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Predstavitev projekta CeROD
(Center za ravnanje z odpadki Dolenjske)
Projekt CeROD je regijski projekt ter ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog
Mestne občine Novo mesto kakor tudi širšega dolenjskega, belokranjskega in
posavskega območja s podporo Republike Slovenije in Evropske unije. Na področju
ravnanja z odpadki projekt združuje sodelujoča območja v funkcionalno regijo, kar je
eden redkih, če že ne edinstven primer v Sloveniji. Regijski pristop ima pozitivne vplive
zlasti na delitev investicijskih stroškov realizacije projekta, na racionalnejše in
kvalitetnejše upravljanje, kar znatno vpliva tudi na ceno ravnanja z odpadki.
V sklopu projekta bo obratovalo tudi sodobno odlagališče odpadkov, ki bo s kapaciteto
preko milijona m3 zadostovalo potrebam regije za dobo 25-30 in morda celo več let.
Projekt CeROD je pričel nastajati konec devetdesetih let prejšnjega stoletja kot
posledica pomanjkanja prostora za odlaganje odpadkov na obstoječem Odlagališču
nenevarnih odpadkov Leskovec. S sprejetjem Nacionalnega programa varstva okolja
(NPVO), Strateških usmeritev Republike Slovenije na področju ravnanja z odpadki ter
na osnovi direktiv in drugih dokumentov EU, je vlada Republike Slovenije izdala vrsto
podzakonskih aktov s področja ravnanja z odpadki. Glavni usmeritvi sprejetih
predpisov sta zmanjšati količino odloženih odpadkov na odlagališča in vzpostavitev
regijskih centrov za ravnanje z odpadki.
Na osnovi sprejetih dokumentov, spoštovanja evropskih direktiv in dokumentov,
upoštevanja zahtev KS Brusnice in podpore Ministrstva za okolje je bil projekt
dokončno izoblikovan kot regijski Center za ravnanje z odpadki Dolenjske s kratico
CeROD.
CeROD je tehnično in finančno zasnovan regijsko, ki poleg sanacije in zapiranja
obstoječega odlagališča ter izgradnje novega odlagališča odpadkov s kapaciteto preko
enega milijona m3 odlagališčnega prostora vključuje tudi izgradnjo mehansko-biološke
obdelave odpadkov, izgradnjo potrebne infrastrukture za obratovanje CeROD in
izgradnjo infrastrukture izven območja CeROD (cestne in kanalizacijske infrastrukture
v KS Brusnice).
Območje CeROD vključuje 12 ter 3 novonastale občine belokranjske, dolenjske in
posavske regije (Mestno občino Novo mesto, občine Brežice, Črnomelj, Dolenjske
Toplice, Krško, Metlika, Mirna Peč, Semič, Sevnica, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk
ter novo nastale občine Kostanjevica na Krki, Straža in Šmarješke Toplice) s skupno
površino 2.258 km2 in nekaj manj kot 160.000 prebivalci.
Center bo zgrajen ob obstoječem Odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec, ki se
nahaja pri Velikih Brusnicah in je od Novega mesta oddaljen približno 12 km. Pri
načrtovanju vseh postopkov, objektov in naprav so upoštevani sodobni tehnični in
okoljski standardi ter veljavna zakonodaja s tega področja, ki je v Sloveniji že v celoti
prilagojena pravnemu redu EU. Investitor projekta CeROD je Mestna občina Novo
mesto.
Projekt CeROD je bil preko Ministrstva za okolje in prostor uvrščen na seznam možnih
projektov, katerih izgradnja naj bi se sofinancirala tudi s sredstvi evropskega sklada
ISPA. Podpis finančnega memoranduma o sofinanciranju izgradnje CeROD med
Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo v višini 4.971.500 € (1.191.370.260 SIT) je bil
dne 21.1.2002.
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Projekt CeROD je tako postal prvi projekt na področju ravnanja z odpadki v Republiki
Sloveniji, ki ga je podprla Evropska unija preko fonda ISPA.
Skladno s finančnim memorandumom je prvotni obseg projekta razdeljen na dve etapi,
in sicer:
o
Prva etapa (CeROD I) obsega sanacijo in zapiranje obstoječega odlagališča
ter izgradnjo novega odlagališča preostankov komunalnih odpadkov,
izgradnjo komunalne infrastrukture za potrebe obratovanja CeROD in
tehnično pomoč za nadaljnjo projektno obdelavo tehnologije in postopkov
obdelave preostankov komunalnih odpadkov ter pripravo investicijsko–
tehnične dokumentacije za izgradnjo potrebnih objektov in naprav II. etape
projekta. Projekt CeROD I je v celoti realiziran in predan svojemu namenu.
o
Druga etapa (CeROD II) pa zajema izgradnjo potrebnih objektov za
mehansko-biološko obdelavo odpadkov z zunanjo ureditvijo in izgradnjo
čistilne naprave za čiščenje izcedne in tehnološke vode.

