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Za človeka. 
Za okolje. 

Za podjetje.

Etična načela so naša 
osnova. Podpiramo drug 
drugega in živimo z naj-

višjo usmerjenostjo k 
strankam.

Iz odpadkov pridobiva-
mo reciklažne surovine 
in tako ohranjamo na-

ravne vire.

Svoje CSR dejavnosti 
merimo v okviru in-
tegriranega sistema 

upravljanja.

Svojim otrokom in vnu-
kom želimo zapustiti 
okolje, v katerem je 

vredno živeti.

Za družbo. 
Za regije. 

Za ekologijo.

S pomočjo oddelka za 
raziskave in razvoj ter 
sodelovanja s partnerji 

postavljamo nova merila 
v krožnem gospodar-

stvu.

Za rešitve v skladu s po-
trebami in najvišje kvote 
ponovne uporabe daje-

mo 100 % od sebe.

Varujemo podnebje, 
prevzemamo družbeno 

odgovornost in upravlja-
mo podjetje z mislijo na 

prihodnost.



V PRIHODNOSTI 
ŽELIMO VSE 
PONOVNO UPORABITI, 
ZA SEBOJ NE 
ŽELIMO PUŠČATI 
ODPADKOV. 
ZERO. 
NIČ CELIH NIČ. ZA TO 
BOMO DALI OD SEBE 
STO ODSTOTKOV.
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#1
Gre za 

odgovornost
Za človeka. Za okolje. 

Za podjetje.

NAŠA POT, BREZ ODPADKOV (ZERO WASTE)



Kdo bi si še pred kratkim 
mislil, kakšne ogromne 
posledice lahko povzroči en 
majhen virus? Danes vemo 
vsi: tudi najmanjše stvari 
imajo lahko velik vpliv.
 
Prav vsak od nas lahko vsak 
dan z ločevanjem odpadkov in 
preprečevanjem odpadkov ak-
tivno stori nekaj za naše okolje 
in zaščito podnebja. Prav zara-
di tega se že več kot 40 let Sa-
ubermacher zavzema za okolje, 
vredno življenja. Že štiri dese-
tletja naše podjetniške vrednote 
zaznamuje odgovornost za člo-
veka, za okolje in za podjetje.

„Za okolje, vredno življenja“, 
najsibo na območju občine, 
trgovanja, obrti ali industri-
je, to je bil vedno naš moto. 
S tem poskušamo obliko-
vati okolje kot soljudi. 

S takšno naravnanostjo do 
soljudi želimo poiskati nove 
in boljše poti - v izboljšavo 
okoljskega zavedanja, po-
daljševanje življenjskih ciklov 
izdelkov ter njihovo ponovno 
uporabo in pridobivanje reci-
kliranih sekundarnih surovin.

Sodelovanje z raziskovalci je za 
iskanje novih poti pomembna 
oporna točka. Smo na začet-
ku sprememb do resničnega 
krožnega gospodarstva. Za to 
spremembo je potrebno veliko 

Hans Roth
predsednik upravnega odbora

inovativnega znanja. Gospo-
darjenje z odpadki mora postati 
dobavitelj surovin in prediz-
delkov. Le tako je resnično 
krožno gospodarstvo realno 
možno. To zahteva tudi tesno 
sodelovanje med industrijo in 
podjetji, za ravnanje z odpadki.

Uporabite naše znanje in 
naše izkušnje, ki smo jih 
pridobili med 40, leti gospo-
darjenja z odpadki in reci-
kliranjem, in tako izboljšajte 
trajnost svojega podjetja.

Skupaj z univerzami in raz-
iskovalnimi ustanovami je 
potrebno pospešiti tematsko 

vodstvo na področju virov. 
Tudi v bodoče želimo osta-
ti inovativni - in to na vseh 
področjih našega delovanja. 

Skupaj lahko že z majhnimi 
koraki dosežemo veliko, kajti za 
vsakega izmed nas velja: „Sam 
ne morem spremeniti sveta, 
lahko pa ga zaznamujem“.

NAŠE OKOLJE
kot soljudje
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#2
Gre za 

prihodnost
Za družbo. Za regije. 

Za ekologijo.

