjetja. To pomeni trikratno
povečanje števila zaposlenih v poslovni enoti, v primeru izgradnje objektov mehanskobiološke obdelave odpadkov, pa se bo število zaposlenih najverjetneje povečalo še za
dodatnih deset zaposlenih.
Ker se trenutno število zaposlenih ne spreminja, prav tako pa delovna mesta v večini zasedajo
zaposleni s poklicno ali srednješolsko izobrazbo, je razvidno, da podjetje kadrov ne zaposluje
načrtno, ampak priložnostno, glede na trenutne potrebe. Starostna struktura zaposlenih ni
najbolj ugodna, saj je večina zaposlenih starejših od 40 let, kar povzroča težave tudi zaradi
povečevanja koriščenja bolniških dopustov. Zaposleni morajo zaradi raznovrstnosti storitev,
ki se izvajajo, opravljati najrazličnejša dela, hkrati pa so zaradi majhnega števila zaposlenih
odvisni od ostalih zaposlenih in se morajo medsebojno nenehno usklajevati. Na osnovi
podanih podatkov ocenjujem kadrovsko podstrukturo z oceno slabo.

4.3 Finančna podstruktura
Poslovna enota CERO Špaja dolina se financira iz sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, sredstev občinskih proračunov in cene storitev ravnanja z
odpadki. Vse nove investicije se financirajo iz zbrane okoljske dajatve, ki se zbira in porablja
v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
(Uradni list RS, št. 129/2004), in v posamičnih primerih še s sredstvi iz občinskih proračunov.
Investitorji v primeru novih investicij so občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, ki
koristijo zbrano okoljsko dajatev kot proračunski prihodek in jo nato namensko porabijo za
investicije, namenjene zmanjševanju onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov. Prikaz
investicij iz zbranih sredstev okoljskih dajatev v letih 2007 in 2008 je prikazan v Tabeli 5.
Obračun storitev ravnanja z odpadki se izvaja za vse uporabnike storitev CERO Špaja dolina
skupaj z obračunom ostalih komunalnih storitev. Storitve se uporabnikom obračunavajo
enkrat mesečno v obliki računa s priloženo posebno položnico. V ceni storitev ravnanja z
odpadki so poleg stroškov upravljanja poslovne enote CERO Špaja dolina všteti tudi stroški
zbiranja in odvažanja odpadkov, zato podjetje stroškovno opredeljuje dejavnost ravnanja z
odpadki kot enovito storitev. Ker podjetje vodi stroške za celotno dejavnost skupaj, iz letnih
poročil podjetja ni mogoče ločeno pridobiti stroškov za poslovno enoto CERO Špaja dolina.
Stroški dejavnosti niso pravi pokazatelj stroškov poslovne enote, saj so stroški zbiranja in
odvoza odpadkov bistveno drugačni. Že če stroške pogledamo na primeru stroškov dela, se v
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primeru dejavnosti upošteva stroške za 42 zaposlenih, v primeru poslovne enote pa pet
zaposlenih, kar nakazuje na bistveno razliko v strukturi stroškov, zato natančne analize
stroškov poslovne enote nisem mogel opraviti.
Pri pridobivanju sredstev je center odvisen od lokalnih in državnih institucij, zato ne more
izvajati novih investicij samostojno. Omejen je tudi pri virih financiranja, saj mora povišanje
stroškov dokazovati s kalkulacijo, ki je osnova za potrditev nove cene izvajanja storitev. Ker
ceno potrjujejo poleg občin lastnic še Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za
gospodarstvo in Vlada RS, je postopek pridobivanja nove cene dolgotrajen in kompleksen.
Menim, da pretirana odvisnost negativno vpliva na finančno podstrukturo podjetja.
Tabela 5: Investicije iz zbranih sredstev okoljskih dajatev v letu 2008
Naziv investicije
Izvajanje drenažnega
sloja na odlagališču
Nadgradnja plinjakov in
prestavitev plinskih
cevovodov
Sanacija kompostarne
Poplačilo kredita po
kreditni št. 18LI00A13/00
Poplačilo kredita po
kreditni št. 024-21-08/01

Vrednost
investicije

Leto izvedbe
investicije

18.564,94

2007

6.886,19
56.267,17

2007
2007

13.056,27

2007

29.621,92

2007

Nadgradnja plinjakov na
deponiji in prestavitev
plinskih cevovodov
Gradnja garaže za
kompaktor

7.436,78

2008

86.149,93

2008

Poplačilo kredita po
kreditni pogodbi št. 02421-08/01

27.942,05

2008

Poplačilo kredita po
kreditni pogodbi št.
18LI00A-13/00

13.690,29

2008

4.4 Tehnološka podstruktura
Osnovni objekt v CERO Špaja dolina je odlagališče, ki se nahaja na kraškem terenu, zato je
zaradi večje prepustnosti podlage, kot je zahtevana, izgrajen nadomestni tesnilni sloj gline
debeline 50 cm in prepustnosti 1 x 10–9 m/s ter umetni tesnilni sloj PEHD debeline 2,5 mm.
Nepropustna podlaga je osnova za zbiranje izcednih vod, ki se zbirajo v drenažnih ceveh,
položenih po dnu odlagališča, in nato odvajajo v nepropustni armirano-betonski bazen s
prostornino 300 m3. Zbrane izcedne vode se dnevno odvažajo na Centralno čistilno napravo
Grosuplje. V deponijsko polje aktivnega dela odlagališča je vgrajen tudi sistem zbiranja
odlagališčnega plina. Plin se zbira v posebnih vertikalnih plinskih jaških, postavljenih po
celotnem odlagališču, nato pa se prek PVC cevi odvaja na sežigalno baklo izven odlagališča,
kjer se izvaja umetno izgorevanje odlagališčnega plina. Deponijsko polje odlagališča se zaradi
širjenja odlagališča na delih, kjer se odlaganje odpadkov ne izvaja več, naknadno prekriva s
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prekrivnim slojem v kompostarni pridobljenega komposta. Zmogljivost odlagališča je
322.000 ton in je pripravljeno za odlaganje odpadkov v dveh fazah. Trenutne zmogljivosti
odlagališča bi ob nespremenjenih pogojih odlaganja zadoščale do leta 2026, vendar je
omogočeno širjenje odlagališča tudi po zapolnitvi prvih dveh faz.
Center je poleg odlagališča sestavljen iz več funkcionalnih sklopov, in sicer iz (Javno
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., 1998b):









Upravne stavbe, ki obsega prostore za zaposlene, priročni laboratorij in računalniški
center za spremljanje količin in vrste odpadkov ter nadzor nad posameznimi
avtomatiziranimi procesi. Upravna stavba stoji ob vhodu v center.
Tehtnice in vhodne rampe, ki sta namenjeni nadzoru prometa in tehtanju vozil. Stojita
vzporedno z upravno stavbo.
Zbirnega centra za odlaganje ločeno zbranih odpadkov, ki je razdeljen na posamezne
razdelke, v katere se oddajajo že ločeni odpadki: kosovni odpadki, elektronska oprema,
kovine, papir, embalaža, steklo, embalaža in plastika.
Posebnega zabojnika za nevarne odpadke, ki je postavljen v sklopu zbirnega centra.
Objektov za ravnanje z ločeno zbranimi odpadki. To so trije nadstrešni prostori, sortirni
objekt in platoji za skladiščenje odpadkov. Namenjeni so sortiranju in predelavi ločeno
zbranih odpadkov za ponovno uporabo.
Začasnih odprtih skladišč, namenjenih začasnemu skladiščenju avtomobilskih gum in
azbestnih odpadkov.
Kompostarne, namenjene proizvodnji komposta s pomočjo termofilne biotične aerobne
razgradnje, ki se izvaja na posebnem platoju, sestavljenem iz osmih ločenih kompostnih
kupov.
Spremljevalnih objektov odlagališča, namenjenih skladiščenju strojev in opreme.

