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SPOROČILO ZA JAVNOST
Uspešno poslovanje ohranili tudi v letu 2011 - število zaposlenih se
povečuje – skupna vrednost investicij znašala 2,8 mio evrov
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Glede na relativno težko leto 2011, ki sta ga oblikovala tako gospodarska kot
politična kriza, je družbi Saubermacher Slovenija, d.o.o., uspelo slediti jasno
postavljeni strategiji in obdržati stabilno rast poslovanja. Skladno s slovensko
strategijo ravnanja z odpadki so celo v dogovoru z občinami Benedikt,
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij
v Slovenskih goricah pristopili k uvajanju dodatnega ločenega zbiranja
odpadkov.
Okoljska zakonodaja je tako kot vsako leto tudi v letu 2011 bistveno vplivala na poslovanje
družbe Saubermacher Slovenija, d.o.o., in zahtevala dvig standarda ob nespremenjenih
cenah. Vendarle je kljub težki gospodarski situaciji v preteklem letu družbi uspelo zadržati
nivo prodaje na ravni leta 2010. Tako so v letu 2011 dosegali dosegli poslovne prihodke v
višini 20.936.552 € oz. 21.553.645 € celotnih prihodkov in rezultat poslovanja v višini
1,316.579 €. V primerjavi z letom 2010 se je spremenila struktura ustvarjenih prihodkov od
prodaje. V letu 2011 se je tako za približno 1,2 mio € zmanjšal obseg nakupa in prodaje
sekundarnih surovin. Najbolj pozitivno sta se razvijali dejavnosti odvoz odpadkov od obrti in
industrije, ter dejavnost prevzemanja nevarnih odpadkov. Direktorica podjetja Saubermacher
Slovenija, d.o.o., mag Mojca Letnik je ob tem povedala:
»Težave, s katerimi se srečuje okolje, v katerem nudimo svoje storitve, je posledično vplivalo
tudi na likvidnostno sliko naše družbe. Likvidnostne težave poslovnih večjih partnerjev, kakor
tudi posameznih gospodinjstev v okviru javne službe, so se prvič po dolgem času pokazale
kot izrazita nevarnost za poslovanje podjetja. Skrb za zdravo finančno strukturo podjetja in
kvalitetne kazalnike je bila tudi v letu 2011 temeljna naloga vodstva družbe. Intenzivna
izterjava, limitiranje in selekcioniranje poslov so bile aktivnosti, s katerimi smo uspeli ohraniti
dokaj zdravo jedro brez večjih likvidnostih težav. Uspelo se nam je dokaj dobro izogniti
odprtim terjatvam s poslovnimi partnerji, ki so zaradi stečaja prenehali s poslovanjem v letu
2011.«
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Število zaposlenih se veča
V letu 2011 je bilo v podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o., zaposlenih za kar 21 % več
delavcev kot leto poprej. Tako danes beležijo že 160 zaposlenih, kjer jih je kar 44 %
zaposlenih z več kot 5 let delovne dobe, ter kar 21 % zaposlenih z več kot 10 let delovne
dobe. S pomočjo večjega števila zaposlenih so tako v letu 2011 dosegli optimizacijo številnih
procesov znotraj družbe. Letnikova ob tem dodaja:
»Hitra rast v preteklosti in nove tržne razmere zahtevajo od nas spremembe v procesih.
Nova organizacija nam omogoča boljše obvladovanje procesov, njihovo načrtovanje,
nadziranje, kontroliranje in izboljševanje. Vse ključne procese bomo skozi podprojekt
Ecoware informacijsko podprli, jih poenostavili in naredili "prijazne" za zaposlene,
managementu pa nudili vir pravih in kvalitetnih informacij za lažje odločanje.«