Center za ravnanje z odpadki Dolenjske – CeROD I (pričetek uporabe novega dela odlagališča)
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CeROD I – 1. etapa I. faze projekta
POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA

1. Kratek opis investicije
Predmet realizacije projekta CeROD I je opredeljen v Finančnem memorandumu in
njegovih dopolnilih in obsega:
• rekultiviranje in zapiranje obstoječega odlagališča:
o sanacija: masno izravnavo že odloženih odpadkov; izdelavo izravnalnega in
odplinjevalnega sloja, povezavo plinskih jaškov s plinsko mrežo in povezavo lete s plinsko postajo za sežig plina,
o zapiranje: zaščito spodnje in zgornje tesnitve in zatesnitev obstoječega telesa
obstoječega odlagališča s PEHD tesnilno folijo, sistem za odvod izcedne vode,
sistem za odvod meteorne in zaledne vode,
o rekultiviranje: izdelavo zaščitnega sloja iz inertnega materiala z izravnavo v
predpisanih naklonih, zatravite in zasaditve.
•

izgradnjo novega dela odlagališča po veljavnih evropskih in slovenskih predpisih:
o zemeljska dela pri oblikovanju sklede novega dela odlagališča,
o vmesno tesnitev med starim in novim delom odlagališča,
o osnovno tesnitev novega dela odlagališča,
o sistem za odvod in zajem meteorne in zaledne vode,
o sistem za odvod in zajem tehnološke in izcedne vode območja,
o sistem za zajem in odvod plina,
o dobavo strojne opreme,
o sanacijo obstoječih objektov in pripadajočih površin.

•

izgradnjo pomožne infrastrukture:
o elektro priključka na omrežje in trafo postajo,
o telekomunikacijski priključek,
o vodovodni priključek.

•

izvedba tehnične asistence (TA) za 2. etapo I. faze projekta CeROD (CeROD II)

Pregled izvedenih del v okviru projekta:
• projektna dokumentacija PGD, PZI in PID (in POV) za vsa izvedena dela;
•

sanacija obstoječega odlagališča (izvedba rekultivacijskega sloja z razplinjevanjem
in vzdrževalno cesto);

•

izvedba zemeljskih del pri izgradnji sklede novega dela odlagališča odpadkov;

•

priprava tesnjenega dna in bokov novega odlagališča (izvedba tesnilnih slojev,
izvedba cevovodnega omrežja za zbiranje izcedne vode, izvedba nastavkov za
plinjake in povezovalnih plinovodov, postavitev plinske bakle);

•

izvedba pripadajoče infrastrukture (dovozna cesta, javna razsvetljava, vodovodno
omrežje, električna napeljava in transformatorska postaja);

•

dobava strojne opreme (kompaktor, buldožer, nakladač, bager; večnamensko
vozilo UNIMOG s priključki, demper);

•

postavitev celotne zaščitne ograje okoli območja odlagališča z vsemi potrebnimi
dostopnimi vrati;

•

ureditev okolja (asfaltiramo parkirišče, zatravitev in zasaditev okolice objektov ter
pokrova obstoječega odlagališča);
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•

rekonstrukcija obstoječih objektov (predelava vratarnice v vremensko postajo,
sanacija notranjosti objekta in funkcionalna opremljenost za pisarne, sanacija
objekta za servis strojev);

•

izvajanje monitoringa v času gradnje;

•

izvedba tehnične asistence za CeROD II (tehnična/tehnološka kontrola načrtovane
predelave odpadkov v objektu za MBO odpadkov s kontrolno analizo vhodnih
količin odpadkov; projekt PGD; DIIP, PIZ in IP; analiza stroškov in koristi; študija
upravičenosti in vloga za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada).