Pri posameznih prostorskih sklopih se pojavlja problem premajhnih prostorskih kapacitet.
Prostorsko najbolj obremenjena sta zbirni center in upravni objekt. Zbirni center je trenutno
postavljen na začasni lokaciji ob vhodu, podjetje pa namerava v skladu z veljavnim
uporabnim dovoljenje zgraditi nov, večji zbirni center, v katerem se bo vsak od predpisanih
odpadkov, ki se morajo zbirati ločeno, zbiral na svojem prostoru. V ta namen se bodo zgradili
posebni platoji, na katere se bodo postavili zabojniki in oznake, ki bodo označevale vrste
odloženih odpadkov. Velik problem so tudi prostori v upravni stavbi, saj se je s prihodom
najemnikov v center povečalo število upravnih delavcev, zato že sedaj najemnik, ki upravlja
kompostarno, koristi posebne bivalne kontejnerje, nameščene neposredno ob kompostarni.
Podjetje namerava upravno stavbo zgraditi v sklopu izgradnje regijskega centra, zbirni center
pa se bo gradil predvidoma v letu 2010.
Zaradi nestabilnega trga surovin zbranih iz odpadkov se kot poseben problem pojavlja
začasno skladiščenje večjih količin predelanih odpadkov. Pridobljenim surovinam se cena na
trgu neprestano spreminja, zato je potrebno zaradi čakanja na ugodne cene občasno dalj časa
skladiščiti zbrane surovine, to pa zaradi preobremenitev prostorskih kapacitet povzroča
logistične probleme.
Poseben problem je vodenje evidence odpadkov. Vsak odpadek, ki ga v center pripeljejo in iz
njega odpeljejo, mora spremljati evidenčni list. Evidenčne liste podjetje vodi v posebnem
informacijskem sistemu, ki deluje v sklopu elektronske tehtnice. Ker center nima dovoljenja
za zbiranje vseh vrst odpadkov, je potrebno občasno posamezne vrste pripeljanih odpadkov
zavrniti, stranko pa seznaniti z možnimi lokacijami odvoza odpadkov.
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Ob upoštevanju pomanjkanja postopkov obdelave in predelave odpadkov, ki jih center lahko
zagotovi le v primeru, da se preoblikuje v regijski center in tako pridobi nove objekte,
namenjene obdelavi odpadkov, bi tehnološko podstrukturo ocenil kot dobro, saj v trenutnem
obsegu in ob danih okoliščinah center uporablja najboljše razpoložljive tehnike obdelave in
predelave odpadkov.

4.5 Organizacijska podstruktura
CERO Špaja dolina deluje kot samostojna poslovna enota znotraj Javnega komunalnega
podjetja Grosuplje. Poslovno enoto upravlja vodja CERO Špaja dolina, ki je neposredno
podrejen vodji sektorja za ravnanje z odpadki, ta pa direktorju podjetja. Sektor za ravnanje z
odpadki poleg te poslovne enote obsega še poslovno enoto zbiranja odpadkov. Vsi ostali
zaposleni so neposredno podrejeni vodji centra. Razmerja med zaposlenimi in njihove pravice
ter dolžnosti so opisani v sistematizaciji delovnih mest v podjetju.
Nagrajevanje zaposlenih je opredeljeno v notranjih aktih podjetja, ki poleg osnovne plače
omogočajo mesečno nagrajevanje zaposlenih s stimulacijo, ki pa je po obsegu omejena.
Podjetje ima centralizirano organizacijsko strukturo, zato so tudi vse vodje sektorjev
nameščene v upravi podjetja, kjer so nameščene tudi vse ostale vodstvene in servisne
dejavnosti podjetja. Ocenjujem, da taka organizacijska struktura pozitivno vpliva na pripravo
večjih strateških investicij podjetja, je pa slaba za izvajanje dejavnosti, saj se odločitve
sprejemajo z zamikom in na oddaljeni lokaciji.

4.6 Povzetek SWOT analize
Tabela 6: Prikaz rezultatov SWOT analize CERO Špaja dolina 2008
Prednosti
kakovost storitev
raznovrstnost storitev
konstanten dotok
finančnih sredstev
odprodaja
surovin v reciklažo

Slabosti
omejenost
finančnih sredstev
premajhno število
lastnih zaposlenih
centralizirana
organizacijska struktura
starostna struktura
zaposlenih
motiviranje zaposlenih

komunikacija s
preostalim podjetjem

Priložnosti
umeščenost
v državne razvoje akte
monopolen položaj
ugodna lokacija
povečevanje
okoljevarstvene zavesti
pridobivanje evropskih
in državnih finančnih
sredstev
povečevanje
potreb po storitvah

Nevarnosti
spremembe zakonodaje
vpliv lokalne
in državne politike
vpliv ogroženega
prebivalstva
odvisnost od ostalih
podjetij – najemnikov

Na podlagi analize okolja ugotavljam, da imata politično in pravno okolje zelo močan vpliv
na trenutno stanje in nadaljnji razvoj CERO Špaja dolina, saj je center v celoti odvisen od več
zunanjih dejavnikov. Zelo pomembno pri izvajanju dejavnosti je upoštevanje okoljevarstvenih
direktiv in vplivov centra na naravno in socialno okolje. Center je v monopolnem položaju in
na osnovi obstoječih razmer nima neposredne konkurence, a se bo to bistveno spremenilo.
Zato menim, da si mora Javno komunalno podjetje v najkrajšem možnem času poiskati
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partnerje, ki bodo centru omogočili razvoj v regijski center, saj mu v nasprotnem primeru
grozi zaprtje.
Iz pregleda notranjega poslovanja podjetja je razvidno, da center posluje uspešno, kljub temu
da uživa položaj monopolista. Rezultati celotne SWOT analize so prikazani v Tabeli 6.

