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Spoštovani gospe in gospodje,
cenjeni župan Mestne občine Celje Bojan Šrot,
cenjeni državni svetnik in direktor družbe SIMBIO mag. Marko Zidanšek,
spoštovani zaposleni in nastopajoči,
predstavniki medijev in ostala zainteresirana javnost …
ravnanje z odpadki je tema, ki zadeva vsakogar. Zdi se, kot da se na to prav vsakspozna.
Eni bolj, drugi manj, pa vendar je
to področje, ki zahteva visokekompetence, mnoga znanja ter poznavanje širših okoljskih in dr
užbenihprocesov. Našo pozornost te teme dosežejo ponavadi, ko sistem zataji in grenekaj hud
o narobe. Zato sem vesel,
da lahko v imenu Državnega sveta kotdrugega doma slovenskega parlamenta sodelujem na da
našnji otvoritvi.
Ravnanje in gospodarjenje z odpadki ni uravnoteženo porazdeljeno med vse deležnike, saj
nosite nekateri, denimo komunalna podjetja, bistveno večje breme in tveganje kot družbe za
ravnanje z odpadno embalažo, ki zasledujejo pretežno ekonomski interes in ne nosijo posledic
nedelujočega sistema. Dejstvo pa je, da moramo, ko gre za odločanje o dolgoročnejših
ukrepih, dati prednost trajnostnemu razmišljanju in načrtovanju.
V družbi SIMBIO ste na tem področju zagotovo zelo uspešni in daleč pred drugimi. Že pred
desetimi leti ste v Mestni občini Celje skupaj z ostalimiobčinami soustanoviteljicami, z
evropskimi in državnimi sredstvi odprliRegionalni center za ravnanje z odpadki Celje, ki se je
vsa ta leta uspešno nadgrajeval in dopolnjeval. Danes na tem mestu v življenje spravljamo
novo zgodbo o uspehu. 5,5 milijona evrov vredna naložba z najmodernejšo trajnostno
tehnologijo ravnanja z odpadki je odličen primer dobre prakse, po katerem se lahko
zgledujejo tudi ostale slovenske regije. Zelena odgovornost, inovativno vodenje, poslovna
odličnost ter najsodobnejša infrastruktura – to so ključni parametri za uspeh, s katerim se
lahko pohvalite na Celjskem.
V Državnem svetu si ne zatiskamo ne oči ne ušes tudi pri izzivih, kot so sežigalnice. Problem
izbire lokacije je pregovorno večen problem o tem, kako zgraditi okoljsko in družbeno
sprejemljivo sežigalnico z možnostjo energetske izrabe odpadkov. Prav zato si bomo v
Državnem svetu kot koordinatorji vnovične uvedbe pokrajin, ki bi v življenje pognale nove
slovenske razvojne regije, prizadevali, da bodo tovrstna vprašanja in investicije del
razvojnega načrtovanja v posamezni regiji. Zakaj? Odgovor ste vi, ste namreč prav zaradi
takšnega prodornega dolgoročnega razmišljanja edina regija v Sloveniji, ki nima težav z
odpadki in blatom. Naj to postane vzorna praksa še za druge sistemske rešitve, ki jih je na
naših mizah vsak dan več, ne manj.
Še veliko novih uspehov vam želim.