Odlagališče odpadkov je začelo obratovati januarja 2007.

2. Vrednost realizacije projekta in viri financiranja:
V obdobju od leta 2000 do leta 2007 so bila za izvedbo projekta Center za ravnanje z
odpadki CeROD I porabljena naslednja sredstva:
ISPA oziroma Kohezijski sklad EU:
MOP (državni proračun):
Taksa za obremenjevanje okolja (državni proračun):
Proračuni občin:
SKUPAJ:

29 %
15 %
15 %
41 %
100 %

3.457.310,00
1.877.817,00
1.856.952,00
4.925.429,00
12.117.508,00

3. Kronologija realizacije projekta CeROD I
Leto 1999:
• pričetek aktivnosti za izgradnjo CeROD (prostorski in planski dokumenti IP,... )
• predprijava projekta za pridobitev sredstev iz predstrukturnih skladov programa
PHARE sklada ISPA
• podpis Sporazumov s KS Brusnice in občino Šentjernej.
Leto 2000:
• sprejem lokacijskih načrtov na občinskih svetih MO Novo mesto in Šentjernej
• javna razgrnitev in obravnava vplivov CeROD na okolje
• izdano okoljevarstveno soglasje in lokacijsko dovoljenje
• vložena vloga za pridobitev evropskih sredstev.
Leto 2001:
• izdelana razpisna dokumentacija za izbor izvajalca CeROD I (mednarodni razpis)
• podpis Finančnega sporazuma za izgradnjo CeROD I s strani delegacije EU
(december 2001).
Leto 2002:
• podpis Finančnega sporazuma za izgradnjo CeROD I s strani Republike Slovenije
(januar 2002)
• popravek razpisne dokumentacije zaradi delitve projekta
• podpis Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju regijskega centra za
ravnanje z odpadki Dolenjske (Medobčinska pogodba; november 2002).
Leto 2003:
• izvedba razpisov za izbor izvajalcev za CeROD I in CeROD II - TA
• izdelava izračunov za novelacijo investicijskega programa za izgradnjo projekta
CeROD – I. faza.
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Leto 2004:
• konstituiran Nadzorni svet projekta CeROD (NSP CeROD)
• s strani NSP CeROD imenovan Strokovni projektni svet CeROD (SPS CeROD)
• podpis izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem za CeROD I, podjetjem CGP d.d.
iz Novega mesta (28.5.2004)
• uvedba izvajalca v delo (8.7.2004)
• podpis izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem za CeROD II - TA, podjetjem
Golder Europe EEIG iz Velike Britanije (16.7.2004)
• podpis pogodb za sofinanciranje izgradnje CeROD I z MOPE RS (13.9.2004)
• sprejem Novelacije investicijskega programa na občinskem svetu MO Novo mesto
• podpis dodatnega Sporazuma s KS Brusnice
• pripravljen Aneks št. 1 k Medobčinski pogodbi.
Leto 2005:
• izdelani projekti na nivoju PGD
• oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja (31.3.2005)
• slavnostna predaja kompaktorja BOMAG BC 672 RB (6.4.2005)

Slavnostna predaja kompaktorja Bomag tip BC 672 RB, CeROD,6.4.2005

•
•
•

izdano delno gradbeno dovoljenje (št. 351-04-5/2005-TŠ, HČ z dne 8.4.2005)
pričetek izvedbe gradbenih del projekta CeROD I
položitev temeljnega kamna – odkritje spominskega obeležja (dne 14.6.2005)

Položitev temeljnega kamna pri vhodu v CeROD (odlagališče Leskovec), 14.6.2005
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•
•
•

ustanovljeno podjetje CeROD d.o.o.
v avgustu podpisan aneks št. 1 k izvajalski pogodbi z izbranim izvajalcem za
CeROD II - TA, podjetjem Golder Europe EEIG iz Velike Britanije
v avgustu predano Vmesno poročilo tehnične asistence za projekt CeROD II – TA.