5 POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI CENTRA ZA
RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA DOLINA
Vizija je konkretna podoba prihodnosti, dovolj bližnja, da se zdi uresničljiva, in dovolj
oddaljena, da vzbuja navdušenje v podjetju za novo stvarnost (Tavčar, 2003, str. 21). CERO
Špaja dolina je poslovna enota Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d. o. o., ki ima
opredeljeno širšo vizijo celotnega podjetja, ta pa opredeljuje tudi cilje te poslovne enote.
Vizija podjetja se glasi (Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., 2008): »Produciranje
storitev po najvišjih standardih kakovosti z upoštevanjem vseh sodobnih ekoloških standardov
in optimalno zadovoljevanje potreb in blaginje krajanov v občinah Dobrepolje, Grosuplje in
Ivančna Gorica.«
Poslanstvo podjetja se glasi (Spletna stran Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, 2008):
»Podjetje neprestano in kakovostno zagotavlja vsem svojim strankam storitve, ki so
življenjskega pomena ali pa povečujejo kvaliteto življenja, kot so oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje odpadnih vod, odvoz in deponiranje odpadkov, daljinsko ogrevanje,
pogrebne in pokopališke storitve …, hkrati pa dosega usklajeno in kakovostno delovanje
vodstva, svojim zaposlenim pa nudi dolgoročno prijazno, ustvarjalno in varno okolje.«
Temeljni cilj je varovanje in ohranjanje okolja, pri čemer želijo z vzpostavitvijo učinkovitega
ravnanja z odpadki dosegati najboljše možne standarde kakovostnega načina življenja
krajanov občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.
Poslovna enota mora svoje cilje usklajevati z zastavljenimi cilji države, ki so (Operativni
program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 2006):






v postopke pred odlaganjem preusmeriti najmanj 55 % nastalih količin komunalnih
odpadkov, od teh pa jih za ponovno snovno uporabo pripraviti vsaj 42 %,
načrtno ločeno pobirati kuhinjske odpadke pri povzročiteljih in jih nato biološko
obdelati,
preostanke odpadkov obdelati tako, da vsebnost skupnega organskega ogljika ne bo
presegla 5 %,
zmanjšati količino biološko razgradljivih odpadkov v skupni masi odloženih odpadkov
iz 47 % na 16 % v letu 2015 in
zmanjšati nastajanje emisij toplogrednih plinov.

Menim, da vizija podjetja v trenutnih razmerah ne udejanja vizije poslovne enote CERO
Špaja dolina, zato predlagam spremembo vizije poslovne enote, ki naj se glasi: »CERO Špaja
dolina bo postal najsodobnejši center za ravnanje z odpadki v Sloveniji.« Predlagam, da se
vizija poslovne enote po izgradnji novega centra prilagodi novonastalim razmeram.
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6 OBLIKOVANJE MOŽNIH STRATEGIJ RAZVOJA CENTRA ZA
RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA DOLINA
Strateški management nedobičkovnih organizacij se bistveno razlikuje od managementa
dobičkovnih organizacij in je na veliko področjih še nerazvito. Povezanost nedobičkovne
organizacije s stranko je socialno naravnana, usluge organizacije so v interesu širše javnosti,
lastniki organizacije pa so organizacije, ki upravljajo z javnimi sredstvi. Zaradi
nekonkurenčnega položaja, ki ga uživa nedobičkovna organizacija, in njenih posebnosti, je
potrebno strategijo razvijati v skladu z upoštevanjem opredeljenih posebnosti (Hunger in
Wheelen, 1993, str. 386–396). Premajhna uveljavljenost strateškega managementa v
nedobičkovnih organizacijah nastaja zaradi majhne konkurence, slabše usposobljenosti
managerjev, težavne merljivosti uspešnosti managerjev in negospodarske naravnanosti
organizacije (Badelt, 1997, str. 132–134).
Bistvena naloga, ki jo je potrebno upoštevati pri izdelavi strategij nedobičkovne organizacije,
je usklajevanje organizacije in njenih značilnosti s potrebami v okolju. Izdelane strategije
morajo prikazati temeljne odločitve in izoblikovane akcije, ki bodo dale smer in značilnosti
celotni organizaciji (Pučko, 1999, str. 353). Da bodo postavljene strategije ob uvedbi v
stvarno okolje upoštevale dejansko stanje, je potrebno poleg analize obstoječega stanja in
analize okolja upoštevati še nekaj posameznih dejavnikov, ki se bodo spreminjali v času med
postavitvijo in izvedbo izbrane strategije.
Slika 6: Načrtovana shema ravnanja z odpadki v letu 2013

Vir: Operativni program odstranjevanja odpadkov, 2008.

Evropska komisija je v letu 2008 sprejela priročnik Guide to cost-benefits analysis of
investment projects, ki je osnova za izvajanje investicij, še posebno, če nameravamo za
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investicije koristiti evropska sredstva. V priročniku so v prvem delu navodila za opredelitev
ciljev in strategij ter izdelavo finančnih in ekonomskih analiz, v drugem delu pa so navodila
za izvedbo analiz projektov po posameznih sektorjih, med drugim tudi za sektor upravljanja z
odpadki (Guide to cost-benefits analysis, 2008).
Eden od dejavnikov prihodnjega ravnanja z odpadki je snovni krog odpadkov, ki se bo
spremenil zaradi spremembe načina zbiranja odpadkov. Kot je razvidno iz Slike 6, je država
predvidela, da bi s posameznimi postopki že pred odstranjevanjem snovno ločili kar 55 %
odpadkov. To pomeni, da se bodo količine, ki se trenutno odlagajo, bistveno zmanjšale. Ker
se bodo te količine odpadkov v prihodnosti pred odlaganjem obdelale, je potrebno upoštevati
zmanjšane količine pri načrtovanju vrste in dimenzije naprav za obdelavo.
V primeru strategij, ki predvidevajo izvedbo posamičnih investicij za nadgradnjo odlagališča
s pomočjo evropskih denarnih sredstev, je potrebno upoštevati, da se bodo take investicije na
obstoječih centrih lahko izvajale samo do leta 2013, saj je tak program predviden v
medsebojnih obveznostih EU in Slovenije.

6.1 Strategija razvoja v skladu z državnim operativnim programom
odstranjevanja odpadkov
Za izvedbo strategije razvoja v skladu z državnim operativnim programom mora CERO Špaja
dolina izpolniti osnovni pogoj vključenosti prebivalstva v center. Ker CERO Špaja dolina
trenutno izvaja dejavnosti le za občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, so v Tabeli 4
predstavljeni podatki po občinah, ki bi se za ekonomsko upravičenost izgradnje centra morale
vključiti v uporabo centra. Minimalna količina odpadkov, potrebnih za ekonomično izrabo
objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov kot največje investicije centra, je
25.000 ton, kar pomeni, da bi morale biti v center vključene vsaj prve tri skupine občin iz
Tabele 7. Če se bo snovni krog odpadkov bistveno spremenil, se bodo količine odpadkov,
predvidenih za obdelavo, še zmanjšale, zato bi bilo smiselno v uporabo centra vključiti še
četrto skupino občin.
Vse v izgradnjo centra vključene občine morajo pred začetkom izvedbe projekta urediti
medsebojna razmerja, v katerih je potrebno določiti obveznosti in pravice vsake od
sodelujočih občin.
Ker v Sloveniji trenutno še ni zgrajenega nobenega centra podobne velikosti, sem v Tabeli 5
predstavil ocenjene podatke o stroških izgradnje CERO Špaja dolina. Podatke sem izračunal
na podlagi primerjave z načrtovanimi stroški podobnih centrov, ki se že gradijo ali so v fazi
pridobivanja projektne dokumentacije.
Iz Tabele 8 je razvidno, da se stroški investicije delijo na stroške, ki so za pridobivanje
evropskih sredstev iz kohezijskih skladov upravičeni, in na tiste, ki niso upravičeni in jih bo
morala občina pokriti iz lastnih virov. Ključni strošek za občine je poleg posameznih
investicijskih postavk davek na dodano vrednost (DDV), ki ga morajo občine pokriti iz lastnih
virov. Kako uspešne bodo pri prenosu DDV-ja v stroške, je odvisno od politike občin, saj si
bodo na ta način lahko zmanjšale finančne obremenitve pri izgradnji centra.
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Tabela 7: Podatki o številu prebivalcev in količinah odloženih odpadkov po občinah
Skupine
občin,
vključenih v
center

Občine

1. skupina

Dobrepolje
Grosuplje
Ivančna Gorica
Skupaj

3.693
17.264
14.258
35.215

1.259
5.887
4.862
12.008

378
1.766
1.459
3.602

2. skupina

Kočevje
Kostel
Loški potok
Ribnica
Sodražica
Velike Lašče
Skupaj
Skupaj 1.+2.

