Zmoremo Gorenjci
sami predelati odpadke?
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Prvi objekt bodočega Centra za ravnanje z odpadki na Mali Mežakli je nared,
preskrba z električno energijo je zagotovljena, tehnološka linija se montira: v januarju
bo gorenjski center za predelavo odpadkov začel delovati.
Družba EKOGOR na Mali
Mežakli gradi Center za ravnanje z odpadki: v prvi fazi za
mehansko obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov, v drugi fazi bo dodana še biološka
obdelava. Že jeseni 2010 je
družba z občino Jesenice
podpisala koncesijsko pogodbo, vendar se je začetek
obratovanja zaradi prilagajanja nenehnim spremembam
zakonodaje na tem področju
in s tem povezanih dovoljenj
ter zmanjševanja količin
odpadkov in spreminjanja njihove sestave odmikal vse do
današnjih dni.
»Poleti je bila tehnološka linija naročena, prva oprema je
že dobavljena. V novembru
pričakujemo nadaljevanje
montiranja,« pojasnjuje direktor Dušan Marc in napoveduje zagon v januarju: »Dobro potekajo dela glede bodoče preskrbe centra z električno energijo, saj je bilo treba
nov 20kV kabel potegniti iz
doline. Čakamo še na postavitev nove transformatorske
postaje.« Direktor Marc se

zaveda zamude pri začetku
obratovanja, a hkrati pričakuje, da bodo sedaj aktivnosti
za načrtovanje druge faze
potekale hitreje: »Treba bo
sprejeti odločitev glede druge faze, s katero se bodo
odpadki še biološko obdelali. Prav zato smo veseli povabila na sejo Občinskega sveta na Jesenicah, kjer bomo
lahko predstavili svoj predlog.«
EKOGOR je že spomladi pripravil investicijski elaborat, v
katerem je obdelal dve možni
tehnološki rešitvi nadgradnje
prve faze. Marc poudarja, da
bi sodoben Center za ravnanje s komunalnimi odpadki
skladno z zakonodajo in
usmeritvami EU na področju
ravnanja z odpadki na območju Male Mežakle tako lahko
zaživel že do konca leta 2015.

kar je prav gotovo povezano z
dobrim sodelovanjem gorenjskih občin. Poročali smo že,
da so se štiri občine (Škofja
Loka, Železniki, Bled in Gorje) konec lanskega leta odločile podeliti 15-letne koncesi-

je za izvajanje javne gospodarske službe za obdelavo in
odlaganje preostanka odpadkov ponudniku Saubermacher, ki to delo opravlja v oddaljenih Puconcih.
Na javni razpis sta se takrat

Del tehnologije za predelavo odpadkov
na Mali Mežakli je že nared.
skupno prijavili tudi družbi
EKOGOR in JEKO-IN. Zaradi
nerazumljive odločitve občin
sta se pritožili na upravno
sodišče, ki je prav pred kratkim odpravilo izdane odločbe
o izbiri izvajalca in vrnilo odlo-

Kam z gorenjskimi
odpadki?
Enega ključnih pogojev za
uspešno delovanja bodočega
centra pomeni zagotovitev
zadostnih količin odpadkov,

Na Jesenicah bi lahko predelovali vse gorenjske odpadke. Jih bomo res?

čanje v ponovni postopek.
»Odločitev sodišča nam
vzbuja upanje, da bomo
gorenjske odpadke vseeno
predelovali na Gorenjskem,
na Jesenicah,« pove Marc.
EKOGOR na Mali Mežakli
postavlja tehnologijo za predelavo štirideset tisoč ton
odpadkov, vsa Gorenjska pa
jih že sedaj proizvede precej
manj. Kot je zapisano zgoraj,
se je nekaj občin odločilo za
t. i. odpadkarski turizem in jih
vozijo v Puconce, po drugi
strani pa so se Žirovci vseeno
odločili za Malo Mežaklo, v
teku je tudi razpis občine
Gorenja vas - Poljane, od
koder bi odpadke prav tako
lahko vozili na Jesenice, čeprav je občina pred časom že
podpisala dogovor z ljubljanskim centrom. Kako bodo
ravnale omenjene štiri občine, bo sicer pokazal čas,
nerazumljivo pa je, da v poudarjanju trajnostnega obnašanja in zmanjševanja izpustov
CO2 odpadke vozijo na več
kot 250 kilometrov oddaljeno
deponijo.

