Skupaj ZA zeleno Celjsko

Skupaj smo v občinah, kjer izvajamo svojo dejavnost,
v zadnjih 20 letih dosegli bistveno izboljšanje:
» kakovosti zraka,
» kakovosti površinskih voda,
» kakovosti oskrbe s pitno vodo.
In zmanjšali obremenjevanje okolja zaradi odpadkov.
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Kakovostni razred
I. zelo malo obremenjen, II. zmerno obremenjen,
III. močno onesnažen, IV. prekomerno onesnažen
Večina vodotokov je bila leta1996 onesnažena. V Savinjo,
Voglajno in Hudinjo so se namreč preko kanalizacije
iztekale odpadne vode iz gospodinjstev in industrije.
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na Celjskem

V

oda, ta naša kri narave, je bila leta
1996 dana v varstvo javnemu
podjetju Vodovod-kanalizacija.
Zaposleni jo nadpovprečno dobro
poznamo in se zato še posebej dobro
zavedamo pomembnosti varovanja njene
kvalitete, kar vzpodbujamo tudi pri
uporabnikih naših storitev.
V 90. letih prejšnjega stoletja so se
v Savinjo, Voglajno in Hudinjo
iztekale odpadne vode iz
gospodinjstev in iz industrije.
Voglajna je bila takrat zaradi
iztokov iz industrije praktično mrtva
reka.
V dveh desetletjih nam je uspelo dograditi kanalizacijska omrežja, ki vse odpadne
vode na območju Mestne občine Celje in
občin Vojnik, Dobrna ter Štore zberejo in
odvedejo na čistilne naprave (ČN) Celje,
ČN Škofja vas, ČN Nova Cerkev, ČN
Frankolovo in ČN Dobrna.
V zadnjih dvajsetih letih se je javno
kanalizacijsko omrežje razširilo za 7 km
na leto (vodovodno omrežje pa za 13 km
na leto). K dodatnemu izboljšanju stanja
okolja je pripomoglo tudi to, da se je z
letom 2013 v sistem odvajanja in
čiščenja odpadnih voda vključilo tudi
lastnike greznic, ki niso priključeni
na kanalizacijski sistem, tako da so
vsake tri leta izpraznjene in očiščene
vse greznice na območju izvajanja javne
službe. To je bilo ključno, da imamo
danes na Celjskem čiste vodotoke.
Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da
bomo prebivalcem Celjskega zagotavljali zdravo in varno življenjsko okolje,
tako da bomo dobavljali kvalitetno pitno
vodo, naravi pa vračali očiščeno odpadno
vodo.

zdravo in čisto okolje,
za človeka neprecenljivo

L

epši jutri se začenja z današnjo
skrbjo za okolje. Upam si trditi, da
smo v 20 letih pustili velik pečat v 12
občinah, ki so nam zaupala zbiranje in
odvoz odpadkov. Če so v 90. letih
prejšnjega stoletja skoraj vsi odpadki
končali v enem zabojniku in nato na
odlagališču, lahko danes občani
odložijo odpadke v tri zabojnike, vse
pa nato obdelamo do te mere, da več ne
škodujejo okolju.
Danes na Simbiu ločeno zberemo že več
kot polovico nastalih odpadkov, pred 20
leti pa jih nismo praktično nič. Zaradi
urejene infrastrukture, kot so ekološki
otoki, zbirni centri in ločeno zbiranje po
sistemu od vrat do vrat, se je tudi
zmanjšalo število divjih odlagališč, ki jih
je bilo leta 1996 evidentiranih kar 140,
zdaj pa jih je petkrat manj.
V Simbiu z velikim ponosom zremo v
zeleno prihodnost širšega Celjskega.
Z Regionalnim centrom za ravnanje z
odpadki Celje nam je uspelo povezati
24 občin v regiji in za skoraj 215 tisoč
prebivalcev v regiji rešiti problem
odlaganja komunalnih odpadkov za
naslednjih trideset do petdeset let.
S tem smo tudi sočasno preprečili, da
bi odpadki obremenjevali okolje. To je
rezultat dela sedanjih in tudi nekdanjih
sodelavcev, ki se jim na tem mestu
zahvaljujem za vso požrtvovalnost.
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Leta 1996 se sicer ločeno začne zbirati papir, a vsi ostali odpadki (od
nevarnih odpadkov, embalaže, bioloških odpadkov do stekla) pa se
neobdelani odložijo na deponijo.
Danes v Simbiu ločeno zberemo več kot polovico vseh nastalih odpadkov. Vsi odpadki se po zbiranju obdelajo.
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Število
odjemalcev
zemeljskega plina

