Sporočilo za javnost

Ogled delegacije iz Kidričevega objektov družbe Saubermacher Dienstleistungs
AG v Unterpremstättnu in Retznei-ju

Krajani z ogledom zadovoljni
Sobota, 9. 6. 2011; Zaradi številnih vprašanj in nejasnosti, ki so se porodile krajanom
Občine Kidričevo o obnovi centra za ravnanje z odpadki, se je družba Saubermacher
Slovenija odločila, da jih odpelje na ogled sorodnega centra za ravnanje z nevarnimi
odpadki, še večjega tovrstnega centra v okolici Graza. Center v Unterpremstättnu velja
za enega največjih centrov, saj meri kar 30.000 kvadratnih metrov. Na lokaciji se nahaja
tudi najmodernejša tovrstna naprava za predelavo odpadne električne in elektronske
opreme na področju Alpe-Jadran, ki obratuje okrog 6 mesecev, v njej pa je zaposlenih
nekaj več kot 115 ljudi.
Na ogled centra se je odpravilo več kot 35 krajanov Občine Kidričevo, vodstvo podjetja
Saubermacher Slovenija, svetniki in župan Občine Kidričevo. Center v Unterpremstättenu
velja za enega najmodernejših, ki ga sestavljata dva bistvena segmenta predelave odpadkov,
in sicer: obrat za razgradnjo OEEO iz gospodinjstev (mali gospodinjski aparati ipd.) ter
nevarni odpadki iz gospodinjstev in obrti/ industrije => predelava nevarnih delavniških
odpadkov (zaoljene krpe, ostanki motornih olj, embalaže, barve, laki… ter tekoči nevarni
odpadki (zaoljene vode, odpadna motorna olja, topila, kisline, lugi), ki gredo po predehodnem
skladiščenju, v nadaljnjo predelavo in odstranitev.
Zbrane je pozdravil tudi tamkajšnji župan Občine Unterpremstätten g. Anton Scherbinek, ki je
predstavil, da je tovrsten center pomemben tako za razvoj kraja kot tudi za več kot 100 novih
delovnih mest. Podjetje Saubermacher po njegovih besedah velja za zanesljivega partnerja, ki
je izpolnil vse obljube, postavljene pred gradnjo centra. Z občankami in občani Občine
Kidričevo se je ogleda udeležil tudi župan Občine Kidričevo, Anton Leskovar, ki je ob tem
povedal:
»Zadovoljni smo, da se je podjetje Saubermacher Slovenija odločilo ter občankam in
občanom predstavilo, kaj se bo dogajalo tudi v njihovi občini. Tako je imel prav vsak izmed
njih možnost, da si ustvari predstavo in povpraša to, kar ga zanima. Odločili smo se tudi, da
bomo, v kolikor bo tudi v prihodnje obstajal interes po ogledu, organizirali še en avtobus, da
naše občanke in občane popelje na ogled.«

Direktorica podjetja Saubermacher Slovenija, mag. Mojca Letnik, pa je ob tem dodala:
»Zadovoljni smo, da se je veliko število občank in občanov odzvalo našemu povabilu, kjer so
si lahko ogledali podoben center, kot ga nameravamo zgraditi v Občini Kidričevo. Želeli smo
jim pobliže predstaviti sam center in dejavnosti, ki jih tam izvajamo. Veseli smo, da so tisti, ki
so se udeležili strokovnega ogleda, izkazali velik interes po tem, kaj sploh počnemo in kako
sam center deluje. Prav tako so postavljali vprašanja za stvari, ki so jim do sedaj bile
nejasne. Menim, da smo dan zaključili uspešno, z veliko pozitivne volje in vednostjo, da lahko
podoben center, ki se prav tako nahaja nedaleč stran od urbanega naselja, deluje zelo dobro
in predvsem v dobrobit tako občine kot ljudi, ki živijo v njej.«

Občanke in občani Občine Kidričevo so po napornem ogledu bili zadovoljni, prejeli pa so kar
nekaj odgovor na nejasnosti in morebitna vprašanja, ki so se jim porajala do tedaj. Center v
Unterpremstättnu velja za enega najbolj sodobnih tovrstnih centrov, katerih trend v Evropi iz
leta v leto narašča, trenutno pa jih je nekaj čez 100.

Slika 1: Župan občine Kidričevo na ogledu podobnega centra blizu Graza.

Slika 2: Center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Unterpremstättnu velja za enega najbolj
sodobnih in urejenih tovrstnih centrov.

