Sporočilo za javnost
Kidričevo, 18. 5. 2011
Podjetje Saubermacher Slovenija krajanom Kidričevega predstavili vsebino centra za
ravnanje z odpadki

Zbor krajanov Občine Kidričevo
Na ponudbo Občine Kidričevo se je 18. maja v prostorih Osnovne šole Kidričevo odvijal
zbor krajanov, kjer se je dodobra predstavilo, kaj vse bo obnovljen center za ravnanje z
odpadki vključeval in kako bo izgledal. Zbora se je udeležilo okrog 30 krajanov,
manjkali pa niso niti vidni člani civilne iniciative, med njimi tudi njen predsednik,
Branko Štrucelj.
Med govorci, ki so predstavili vsebino samega centra, so bili direktor podjetja Saubermacher
Slovenija Rudolf Horvat, direktorica podjetja Saubermacher Slovenija Mojca Letnik in
pomočnik direktorja Andrej Gomboši. Predstavili so pomen gradnje za razvoj samega centra
in za razvoj občine. Prav tako je ob tem potekala predstavitev vsebine samega centra in
primerjava s sedanjim centom, potrebnim obnove.
Med zbranimi je bil tudi župan Občine Kidričevo, Anton Leskovar, ki je ob tem povedal:
»Delovati v dobrobit občine pomeni izvajati naloge statuta v smislu omogočanja pogojev za
gospodarski razvoj občine, ki prinašajo našim občankam in občanom nova, ustrezna delovna
mesta. Tega si v teh kriznih časih želi vsak župan. Istočasno pa moram delovati v skrbi za
varstvo zraka, tal in vodnih virov, varstva pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in
drugih dejavnosti varstva okolja. Vse te dejavnosti na eni strani za zdravo in na drugi za
kvalitetno življenje, pa morajo z gospodarskim razvojem rasti v sožitju, z roko v roki. Za
izvajanje vseh nalog, ki so zapisane v statutu bo potrebna strpnost, dialog, zaupanje ter
odkrit pogovor. Predstavniki podjetja Saubermacher Slovenija so prišli k meni s celotnim
projektom in mi predstavili možne ugodnosti, ki so tako za gospodarstvo občine, kot ljudi, ki
živijo v njej, ugodne. Kot županu, ki so mu volivci dodelili zaupanje, pričakujem predvsem,
kot sem že prej omenil, delovanje v korist občine in vedno potreben, ustrezen dialog.«
Zbor se je zaključil z željo po ogledu podobnega centra v okolici Graza in možnostjo
oblikovanja delovne skupine, ki bi sodelovala pri obnovi omenjenega centra.