Eden pomembnih virov onesnaženosti zraka na
Celjskem so bila nekoč mala kurišča
na premog, les in naftne derivate. S širjenjem
plinovodnega in toplovodnega omrežja
se je onesnaženost zraka bistveno zmanjšala. V
obdobju zadnjih 20 let je intenzivna
plinifikacija omogočila uporabo zemeljskega
plina že praktično vsem gospodinjstvom
v gosteje poseljenih delih Celjskega.
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Letos obeležujemo celjska javna
podjetja Simbio, Energetika in Vodovod
dvajset let delovanja in skupnih prizadevanj
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Koprivnica

delež ločeno zbranih odpadkov

Č

ist zrak je pogoj za zdravo življenjsko
okolje. Eden izmed pomembnih virov
njegovega onesnaževanja so lokalna
kurišča na trda goriva.
Na Celjskem smo z razvejanim plinskim
omrežjem in sistemom daljinskega
ogrevanja omogočili gospodinjstvom,
da so se priključila na čistejše vire
ogrevanja, kjer so vsi izpusti pod strogim
nadzorom.
Okoljske napore vsak dan uspešno
vlagamo tudi v Toplarni Celje, kjer s
termično obdelavo komunalnih odpadkov
pomagamo zmanjševati količino
odpadkov na deponiji, toploto, ki jo
dobimo na ta način med procesom, pa
uporabljamo za proizvodnjo elektrike in
toplote za potrebe ogrevanja.
Ekološka popotnica je dobra tudi za
prihodnost, saj si bomo tudi v prihodnje
prizadevali prebivalcem Celjskega
zagotavljati varno, zanesljivo ter okolju
prijazno oskrbo s toploto in zemeljskim
plinom. S širitvijo plinovodnega omrežja
in še z večjo izrabo toplote iz sistema
daljinskega ogrevanja pa bomo v
prihodnje še dodatno izboljšali
energetsko oskrbo domov in podjetij na
Celjskem.

K

o se ozremo nazaj na prehojeni
dve desetletji, smo najbolj ponosni na znatno izboljšanje ekološke
bilance, saj smo veliko skupnih naporov in sredstev vložili v urejanje
celotne komunalne infrastrukture na
Celjskem.
Z ureditvijo se je posledično v občinah,
kjer izvajamo svojo dejavnost, bistveno izboljšala kakovost zraka, kakovost površinskih
voda, oskrba s pitno vodo kot tudi zmanjšalo
obremenjevanje okolja zaradi odpadkov.
Ko se ozremo naprej v novi dve desetletji, ostaja
vodilo našega delovanja še zmeraj isto - skupaj si
bomo še naprej prizadevali ZA bolj zeleno Celjsko.

