
OBVESTILO ZA JAVNOST  
 

Zasedal Svet RCERO Ljubljana in novi Svet RCERO LJUBLJANA 
 
 

Ljubljana, 24. december 2015 – Danes se je sešel Svet RCERO Ljubljana, ki se je 
seznanil z aktivnostmi projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z 
odpadki Ljubljana (RCERO LJUBLJANA). Po uspešno izvedenih tehničnih pregledih 
je bila 2. novembra letos izdana odločba za poskusno obratovanje objektov za 
mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) v trajanju dvanajstih mesecev in 
od takrat naprej je v teku poskusno obratovanje. Potekala je tudi 1. konstitutivna 
seja novega Sveta RCERO LJUBLJANA. 
 
Svet RCERO Ljubljana se je na redni seji seznanil s stanjem projekta, s stanjem koncesijskih 
razmerij z občinami pristopnicami, navodilom o načinu predaje odpadkov v RCERO 
LJUBLJANA in Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA za leti 2016 in 2017, ki se bodo izvajale v okviru 
RCERO LJUBLJANA.   
 
Po uspešno izvedenih tehničnih pregledih je bila 2. novembra 2015 izdana odločba za 
poskusno obratovanje v trajanju dvanajstih mesecev in od tedaj naprej je v teku poskusno 
obratovanje. V MBO RCERO se sprejemajo mešani komunalni odpadki, ki se v mehanski 
obdelavi ločijo na lahko in težko (organsko) frakcijo. Lahka frakcija se po izločitvi materialov, 
ki gredo v snovno reciklažo, shranjuje kot trdno gorivo dveh kakovosti v skladiščih. Ločeno 
zbrani biološki odpadki in organska frakcija iz mešanih odpadkov se že obdelujeta v dveh 
bioreaktorjih. S tem se je že pričela proizvodnja bioplina, ki ga shranjujejo v plinskem 
rezervoarju. Poteka tako imenovano prilagoditveno obdobje, to je prvi del poskusnega 
obratovanja v trajanju dveh mesecev, ko se izvede test neprekinjenega obratovanja v štirih 
zaporednih izmenah s pogodbeno kapaciteto. 
 
Javno podjetje Snaga, ki vodi projekt, skladno z zakonodajo z občinami koordinira postopke, 
ki se zaključijo s sklenitvijo koncesijskih pogodb. Osnova za ureditev razmerij je horizontalno 
sodelovanje vključenih občin pri skupnem opravljanju nalog, potrebnih za izvajanje obeh 
javnih služb na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Koncesijo občine podelijo s 
sprejetjem Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni 
službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov. Predlog Odloka je že obravnavalo in sprejelo 15 občin 
- kar skupaj s 7 občinami lastnicami predstavlja 22 občin - vključenih v projekt RCERO 
LJUBLJANA ter s tem podelilo koncesijo Snagi. Podeljenim koncesijam sledi podpisovanje 
koncesijskih pogodb.  
 
Snaga je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja novembra 2015 pripravila Elaborat o oblikovanju 
cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO LJUBLJANA 
za leti 2016 in 2017 (Elaborat). Za občine, ki so oz. bodo v projekt RCERO LJUBLJANA 
vlagale sredstva, je predlagana cena obdelave in odlaganja preostanka 118,1 EUR na tono, 
cena obdelave bio odpadkov pa 63,5 EUR na tono, cena s 5-odstotnim pribitkom pa znaša 
124 oziroma 66,5 EUR na tono.  
 



Snaga je pripravila tudi Navodilo o načinu predaje odpadkov v RCERO LJUBLJANA, ki ga je 
sprejel Svet RCERO LJUBLJANA. 
 
V nadaljevanju se je na 1. konstitutivni seji sestal tudi nov Svet RCERO LJUBLJANA, skupni 
organ občin koncedentk, ustanovljen za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem 
obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v okviru RCERO 
LJUBLJANA. V Svetu sodelujejo tudi občine ustanoviteljice, ki so že ustanovile skupni organ 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Po 
konstituiranju je organ obravnaval cene, Navodilo o načinu predaje odpadkov, osnutek 
Poslovnika in Poročilo o stanju projekta RCERO LJUBLJANA.  
 
Občine z območja Domžal so zaprosile za podaljšanje roka sprejema odloka o podelitvi 
koncesije JP Snaga, in posledično pričetek izvajanja storitve odlaganja in obdelave odpadkov 
za njihove občine, do 15. 2. 2016.  
 
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 