16.884
684
2.039
9.251
2.186
4.062
35.106
70.321

5.757
233
695
3.155
745
1.385
11.971
23.979

1.727
70
209
946
224
416
3.591
7.194

3. skupina

Trebnje
MokronogTrebelno
Šentrupert
Skupaj
Skupaj 1.+2.+3.

19.005

6.481

1.944

19.005
89.326

6.481
30.460

1.944
9.138

Bloke
Borovnica
Cerknica
Logatec
Log-Dragomer
Loška dolina
Pivka
Postojna
Vrhnika
Skupaj
Skupaj
1.+2.+3.+4.

1.653
3.894
10.829
12.015

564
1.328
3.693
4.097

169
398
1.108
1.229

3.907
5.983
14.851
18.249
71.381

1.332
2.040
5.064
6.223
24.341

400
612
1.519
1.867
7.302

160.707

54.801

16.440

4. skupina

Število
prebivalcev
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Količina
odloženih
odpadkov
prebivalca na
leto v t, brez
predhodne
obdelave

Količina
odloženih
odpadkov na
prebivalca na
leto v t, s
predhodno
obdelavo

Tabela 8: Načrtovani stroški investicije
Vrste stroškov

Načrtovani
Načrtovani
Načrtovani
neupravičeni
upravičeni
celotni stroški
stroški v EUR stroški v EUR v EUR
Vodenje projektov
210.000
0
210.000
Priprava dokumentacije
450.000
0
450.000
Nakup zemljišč
Gradnja objektov in
opreme

230.000
0

0
11.370.000

230.000
11.370.000

Nepredvideni stroški
Prilagoditev cene
Seznanjanje in
obveščanje javnosti

0
0
0

630.000
420.000
150.000

630.000
420.000
150.000

Nadzor

0

270.000

270.000

890.000

12.840.000

13.730.000

Skupaj brez DDV
20 % DDV

2.746.000

Skupaj

3.636.000

2.746.000
12.840.000

16.476.000

Viri za pokrivanje upravičenih stroškov so kohezijski skladi EU, državni proračun, okoljske
dajatve in občinski proračun. Deleži posameznega vira financiranja so prikazani v Tabeli 9, iz
katere je razvidno, da se deleži kohezijskih skladov in državnega proračuna ne spreminjajo. Z
večanjem števila vključenih občin, ki sem jih v Tabeli 4 razdelil na posamezne interesne
skupine, narašča delež zbranih sredstev okoljskih dajatev, hkrati pa sorazmerno pada delež
sredstev iz občinskih proračunov.
Tabela 9: Načrtovana delitev upravičenih stroškov investicij
Predvideni
viri
financiranja

Kohezijski
sklad
Državni
proračun
Okoljske
dajatve
Občine
Upravičeni
stroški

Delež
Vrednost
investicijestroškov
vključenost 1.
skupina

Delež
Znesek
investicijeupravičenih
vključenost
stroškov
1.+ 2. skupina

Delež
investicijevključenost
1.+2.+3.
skupina

Znesek
upravičenih
stroškov

Delež
investicije vključenost
1.+2.+3.+4.
skupina

Znesek
upravičenih
stroškov

70,0

8.988.000

70,0

8.988.000

70,0

8.988.000

70,0

8.988.000

10,0

1.284.000

10,0

1.284.000

10,0

1.284.000

10,0

1.284.000

6,0

770.400

12,0

1.540.800

15,0

1.926.000

27,0

3.466.800

14,0

1.797.600

8,0

1.027.200

5,0

642.000

ostane še 7,0
dajatev

100,0

12.840.000

100,0

12.840.000

100,0

12.840.000

100,0

12.840.000

V Tabeli 10 so prikazani načrtovani stroški iz občinskih proračunov. Deleži stroškov, ki jih
mora pokrivati posamezna občina, padajo sorazmerno z naraščanjem občin, ki bi se vključile
v sofinanciranje investicije.
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Tabela 10: Načrtovani stroški investicij, ki jih je potrebno financirati iz občinskih proračunov
Vrste stroškov

Upravičeni stroški občin
Neupravičeni stroški občin
Stroški skupaj

Vključenost
1. skupina

Vključenost
1.+ 2. skupina

2.776.200
5.406.000
8.182.200

1.586.400
5.406.000
6.992.400

Vključenost
1. + 2. + 3.
skupina
991.500
5.406.000
6.397.500

Vključenost
1.+ 2.+
3.+ 4.
skupina
0
4.017.900
4.017.900

6.1.1 Izbira tehnologije
Predčiščenje izcednih vod iz deponijskega polja je zaradi povečevanja količine izcednih vod
trenutno najnujnejša investicija. Čiščenje vode je potrebno izvesti z biološko čistilno napravo
ali podobno napravo, ki omogoča predčiščenje prekoračenih parametrov v izcedni vodi, in
navezavo na kanalizacijski sistem, ki je zaključen s Čistilno napravo Grosuplje. Alternativa
temu je postavitev membranske čistilne naprave z vgrajenim postopkom membranske
filtracije, ki omogoča direktni izpust prečiščene vode v podtalje, brez navezave na Čistilno
napravo Grosuplje (Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., 1998b).
Največja in tehnološko najzahtevnejša je naprava za mehansko in biološko obdelavo
odpadkov, s katero bodo iz mešanih komunalnih odpadkov izločili posebne snovi, ki se lahko
ponovno snovno izrabijo in so neprimerne za nadaljnjo biološko obdelavo, ter razgradili
organske snovi v preostanku odpadkov, namenjenih za odlaganje (Uredba o odlaganju
odpadkov na odlagališčih, 2006). Delovanje naprave je prikazano na Sliki 7. Zaradi tehnične
zahtevnosti postavitve takih naprav je ponudnikov malo, najprimernejši proizvajalci, ki so
podobne naprave že postavili v neposredni bližini Slovenije, so podjetja Komptech, Smudlers
machine – en apparatenbouw, Linder, Haas, Helector in Sutco. Hkrati je zaradi manjših
kapacitet odpadkov potrebno upoštevati, da so tehnologije posameznih podjetij neustrezne
zaradi spodnje meje potrebnih kapacitet za smiselnost izvedbe investicije. Ocenjena vrednost
investicije, ki bi ustrezala razpoložljivim kapacitetam, je med tri in deset milijonov evrov.
Večji in pomembnejši napravi sta še sortirnica in kompostarna. Sortirnica je naprava,
namenjena sortiranju ločeno zbranih frakcij, kot so papir, embalaža in steklo. V sortirnici se
pripeljane ločene frakcije ločuje po posameznih skupinah frakcij, tako da so primerne za
ponovno snovno izrabo. V preši se frakcije stisne in pripravi za transport v ponovno
proizvodnjo. Kompostarna pa je naprava, v kateri se s pomočjo anaerobnih ali aerobnih
postopkov obdelajo organski odpadki, kot končni produkt pa se pridobi kompost. Ker količine
ločeno zbranih frakcij in organskih odpadkov iz leta v leto naraščajo, predvsem zaradi vse
večjega ločevanja odpadkov na izvoru, bo potrebno kapacitete obeh naprav prilagajati
trenutnim trendom.
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Slika 7: Prikaz delovanja naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadkov.