višjo kakovost bivanja vseh občank
in občanov s Celjskega.
bolj zelene domove in urejeno okolico.
Celjsko, takšno, kot ga imamo najrajši.
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ZA prijaznejši ekološki odtis
Naša prizadevanja ZA zeleno Celjsko bodo
tudi v naslednjih dveh desetletjih usmerjena
v prijaznejši ekološki odtis. Doseči želimo višji
nivo ekološke ozaveščenosti med občani.
Simbio
Postali bomo vodilno podjetje na področju ravnanja s
komunalnimi odpadki. Skrbeli bomo za varno in zdravo okolje,
omogočali najkakovostnejše in trajnostno naravnane storitve na
področju ravnanja z odpadki za primerno ceno ter uresničevali
potrebe in pričakovanja naših uporabnikov in drugih ključnih
deležnikov.
Vodovod - kanalizacija
Na področju uresničevanja naše osnovne dejavnosti opravljanja gospodarske
javne službe oskrbe z najpomembnejšim naravnim virom - pitno vodo,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vzdrževanja občinskih cest želimo
ob sprejemljivih cenah zagotavljati najvišji možni nivo naših storitev.
Energetika Celje
Postati želimo eno najbolj prijaznih in konkurenčnih podjetij za
zadovoljevanje energetskih potreb.
Toplotne izgube na daljinskem ogrevanju bomo znižali na minimum
in jo še v večji meri zagotavljali iz obnovljivih virov energije.
S cenovno ugodno in čisto energijo iz sistem daljinskega ogrevanja in
zemeljskega plina želimo oskrbeti še vse neoskrbovane gospodinjske in
poslovne odjemalce v strnjenem delu Celja ter s tem omogočiti
kvalitetnejše bivalne pogoje za vse občane in čistejše okolje.
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POVPREČNE LETNE KONCENTRACIJE
SO2 (ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA)
V MIKROGRAMIH/M3
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POVPREČNE LETNE KONCENTRACIJE
PM10 (TRDIH DELCEV)
V MIKROGRAMIH/M3
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ZDRUŽITEV IN POENOTENJE
TOPLOVODNEGA OMREŽJA
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IZGRADNJA TOPLARNE CELJE
Toplarna postane novi celjski glavni vir toplote z
dodatnimi plinskimi in oljnimi toplovodnimi kotli in
toplovodno povezavo do furnirnice Merkscha.

VODA, KI SE ZBERE V
KANALIZACIJI IN PREČISTI
NA ČISTILNI NAPRAVI
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POVPREČNE LETNE KONCENTRACIJE
SO2 (ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA)
V MIKROGRAMIH/M3
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Samo še 5300 greznic in
že 250 malih komunalnih
čistilnih naprav

1998

Lokalne ceste 90,840 km
Glavne mestne ceste 16,029 km
Zbirne mestne ceste 14,762 km
Mestne ceste 10,969 km
Javne poti 205,493 km

2005

28.500 m2

Javne poti za kolesarje 2,022 km
Nekategorizirane ceste 15 km
Javne pešpoti 15 km
Interventne poti 16.000 2

m

javnih parkirišč, trgov in drugih površin

Vzdržujemo
km občinskih cest

340

POVPREČNE LETNE KONCENTRACIJE
PM10 (TRDIH DELCEV) V MIKROGRAMIH/M3

75 km pločnikov

Prvi zabojniki za papir
na EKOLOŠKEM Otoku.
sčasoma se jim pridružijo še
za steklo in papir.

KAM GREDO ODPADKI?
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PROTIPOPLAVNI UKREPI
izgradnja in obnova črpališč
padavinske vode na kanalizacijskem
sistemu.
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Eden pomembnih virov onesnaženosti zraka na Celjskem
so bila nekoč mala kurišča na premog, les in naftne
derivate, ki so močno onesnaževala zrak, danes pa je to
prometno onesnaževanje.

Prvi zabojniki za biološke
odpadke pri gospodinjstvih

Sodobna rešitev ravnanja z odpadki
za širšo Savinjsko regijo.
Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje

1996

PROTIPOPLAVNI UKREPI

25km

8,5mio. m
0,25mio. m

dograditev več dušilno-regulacijskih
objektov, montaža povratnih loput
proti vdoru visokih vod ter dograditev zadrževalnih bazenov
na kanalizacijskem sistemu.

toplovodnega omrežja

Prvi zabojniki za odpadno
embalažo pri gospodinjstvih
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DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

energetika celje prevzame
v upravljanje Toplarno celje
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DOLŽINA VODOVODNEGA OMREŽJA
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DELEŽ PREBIVALCEV,
PRIKLJUČENIH NA KANALIZACIJO V MO CELJE

Izgradnja povezovalnega toplovoda
med vzhodnim in zahodnim
toplovodnim omrežjem ter
poenotenje celotnega omrežja.
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Preimenovanje Javnih naprav Celje, javno podjetje, d.o.o.,
v Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.

30 tovornjakov Simbia
vsak dan izpred domov
odpelje 400 ton odpadkov.

400
ton
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ODLAGALIŠČE
OBDELANIH
ODPADKOV
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EVIDENTIRANA DIVJA ODLAGALIŠČA
1996

140

2016

8

Evidentiranih je
bilo 8, a so bila
takoj očiščena