NAŠA POT, BREZ ODPADKOV (ZERO WASTE)



Saubermacher je šti-
rikratni svetovni prvak 
v trajnosti. Kaj pomeni 
trajnost za podjetje?
Mittermayr: Trajnost je bi-
stveni del naše strategije in 
obsega področje podnebja/
okolja, socialnosti in vode-
nja podjetja (ESG). Zelo smo 
ponosni, da smo prejeli več 
nagrad kot najbolj trajnostno 
podjetje za ravnanje z odpad-
ki na svetu. GRESB lestvica 
kaže, da je socialna odgo-
vornost podjetja zapisana v 
DNK podjetja Saubermacher.

Ali trajnostno naravnan Sau-
bermacher ustvarja dodano 
vrednost za svoje stranke?
Mittermayr: Absolutno. Naše 
stranke imajo koristi od var-
nosti (pri odstranjevanju in 
recikliranju odpadkov), najvišje 
ravni usmerjenosti k stran-
kam, obsežnega strokovnega 
znanja in gotovosti, da to, 
kar počne Saubermacher, ni 
dobro le zanje, temveč tudi 

SUROVINE
prek krožnega 
gospodarstva

CEO Ralf Mittermayr od leta 2014 skupaj z ekipo Saubermacher uspešno kroji usodo pod-
jetja, pred leti pa je oznanil strategijo brez odpadkov in povedel podjetje v digitalno pri-
hodnost. Toda, kam nas vodi pot glede socialne odgovornosti podjetja in glede zelenega 
dogovora? Katere izzive je potrebno premagati, in ali bomo v prihodnosti sploh še potre-
bovali gospodarjenje z odpadki?

Fotografija levo: Reciklirano nerjaveče jeklo iz litij-ionskih baterij je ponovno uporabljeno kot visokokakovostna surovina.

za okolje, družbo ter podje-
tje in njegove zaposlene.

Katerim trajnostnim ci-
ljem sledi podjetje?
Mittermayr: Osredotočeni smo 
na dolgoročne cilje. Celotna 
skupina Saubermacher si z 
medpanožnim sodelovanjem 

in partnerstvi z javnimi orga-
ni, kot so mesta ali združenja, 
prizadeva spodbujati resnično 
krožno gospodarstvo. Sami 
želimo do leta 2040 postati 
podnebno nevtralni in za naše 
stranke povišati delež prihra-
njenega CO₂₂ z uporabo ino-
vativnih rešitev za reciklažo.
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Mnogi govorijo o podneb-
ni nevtralnosti čez 10, 20 
let. Kako bo Sauberma-
cher dosegel ta cilj?
Mittermayr: Glede tega obsta-
ja celoten sveženj ukrepov, 
ki ga stalno prilagajamo oz. 
širimo. Kot primer naj nave-
dem, da želimo delež lastne 
proizvedene zelene elektrike s 
sedanjih približno 8 % (Skupina 
Saubermacher) do leta 2025 
povečati na 15 % in v tistem 
letu v vseh naših podjetjih v 
skupini Saubermacher (kot že 
danes v Avstriji) uporabljati 
100 % zeleno elektriko. Ena 
tretjina naših okoli 115 službe-
nih osebnih vozil že vozi brez 
emisij. Pretežni del emisij CO₂₂ – 
mi letno v ozračje oddamo ca. 
15.000 ton CO₂₂ – povzročajo 

naši tovornjaki za odvoz sme-
ti. Poleg tekočega optimiranja 
logistike testiramo tudi alterna-
tivna pogonska sredstva. Prvi 
tovornjak na vodik je bil naro-
čen že leta 2021, načrtovana 
je že tudi nabava električnega 
tovornjaka. Naša trajnostna 
prizadevanja dopolnjujejo 
številni „majhni“ koraki, npr. s 
sistemom za recikliranje vode 
v naših tovornjakih za splako-
vanje kanalizacije prihranimo 
približno 70.000 do 100.000 
litrov pitne vode na tovornjak.

Kje vidite največje izzive?
Mittermayr: Šele, ko odpadek 
kot reciklirana surovina ponov-
no prispe v proizvodnjo, je krog 
sklenjen. V ta namen je poleg 
znanja in tehnologije potreb-

na tudi prilagoditev pravnega 
okvirja v odnosu do definicije 
prenehanja statusa odpadka. 
Nekaj je jasno: Začetek resnič-
nega krožnega gospodarstva 
s pomočjo recikliranih surovin 
naznanja konec klasičnega 
gospodarjenja z odpadki.