Leto 2006:
• izdelani projekti na nivoju PZI

Priprava sklede novega dela odlagališča, marec 2006

•
•
•
•
•
•

nadaljevanje realizacije projekta CeROD I
pričetek obratovanja podjetja CeROD d.o.o.
zaključen projekt Tehnične asistence za projekt CeROD II - TA
izveden tehnični pregled novega dela odlagališča in izdana odločba za pričetek
poskusnega obratovanja
v februarju predano Končno poročilo tehnične asistence za projekt CeROD II – TA
sprememba Finančnega sporazuma z Odločbo komisije EU o spremembi odločbe
PH/2001/5358 z dne 13.12.2001.

Leto 2007:
• svečana otvoritev novega dela odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec,
CeROD I

Svečana otvoritev novega dela odlagališča in začetek obratovanja CeROD I, 31.1.2007
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•
•
•

začetek obratovanja novega dela odlagališča v sklopu CeROD I (31.1.2007)
zaključek izgradnje CeROD I
odprava pomanjkljivosti
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CeROD II – 2. etapa I. faze projekta
PREDSTAVITEV IN PREGLED REALIZACIJE PROJEKTA
1. Kratek opis investicije
Predmet investicije je izgradnja mehansko biološke naprave za obdelavo (MBO)
odpadkov iz področja Dolenjske, Posavja in Bele krajine ter izgradnjo čistilne naprave
za čiščenje onesnažene vode. Projekt tako predvideva izvedbo II etape regijskega
projekta CeROD, in sicer:
o
izgradnjo potrebnih objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov
(MBO) z zunanjo ureditvijo in
o
izgradnjo čistilne naprave za čiščenje odpadne tehnološke in izcedne vode.
Vsebina investicije
o izdelava projektne dokumentacije
o izgradnja obrata za MBO odpadkov z nadstrešnico za dodatno zorenje
komposta
o izgradnja objekta za osebje z vratarnico - sprejemni objekt - vhodna kontrola
o izgradnja priključkov na komunalno infrastrukturo v območju obrata za MBO
odpadkov
o dobava in montaža opreme za ločevanje in sortiranje odpadkov
o dobava in montaža opreme za mehansko obdelavo odpadkov
o dobava in montaža opreme za biološko obdelavo odpadkov (kompostiranje)
o dobava opreme za nakladanje, transport, tehtanje in čiščenje ter kontejnerjev
za odpadke v obratu MBO odpadkov
o dobava in montaža telekomunikacijske, kontrolne, računalniške in ostale
opreme
o izgradnja čistilne naprave
o izvedba zunanje ureditve območja za MBO odpadkov
o izvajanje nadzora realizacije projekta
o izvajanje promocijske aktivnosti - oglaševanje in informiranje javnosti

2. Vrednost investicije in viri financiranja investicije
Predvideni stroški investicijske operacije po letih v tekočih cenah
2010

2011

MBO
1. Gradbeni objekti
2. Tehnološka oprema

Postavka

0
0
0

2.275.544
2.275.544
0

14.784.144
5.442.342
9.341.802

0
0
0

17.059.688
7.717.886
9.341.802

70,13%
31,73%
38,40%

PROM. IN ZUNANJA UREDITEV

0

525.724

1.257.353

0

1.783.077

7,33%

ČISTILNA NAPRAVA

2009

2012

Skupaj

Delež

0

280.477

670.805

0

951.282

3,91%

OSTALI STROŠKI
- nadzor izgradnje projekta
- oglaševanje in informiranje

31.581
0
31.581

132.583
116.319
16.264

255.124
238.453
16.671

57.823
40.736
17.087

477.111
395.508
81.603

1,96%
1,63%
0,34%

Skupaj
DDV - 20%

31.581
6.316

3.214.328
642.866

16.967.426
3.393.485

57.823
11.565

20.271.158
4.054.232

83,33%
16,67%

SKUPAJ

37.897

3.857.194

20.360.911

69.388

24.325.390

100,00%
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Predvidena vrednost realizacije projekta CeROD II po virih financiranja
Kohezijski sklad EU:
Državni proračun:
Obveznosti lokalnih skupnosti:
SKUPAJ:

50,42 %
25,00 %
24,58 %
100 %

12.264.658 €
6.081.348 €
5.979.384 €
24.325.390 €

3. Rok izgradnje/terminski načrt izvedbe investicije
2009

2010

2011

2012

• priprava razpisne dokumentacije za izvedbo mednarodnega razpisnega
postopka in izvedba mednarodnega razpisnega postopka;
• oglaševanje in informiranje;
• izbor izvajalca in podpis izvajalske pogodbe z izbranim izvajalcem;
• dopolnitev projektno-tehnične dokumentacije;
• pridobitev soglasij;
• pridobitev delnega gradbenega dovoljenja;
• izgradnja objektov;
• nadzor in vodenje projekta;
• oglaševanje in informiranje;
• izgradnja čistilne naprave;
• izgradnja objektov-nadaljevanje;
• dobava in montaža tehnološke opreme;
• dobava transportne opreme;
• izgradnja čistilne naprave-nadaljevanje;
• oglaševanje in informiranje- nadaljevanje;
• nadzor in vodenje projekta-nadaljevanje;
• nadzor in vodenje projekta-nadaljevanje;
• oglaševanje in informiranje-nadaljevanje;
• tehnični pregled in dovoljenje za poizkusno obratovanje;
• poskusno obratovanje; uporabno dovoljenje

4. Cilji investicije
Največji doprinos k nacionalnim ciljem bo imela izgradnja naprave za MBO odpadkov v
Leskovcu, ki bo zagotavljala:
o
povečanje deleža ponovne uporabe in snovne izrabe (reciklaže) odpadkov,
o
zagotavljanje regionalne strategije o ravnanju z odpadki ter zmanjšanje
količin odpadkov,
o
zmanjšanje vseh odloženih odpadkov in še posebej zmanjšanje količin
odloženih biološko razgradljivih odpadkov na najmanjšo možno mero in
o
z obdelavo odpadkov v obratu za MBO odpadkov podaljšanje obratovanja
novega dela Odlagališča Leskovec.
S centralnim obratom za MBO v Leskovcu se zasledujejo naslednji tehnični cilji:
o
maksimiranje ekonomske izrabe reciklažnih materialov v vhodnem toku
odpadkov,
o
zmanjšanje količine bioloških in drugih odpadkov za odlaganje na
odlagališču,
o
proizvodnja komposta iz dela produktov MBO odpadkov (kompostiranje na
izvoru ločenih frakcij biološko razgradljivih odpadkov),
o
proizvodnja zemljine za izboljšanje tal iz dela produktov MBO odpadkov
(predelava preostankov odpadkov) in
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o

proizvodnja dnevnega pokrivnega sloja iz stabiliziranih bioloških razgradljivih
odpadkov.

Implementacija projekta zajema:
o
opredelitev tehnologije in kapacitet Obrata za mehansko-biološko obdelavo
odpadkov, izhajajoč iz obstoječe dokumentacije ter iz analiz, študij in
projektov v okviru Tehnične asistence za II. etapo CeROD, upoštevaje
zahtevo po usklajenosti s kapacitetami nove deponije iz I. etape CeROD in
razpoložljivega prostora za izgradnjo objektov in naprav za MBO odpadkov,
o
izgradnja obrata za MBO odpadkov,
o
izgradnja spremljajočih objektov ob obratu za MBO odpadkov,
o
izgradnja komunalne infrastrukture v območju obrata MBO,
o
nakup transportnega parka ter opreme za nakladanje, tehtanje in monitoring,
o
odpiranje novih delovnih mest za delo v obratu MBO in ČN,
o
zmanjšanje emisij, predvsem plina (neprijetnih vonjav) in izcednih voda iz
odlagališča in pri MBO komunalnih odpadkov z izgradnjo čistilne naprave za
izcedne in odpadne tehnološke vode,
o
zmanjšanje letne količine odloženih odpadkov za cca. 65% glede na celotno
količino odpadkov do leta 2015 in
o
izpolnjevanje zahtev s področja ravnanja z odpadki in varovanja okolja v
skladu z zakonodajo, predpisi in drugo pravno regulativo Republike Slovenije
in Evropske unije.
Cilji obravnavane investicije CeROD - II v obrat MBO so v celoti usklajeni z
nacionalnim programom, nacionalno strategijo, zakonodajo in predpisi, z navodili, s
smernicami in direktivami Evropske unije ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi
Slovenije na področju ravnanja z odpadki in varovanja okolja.

