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Znana. rešitev za Suhadole 
Občina Komenda je pridobila okoljevarstveno dovoljenje za zaprtje odlagališfainertnih odpadkov, ki 
določa delno odstranitev odpadkov s parcel stranskih udeležencev in prekritje odlagališča v delu, ki je v 
lasti občine. 

Atd SENOŽETNIK 

Komenda- Prejšnji teden so 
Občina Komenda ter stran
ski udeleženci, torej pod
jetja, ki imajo v lasti del ze
mljišč, prejeli težko pričako
vano okoljevarstveno dovo
ljenje, ki ureja zapiranje od
lagališča iner1nih odpadkov 
v Suhadolah. 

Kot je na seji občinskega 
sveta pojasnila direktorica 
obanske uprave Majda Rav
nikar, ministrstvo za okolje 
in prostor, ki je izdalo doku
m ent, z· njim določa način 
zaprtja odlagališča in tudi 
rok izvedbe. ·»Gre za rekon
strukcijo odlagališča na na
čin, da se izvedejo d elna od
strarutev telesa odlagališča s 
parcel stranskih udeležen
cev, vgradnja odstranjenih 
odpadkov v rekonstruirano 
odlagališče; se pravi na par
cele v lasti Občine Komen
da, in zagotovitev prekritja 
površine telesa odlagališča, 
površinsko tesnjenj? in po
vršinsko odvajanje padavin
skih vod,« je pojasnila Rav
nikarjeva. 

Po zaprtju odlagališča bo 
na parcelah, ki so v lasti Ob
čine Komenda, treba ob
močje še deset let vzdrževa
ti in ga varovati z najmanj 
dvometrsko ograjo, izvaja
ti pa bodo morali tudi redne 
preglede telesa odlagalilča 
in obratovalni monitoring 

stanja podzemne vode, me
ritve meteoroloških parame
trov ter o vsem tem poroča

ti Agenciji RS za okolje. To 
pa ne velja za parcele, ki so 
v lasti stranjskih udeležen
cev, kjer bo takoj mogoča 
gradnja, še pred tem pa bo 
po besedah direktorice naj
verjetneje potrebna spre
memba občinskega podrob
nega prostorskega nacrta za 
območje. 

Vsa zapiralna dela mora
jo biti izvedena najkasne
je v treh mesecih od prav
nomornosti okoljevarstve
nega dovoljenja, zoper kate
ro ni mogoča pritožba. Ob
ana je že začela postopek 

Medvodam certifikat 
kakovosti 
Certifikacijska hiša Bureau Veritas je po uspešni 
certifikacijski presoji Občini Medvode podelila 
certifikat !SO 9001:2015. 

MAfA BERTONCELJ 

Medvode - Kot so pojasni
li na Občini Medvode, je ob
čina v letošnjem letu izved
la vse potrebne postopke za 
certifidranje po mednaro
dnem standardu za vodenje 
kakovosti !SO 9001:2015 za 
opravljanje upravnih, stro
kovnih, pospeševalnih in ra
zvojnih nalog ternalogv zve
zi z zagotavljanjem javnih 
služb iz občinskih pristojno
sti. Na začetku poti so spreje
li tudi Politiko kakovosti. 

» Velik hvala vsem sode
lavkam in sodelavcem, ki so 
poskrbeli, da smo se lahko 
podali na to pot, hvala vsem 
skrbnikom procesov, ki so v 
zadnjega polleta mnoge pro
cese definirali na drugačen, 
standardiziran način,« je ob 
tem povedal župan Medvod 

Nejc Smole. Certifidranje 
po najstarejšem in najbolj 
razširjenem standardu sis
tema vodenja je bilo prvot
no namenjeno proizvodnim 
podjetjem, kasneje pa se je 
razširilo tudi na s toritvene 
dej_avnosti in javni ·sektor. 
Občina Medvode je ena iz

med manj kot deset odstot
kov slovenski!, občin. ki so 
se odlocile za sledenje med
narodnim standardom ka
kovosti vodenja. Certifikat 
so prejeli za obdobje do leta 
2025, ko ga bodo ob ponovni 
certifikadjski presoji lahko 
tudi podaljšali. Kot še doda
jajo, bodo v vmesnem ča~u 
stremeli'rle le k ohrarutvi ka
kovostnega dela, ampak tudi 
k.nenehnemu izboljševanju 
na vseh področjih delovanja 
v dobro občank in občanov 
ter drugih uporabnikov. 

javnega narocila, pri kate
rem bo zaradi nujnosti upo
rabila postopek s pogajanji 
brez predhodne objave, ki ji 
ga omogoča 46. člen zako
na o javnem naročanju. Dr
žava ima namreč le do kon
ca oktobra čas, da izvrši sod
bo Sodišča EU in zapre odla
gališča po državi, kar pa ji v 
primeru Suhadol ne bo us
pelo. A kot po besedah Maj
de Ravnikar menijo na mi'. 
nistrstvu za okolje in pros
tor, naj bi bil pravočasen za
četek postopka zapiranja za
dosten razlog, da bi se drža
va izognila visoki kazni, ki je 
zagrožena v primeru preko
račitve roka. 