Vir: Herhof GmbH, Clean Energy from waste, 2008, str.1 .
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6.1.2 Terminski plan izgradnje novega centra
Zaradi možnosti črpanja kohezijskih sredstev EU je časovna izvedba celotnega projekta
CERO Špaja dolina časovno zelo omejena, zato bo potrebno vsako posamezno fazo projekta
izpeljati v najkrajšem možnem roku. Osnovne faze izvedbe in načrtovani časovni termini
projekta so predstavljeni v Tabeli 11.
Tabela 11: Terminski načrt izvedbe projekta CERO Špaja dolina
Načrtovane faze izvedbe projekta CERO Špaja
dolina
Strategija ravnanja z odpadki
Ureditev prostorskih načrtov
Presoja vplivov na okolje
Izdelava idejnega projekta
Pogodba o sofinanciranju
Pridobivanje zemljišč
Vloga za pridobitev kohezijskih sredstev
Uskladitev odlokov o ravnanju z odpadki
Izvedba investicij po dosedanjem ureditvenem
načrtu
Izdelava projektne dokumentacije
Odlok o ureditvenem načrtu
Izvedba javnega naročila
Izgradnja CERO Špaja dolina

Pričetek
postopka
2008

Zaključek
postopka
2008

2009

2010

2009

2010

2009
2011

2011
2013

6.1.3 Umestitev objektov in naprav v prostor
CERO Špaja dolina je prostorsko enovito zaključeno območje (Slika 8), ki je znotraj
načrtovanega obsega območja razdeljeno na pet namensko ločenih območij, in sicer:
Sprejemnica s tehtnico
Vhod v CERO Špaja dolina bo lociran cca. 150 m od odcepa z regionalne ceste Grosuplje–
Višnja Gora. Obsegal bo sprejemnico s tehtnico, ki bo namenjena identificiranju strank in
tehtanju vseh vrst odpadkov.
Območje ločeno zbranih frakcij
Območje ločeno zbranih frakcij bo sestavljeno iz objektov zbirnega centa in objektov,
namenjenih sortiranju in skladiščenju ločeno zbranih frakcij. Zbirni center bo namenjen
zbiranju ločenih frakcij, ki jih bodo stranke dovažale samostojno, objekt pa bo lociran levo,
takoj za sprejemnico s tehtnico. Objekti, namenjeni sortiranju in skladiščenju ločenih frakcij,
bodo zavzemali obstoječo, že postavljeno sortirnico ločenih frakcij, ki bo nadgrajena z
dodatnimi objekti za skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, elektronske opreme in
nevarnih odpadkov.
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Območje upravnih in energetskih objektov
Območje upravnih in energetskih objektov bo namenjeno upravni stavbi s parkirišči in
energetskemu objektu, ki bo namenjen izrabi plinov iz odlagališča energetske namene
upravne stavbe.
Slika 8: Shema načrtovane postavitve objektov .v prostor

Legenda:
1 – Sprejemnica s tehtnico
2 – Območje ločeno zbranih frakcij
3 – Območje mehansko-biološke obdelave
4 – Območje odlagališča
5 – Območje upravnih in energetskih
objektov

Vir: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. – Ureditveni načrt, 2008c

Območje mehansko-biološke obdelave
Območje mehansko-biološke obdelave bo sestavljeno iz objekta za mehansko-biološko
obdelavo, skladiščno-garažnega objekta in objektov za začasno skladiščenje in predelavo
drugih odpadkov (odpadki iz lesa, odpadki iz zdravstvenih dejavnosti …). Objekt za
mehansko-biološko obdelavo bo namenjen obdelavi organskih odpadkov in predelavi
mešanih komunalnih odpadkov v lahko frakcijo, namenjeno za energetsko izrabo, in težko
frakcijo, ki se bo odlagala na odlagališče. Skladiščno-garažni objekt bo namenjen začasnem
skladiščenju lahke frakcije in garažiranju tovornih vozil.
Območje odlagališča
Območje odlagališča bo namenjeno odlaganju preostanka mešanih komunalnih odpadkov, ki
bodo predhodno mehansko in biološko obdelani, in je sestavljeno iz več odlagalnih faz.
Odlagališče se bo v prihodnosti širilo od južnega proti severnemu delu odlagališča.
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6.1.4 Uporaba odpadkov v energetske namene
Trenutno v Sloveniji ni odjemalcev zbranih lahkih frakcij odpadkov, ki se proizvedejo kot
stranski produkt mehanske obdelave odpadkov, ki niso primerni za ponovno predelavo, imajo
pa svojo energetsko vrednost in so zato primerni za uporabo v energetske namene. Prvi
odjemalec takšnih frakcij bo Toplarna v Celju, ki prične poskusno obratovati v letu 2009.
Tudi naselje Grosuplje je možni odjemalec zbrane lahke frakcije odpadkov, ki je primerna za
gorivo. Grosuplje ima že razvit vročevodni sistem, ki je trenutno priklopljen na Toplarno
Grosuplje, ki za ogrevanje uporablja energent kurilno olje. Zaradi dotrajanosti naprave,
povečevanja odjemne moči in vse višjih cen energenta ima Grosuplje v svoji energetski
zasnovi že predvideno novo lokacijo, kjer se bo zgradila nova toplarna. Če bo nova toplarna
kot energent uporabljala lesno biomaso, bi v sosežigu lahko k lesni biomasi dodajali lahko
frakcijo odpadkov iz CERO Špaja dolina. Za postavitev takšne naprave sta trenutno
najprimernejša proizvajalca toplarn podjetji Joseph Egli Ag in Aldavia Bioenergy, ocenjena
vrednost naprave pa je pet milijonov evrov (Sejem IFAT, 2008).