5. Kronologija projekta CeROD II
Leto 2006
o
izdelana vloga za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada (KS) za izgradnjo
CeROD II
o
v mesecu marcu oddana vloga za pridobitev sredstev KS za izgradnjo
CeROD II na MOP RS
o
pregledovanje posredovane vloge za pridobitev sredstev KS za izgradnjo
CeROD II na MOP RS
Leto 2007
o
v mesecu juniju investitorju uradno zavrnjena vloga za pridobitev sredstev KS
za izgradnjo CeROD II iz MOP RS, in sicer zaradi pomanjkanja sredstev
o
razširitev obsega vloge za izgradnjo čistilne naprave za čiščenje odpadne
tehnološke in izcedne vode, elektroenergetske izrabe plina, nove cestne
povezave, obravnava in potrditev predloga razširitve vloge na organih
podjetja CeROD d.o.o.
o
ocena vrednosti razširjene vloge
Leto 2008
o
pojav zahteve MOP RS po spoštovanju načela »malega« projekta vrednosti
pod 25 mio. €
o
na sestanku 28.03. MOP RS informira investitorja, da:
1. je potrebno za potrditev vloge za pridobitev sredstev iz KS v okviru
nacionalne finančne perspektive 2007-2013 že izdelano vlogo s
spremljajočo dokumentacijo novelirati
2. se pri izdelavi novelacije vloge upošteva tehnologija iz izvedene
tehnične asistence
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o
o
o
o
o
o
o

3. je vrednost projekta CeROD II v OP ROPI upoštevana 24 mio € skupaj
z DDV
4. se pri izdelavi novelacije vloge dodatno upošteva čistilna naprava in
priključek na dostopno cesto na odlagališče s severne strani (D. Mokro
Polje – CeROD)
5. je potrebno k vlogi priložite noveliran investicijski program in dopolnjene
projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja
6. mora biti vloga oddana pred letnimi dopusti – v mesecu juniju
izdelana in konec junija na MOP RS oddana nova vloga za pridobitev
sredstev KS za izgradnjo CeROD II v vrednosti investicije 24.993.864 €
01. avgusta prejet komentar MOP RS, da je potrebo investicijo prekvalificirati
v »veliki« projekt nad 25 mio € in temu primerno pripraviti novo vlogo
odločitev investitorja, da mora investicija CeROD II zadovoljiti pogojem
»malega« projekta
pojav vprašanj ali vlogo pripraviti po tako imenovani »rdeči« ali »rumeni«
knjigi FIDIC pravil in ali vlogo pripraviti po »stalnih« ali »tekočih« cenah
sprejem odločitve, da se vloga pripravi po »stalnih« cenah in po »rumeni«
knjigi FIDIC pravil
ponovna analiza obsega in vrednosti investicije CeROD II in priprava nove
vloge
19. decembra oddana nova dopolnjena vloga za pridobitev sredstev KS za
izgradnjo CeROD II na MOP RS

Leto 2009
o
župan MO Novo mesto imenuje Projektno-nadzorni svet (PNS) za vodenje
realizacije projekta CeROD II
o
16.02.2009 na MOP RS posredovana popravljena vloga za potrditev pomoči
za projekt CeROD II, ki je bila nato, po navodilih predstavnikov MOP-a RS,
dopolnjevana še maja, julija in nato usklajena posredovana na MOP
25.08.2009
o
izdelan je prvi predlog razpisne dokumentacije za izbor izvajalca projekta
CeROD II, ki je v fazi vsebinskega usklajevanja
Po ponovnem pregledu posredovane Vloge na MOP RS, bodo Vlogo posredovali na
SVRL RS v pregled in odločanje.

ZAKLJUČEK
Nacionalni program varstva okolja, Strateške usmeritve Republike Slovenije ravnanja z
odpadki kot tudi novi predpisi iz tega področja, ki so usklajeni z evropskimi direktivami
in dokumenti, predstavljajo nove smernice na področju ravnanja z odpadki pri nas. Z
realizacijo celotnega projekta CeROD bodo te smernice v celoti realizirane, saj bo
možno na enem mestu odpadke sortirati, jih biološko obdelati, njihov preostanek pa
varno odložiti na sodobnem regijskem odlagališču odpadkov. Na področju ravnanja z
odpadki ima regijski pristop pozitivne vplive zlasti na delitev investicijskih stroškov
realizacije projekta, na racionalnejše in kvalitetnejše upravljanje, kar v končni fazi
znatno vpliva tudi na ceno ravnanja z odpadki.
Pripravil
Vodja projekta CeROD
Slavko JANEŽIČ
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