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OBVESTILO ZA JAVNOST
Biotehniška šola Maribor obiskala zbirni center v Lenartu
V mesecu aprilu, natančneje 15. 4. 2013, so se na ogled zbirnega centra v
Lenartu in na spoznaven dan o ustreznem ločevanju odpadkov odpravili v
Biotehniški šoli iz Maribora. Srednješolci so bili navdušeni nad postopkom
zbiranja odpadkov, kot zanimivost pa smo jim v podjetju Saubermacher
Slovenija, d.o.o., predstavili tudi postopek recikliranja izrabljenih motornih
vozil.
Poleg ogleda samega zbirnega centra je bilo 29. dijakom iz srednje Biotehniške šole iz
Maribora predstavljeno tudi, kako potekajo vsi postopki, ki jih izvajamo v sortirnicah in kako
poteka pot od prihoda odpadka do njegove razgradnje v našem zbirnem centru.
Pohod po centru je vključeval tudi ogled postopka razgradnje izrabljenih motornih vozil, kjer
vsako leto trije obrati za razstavljanje na treh območjih v Sloveniji prevzamemo in razgradimo
okoli 10 tisoč vozil. Eden izmed teh je tudi naš obrat za razgradnjo izrabljenih motornih vozil
v Lenartu. Saubermacher Slovenija, d.o.o., namreč skrbi za zbiranje izrabljenih motornih
vozil na štajersko-prekmurskem področju, ki ga predstavlja 8 zbiralnih mest, kjer je
neuporabno ali nevozno vozilo mogoče predati.
Direktorica podjetja Saubermacher Slovenija, mag Mojca Letnik, je ob tem povedala:
»Veseli nas dejstvo, da nas vsako leto vse več šol nagovori za ogled našega zbirnega centra
v Lenartu. To pomeni, da se zavest o ustreznem ločevanju odpadkov povečuje in da se
prične ozaveščanje otrok že zelo zgodaj. Ustvarjati za življenja vredno okolje je moto, ki mu
sledimo v našem podjetju, in lažje bo, če bo slednje nekaj, kar bodo podpirale in izvajale tudi
generacije, ki bodo v bodoče skrbele za ohranjanje našega planeta. In prav ta teden smo
obeležili Svetovni dan Zemlje, ki je tokrat potekal pod sloganom Obrazi podnebnih
sprememb. Slednji je govoril o dejstvu, da so podnebne spremembe prisotne že povsod in
da sleherni dan vplivajo na naše življenjske razmere. Zato je prav, da se jih pričnemo
zavedati že zelo zgodaj in da spoznamo, kako lahko delček po delček poskrbimo k
ohranjanju čistega in okolju prijaznega planeta.«

O Saubermacherju:
Saubermacher Slovenija, d.o.o., je že 23 let registrirana in pooblaščena družba za izvajanje
storitev gospodarnega ravnanja z odpadki. S široko paleto storitev nudijo celovito rešitev za
vaše odpadke. Temeljno vodilo podjetja Saubermacher Slovenija je tako »za življenja vredno
okolje«, kar vključuje partnerski odnos do strank, poslovnih partnerjev, okolja in zaposlenih.
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Družba je tudi v letu 2011 poslovala na treh lokacijah – v Murski Soboti, Lenartu in
Kidričevem. V Murski Soboti je koncentrirana prodajna služba, v Lenartu operativno izvajanje
zbiranja, skladiščenja, predelave, sortiranja … nenevarnih odpadkov in prehodno
skladiščenje manjših količin nevarnih odpadkov. V Lenartu se nahajajo tudi poslovnofinančne službe z računovodstvom, kadrovsko službo, financami in kontrolingom. V
Kidričevem ostaja izključno začasno skladiščenje in določene obdelave nevarnih odpadkov.
V podjetju Saubermacher Slovenija je bilo na dan 31.3.2013 156 zaposlenih. Direktorja
podjetja sta mag Mojca Letnik in Rudolf Horvat. Več informacij je na spletni strani
www.saubermacher.si.
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