6.2 Strategija razvoja v skladu z obstoječimi zmožnostmi in v obstoječem
obsegu
V nasprotju s predhodno strategijo v tej ni potrebno upoštevati ekonomije obsega in sinergij z
državnim operativnim programom, so pa zato bolj obremenjeni občinski proračuni, saj ni
mogoče računati na sredstva države in kohezijska sredstva EU. Da bo zadoščeno
zakonodajnim zahtevam, bo potrebno posodobiti odlagališče, ki bo namenjeno odlaganju
obdelanih komunalnih odpadkov, hkrati pa odpreti odlagališče tudi za ostale občine. Potrebno
bo začeti pogajanja za sofinanciranje centra, na katerem se bo izvajala mehansko-biološka
obdelava odpadkov. V neposredni bližini sta dva taka potencialna centra, in sicer Ljubljana in
Trebnje. Če občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ne bodo pristopile k izgradnji
centra drugje, se lahko znajdejo v zelo neprijetnem položaju, saj bodo storitev obdelave
odpadkov iskale na trgu, kjer so cene bistveno višje.
V Tabeli 12 so predstavljeni načrtovani stroški, ki se bodo pojavili ob najnujnejši posodobitvi
CERO Špaja dolina brez zgraditve naprav za mehansko-biološko obdelavo odpadkov.
Poleg načrtovanih investicij bo potrebno sofinancirati naprave za obdelavo odpadkov, zato bo
najverjetneje potrebno združevanje s CERO Trebnje, kjer se prav tako soočajo s problemi
doseganja zadostnih količin odpadkov, ki bi zagotovili ekonomsko upravičeno izgradnjo
naprave in s tem pridobitev evropskih sredstev. V Tabeli 13 so podani načrtovani stroški
investicije izgradnje centra podobnega centru, ki bi bil postavljen v Špaji dolini, s tem, da je v
kalkulaciji potrebno upoštevati slabšo ureditev obstoječega centra.
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Tabela 12: Načrtovani stroški investicije posodobitve odlagališča
Vrste stroškov

Vodenje projektov
Priprava dokumentacije
Ureditev odlagališča v skladu z ureditvenim
načrtom
Vzpostavitev predčiščenja izcednih voda in
navezave kanalizacijskega sistema na ČN
Grosuplje
Nepredvideni stroški
Seznanjanje in obveščanje javnosti
Nadzor

Načrtovani
Načrtovani
Načrtovani
neupravičeni
upravičeni
celotni stroški
stroški v EUR
stroški v EUR v EUR
45.000
0
45.000
60.000
0
60.000

Skupaj brez DDV

105.000

20 % DDV

430.000

Skupaj

535.000

860.000

860.000

975.000
150.000
35.000
25.000

975.000
150.000
35.000
25.000

2.045.000

2.150.000
430.000

2.045.000

2.580.000

Tabela 13: Načrtovani stroški investicije centra za ravnanje z odpadki
Vrste stroškov

Vodenje projektov
Priprava
dokumentacije
Nakup zemljišč
Gradnja objektov in
opreme
Nepredvideni stroški
Prilagoditev cene
Seznanjanje in
obveščanje javnosti
Nadzor

Načrtovani
Načrtovani
Načrtovani
neupravičeni
upravičeni
celotni stroški
stroški v EUR stroški v EUR v EUR
250.000
0
250.000
550.000
300.000

0
0

550.000
300.000

0
0
0

13.430.000
960.000
800.000

13.430.000
960.000
800.000

0
0

150.000
630.000

150.000
630.000

Skupaj brez DDV

1.100.000

15.970.000

17.070.000

20 % DDV

3.414.000

Skupaj

4.514.000

3.414.000
15.970.000

20.484.000

Pri obeh navedenih investicijah nastopajo različni viri financiranja, ki so prikazani v Tabeli
14. Ker je izgradnja primerljivega centra skladna z državnim operativnim programom, je zato
upravičena do kohezijskih sredstev EU in državnih sredstev. Posodobitev odlagališča je zaradi
omejitve na samo tri občine neskladna z omenjenim programom, zato jo morajo financirati
izključno občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica. Potrebno je upoštevati tudi stroške
logistike, ki nastanejo pri prevozu odpadkov na obdelavo v CERO Trebnje in nazaj na
odlagališče.
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Tabela 14: Načrtovani stroški investicij, ki jih je potrebno financirati iz občinskih proračunov
Vrste stroškov Vrednosti ocenjenih
stroškov, ki jo bodo
financirale občine
Upravičeni
stroški
sofinanciranja
centra
Neupravičeni
stroški
sofinanciranja
centra
Skupni stroški
sofinanciranja
centra
Upravičeni
stroški
sofinanciranja
odlagališča
Neupravičeni
sofinanciranja
stroški
odlagališča
Skupni stroški
sofinanciranja
odlagališča
Stroški
vzpostavitve
prevoza
odpadkov na
obdelavo
Skupni
stroški

Delež
financiranja

Dobrepolje

Deleži vrednosti razdeljeni po občinah
Grosuplje
Delež
Ivančna
financiranja
Gorica

Delež
financiranja

0

0

2,3

0

10,7

0

8,9

4.514.000

103.730

2,3

484.918

10,7

400.484

8,9

4.514.000

103.730

2,3

484.918

10,7

400.484

8,9

2.045.000

204.500

10,0

1.002.050

49,0

838.450

41,0

535.000

53.500

10,0

262.150

49,0

219.350

41,0

2.580.000

258.000

10,0

1.264.200

49,0

1.057.800

41,0

450.000

45.000

10,0

220.500

49,0

184.500

41,0

7.544.000

406.730

1.969.618

1.642.784

6.2.1 Nadgradnja obstoječe tehnologije
V skladu z veljavnim načrtom je potrebno urediti zbirni center, posodobiti vstopno postajo v
center, zapreti objekt za kompostiranje in po potrebi razširiti sortirnico.
Zbirni center, ki je namenjen zbiranju ločenih frakcij, je trenutno ločen na več platojih, zato je
stranki onemogočeno enostavno odlaganje pripeljanih ločenih frakcij. To bo bistveno
poenostavljeno, ko bo zgrajen zbirni center, namenjen zbiranju ločenih odpadkov na enem
mestu.
Pri vstopni postaji v center je potrebno zgraditi nadstrešek nad tehtnico in postaviti nov
montažni objekt za enostavnejše spremljanje pristopa strank.
V trenutno odprtem objektu za kompostiranje je potrebno kompostne kupe prekrivati s folijo,
da lahko v njih pride do ustreznih mikrobioloških procesov. Pri tem nastajajo neprijetne
vonjave, ki se širijo v bližnjo okolico, zato bo potrebno objekt zapreti, v njem vzpostaviti
podtlak in zrak odvajati v ozračje preko biofiltrov.
Sortirnica trenutno zadostuje potrebam treh občin, vendar se v prihodnosti ocenjuje povečano
ločevanje odpadkov na izvoru, kar pomeni večje količine ločeno zbranih frakcij, zato bo
mogoče potrebno nadgraditi kapacitete sortirnice. Nove investicije se pojavijo le pri
predčiščenju, kjer je tehnologija enaka kot pri prejšnji strategiji in logistiki. V CERO Špaja
dolina bo potrebno zgraditi posebno nakladalno rampo s stiskalnico odpadkov za zabojnike s
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prostornino 30 m3, ki se bodo nato nalagali na posebna tovornjaka, namenjena prevozu večjih
zabojnikov.
6.2.2 Terminski plan izgradnje novega centra
Zaradi možnosti črpanja kohezijskih sredstev EU je izvedba celotnega projekta CERO Špaja
dolina časovno zelo omejena, zato bo potrebno vsako posamezno fazo projekta izpeljati v
najkrajšem možnem roku. Osnovne faze izvedbe in načrtovani časovni termini projekta so
predstavljeni v Tabeli 15.
Tabela 15: Terminski načrt izvedbe projekta CERO Špaja dolina
Načrtovane faze izvedbe projekta CERO Špaja
dolina
Strategija ravnanja z odpadki,
Uskladitev odlokov o ravnanju z odpadki
Ureditev sprememb ureditvenega načrta
odlagališča,
Pogodba o sofinanciranju CERO Trebnje
Izvedba investicij na odlagališču po
dosedanjem ureditvenem načrtu
Izvedba sprememb po ureditvenem načrtu
Nakup kamionov in zabojnikov za prevoz
odpadkov v CERO Trebnje

