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Projekt RCERO  

Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) obsega: 

 izgradnjo čistilne naprave za čiščenje izcednih voda (s poskusnim obratovanjem je 

začela marca 2010, z rednim obratovanjem pa marca 2011), 

 izgradnjo objektov za predelavo odpadkov (predviden začetek poskusnega 

obratovanja je junij 2015, začetek rednega obratovanja pa oktober 2016), 

 ureditev 3. faze IV. in V. odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov (z 

rednim obratovanjem je začelo septembra 2009). 

Vsi omenjeni objekti bodo zagotavljali, da bo po predelavi na odlagališču končalo le 20 odstotkov 

odpadkov, ki jih ne bo mogoče ponovno porabiti kot surovine ali energente, pa še ti odloženi 

odpadki bodo brez škodljivih vplivov na okolje. 

Predvidena vrednost celotnega projekta je 155 milijonov evrov (skupaj z davkom na dodano 

vrednost). 

 

 

Projekt nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO 

LJUBLJANA) je skupni projekt 28 občin širše osrednjeslovenske regije. 

S projektom sledimo razvojnim usmeritvam države s področja okoljske 

infrastrukture na področju ravnanja z odpadki. Projekt je zato uvrščen v 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 

2007 do 2013, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Nadgradnja RCERO 

Ljubljana rešuje problem komunalnega ravnanja z odpadki v osrednjeslovenski 

regiji in predstavlja celovito rešitev problematike ravnanja z odpadki ter sledi 

doslednemu izpolnjevanju predpisov iz EU direktiv. Poleg tega projekt 

nadgradnje RCERO zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov (zlasti metana), 

omogoča pridobivanje sekundarnih energentov, zagotavlja varovanje vodnih 

virov in omogoča optimalno rabo razpoložljivih odlagalnih površin. 

 



            
    

Osmega aprila 2009 je Evropska komisija izdala odločbo o velikem projektu »Nadgradnja Regijskega 

centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana)«, s katero je odobrila finančni prispevek 

iz kohezijskega sklada. Delež evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada znaša 65,88 odstotkov 

potrebnih sredstev (77.571.941 evrov). 

Pri tem je treba poudariti, da vrednost upravičenih stroškov do sredstev iz Kohezijskega sklada iz 

omenjene odločbe znaša 117.741.076 EUR. Upravičeni stroški vključujejo investicijske stroške 

izgradnje objektov, stroške nadzora nad gradnjo in stroške za komuniciranje z javnostmi, pri čemer 

DDV ni priznan kot upravičen strošek. 

 

Projekt RCERO LJUBLJANA v ocenjeni vrednosti upravičenih stroškov 117.741.076 EUR brez DDV 

bo v skladu z določili Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje 

Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana financiran iz naslednjih virov: 

 Kohezijski sklad prispeva 65,88 odstotkov potrebnih sredstev (77.571.941 evrov); 

 iz proračuna Republike Slovenije je namenjenih 14 odstotkov sredstev (16.495.257 

evrov); 

  10,11 odstotka sredstev doprinese okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odlaganja odpadkov (11.899.770 evrov);  

 iz proračunov investitorja in sovlagateljic so zagotovljena preostala sredstva.  

 

Občine, vključene v projekt RCERO 

Mestna občina Ljubljana ima status nosilnega investitorja in koordinira vse potrebne aktivnosti z 

ostalimi občinami.  

Primestne občine, solastnice JHL, ki imajo status lastnika RCERA, so: Občina Medvode, Občina 

Brezovica, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Škofljica, Občina Dol pri Ljubljani in Občina 

Horjul. 

Preostale občine pristopnice k projektu RCERO, ki imajo poseben status financiranja projekta in 

koriščenje njegovih kapacitet pod enakimi pogoji kot lastnice, so: Občina Ig, Občina Velike Lašče, 

Občina Domžale, Občina Kamnik, Občina Mengeš, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina 

Lukovica, Občina Moravče in Občina Vodice. 

 



            
    

Pristop občin širše Osrednjeslovenske regije k skupnemu ravnanju z 
odpadki v RCERO Ljubljana 

Z namenom skupnega ravnanja z odpadki v okviru RCERO Ljubljana in koriščenja njegovih storitev ter 

še posebej z namenom doseganja ciljev na področju ponovne uporabe komunalnih odpadkov skladno 

z direktivo Evropske komisije so se občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški 

Potok, Sodražica, Cerklje na Gorenjskem, Bloke, Žiri, Gorenja vas-Poljane in Mestna občina 

Koper že pridružile k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki 

Ljubljana in podpisale tudi ustrezno pogodbo.  

Projektu se bodo v kratkem pridružile še občine Cerknica, Loška dolina in Šmartno pri Litiji.  

 

Nadgradnja RCERO, največji slovenski okoljski projekt, je skupni projekt Mestne občine 

Ljubljana in 27 občin širše Osrednjeslovenske regije, javno podjetje Snaga pa po pooblastilu 

MOL izvaja projekt. 

 

Izgradnja objektov za predelavo odpadkov 

Naročnik je 23. avgusta 2012 kot najugodnejšo ponudbo v sklopu javnega naročila za izgradnjo 

objektov za predelavo odpadkov izbral ponudbo ponudnika STRABAG AG v skupnem nastopu s 

ponudnikom STRABAG UmweltanlagenGmbH. Izbrani ponudnik je ponudil investicijsko vrednost v 

višini 112.220.000,00 EUR in stroške obratovanja v višini 65,36 EUR/tono.  

Mehansko-biološka obdelava (MBO) mešanih komunalnih odpadkov je sklop procesov, s katerimi iz 

odpadkov izločimo največjo možno količino uporabnih frakcij, preostanek za odlaganje pa 

zmanjšamo na najmanjšo možno prostornino. Predvideno mehansko-biološko obdelavo odpadkov 

predstavlja tehnološki sklop, ki je sestavljen iz treh podsklopov: 

 obdelava preostalih mešanih gospodinjskih odpadkov in odpadkov iz proizvodnih, obrtnih in 

storitvenih dejavnosti s kapaciteto 150.000 ton na leto, 

 obdelave ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov gospodinjstev s kapaciteto 21.000 

ton na leto. 

 priprava trdnega goriva s kapaciteto 60.000  ton na leto, 

 

 

Vsi trije tehnološki podsklopi so prostorsko ločeni v različnih objektih, izvedene pa so logistične 

povezave med mehansko separacijo lahke frakcije iz mešanih odpadkov in pripravo sekundarnega 



            
    

goriva ter infrastrukturne povezave pri izrabi procesnih vod in pri izrabi viškov toplotne energije. Pri 

izrabi toplotne energije je predvidena tudi povezava z obstoječimi viri viškov toplotne energije iz 

obstoječih plinskih generatorjev oz. motorjev na odlagališčni plin.   

Začetek poskusnega obratovanja objektov za predelavo odpadkov je predviden junija 2015, začetek 

rednega obratovanja pa oktobra 2016. 

 

Podrobnejšo predstavitev projekta in dodatne informacije dobite na spletni strani projekta 

http://www.rcero-ljubljana.eu/. 

 

http://www.rcero-ljubljana.eu/