Smeli načrti za letošnje in prihodnje leto
Stabilno poslovanje v letu 2011 so omogočile tudi številne investicije, ki so bile izvedene v
skupnem znesku 2,8 mio €. Med najpomembnejšimi investicijami so tako bile: investicija v
sortirno linijo v višini 1,5 mio €, investicija v parkirišče in krožišče v višini 465 tisoč €,
investicija v skladišče v Kidričevem v višini 150 tisoč € ter nabava smetarskega vozila MAN v
višini 192 tisoč €.
V letošnjem letu pa se v podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o., pripravljajo na realizacijo
vseh predvidenih strateških investicij, ki so bile potrjene s strani lastnikov že v letu 2009. Med
njimi je vsekakor vredno izpostavit izgradnjo centra za nevarne odpadke v Kidričevem, kjer
so pred slabim mesecem dni že vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Oddana
vloga vključuje dve fazi; prva faza predvideva obnovo 6.000 m2, druga faza pa obnovo še
dodatnih 2.000 m2. Odobritev vloge načrtujejo v slabem mesecu dni. Sledile bodo
investicije, kot so razširitev centra za ravnanje z odpadki v Lenartu in izgradnja centra za
ravnanje z odpadki v Vrhniki. V okviru strateškega projekta – razširitev centra za ravnanje z
odpadki v Lenartu - se trenutno pripravljajo idejni načrti širitve in potrebna infrastruktura za
delovanje takšnega centra. V Vrhniki pa je v fazi priprave potrebna prostorska
dokumentacija, in tudi že idejni načrti za razvoj centra.
Leto 2012 pa je z mesecem aprilom podjetju prineslo tudi uvedbo novega ravnanja z
izrabljenimi motornimi vozili (IMV). Ta skrb za IMV prenaša z javne službe na uvoznike in
proizvajalce same. Uvozniki in proizvajalci so koncesijo za ta namen podelili podjetju
Ekomobil, d.o.o., katerega ustanovitelji so tako podjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o., kot
podjetji Karbon, d.o.o., in Avtotransporti Kastelec, s.p. Pomembna novost, ki jo opredeljuje
nova uredba, je uvedba strogih kazni za tiste, ki se vozila znebijo, ali se z razgradnjo
ukvarjajo nelegalno. Kazni za kršitelje znašajo tako od tisoč, pa do 20 tisoč €. Saubermacher
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Slovenija, d.o.o., tako kot doslej še naprej skrbi za zbiranje IMV na štajersko-prekmurskem
področju, ki ga po novem predstavlja 8 zbiralnih mest, kjer je neuporabno ali nevozno vozilo
mogoče predati. Odsluženo vozilo se brezplačno preda na enem od zbiralnih mest, kjer
lastnik dobi potrdilo o uničenju, s katerim se nato na upravni enoti vozilo odjavi iz prometa.
Poleg uredbe o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili pa je v slovenski pravni red nove
dopolnitve in pravila prinesla tudi nova uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Glavna
zahteva direktive in uredbe je obdelava vseh odpadkov pred odlaganjem in odlaganje
preostanka odpadkov po obdelavi. Hkrati pa so podane smernice za preprečevanje ali
zmanjševanje čezmerne obremenitve okolja, zlasti onesnaževanja površinskih voda,
podtalnice, tal in zraka med celotno obratovalno dobo. V podjetju Saubermacher Slovenija,
d.o.o., so si tako zadali cilj, da bodo postavljali nova merila na področju ravnanja z odpadki in
s to željo so v Centru za ravnanje z odpadki v Lenartu izvedli tehnološko posodobitev linije
za obdelavo 24.000 t/l mešanih komunalnih odpadkov, linije za sortiranje ločeno zbrane
odpadne komunalne embalaže s kapaciteto 10.000 t/l ter enote za predelavo nenevarnih
odpadkov v trdno gorivo. S posodobitvijo tehnološkega procesa bodo dosegali izpolnjevanje
predpisanih ciljev Direktiv, proces obdelave odpadkov bodo avtomatizirali in zmanjšali
negativne vplive na okolje. S sodobno in okolju prijazno tehnologijo za obdelavo odpadkov
bodo prav tako izpolnjevali tako visoke naravovarstvene in okoljske standarde, kot tudi
dosegali cilje iz direktiv.

Uvedba ločenega zbiranje odpadkov v koncesijskih občinah uspešna!
Skladno s slovensko strategijo ravnanja z odpadki, katere ukrepi določajo zmanjševanje
količin odpadkov za odlaganje in s tem posledično povečevanje deleža odpadkov za
ponovno uporabo in predelavo, so v podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o., v dogovoru z
občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in
Sveti Jurij v Slovenskih goricah pristopili k uvajanju dodatnega ločenega zbiranja odpadkov
na izvoru njihovega nastajanja, torej pri samih povzročiteljih.
Cilji novega sistema so, da se storitve zbiranja odpadkov čim bližje približajo njihovim
povzročiteljem in da se zmanjša njihov čas, transportne poti in stroški za prevoz posameznih
vrst odpadkov do ekoloških otokov ali v zbirne centre, da se ekološki otoki razbremenijo s
povečanimi količinami ločeno zbranih odpadkov in da se prebivalstvu omogoči aktivno
sodelovanje pri ločevanju odpadkov. V okviru novega sistema so tako vsa gospodinjstva
opremili z zabojniki za zbiranje papirja ter vrečkami za zbiranje odpadne mešane embalaže,
prav tako pa so jih omogočili oddajo biološko razgradljivih odpadkov.
Novi sistem zbiranja odpadkov je bil pri občanih pozitivno sprejet, kar se kaže tudi v
povečanih količinah odpadkov za ponovno predelavo, ki so se v letu 2011, glede na leto
2010, povečale za dodatnih 20 %. Posebej pomembna pa je čistost odpadkov, kar je pogoj
za njihovo nadaljnjo uporabo v predelovalne namene. Na podlagi zahtev Uredbe o odlaganju
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odpadkov na odlagališčih, da je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov z zmanjšano
vsebnostjo biološko razgradljivih odpadkov, so tako v letu 2011 uspeli v ločeno zbiranje teh
odpadkov dodatno vključiti čez 1.500 gospodinjstev in na ta način dodatno razbremeniti
odlagališča odpadkov. Direktor podjetja Saubemacher Slovenija, d.o.o., Rudolf Horvat
pojasnjuje:
»Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastajanja in prevzemanje čim bližje mestu nastajanja
prinaša dobre rezultate, tako glede količin in čistoče prevzetih odpadkov, saj prinaša
zmanjšanje odpadkov za odlaganje na 45 % celotnega snovnega toka odpadkov. Mehanska
obdelava odpadkov prav tako omogoča dodatno zmanjševanje količin odpadkov za
odlaganje in pridobivanje materialov za termično izkoriščanje za cca 15 – 20 %. Nov sistem
zbiranja odpadkov pa ne povzroča večjih dodatnih stroškov za povzročitelje, saj se frekvence
zbiranja prerazporedijo, zmanjšajo pa se stroški odlaganja odpadkov.«

O Saubermacherju:
Saubermacher Slovenija, d.o.o., je že 22 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 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 konec leta 2011 160 zaposlenih, od tega 15 v
Murski Soboti, 142 v Lenartu, 14 na Ptuju in 2 na ostalih zunanjih lokacijah. Direktorja
podjetja sta mag Mojca Letnik in Rudolf Horvat. Več informacij je na spletni strani
www.saubermacher.si.
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