Sporočilo za javnost
PREDSTAVNIKA PODJETJA TALUM, D. D., NA OGLEDU CENTRA ZA RAVNANJE Z NEVARNIMI
ODPADKI V AVSTRIJI

Podpora obnovi centra Kidričevo
Torek, 28. 6. 2011; Podjetje Saubermacher Slovenija se v industrijski coni Talum nahaja vse
od leta 2007, ko so tudi uradno prevzeli tamkajšnjo nekdanje podjetje Eko-les. Ob
prevzemu se je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. zavezalo, da bo v prihodnjih nekaj
letih center posodobilo, saj je o tem razmišljajo že predhodno podjetje, ki je bilo od svoje
ustanovitve dalje vodilno podjetje in pravzaprav eno izmed redkih, ki je izvajalo storitve
prevzemanja nevarnih odpadkov v Sloveniji. Da bi predstavnikom podjetja Talum pokazali,
kakšni so načrti v prihodnje, in kaj naj bi posodobitev doprinesla, so jih povabili na ogled
podobnega centra v Avstriji.
Ogleda centra za nevarne odpadke Trofaiach sta se udeležila predstavnika Taluma dr. Marko
Homšak, pooblaščenec za varstvo okolja, in mag. Boštjan Korošec, vodja strateškega
razvoja. Po ogledu je sledil kratek sprejem v Ecoportu, kjer sta jih pozdravila član uprave in
lastnik koncerna Saubermacher gospod Roth ter član uprave gospod Dicker. Po sprejemu je
sledil še ogled sorodnega centra v Unterpremstätten (razgradnja OEEO in predelava nevarnih
odpadkov iz avtomehaničnih delavnic ter ostali tekoči in trdni odpadki) in ogled Thermo
Team Retznei, tovarne za pripravo alternativnega goriva iz odpadkov.
Predstavnika Taluma sta bila nad videnim navdušena, saj, kot sta tudi povedala sama, do
danes sploh nista imela predstave, kaj vse se tukaj počne in kaj vse se dogaja ob predelavi
odpadkov. Navdušena sta bila tudi nad visoko tehnologijo in inovativnostjo dela ob ravnanju
z odpadki. Zaradi temeljite predstavitve dogajanja in poteka dela sta podala podporo za
obnovo centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Kidričevem.

Slika 1: Predstavnika Taluma sta bila nad videnim navdušena.

Slika 2: Na ogledu so bile predstavljene vse poti delovanja z nevarnimi in nenevarnimi
odpadki.

Slika 3: Tovrstne center in naprednost tehnologije bi potrebovali tudi v Sloveniji.

