ŽE 25 LET SKRBIMO ZA ŽIVLJENJA VREDNO OKOLJE
25 let je minilo, odkar smo kot registrirana in pooblaščena družba za izvajanje storitev
gospodarnega ravnanja z odpadki pričeli svoje storitve nuditi tudi na slovenskem tržišču. Dobri
dve desetletji sta tisti, ki sta omogočili, da se še kako radi spomnimo svojih začetkov, ki segajo v
leto 1990, ko je podjetje v Lenartu kot prvo v nekdanji Jugoslaviji pričelo uvajati ločeno zbiranje
odpadkov po sistemu BioPaS. V sedanjo organizacijsko obliko se je družba Saubermacher
Slovenija oblikovala poleti 2007, ko so se združile družbe Saubermacher Slovenija, LetnikSaubermacher in Eko les.
Matična družba in 100-odstotna lastnica podjetja Saubermacher Slovenija, d. o. o., je podjetje Saubermacher
DAG s sedežem v Gradcu (Avstrija). Slednje je s svojimi poslovalnicami in povezanimi ter partnerskimi podjetji
prisotno na trgih v Avstriji, Sloveniji, na Češkem, Madžarskem in v Združenih arabskih emiratih – v Abu Dhabiju,
kjer uvajajo sodobne načine ravnanja z odpadki na vseh ravneh. Družba Saubermacher Slovenija, d. o. o., je
ponosna, da je del tako velike skupine. V Sloveniji posluje na štirih lokacijah, in sicer v Murski Soboti, Lenartu, na
Vrhniki in v Kidričevem.
Na zemljevidu Slovenije delujemo na štirih lokacijah
V Murski Soboti deluje prodajna služba. V Lenartu upravljamo s centrom za ravnanje z odpadki. Osnovne
dejavnosti podjetja so izvajanje javnih služb ravnanja z odpadki, razgradnja odpadne električne in elektronske
opreme, predelava odpadne embalaže in razgradnja izrabljenih motornih vozil ter zbiranje vseh vrst nevarnih in
nenevarnih odpadkov. V Kidričevem upravljamo s centrom za ravnanje z nevarnimi odpadki ter izvajamo zbiranje
in obdelavo nevarnih odpadkov. V centru za ravnanje z odpadki na Vrhniki deluje najmodernejša kompostarna
anaerobnega tipa za biološke odpadke, prav tako pa izvajamo obdelavo odpadne embalaže. Celotna družba
Saubermacher Slovenija ima kapitalski delež še v podjetjih Čisto mesto Ptuj, Ekologija, PUP-Saubermacher,
Saubermacher-Komunala, Ekomobil in Eko Plastkom.
Vrednote in vizija našega podjetja so usmerjene v iskanje okolju prijaznih rešitev za različne vrste povzročiteljev
odpadkov, kot so gospodinjstva in gospodarski subjekti v proizvodnih ter storitvenih dejavnostih. Temeljno vodilo
podjetja Za življenja vredno okolje vključuje partnerski odnos do strank, poslovnih partnerjev, okolja in zaposlenih.
Poslanstvo družbe Saubermacher Slovenija je svojim strankam zagotoviti kakovostno ravnanje z odpadki, s
sodobno opremo in sodobnimi postopki. S tem želimo prispevati k izboljšanju stanja v okolju, ki vpliva
na kakovost življenja.
Poleg vseh potrebnih certifikatov kakovosti je podjetje leta 2011 med drugim prejelo priznanje FDI Award
Slovenia, ki ga podeljuje Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) z Ministrstva za gospodarstvo,
priznanje The Slovenia Times za najboljšega tujega investitorja in priznanje podjetja BISNODE, d. o. o., za
najvišjo bonitetno odličnost (AAA) v zadnjih treh poslovnih letih.

Slovesna izročitev petih delovnih vozil in rojstnodnevna torta ob 25-letnem jubileju