Koliko bodo občino sta
la dela, bo znano po podpi
su pogodbe z izbranim iz
vajalcem. Po informacijah 
iz prejšnjega tedna pa naj bi 
znašala okoli 730 tisoč evrov 
.(brez DDV). 

Po oceni je v Suhadolah si
cer zakopanih 105 tisoč ton 
inertnih odpadkov, v skla-

- du z izdanim dovoljenjem 
pa bi jih po besedah direkto
rice 68 tisoč ton odstranili s 
parcel podjetij. Od tega bi jih 
54 tisoč ton vgradili v rekon
struiranci telo odlagališča na 
občinskih parcelah, 14 tisoč 
ton pa bi jih uporabil za iz
gradnjo izravnalnega sloja 
odlagališča. 

Dan čarovnic in 
reformacije v Preddvorl!I 
ALENKA BRUN 

Preddvor - V gradu Dvor v 
Preddvoru domuje prijazna 
čarovnica Priletičnica, ki 31. 
oktobra praznuje rojstni dan 
in pripravlja zabavo za otro
ke. S prijateljicami bo ku
hala čarobni napoj, izdelo
vala strašne buče, poskrbe
la bo tudi za poslikavo obra
zov in na koncu priredila iz
bor najbolj domiselnega ča· 
rovniškega klobuka. Vode
ni ogledi· gradu bodo vsako 
polno uro med IZ. in 16. uro, 
ob 18. uri pa bo Priletičnica 

za najmlajše priredila nočni 
sprehod po gradu. Isti dan 
bodo grajski na gradu sla
vili tudi dan reformacije, ko 
bo v grajski tiskarni gostoval 
mojster Janez. V počastitev 
pisane slovenske besede bo 
otrokom predstavil kratko 
zgodovino tiskarstva, vsak 
pa si bo lahko odtisnil Tru
barjev portret. Vodeni og
ledi grajske tiskarne z moj
strom Janezom pa bodo ob 
12., 13. in 14. uri. Ob 11. in 15. 

uri pa se otroci lahko udele
žijo delavnice izdelave Abe
cednika. 

Shod čebelarjev na Črnivcu 

C:rnivec-Sredi oktobra so se kamniški čebelarji sestali s člani 
sosednjih čebelarskih društev na tradicionalnem shodu. Tok
rat so zaznamovali devetdeseto obletnico ustanovitve prve 
plemenilne postaje za vzrejo matic avtohtone pasme čebel 
kranjske sivke na Slovenskem, prisluhnili pa so tudi pouč
nemu predavanju patra dr. Karla Gržana in Jerneja Bubniča, 
zaposlenega na oddelku čebelarstva na Kmetijskem inštitu
·tu Slovenije , o praksah in tehnologijah čebelarjenja na Novi 
Zelandiji. Shod so popestrili s kulturnim programom ter se 
zavezali primernemu gospodarjenju s čebelami, s katerimi se 
lahko ponašamo v Sloveniji, te r vzdrževanju primerne biodi
verzitete v sožitju z vsemi deležniki narave. 

V Poženiku bo slovesno 
Poženik - V nedeljo, 30. oktobra, ·ob 15. uri bo pri Hvačar
ju slovesnost ob 220. obletnici rojstva Matevža Ravnikarja 
- Poženčana, duhovnika, pesnika in zbiralca ljudskega blaga. 
Pripravlja jo Klub Liberius Cerklje ob podpori občine in v so
delovanju s člani Kulturnega društva Pod Strafo ter Vaško 
skupnostjo Poženik, v kulturnem programu pa bodo nastopili 
še učenci Osnovne šole Davorina Jenka, Folklora in Cerkljanski 
gavnarji. Vlogo in dediščino rojaka bodo poudarm z odkritjem 
spominske plošče, ob obletnici pa je izšel tudi ponatis Požen
čanovega berila. 


