
Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje
V sklopu Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) 
Ljubljana deluje odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, 
kjer po predelavi odpadkov konča manj kot pet odstotkov 
ostanka odpadkov. Odlagališče sestavlja pet odlagalnih 
polj, plinska elektrarna, okoljska merilna postaja, čistilna 
naprava za izcedne vode in laboratorij, v katerem merimo 
osnovne parametre voda. Odlagalna polja so prepredena 
s sondami, povezanimi v plinsko omrežje. S posebnimi 
plinskimi črpalkami preko tega omrežja iz odlagalnih polj 
črpamo metan, ki nastaja pri razkrajanju odpadkov. S plinom 
poganjamo kogeneracijske plinske motorje, s katerimi v 
povprečju pridobimo dve megavatni uri električne energije 
na uro. Ta energija zadošča za približno 5000 gospodinjstev. 
Odlagališče Barje je odprto od ponedeljka do petka med 
6. in 20. uro, ob sobotah do 14. ure.

Snagine tipizirane vrečke
Če imate zaradi čiščenja, obrezovanja drevja 
ipd. večjo količino bioloških odpadkov in 
preostanka odpadkov kot običajno, jih 
pospravite v tipizirane Snagine vrečke
in jih odložite poleg ustreznega zabojnika. 
Petdeset- in stolitrske Snagine tipizirane 
vrečke za preostanek odpadkov in biološke 
odpadke so naprodaj v spletni trgovini
www.vsezaodpadke.si/snaga-d.o.o.
in v večjih Mercatorjevih trgovinah, 
na Petrolovih bencinskih črpalkah 
in v Centru ponovne uporabe na 
Povšetovi 4 v Ljubljani.
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