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Prvi regionalni center za odpadke v Sloveniji

Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., je javno podjetje v lasti občin Celje, 
Vojnik, Štore in Dobrna. Izvajamo dejavnost javne gospodarske službe zbiranja in 
odvoza odpadkov ter ravnanja z odpadki v Mestni občini Celje in občinah Vojnik, 
Dobrna, Štore, Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Vransko, Tabor, Šentjur in Dobje. 
Poleg tega upravljamo s prvim Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki v Sloveniji 
– RCERO Celje, kjer skrbimo za predelavo odpadkov za skupaj 24 občin Savinjske 
regije, ustanoviteljic centra, ter tudi za druge občine. Kot družba z 223 zaposlenimi 
upravljamo  še z Mestno tržnico Celje izvajamo dodatne storitve, kot so urejanje zelenih 
površin, čiščenje javnih površin in črpanje grezničnih gošč. Skrbimo za 7 zbirnih centrov, 
765 ekoloških otokov in dnevno zbiramo odpadke pri skupaj 127.000 občanih.

Ponujamo tudi naslednje storitve:
- urejanje zelenih površin,
- čiščenje javnih površin in 
- črpanje grezničnih gošč.

Ločeno zbiranje odpadkov 

Z razvejano infrastrukturo in številnimi, ustrezno prilagojenimi transportnimi 
vozili izvajamo ločeno zbiranje in obdelavo naslednjih odpadkov: 
- kovinska in plastična embalaža,
- biološki odpadki in papir (na ekoloških otokih in v zbirnih centrih),
- steklo, 
- kosovni odpadki, 
- nevarni odpadki, 
- tekstil in obutev. 

Omogočamo tudi začasno skladiščenje nagrobnih sveč ter 
odpadne elektronske in električne opreme. 

Zbirni centri 

V zbirne centre Celje Bukovžlak, Žalec, Vojnik, Andraž pri Polzeli, Tabor-Vransko in 
Prebold, s katerimi upravlja Simbio, lahko občani pravilno oddajo odpadke, ki ne 
sodijo v zabojnik za mešane komunalne odpadke (gume, staro pohištvo, gospodinjski 
aparati, vzmetnice …). V zbirni center lahko pripeljejo tudi ločeno zbrane odpadke, 
ki sodijo na ekološki otok, ter gradbene odpadke v omejenih količinah. 

RCERO Celje

Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje) je prvi regionalni center za 
odpadke v Sloveniji in še vedno edini, ki vključuje termično obdelavo odpadkov lahke 
frakcije. To pomeni, da tudi edini v celoti izpolnjuje temeljno načelo ravnanja z odpadki v 
Evropski uniji – petstopenjsko hierarhično lestvico. RCERO Celje ima vse ključne objekte, v 
katerih je poskrbljeno za odpadke na način, da ne škodujejo okolju. Hkrati z nadgradnjami 
ves čas skrbimo tudi za trajnostno obravnavo odpadkov. 

Ena takšnih zadnjih pridobitev je nadgradnja tehnologije za izločanje dodatnih količin 
reciklažnih materialov iz mešanih komunalnih odpadkov in iz odpadne kovinske in plastične 
embalaže. Naložba je vredna 5,3 milijona evrov. Z novo tehnologijo se dosega izjemna 
čistost materialov za reciklažo, tudi do 99 odstotkov. Izloči se do štirikrat več uporabnih 
surovin, kar pomeni velik doprinos k ekonomski, snovni in okoljski učinkovitosti.

Simbio, d.o.o.
Teharska cesta 49, 3000 Celje
03 425 64 00, info@simbio.si


