Skupaj varujemo okolje

Kdo je vključen v projekt
RCERO Celje?
Za uspešno uresničevanje ciljev Regionalnega
centra za ravnanje z odpadki Celje je pomembno sodelovanje vseh, ki vstopajo v celovit sistem ravnanja z odpadki, od komunalnih podjetij, gospodarstva, občinskih institucij in drugih
organizacij do vsakega posameznega prebivalca naše regije.
V skupen projekt RCERO Celje je vključenih 23
občin Savinjske regije:
Mestna občina
Celje
Bistrica ob Sotli
Braslovče
Dobje
Dobrna
Kozje
Laško
Mestna občina
Velenje

Mozirje
Podčetrtek
Polzela
Prebold
Rogaška Slatina
Rogatec
Šentjur
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob
Paki

Šoštanj
Štore
Tabor
Vojnik
Vransko
Žalec

Z izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje
z odpadki RCERO Celje bo za skoraj 250.000
prebivalcev v regiji rešeno celovito ravnanje z
odpadki za naslednjih trideset let.

S sodobnim sistemom zbiranja in ravnanja z
odpadki prispevamo k urejenemu okolju in h
kakovostnejšemu življenju. Projekt RCERO Celje je
projekt vseh prebivalcev regije, ki bodo vključeni
v regionalni program ravnanja z odpadki, saj
bo vzpodbujal okoljsko odgovorno ravnanje
z odpadki že na njihovem izvoru nastanka.
Izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z
odpadki RCERO Celje bo omogočila skupno
uresničevanje naslednjih okoljevarstvenih ciljev:
• zmanjšanje emisij v zemljo in podtalnico,
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• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
• varovanje površinskih in podzemnih voda ter
preprečevanje onesnaževanja vodnih virov.
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2008

Poskusno obratovanje

2009

Začetek rednega obratovanja
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svež veter za
čisto okolje

Odpadki niso smeti
V Sloveniji se premalo zavedamo dejstva, da odpadki niso smeti. Z njimi moramo ravnati gospodarno, učinkovito in odgovorno, saj predstavljajo
vir surovin za ponovno predelavo in pridobivanje
energije. Letne količine odpadkov namreč še
vedno naraščajo, polnimo že preobremenjena
odlagališča in delež ločeno zbranih odpadkov
ostaja na prenizki ravni.
In kateri so temeljni cilji, ki jih moramo uresničevati,
da bi dosegli učinkovito in odgovorno ravnanje z
odpadki?
• Zmanjševati moramo količino odpadkov, ki jih
proizvajamo,
• dosledno uveljavljati ločeno zbiranje odpadkov na izvoru,
• ponovno jih moramo uporabiti kot sekundarne
surovine,
• termično moramo obdelati tiste odpadke, ki jih
ni možno snovno predelati, in
• zmanjševati količino preostanka odpadkov,
namenjenih odlaganju.
V Celju urejamo problematiko ravnanja z odpadki strokovno in odgovorno. Z izgradnjo sodobnega Regionalnega centra za ravnanje
z odpadki RCERO Celje bomo uresničevali
zastavljene cilje programa ravnanja z odpadki
in upamo, da bo v Savinjski regiji s skupnimi
prizadevanji njenih prebivalk in prebivalcev
zavel »svež veter za čisto okolje«.

Kaj je RCERO Celje?
RCERO Celje je Regionalni center za ravnanje z
odpadki v Celju in projekt 23 občin Savinjske regije,
ki so pristopile k skupnemu reševanju problematike
odpadkov z namenom ohranjanja in varovanja
okolja. V njem bo potekalo sodobno tehnološko
in okoljsko sprejemljivo ravnanje s komunalnimi
odpadki, ki so del našega vsakdanjega življenja.
RCERO Celje sestavlja sklop objektov in naprav, v
katerih bomo odpadke sortirali, razstavljali, drobili,

mleli, izločali koristne frakcije, kompostirali, neuporaben preostanek odpadkov pa odložili na odlagališče. V objektih RCERO Celje bomo odpadke
pred odložitvijo obdelali do te mere, da jih bo
mogoče ponovno koristno uporabiti in da bomo
odložili samo neuporaben preostanek odpadkov.
Tako bomo uresničevali zastavljene cilje o zmanjševanju količin odloženih odpadkov ter ponovni
uporabi sekundarnih surovin.

bo potekalo njihovo razstavljanje, ločevanje in
drobljenje (letna kapaciteta znaša 5.000 ton);
• novo odlagališče za preostanek odpadkov
(končna kapaciteta približno 1.900.000 m3);
• kompostarna za obdelavo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov (letna kapaciteta znaša 5.000 ton);
• vsa potrebna infrastruktura (upravna zgradba,
avtopralnica, zunanja ureditev območja odlagališča).

Kje se nahaja RCERO Celje?
Regionalni center za ravnanje z odpadki RCERO
Celje se nahaja na vzhodnem robu celjske kotline, 4,5 kilometra od Celja. Prometno je dobro
dostopen in hkrati primerno oddaljen od naselij.
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Kateri objekti sestavljajo
RCERO Celje?
V sklopu RCERO Celje je predvidena izgradnja
naslednjih objektov:
• sortirnica ločeno zbranih sekundarnih surovin
– v njej bo potekalo ločevanje plastike, kovin,
papirja in embalaže za ponovno predelavo
(letna kapaciteta znaša 5.000 ton);
• objekt za demontažo kosovnih odpadkov, kjer

RCERO Celje sofinancira
Evropska unija
Mestna občina Celje je z vključitvijo regionalnega projekta RCERO Celje v nacionalni program
varstva okolja uspela pridobiti nepovratna sredstva Evropske unije.
Vrednost prve faze projekta RCERO Celje je
približno 18 milijonov EUR. Od tega 49 odstotkov oziroma 8.877.480 EUR financira Kohezijski
sklad Evropske unije, preostali znesek pa je financiran iz proračuna Republike Slovenije, iz
sredstev okoljske dajatve ter sredstev občin, ki
so vključene v projekt.