Trenutno vsi govorijo o 
pomanjkanju delovne sile. 
Kaj podjetje Saubermacher 
naredi za svoje zaposlene?
Mittermayr: Moje sodelavke in 
sodelavci opravljajo izvrstno 
delo. Smo sicer podjetje, a 
se konec koncev vidimo kot 
družina. Drug z drugim, za-
našanje drug na drugega v 
kombinaciji z ogromno zna-
nja, zagnanosti in vzpodbude, 
najvišja kakovost za stranke 
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in okolje - to nas odlikuje 
tudi preko državnih meja. Na 
prvem mestu so seveda stva-
ri, kot so najvišje varstvo pri 
delu in združljivost poklica in 
družine oz. prostega časa.

Pred nekaj leti ste oznanili 
vizijo „Zero Waste - brez 
odpadkov“. To še velja?
Mittermayr: Bolj kot kadarkoli 
prej! Naša zahteva je, da vse 
odpadne materiale pripravimo 
tako, da je mogoča njihova 
ponovna uporaba. Svoj napre-
dek merimo med drugim na 
osnovi reciklažnih kvot naših 
obratov; npr. naš visokoteh-
nološki sortirni obrat za lahko 
embalažo v avstrijskem Gradcu
trenutno dosega 86 %, reci-
klažno stopnjo naš obrat za 

obdelavo hladilnih naprav na 
Češkem pa zmore 96 %. Tudi 
odpadno zeleno biomaso ter 
biološke odpadke v celoti 
predelamo v visokokakovo-
stni biološki kompost ter prst. 
Tukaj v celoti sami zaključi-
mo produktno kroženje.

Kako Saubermacher pri-
speva k podnebni priprav-
ljenosti svojih strank?
Mittermayr: Glede na novi 
zakon o trajnostnih obvezno-
sti podjetij – geslo EU zakon 
o dobavnih verigah – smo s 
svojimi reciklažnimi surovinami 
na začetku „zelene“ dobavne 
verige. Poleg tega imajo naši 
naročniki korist od naših sve-
tovalnih storitev glede izogi-
banja odpadkom in trajnosti.

Kakšen nasvet imate za 
podjetja glede skrbi za 
podnebje in podobno?
Mittermayr: Kot povsod velja 
tudi tukaj: preventiva je boljša 
od zdravljenja. Zato se zdaj 
splača k sodelovanju povabiti 
strokovnjake. Izdelki, ki lahko 
krožijo, in brez odpadkov v 
podjetju? Glede na energetsko 
samozadostnost, zagotavlja-
nje surovin in zaščito našega 
podnebja šteje vsak prispevek. 
Ter: stranke in zaposleni bodo 
hvaležne vsakemu podjetju, 
v kolikor ne bodo tega celo 
zahtevali že kar v osnovi.

Trajnost. 
Naši cilji:

Zaščita podnebja in okolja
Podnebno nevtralni leta 2040. 
Za naše stranke 1 milijon ton manj 
CO₂ letno v letu 2035.

Socialna odgovornost
Dodana vrednost za stranke in družbo. 
Zanesljiv in pošten delodajalec.

Za prihodnost primerno vodenje podjetja
Odgovorno gospodarjenje, 
stalne izboljšave in inovacija.
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#2
Gre za 

trajnost
Varujemo podnebje, prevzemamo d
ružbeno odgovornost in upravljamo 

podjetje z mislijo na prihodnost.

NAŠA POT, BREZ ODPADKOV (ZERO WASTE)



Ukrepi za več recikliranja in manj CO₂ izpustov: s termičnim in snovnim recikliranjem odpad-
kov se ohranjajo naravni viri, zmanjšuje se odvisnost od surovin in zmanjšujejo se količina 
škodljivih podnebnih plinov. V preteklih štirih letih je Saubermacher investiral okoli 31,3 mili-
jona evrov v optimiranje logistike, izboljšavo svojih predelovalnih obratov in ostalih področij 
za ustvarjanje vrednosti, kot so raziskave in razvoj ali pametne storitve. Zaradi svojih dejav-
nosti Skupina Saubermacher prihrani okoljski pionir vsako leto preko 600.000 ton izpustov 
CO₂ in omogoča čisto pravo izvajanje  kroženja v smislu „brez odpadkov - Zero Waste“.

