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Certifikati dokazujejo ustrezno strokovnost
MODERNIZACIJA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI KIDRIČEVO VSE
BLIŽE
Občinska komisija bo nadzirala potek modernizacije centra
Center za ravnanje z nevarnimi in nenevarnimi odpadki Kidričevo se vse bolj bliža
uresničitvi. Občanke in občani Občine Kidričevo so v tem času prejeli kar nekaj pojasnil
o strokovnosti in varnosti, ki jo bo vključeval nov center, ogledali pa so si tudi podoben
center v Avstriji. Ustreznost delovanja obnovljenega centra dokazujejo tudi pridobljeni
certifikati ISO 9001 (vodenje kakovosti), ISO 14001 (ravnanje z okoljem) in OHSAS
18001 (vodenje poklicnega zdravja in varnosti). Na nedavnem srečanju so prebivalci
Kidričevega podprli predlog družbe Saubermacher o ustanovitvi komisije, ki bo budno
spremljala potek modernizacije centra za ravnanje z odpadki.
V Sloveniji imamo trenutno dva primerljiva centra, medtem ko jih je v Evropi čez 100,
njihovo število pa iz leta v leto narašča. Center za ravnanje z odpadki Kidričevo trenutno
vključuje: vhodno kontrolo - laboratorij, vodstvo centra, mostno tehtnico, objekt za kemijskofizikalno obdelavo tekočih odpadkov, objekt za kemijsko-fizikalno obdelavo muljev,
skladišče tekočih odpadkov, skladišče muljev, skladišče kosovnih odpadkov, manipulativni
plato z železniškim tirom in koalescentnim filtrom-lovilcem olj ter odstavni plato za
kontejnerje.
Investicija v modernizacijo centra predvideva pokritje celotnega objekta, betonsko izvedbo
talnih površin z lovilcem olj oz. lovilno skledo, ki bo preprečevala, da bi karkoli prišlo v
podtalnico, zaprte skladiščne prostore, zaprt obdelovalni prostor za obdelavo tekočih
odpadkov, prezračevalno-odsesevalni sistem iz zaprtih in pokritih površin s kontroliranim
izpustom zraka, poslovno-upravne prostore ter kontrolno-nadzorni sistem vodenja objektov in
procesov. Novi center za ravnanje z odpadki bo izpolnjeval in presegal zahteve aktualne
zakonodaje.
Kidričevo bo z modernizacijo obstoječega centra dobilo najsodobnejši center za ravnanje z
odpadki v tem delu Slovenije, ki bo sodobnejši od podobnega Saubermacherjevega obrata v
mestu Unterpremstätten, ki so si ga občani Kidričevega lahko ogledali v živo. O tem, kako
daleč in katera dovoljenja so že pridobljena, so na Saubermacher Slovenija pojasnili:
»Trenutno imamo pridobljena vsa potrebna dovoljenja razen gradbenega in vodnega
soglasja. Pri slednjih ne pričakujemo težav, saj izpolnjujemo vse potrebne pogoje za njuno
pridobitev - izdelano in izdano imamo Analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa
podzemne vode, ki je pogoj za izdajo vodnega soglasja, to pa je že v fazi obdelave. Ker se
zavedamo, da vsa omenjena dokumentacija ustreza postavljenim standardom, ne pričakujemo
težav.«

Strah občank in občanov o nevarnosti odpadkov, katere določa Uredba o ravnanju z odpadki
(Ur. list RS 34/2008), je tako odveč. Posodobljen center bo namreč omogočal še večjo varnost
in zaščito okolja. V podjetju Saubermacher Slovenija pa se še posebej dobro zavedajo pomena
nevarnih odpadkov, zato vse vnetljive odpadke avtomatično obravnavajo kot nevarne.
Občanke in občani bodo sodelovali pri projektu
Občini Kidričevo je bil že ob pričetku projekta podan predlog o ustanovitvi strokovnega tima
- komisije, ki bi nadzirala izgradnjo objekta in celotno modernizacijo centra. Tako je bilo na
srečanju z občani v prostorih osnovne šole dogovorjeno, da se ustanovi komisija, ki bo
aktivno spremljala izgradnjo centra. Komisijo bodo sestavljali predstavniki prebivalcev
Občine Kidričevo in predstavniki občine. Podjetje Saubermacher podpira sodelovanje s
komisijo tudi po dokončani modernizaciji centra.
Omenjeni projekt pa je vsekakor korak naprej tako za samo občino kot tudi za ljudi, ki živijo
v njej. Razvoj in obnova centra za ravnanje z odpadki bo namreč v prvi meri pripomogla k
razvoju in napredku samega kraja. S prenovo centra se bodo odprla nova delovna mesta za
občane Občine Kidričevo, zagotovljena bo podpora in pomoč pri zbiranju in ločevanju
odpadkov ter pri sanaciji starih bremen v občini (divja odlagališča), brezplačen prevzem
nevarnih odpadkov iz zbirnega centra Kidričevo za občane Kidričevega. Družba bo pozorno
spremljala delovanja ustanov in posameznikov, ki bodo znatno doprinesli h kvalitetnejšem
razvoju lokalne skupnosti in slednje tudi primerno podprla.