Pričetek
postopka

Zaključek
postopka

2008

2009

2009

2010

2009
2010

2010
2012

2012

2013

6.2.3 Umestitev objektov in naprav v prostor
Prostorska ureditev centra se bistveno ne spreminja, zgradita se le objekt na dnu odlagališča
za predčiščenje izcednih vod in nakladalna rampa za velike zabojnike za prevoz odpadkov, ki
bo locirana v neposredni bližini vhoda v CERO Špaja dolina. Ostale spremembe se izvedejo v
skladu z že obstoječim ureditvenim načrtom, zato ne bo potreben odkup dodatnih zemljišč.
V prihodnjih letih bo potrebno urediti zbirni center, vstopno postajo v center, objekt za
kompostiranje in sortirnico, vendar so ti objekti že postavljeni in jih je potrebno le nadgraditi,
z izjemo zbirnega centra, za katerega je po ureditvenem načrtu predvidena lokacija
neposredno pred odlagališčem.

6.3 Zaprtje obstoječega centra
V kolikor se lastniki CERO Špaja dolina ne odločijo za nobeno od predhodno predstavljenih
strategij, bo podjetje 15.7.2009 ostalo brez ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja, zato bo
moral upravljavec centra pričeti z aktivnostmi, potrebnimi za zaprtje in sanacijo odlagališča.
Občine lastnice bodo v tem primeru morale nujno poiskati nadomestni center, ki bo
pripravljen prevzemati, obdelovati in odlagati odpadke, nastale na območju občin Dobrepolje,
Grosuplje in Ivančna Gorica. Najustreznejša centra v neposredni bližini sta CERO Trebnje in
CERO Ljubljana, vendar oba pričneta obratovati šele po letu 2011, tako da bo do takrat
potrebno voziti odpadke v CERO Celje, ki je trenutno edini že zgrajeni center v Sloveniji, tam
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pa se tržne cene obdelave in odlaganja odpadkov začenjajo pri 120,00 EUR/t. Takšna cena
obdelave in odlaganja odpadkov bi za občane občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica
pomenila bistveno podražitev storitev ravnanja z odpadki. CERO Celje je od omenjenih občin
oddaljen cca. 89 km, kar poleg povečanih stroškov predelave in odlaganja odpadkov, pomeni
tudi povečanje logističnih stroškov in investicijo v transportna vozila ter prekladalno rampo.
Tabela 16: Načrtovani stroški zaprtja odlagališča
Vrste stroškov

Načrtovani
celotni
stroški v
EUR

Sprememba gradbenega dovoljenja, sprememba
ureditvenega načrta, priprava dokumentacije za
zaprtje odlagališča
Sanacija odlagališča
Vzpostavitev predčiščenja izcednih voda

76.000

Ureditev sistema za sežiganje deponijski plinov
Nepredvideni stroški
Nadzor in izvajanje aktivnosti

350.000
275.000
45.000
100.000
45.000

Skupaj brez DDV

891.000

20 % DDV

178.200
1.069.200

Skupaj

Poleg očitnega povečanja stroškov ravnanja z odpadki bo v CERO Špaja dolina potrebno
urediti sanacijo odlagališča, s tem pa bodo nastali stroški zaprtja odlagališča, njihova ocena je
prikazana v Tabeli 16. Občine ustanoviteljice se bodo pri zapiranju odlagališča soočile z
izrednimi stroški, ki jih bodo najverjetneje morale financirati iz lastnih proračunov in ne iz
zbranih sredstev okoljskih dajatev. Sredstva okoljske dajatve lahko koristi le upravljavec
odlagališča, torej upravljavec centra, ki bo sprejemal odpadke občin Dobrepolje, Grosuplje in
Ivančna Gorica.

6.4 Izbira in argumentacija strategije
Pri pripravi možnih strategij razvoja CERO Špaja dolina sem poleg finančnih okvirjev, ki so
ključnega pomena za možnost izvedbe investicije, jasno opredelil tudi trajanje in obseg
izvedbe posamezne strategije. Ker se te med seboj bistveno razlikujejo in podjetju prinašajo
zelo različna prihodnja stanja, je izbira pravilne strategije ključnega pomena.
Podjetje ima možnost izbire med tremi možnimi strategijami, od katerih sta prvi dve dejansko
strategiji razvoja centra, tretja pa je le izpeljava ničelnega stanja, ki bi nastalo v primeru, da se
občine ustanoviteljice ne odločijo za spremembe obstoječega stanja. Prva strategija
predstavlja optimalni možni razvoj centra, kar prinaša v obstoječe stanje največje tveganje na
okoljskem in prometnem področju, a je finančno najugodnejša, hkrati pa prinaša občinam
dolgoročno obvladovanje problematike na področju ravnanja z odpadki. Druga strategija je
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nekakšna srednja pot, saj občinam omogoči uporabo centra za odlaganje predhodno obdelanih
odpadkov, a jih je potrebno predhodno obdelati na drugi lokaciji.
Da bi lahko podkrepil izbiro najboljše možne strategije, sem izvedel oceno le-teh s pomočjo
presoje posameznih kriterijev, ki bistveno vplivajo na pravilno odločitev.
Iz celovite analize CERO Špaja dolina je razvidno, da ima center posamezne dejavnosti dobro
razvite, vendar jih ne izvaja v celoti sam, ampak skupaj z drugimi partnerji, hkrati pa se
nekatere dejavnosti izvajajo slabše oziroma omejeno. Ob upoštevanju sinergetičnih učinkov,
ki jih prinašajo posamezne strategije, lahko ugotovim, da največji razvoj centru prinaša prva.
Samo ta, zaradi širine izvedbe novih investicij, centru prinaša popolnoma nov koncept
delovanja, v okviru katerega bo poslovna enota samostojno izvajala vse svoje storitve.
CERO Špaja dolina je v sedanjem obsegu bistveno odvisen od ostalih partnerjev tudi zaradi
nedoseganja ustrezne ekonomije obsega. Center je trenutno namenjen prebivalcem občin
Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, kar skupaj predstavlja 35.215 prebivalcev, oziroma
12.008 ton odpadkov, to pa je bistveno premajhna številka za ekonomično izvajanje določenih
dejavnosti centra (mehansko-biološka obdelava, sortiranje odpadkov, kompostiranje
odpadkov …). CERO Špaja dolina je zmožen uporabljati učinke ekonomije obsega v obliki
doseganja nižje lastne cene, kot jih dosegajo obstoječi in predvideni centri le v primeru
izvedbe prve strategije. Kriterij obsega vključenih prebivalcev pa je ovira tudi pri
pridobivanju finančnih sredstev za izvedbo novih investicij in okoljevarstvenega dovoljenja,
ki ga v primeru izbire druge ali tretje strategije ni mogoče pridobiti.
Ker država v prihodnosti predvideva izgradnjo sežigalnic, hkrati pa se pojavljajo nove
tehnologije obdelave odpadkov, ugotavljam, da prva in druga strategija nista najbolj
fleksibilni. Novi prihodnji načini obdelave odpadkov ne predvidevajo predhodnih obdelav
odpadkov na take načine, kot so opredeljeni v prvi in drugi strategiji, kar lahko pripelje do
opuščanja posameznih storitev, ki naj bi jih izvajal novi center. Pri upoštevanju kriterija
fleksibilnosti je tako najprimernejša tretja strategija, ki pušča odprte vse možnosti za nadaljnja
ravnanja z odpadki.
Kljub temu da je prva strategija najobsežnejša in je za njeno izvedbo potrebno pridobiti
največ finančnih sredstev, je po mojem mnenju bolj tvegana druga strategija. Tudi pri tej
strategiji je potrebno vložiti sorazmerno veliko sredstev, ki pa jih morajo v veliki meri
zagotoviti občine same iz lastnih proračunov, vendar izvedena investicija še ne zagotavlja
pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja in s tem možnosti nadaljnjega obratovanja centra.
Veliko tveganje pri obeh strategijah povzroča tudi prihajajoče obdobje recesije, v katerem se
bo lahko pojavilo manjše povpraševanje po surovinah, zato bo le-te težje prodati za namen
nadaljnje predelave. Najbolj tvegana je vsekakor tretja strategija, saj zaprtje odlagališča
prinese neposredno odvisnost od ostalih centrov in njihovih tržnih pogojev za izvajanje
storitev ravnanja z odpadki.
Na osnovi ocene strategij podjetju predlagam strategijo razvoja v skladu z operativnim
programom odstranjevanja odpadkov, saj ta prinaša:





