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Saubermacher 
O nas

O nas:

 Ustanovitev v letu 1979

 Večinski delež podjetja v lasti fundacije družine 

Roth

 Mednarodna skupina podjetij
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Lastniška struktura Saubermacher AG

Zagotovitev storitev:

 Zbiranje odpadkov

 Obdelava odpadkov

 Recikliranje 

 Odstranjevanje odpadkov

 Svetovanje 

 Javno-zasebna partnerstva 

Od zbiranja odpadkov do dobavitelja surovin…

Proti krožnemu gospodarjenju…

Zgodovina



Saubermacher 
mednarodno podjetje za ravnanje z odpadki in recikliranje
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Czech Republic

Slovenia

Hungary

Austria

Germany

Abu Dhabi

1.600

+ 40.000

občin

strank

= struktura strank

3.200
zaposlenih

59
podjetij

34
lokacij

€ 285.000.000
Konsolidirani 

letni promet



Predstavitev Saubermacher Slovenija 

d.o.o.

• Podjetje ustanovljeno v letu 1991

• Povezana podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o., Ekologija d.o.o.,

Saubermacher-Komunala d.o.o., PUP-Saubermacher d.o.o.,

Eko-Plastkom d.o.o., Ekomobil d.o.o.

• Poslujemo na lokacijah v Murski Soboti, Lenartu, Kidričevem

in Vrhniki

• Glavne dejavnosti družbe opravljanje gospodarske javne

službe zbiranja in obdelave odpadkov v več občinah, zbiranje

odpadne embalaže, ravnanje z nevarnimi odpadki, prevzem

odpadkov iz obrti in industrije, odstranjevanje blata iz čistilnih

naprav, globalni servis oz. outsourcing, kompostiranje,

sortiranje embalaže, prevoz vseh vrst odpadkov
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Dejavnost ravnanja z nevarnimi odpadki

• Ponujamo storitev prevzema in okoljsko ter zakonsko
ustrezno in primerno obdelavo in odstranjevanje vseh vrst
nevarnih odpadkov, kot so npr. topila, olja, emulzije, oljni filtri,
tekoči organski in anorganski odpadki, trdni organski in
anorganski odpadki (mulji), odpadki iz zdravstva in veterine,
ostale vrste nevarnih odpadkov

• Nudenje storitev industrijskih čiščenj, čiščenja in vzdrževanja
lovilcev olj, maščobolovilcev, sanacija starih bremen, prevoza
in skladiščenja vseh vrst odpadkov, outsourcing ravnanja z
nevarnimi odpadki

• Naše prednosti pri ravnanju z nevarnimi odpadki so
strokovnost in izkušenost naših kadrov, nudenje dolgoročnih
rešitev v sklopu matičnega podjetja, lastni postopki obdelave
in odstranjevanja nevarnih odpadkov
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Nov center za ravnanje z odpadki 

Kidričevo
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Dejavnosti v centru za ravnanje z 

nevarnimi odpadki Kidričevo

V CRO Kidričevo se opravljajo naslednji glavni sklopi obdelave 

odpadkov:

• R12/R13 za odpadna topila in olja

• D13/D15/D9 za tekoče organske in anorganske odpadke

• D13/D15/D9 za trdne organske in anorganske odpadke 

(mulje)

• D13/D15/D9 za ostale trdne nevarne in nenevarne 

odpadke

• Skladiščenje

• Laboratorij
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R12/R13 za odpadna topila in olja
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Obdelava odpadnih 

mineralnih olj za 

energetsko in snovno 

izrabo, (R1, R9)

Centralni nadzorni  sistem 

vodenja procesov od 

prevzema, obdelave, 

skladiščenja in predaje 

odpadka na končno 

obdelavo.

Obdelava odpadnih 

organskih topil za 

energetsko in snovno 

izrabo, (R1, R2)



D13/D15/D9 za tekoče organske in 

anorganske odpadke
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Centralni nadzorni  sistem 

vodenja fizikalno-kemijskih 

procesov

Nevtralizacija, flokulacija, 

separacija, evapuracija, 

filtracija, dehidracija…



D13/D15/D9 za ostale trdne nevarne in 

nenevarne odpadke
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Obdelava-kondicioniranje trdnih 

odpadkov anorganskega izvora ki 

vsebujejo nevtralizacijske mulje, 

galvanske mulje, strojne mulje, trdne 

odpadke iz čiščenja plinov,žlindre, 

pepele…

Obdelava-kondicioniranje trdnih 

odpadkov organskega izvora ki 

vsebujejo barve, lepila, tesnilne 

mase, masti, olja, mulje iz čiščenja 

voda, mulji iz brušenja, mulje iz 

separacij, delavniških odpadkov



Skladiščenje
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Manjših embalažnih enot kakor tudi v 

velikih skladiščnih rezervoarjih
Obdelava pred 

skladiščenjem



Laboratorij
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V kolikor boste ob skrbi za nevarne odpadke iskali zaupanja 

vrednega partnerja in kakovostne rešitve se obrnite na nas in 

z veseljem vam bomo svetovali. 

Skupaj z vami bomo poiskali najbolj optimalno rešitev za 

vaše nevarne odpadke!

KONTAKT: 

Drago Mir, 02 6202364, 031 612 233

d.mir@saubermacher.si

mailto:d.mir@saubermacher.si

