
Na poti do trajnostno 

naravnane družbe

Igor Petek, pomočnik direktorja



Ljubljana je EU 

prestolnica z 

najvišjim 

deležem ločeno 

zbranih 

odpadkov.



Analiza, ki jo je 2015 pri

neodvisnih raziskovalnih inštitutih

iz Köbenhavna in Münchna

naročila Evropska komisija, je 

pokazala, da v Ljubljani

dosegamo najvišji delež ločeno

zbranih odpadkov. Glede na

kazalnike študije se je Ljubljana

kar desetkrat uvrstila med 

najboljše tri, na končni lestvici pa 

je pred Talinom in Helsinki 

zasedla prvo mesto. 







Krožno gospodarstvo v 

praksi



Za zadovoljitev 

naših potreb in 

želja že več kot 

desetletje 

uporabljamo 1,5 

planeta Zemlje. 

Porabljamo 50 

odstotkov več 

virov (energija, 

hrana itd.), kot jih 

zmore planet 

proizvesti.
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Fizične omejitve planeta nam 
torej nakazujejo tudi fizične 
omejitve naravnih virov.

Trenutno Zemlja potrebuje 
eno leto in šest mesecev, da 
obnovi vse tisto, kar človeštvo 
porabi v enem letu.



Če bi človeštvo nadaljevalo z enakimi proizvodnimi in 

potrošniškimi trendi, bi za zadovoljitev potreb leta 2050 

potrebovalo skoraj tri planete.



Krožno gospodarstvo kot nov 
ekonomski model lahko na najkrajši 
način opredelimo z izzivom 
»Kako različne vire v proizvodnem in 
potrošnem ciklu zadržati čim dlje?«.



Regijski center za ravnanje z 

odpadki (RCERO) Ljubljana

Največji  kohezijski projekt s področja 

okolja v državi



Novi del odlagališča nenevarnih odpadkov Barje je v redni 

uporabi od septembra 2009.

Čistilna naprava za izcedne vode obratuje od 

julija 2010.

Gradnja glavnih 

objektov (RCERO 

MBO) se je začela 

leta 2014.



Objekti za mehansko-biološko obdelavo 
odpadkov. 



RCERO Ljubljana, največji  kohezijski projekt s področja okolja v državi.
Objekti MBO zgrajeni v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih.
Najsodobnejša in trajnostna tehnologija v evropskem merilu. 
Dolgoročna ureditev ravnanja z odpadki za tretjino Slovenije (43 občin).



Del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 

infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in sofinanciran 

iz Kohezijskega sklada. 

Javno naročilo (ZJN-2: Konkurenčni dialog) je MOL objavila 

julija 2009 in je trajalo več kot tri leta. 



RCERO Ljubljana - 7 javnih naročil:

a) Javno naročilo za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov

b) Javno naročilo za inženirja po FIDIC pri izgradnji objektov za

predelavo odpadkov

c) Javno naročilo za izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode

d) Javno naročilo za inženirja po FIDIC pri izgradnji čistilne

naprave za izcedne vode

e) Javno naročilo za izgradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja

f) Javno naročilo za inženirja po FIDIC pri izgradnji 3. faze IV. in V.

odlagalnega polja

g) Javno naročilo za odnose z javnostmi (komuniciranje) pri

izgradnji RCERO LJ



AKTIVNOSTI

• Projektiranje in gradnja MBO

2014           • Gradnja MBO



PRIMERJAVA TEHNOLOGIJ V FAZI PIZ
a) Primerjalne tehnologije v zadnji fazi

Varianta 1: Mehanska separacija lahke frakcije, anaerobna fermentacija s proizvodnjo in izrabo bioplina,
sušenje ostanka iz anaerobne fermentacije, obdelava BIOG po aerobnem postopku, priprava sekundarnega
goriva iz lahke frakcije.

Varianta 2: Mehanska separacija lahke frakcije, anaerobna fermentacija s proizvodnjo in izrabo bioplina,
sušenje ostanka iz anaerobne fermentacije, obdelava BIOG po anaerobnem postopku, priprava sekundarnega
goriva iz lahke frakcije.

Varianta 3: Biološka suha stabilizacija, mehanska separacija s pripravo SG, aerobna obdelava BIOG.

Varianta 4: Biološka suha stabilizacija, mehanska separacija s pripravo SG,- anaerobna obdelava BIOG.
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b) Kriteriji za primerjavo

• Ekonomski kriteriji (investicijska vrednost; obratovalni stroški brez amortizacije po prihodkih; neto sedanja 

vrednost in interna stopnja donosnosti),

• Tehnično obratovalni kriteriji (prilagodljivost; dostopnost, umestitev v namenski prostor, neto pokrivanje 

porabe električne energije, uporabnost produktov, možnost razširitve do lastne končne oskrbe na lokaciji, zanesljivost in 

varnost obratovanja),

• Okoljski kriteriji (uporaba dislociranega objekta za namenski sežig preostankov komunalnih odpadkov, odlaganje 

preostankov, skupni energetski potencial, proizvodnja »zelene« električne energije, emisije v zrak, emisije odpadnih vod 

v čiščenje),



IZBOR NAJUSTREZNEJŠE TEHNOLOGIJE

d) Končno rangiranje variant

KRITERIJI Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4

Ekonomska merila 1 2 3 4

Tehnično obratovalna 

merila
2 1 3 3

Okoljska merila 3 1 2 3

Rang točke skupaj 6 4 8 10

Končni rang 2 1 3 4

REZULTAT:

MBO Z 

ANAEROBNO 

OBDELAVO, 

PRODUKTI: 

GORIVO, 

KOMPOST, 

BIOPLIN, 

KOVINE,…

c) Primerjava obratovalnih stroškov po tehnologijah

Analiza obratovalnih stroškov brez
amortizacije upoštevajoč prihodke (efektivni
obratovalni stroški) na letni ravni in analiza le
teh na enoto po variantah:

Varianta 

1:

B + E1

Varianta 

2:

B + E2

Varianta 

3:

C + E1

Varianta 

4:

C + E2

Na enoto v 

(EUR/t):
67,58 67,28 80,02 79,89



VLOGA IN ZAPLETI S POTRJEVANJEM

a. Priprava vloge

Poudarki so na:

1. MBO-LJ namenjen 
prebivalcem 17 občin s 

414.000 prebivalcev,

2. tehničnemu opisu 
investicije in 

infrastrukture ter 
ekonomski izračuni

b. Problemi s ponovno izdelavo Vloge in časovni 
zamik

Spremembe:

• evropska kohezijska 
perspektiva l. 2006

• nova metodologija

• naknadna vključitev 
strokovnjakov

Predvidena sredstva 
za MBO:

• izdelava projektne dok.: 
3.999.278 EUR

• gradnja in poskusno 
obratovanje:  
102.560.000 EUR

• storitve Inženirja:  
2.202.000 EUR

Zagotovljena sredstva za 
MBO:

• izgradnja: 102.912.299,01 
EUR

• storitve Inženirja:  
1.970.000 EUR
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c. Struktura financiranja:

066%

010%

014%

010%

Kohezijski sklad
EU

Taksa za
obremenjevanje
okolja
Proračun RS

Občinski
proračuni

Odločba EU za KS – april 2009



POSTOPEK ODDAJE NAROČILA
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Ugotavljanje 
sposobnosti

Konkurenčni dialog
Oddaja končne 

ponudbe

Razpisni postopek je bil načrtovan v treh fazah:

1. osnovne sposobnosti,
2. sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti,
3. ekonomsko in finančno sposobnost,
4. tehnično sposobnost prijavitelja / 

gospodarskega subjekta (referenčni objekti po 
posameznih tehnologijah, ki so predvidene v 
MBO-LJ),

5. kadrovske sposobnosti osebja prijavitelja

3 krogi

10 ponudnikov
4 predkvalificirani



RD

Pojasnila 
ponudnikom

Rešitve 
ponudnikov

Pregled 
rešitev in 
pojasnil

Izvedba 
sestankov

Nova RD
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KONKURENČNI  DIALOG

Končna RD

Končna 
ponudba Nov krog

informativne 

cene!



KONKURENČNI  DIALOG (nad.)
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Konzorcij RIKO 
d.o.o. & CESTNO 

PODJETJE 
LJUBLJANA  d.d.

Konzorcij STRABAG 
AG & STRABAG 
Umweltanlagen

GmbH 

Konzorcij GORENJE 
d.d. & DANECO 
IMPIANTI SRL

Konzorcij SGP 
POMGRAD d.d. & 

GH HOLDING d.d. & 
KRAŠKI ZIDAR d.d. & 
SUTCO RECYCLING 

TECHNIK GmbH&Co
KG
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POSTOPEK KD (nad.)
Sestanki so bili 2-dnevni in so potekali v 7 skupinah.
Strokovna komisija je štela 14 članov.

REZULTAT: KONČNA RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
(RD)

Prejetje 3 končnih ponudb v 3 izvodih od 3
ponudnikov.

Pregled in ocenjevanje ponudb – merila: obratovalni 
stroški, investicijska cena, roki izvedbe. 



KONČNA RAZPISNA DOKUMENTACIJA
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Glavni sestavni deli RD

 navodila,

 dodatek k ponudbi,

 posebni pogoji 

 obrazci in vzorci garancij,

 tehnične zahteve 

 seznam odsekov del 

 časovni načrti po odsekih del 

 plan plačil

 podatki o opremi,

 ponudbeni predračun,

 dodatne zahteve posameznega ponudnika 

 tabela obratovalnih stroškov

Merila za ocenjevanje

Glavne tehnične zahteve

 obseg del in storitev izvajalca gradnje,

 posebne zahteve (za tehnologijo, elektro dela, kontrolne 
sisteme, gradbena dela in 

infrastrukturo)

 tehnološki parametri in garancije,

 poskusno obratovanje in testi ob dokončanju

 pogodbene kazni in zavrnitve

 opis storitev, ki so v obsegu del izvajalca

Obratovalni stroški 55 točk

Investicijska cena 30 točk

Roki izvedbe 15 točk

SKUPAJ 100 točk



KONČNE  PONUDBE

3 končne 

ponudbe

Pregled in 

ocenjevanje STOP

Končna 

odločitev

Postopek s 

pogajanji

28. člen ZJN-2
POGODBA

nesprejem-

ljive pon.

