Sporočilo za javnost

RCERO Ljubljana odprt
Regijski center za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana, največji kohezijski projekt s
področja okolja v državi, v katerem sodeluje kar 37 občin, je uradno odprl svoja vrata.
V enem največjih tovrstnih centrov v Evropi bodo v objektih za mehansko biološko obdelavo
odpadkov z najsodobnejšo in trajnostno tehnologijo bomo predelovali odpadke približno tretjine
Slovencev. V projektu sodeluje 37 občin, zato je RCERO tudi edinstven primer dobre prakse na
področju povezovanja in sodelovanja občin ter povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji.
V Ljubljani dosegamo najvišji delež ločeno zbranih odpadkov med evropskimi prestolnicami (v letu
2014 smo reciklirali 63 odstotkov odpadkov) in ker smo kot prvo evropsko glavno mesto stopili na
pot k Zero Waste družbi. Tudi zato smo osvojili laskavi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 in
naredili pomemben korak v smeri gospodarskega ter socialnega napredka.
Z začetkom delovanja ljubljanskega regijskega centra bomo v Ljubljani še učinkovitejše uresničevali
zavezo, v katero trdno verjamemo. Zavezo, ki je skupna vsem mestom, regijam in članicam EU:
trajnostno gospodariti z naravnimi viri in prispevati k prehodu v krožno gospodarstvo.

Vir: JP Snaga

Pozitivne lastnosti nadgradnje RCERO Ljubljana
 Dolgoročna ureditev problematike ravnanja z odpadki za tretjino Slovenije oziroma za 700
tisoč državljanov;
 najboljši in najsodobnejši sistem predelave odpadkov v Sloveniji;
 uporaba najmodernejše in trajnostne tehnologije za ravnanje z odpadki v evropskem merilu;
 proizvodnja zelene električne energije iz obnovljivega vira bioplina;
 proizvajanje električne in toplotne energije za uporabo neposredno na objektu;
 po predelavi bo na odlagališču končalo samo približno 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;
 iz bioloških odpadkov bo nastal koristen kompost za uporabo v vrtnarstvu in pri urejanju
odlagališča;
 zelena delovna mesta;
 pridobivanje sekundarnega goriva iz odpadne lahke frakcije mešanih komunalnih odpadkov;
 primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin ter povezovalni element
ravnanja z odpadki v Sloveniji med občinami in regijami.
Celotni projekt, za katerega je Evropska komisija odločbo izdala aprila 2009, je po pooblastilu
Mestne občine Ljubljana in preostalih občin vodilo javno podjetje Snaga d. o. o..

Več informacij: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/100690/detail.html