dolgoročno stabilno poslovanje podjetja,
smotrno in upravičeno porabo evropskih sredstev,
nova delovna mesta za prebivalce v neposredni bližini,
višje rente prizadetim krajanom in
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nižje in stabilnejše cene storitev za krajane občin lastnic podjetja.

Ker je odločitev odvisna od organov občin ustanoviteljic, ki na razvoj centra gledajo s širše
perspektive, saj voljeni občinski svetniki zastopajo različne interese posameznih okolij, iz
katerih prihajajo, sem enakovredno predstavil vse tri strategije in tako omogočil objektivno in
nepristransko odločanje pri izbiri le-teh.

SKLEP
Slovenija kot majhna država se nenehno sooča s problematiko ekonomije obsega oziroma
mora zagovarjati svoje interese v primerjavi z ostalimi evropskimi državami tako, da s tem ne
sproža notranjepolitičnih konfliktov, a kljub vsemu lahko uspešno konkurira ostalim razvitim
državam. Pred podobno dilemo so postavljeni lastnice in upravljavec Centra za ravnanje z
odpadki Špaja dolina. Občine ustanoviteljice centra namreč ne želijo povečati obremenitve
okolja in s tem življenjskega standarda svojih krajanov, hkrati pa se zavedajo, da bi zaprtje
centra pomenilo nastanek neurejenih razmer na področju ravnanja z odpadki.
Diplomsko delo je namenjeno v pomoč upravljavcu centra, katerega poslanstvo je dolgoročno
stabilno izvajanje storitev ravnanja z odpadki, le-ta pa je dolžan možne strategije razvoja
centra predstaviti Svetom občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, ki bodo na podlagi
predstavljenih možnih strategij razvoja odločali o nadaljnji usodi CERO Špaja dolina.
Problematika, s katero sem se srečeval v izdelavi diplomske naloge, je bistveno povezana s
tematiko varovanja okolja. Ker podjetje deluje kot podjetje v lasti lokalnih skupnosti, je
upoštevanje okoljske zakonodaje, standardov in programov nujna predpostavka pred analizo
poslovanja, ki določa okvire delovanja CERO Špaja dolina. Ugotavljam, da je
najpomembnejši akt za uspešno prihodnje obratovanje centra Operativni program
odstranjevanja odpadkov, saj v celoti povzema smernice in opredelitve Evropske unije ter
jasno opredeljuje obstoječe stanje dejavnosti, cilje ter ukrepe za doseganje ciljev ravnanja z
odpadki.
V diplomski nalogi sem izvedel analizo okolja in SWOT analizo CERO Špaja dolina. V
analizi širšega okolja podjetja sem ugotovil, da na center in celotno podjetje najbolj vpliva
politično-pravno okolje podjetja, saj prihaja do nasprotja interesov med državo, občinami in
prizadetim prebivalstvom. Zelo pomembna dejavnika sta tudi kulturno-socialno (zaradi
obravnavanja prizadetega prebivalstva) in naravno okolje (zaradi prekomernih vplivov na
okolje). V ožji analizi okolja sem CERO Špaja dolina primerjal z ostalimi centri za ravnanje z
odpadki in tako pridobil informacije o obsegu in pomenu centra v primerjavi z ostalimi centri
v Sloveniji. Na podlagi SWOT analize sem poskušal opredeliti glavne prednosti in slabosti ter
priložnosti in nevarnosti poslovne enote. Osnovni prednosti za nadaljnji razvoj poslovne enote
predstavljata podstruktura storitev zaradi široke izbire izvedenih storitev in tehnološka
podstruktura zaradi dobro razvitih dosedanjih tehnologij ravnanja z odpadki. Upoštevati je
potrebno tudi ključne nevarnosti, kot so spremembe zakonodaje, vpliv lokalne in državne
politike, vpliv ogroženega prebivalstva in odvisnost od ostalih podjetij.
Na osnovi izvedenih analiz sem v nadaljevanju izpeljal tri najverjetnejše strategije razvoja
CERO Špaja dolina, od tega ena povzema ničelno stanje, dve pa opredeljujeta razvoj centra v
prihodnosti. Da bi lahko predlagal najustreznejšo strategijo, sem izvedel oceno le-teh s
pomočjo presoje posameznih kriterijev, ki bistveno vplivajo na pravilno odločitev. Ker je le
36

prva strategija skladna z državnim operativnim programom odstranjevanja odpadkov, hkrati
pa prinaša podjetju in lokalnim skupnostim največje prednosti in priložnosti, predlagam
strategijo razvoja v skladu z operativnim programom odstranjevanja odpadkov kot najboljšo
možno strategijo. Menim, da je največja nevarnost lahko le v okoljski in logistični
obremenitvi prizadetih krajanov, na katere odlagališče vpliva, vendar je tudi ta skrb
neupravičena, če se bo širitev centra izvedla v skladu z najboljšimi okoljskimi standardi.
Ugotavljam, da CERO Špaja dolina lahko dolgoročno, ob tehtnem načrtovanju in premišljeni
izvedbi projekta, prinese prednosti vsem vpletenim stranem, center pa postane vzgled dobrega
ravnanja z odpadki.
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