dodatna sredstva



Izbira izvajalca gradnje objektov MBO

Javno naročilo za izgradnjo objektov za predelavo 
odpadkov je bilo izpeljano dvakrat: najprej po 
konkurenčnem dialogu, potem pa zaradi 
neprimernih ponudb še po postopku s pogajanji (v 
dveh krogih).
Državna revizijska komisija (DRK) je odločitve
naročnika trikrat razveljavila. 



REVIZIJSKI ZAHTEVKI V ŠTEVILKAH IN ČASU

V celoti prejetih 14 revizijskih zahtevkov, od tega:

• 6 revizijskih zahtevkov že fazi v predkvalifikacije

• 3 revizijski zahtevki v fazi KD

• 5 revizijskih zahtevkov v fazi pogajanj

• 6 predanih na Državno revizijsko komisijo 

• 4 revizijski zahtevki zavrnjeni

• 2 revizijska zahtevka upravičena

Nastala zamuda zaradi revizijskih zahtevkov:

• 4,5 meseca (9.12.09 do 29.4.2010) v času predkvalifikacij

• 4 mesece (10.4. do 9.8.2012) v času pogajanj 

• ostali revizijski zahtevki niso direktno vplivali na zamudo.
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Slovenija je aprila 2016 sprejela nov zakon s področja javnega naročanja - zato, da 
je v pravni red prenesla direktivo 2014/24/EU1 in direktivo 2014/25/EU.2

Zakonodajalec je direktivi združil v enoten zakon, ki velja za splošno in 
infrastrukturno področje.
Z novim ZJN-3 smo dobili nekoliko prenovljene postopke javnega naročanja 
(novost npr. je izvedba pogajanj brez predhodne objave obvestila o JN). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32014L0025


Finančni viri Kohezijski sklad prispeva 61,2%;

22,91% iz proračuna investitorja in občin

solastnic;

13% znašajo sredstva Republike Slovenije

(državni proračun);

3,07% prejete okoljske dajatve za

obremenjevanje okolja zaradi odlaganja

odpadkov.



Mehansko

biološka (MBO) 

obdelava 

odpadkov 

1. Obdelava preostanka odpadkov iz
gospodinjstev in odpadkov iz dejavnosti; 
150.000 ton na leto.

2. Obdelava ločeno zbranih BIO odpadkov
iz gospodinjstev; 21.000 ton na leto.



1 – sprejem mešanih odpadkov 2 – mehanska obdelava 3 – sprejem ločeno zbranih BIO odpadkov 4 – biološka obdelava (trije fermentorji) 
5 – predobdelava BIO odpadkov 6 – biološka obdelava (stabilizacija  7 – kompostiranje 8 – skladišče goriva 9 – plinohram
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Letno 60.000 ton goriva, 35.000 ton digestata, 30.000 ton izsortiranih
sekundarnih surovin, 6.000 ton lesa, 7.000 ton komposta, 
17.000 MWh električne energije in 36.000 MWh toplotne energije iz plina, 
ki nastane pri biološki obdelavi odpadkov. 



Upciklirano pohištvo in oprema v upravni 

stavbi RCERO Ljubljana



V tovarni za predelavo 

odpadkov, kot 

poljudno rečemo 

ljubljanskemu 

regijskemu centru, 

Snaga s kreativno 

ponovno uporabo, 

recikliranjem ter 

upcikliranjem

izdelkom podaljšuje 

življenjsko dobo in 

uresničuje trajnosten 

odnos do stvari ter 

virov.



Ekipa Trash Design
je zbrusila več kot 
500 deščic palet, 
obnovila in 
uporabila 16 stolov, 
7 namiznih luči, več 
kot 20 kovinskih 
platišč od koles, 5 
kopalnih kadi, 
omaro, 8 
predalnikov in 4 
kovinske sode. 

Novo življenje je 
dobilo 100 pivskih 
in vinskih steklenic, 
več kot 400 
papirnatih cevi, 70 
metrov odsluženih 
konstrukcijskih 
lesenih tramov. 



Zamudam navkljub nam je do konca leta 2015 uspelo počrpati vsa sredstva evropske kohezijske 

politike, projekt pa se je finančno zaključil v letu 2016 z občinskimi sredstvi. Najpomembneje pa 

je, da je soglasje za takšno rešitev dala Evropska komisija. Takšna rešitev ni bila pomembna le 

za RCERO Ljubljana, temveč tudi za celotno uspešno izvajanje operativnega programa razvoja 

okoljske in prometne infrastrukture.




