Saubermacher Slovenija, d.o.o.,
Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska
Sobota
T: 02 620 23 56 F:02 620 23 59
E:odpadki@saubermacher.si

SPOROČILO ZA JAVNOST - OKOLJSKA NAGRADA
Podeljena 3. Saubermacherjeva okoljska nagrada

PODJETJE SAUBERMACHER SLOVENIJA ZNOVA PODELILO
1.500 EUR NAGRADE
Podeljena, tokrat že 3. Saubermacherjeva okoljska nagrada je mejnik tako za
delovanje našega podjetja kot za izobraževanje, ki mlade spodbuja k iskanju
novih, drugačnih in inovativnih rešitev. Spodbuda mladim, da oddajo svoje
predloge za lepši jutri, je tako vizija, ki jo bomo razvijali tudi v prihodnje,
ponosni pa smo vnovič na uspešno sodelovanje s fakultetami, ki nam iz leta v
leto pomagajo krojiti usodo Saubermacherjeve okoljske nagrade. Tokratna
denarna nagrada za najbolj izvirno nalogo pa je letos šla v roke diplomantu
Univerze v Ljubljani.
Izbor najboljših del, povezanih z okoljem in ustreznim ravnanjem z odpadki, je tudi letos
potekalo v sodelovanju s slovenskimi fakultetami, in sicer Fakulteto za strojništvo Univerza v
Mariboru, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Ljubljani, Fakulteto za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.
Izmed 7-ih del, ki so prišla v ožji izbor, je strokovna komisija v sestavi mag. Emil Škrinjar,
univ.dipl.ing.kem.tehn., kot predsednik, asist. dr. Filip Kokalj (FS UNI MB), doc. dr. Andreja
Žgajnar Gotvajn (FKKT UNI LJ), asist. dr. Mario Krzyk (FGG UNI LJ) kot ostali člani
soglasno izbrala za zmagovalno nalogo delo diplomanta Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani Mateja Mlakarja z naslovom VPLIV DODATKOV NA

PRODUKCIJO BIOPLINA PRI RAZGRADNJI ODVEČNEGA BLATA V PILOTNEM
ANAEROBNEM REAKTORJU. Slednji je od podjetja Saubermacher Slovenija prejel
denarno nagrado v vrednosti 1.500 EUR, namenjenih nadaljnjemu pridobivanju znanja in
razvijanju novih, inovativnih idej.
Direktorica podjetja Saubermacher Slovenija, d.o.o., mag. Mojca Letnik je ob tem povedala:
»Z mentorji in svetovalci smo poiskali tiste najbolj plodne rešitve, ki so po prepričanju
strokovne komisije izstopale. Prav vse prijavljene naloge, izbrane iz strani mentorjev, pa si
zaslužijo pohvalo in spoštovanje. Veliko truda, jasnega razmišljanja in izraženega stališča je
potrebno, da osnujemo nalogo, pa naj si bo ta diplomska, magistrska ali doktorska, ki nas
prepriča in nam poda upanje v napredek razvoja na področju odgovornega ravnanja do
okolja.
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Ponosni pa smo, da se je na tokrat že 3. Saubermacherjevo okoljsko nagrado prijavilo nekaj
več nalog kot leto poprej, v ožji izbor pa smo vnovič izbrali 7 nalog, ki so strokovno komisijo
najbolj prepričale. Letos je med izbranimi večina moških nalog, kar je pozitivno glede na leto
poprej, ko smo v ožji izbor umestili le predstavnice ženskega spola. Izbrane naloge v so v
svoji tematiki pokrivale različna področja; od bioplina, biodizla, čistilnih naprav, plastike kot
sredstvo za energetsko ali snovno izrabo odpadkov, vpliv odpadkov na manj emisij CO2 in
drugo. Usmerjanje k trajnostnemu razvoju, k varovanju okolja in iskanju najboljših ljudi, ki bi
nam to pomagali doseči, še naprej ostaja vizija podjetja Saubermacher Slovenija, zato
upamo in verjamemo, da se tudi v prihodnjem letu srečamo na takrat že 4. Saubermacherjevi
okoljski nagradi.“

O Saubermacherju:
Saubermacher Slovenija, d.o.o., je že 24 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.
Družba tudi v letu 2014 posluje 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 poslovno-finančne službe z
računovodstvom, kadrovsko službo, financami in kontrolingom. V Kidričevem ostaja izključno
začasno skladiščenje in določene obdelave nevarnih odpadkov. Direktorja podjetja sta mag
Mojca Letnik in Rudolf Horvat. Več informacij je na spletni strani www.saubermacher.si.
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