Mobile Order Management 2.0 –  
digitalna obdelava naročil
Do leta 2019 so bili za postopke dokumenta-
cije naročil značilni številni ročni postopki. Na 
leto je bilo tako natisnjenih, ročno preverjenih, 
skeniranih in odobrenih več kot 4 milijone do-
kumentov, kot so dobavnice, potrdila o tehtanju 
in spremljevalni dokumenti. Sedaj pa poteka 
načrtovanje poti in dodelitev naročil nepos-
redno v tovornjaku v resničnem času preko 
lastno razvite aplikacije za mobilne naprave.

Alternativni pogoni za tovornjake
Saubermacher nenehno vlaga v svoj vozni park 
in nabavlja vozila, ki izpolnjujejo emisijski stan-
dard EURO VI. Od leta 2018 dalje je na Dunaju 
in Spodnji Avstriji v uporabi hibridni tovornjak. 
Za izgradnjo alternativnih pogonskih sistemov 
stalno poteka testiranje različnih variant. Prvi 
tovornjak na vodik je bil naročen že leta 2021, v 
planu je že tudi nabava električnega tovornjaka. 
Od leta 2040 naprej si prizadevamo oz. načrtu-
jemo, da bi bili vsi odvozi odpadkov brez emisij. 

Službena osebna vozila brez emisij
Leta 2021 smo pri podjetju Saubermacher naba-
vili 27 službenih osebnih avtomobilov na električ-
ni pogon. Trend je še naprej v močnem porastu. 
Dodatno smo na centrali podjetja namestili 26 
polnilnic ter dodatnih 15 na lokacijah Sauber-
macherja po vsej Avstriji. Saubermacher je tako 
investiral že tukaj več kot 150.000 EUR, in tako 
na letni ravni prihrani ca. 160.000 kg CO₂₂. V 
Avstriji smo že porabniki 100 % zelene elektrike.

Optimiranje poti, 
zahvajujoč Mobile Order 
Management.

LOGISTIKA

Pohod skozi naše ukrepe:

ZAŠČITA
podnebja in okolja
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Pametni kontejner 
znižuje tudi CO₂
Visoko tehnološki senzorji z 
imenom ANDI (po prvih črkah 
nemških besed Automatisch, 
Nachhaltig, Digital, Innovativ = 
samodejno, trajnostno, digital-
no, inovativno) v kontejnerjih 
merijo na osnovi inovativnih, 
kompleksnih postopkov stopnjo 
polnosti, porast temperature 
in vzorec gibanja. Na ta način 
je omogočen prilagojeni sa-
modejni odvoz pri istočasnem 
zmanjšanju praznih voženj.

Skener za uporabne 
materiale izboljša lo-
čevanje odpadkov 
Skener za recikliranje v vozilu 
za zbiranje odpadkov upo-
rablja umetno inteligenco za 
odkrivanje napačno odloženih 
odpadkov. Preko komunika-
cijske platforme naročniki in 
občani prejmejo neposredno 
povratno informacijo glede ka-
kovosti ločevanja. To zmanjšuje 
napačno odvržene odpadke 
in znižuje stroške odvoza. Od 
poletja 2021 dalje poteka do 
sedaj največji pilotni projekt v 
Mürztalu s šestimi občinami in 
skupno 10.000 gospodinjstvi.

Smart Collection plat-
forma – več kakovo-
sti in učinkovitosti
Smart Collection platforma – ali 
po domače „pametna platforma 
za zbiranje smeti“ – optimira 
logistiko odpadkov za odvoz z 
javnih zbirališč za odpadke kot 
npr. steklo ali stara oblačila. 
Prenapolnjeni zbirni otoki za od-
padke so tako stvar preteklosti, 
istočasno so optimizirani inter-
vali pobiranj in transportne poti.

Daheim aplikacija 
za občine 
Prvotno je bila ta aplikacija 
razvita le kot opomnik za dneve 
pobiranj odpadkov, počasi pa se 
je razvila v interaktivno komuni-
kacijsko platformo, z večkanal-
nim sistemom. Omogoča hitro 
in enostavno obveščanje občin, 
društev, šol, obrtnikov in po-
dobno neposredno na pametne 
telefone občank in uporabnikov.

Tako deluje skener za uporabne materiale:

Pametni senzorji samodejno 
organizirajo odvoz odpadkov.

Tovornjak s skenerjem za uporabne 
materiale skrbi za transparentnost.

wastebox.biz – 
podnebno nevtralni 
transporti odpadkov
Wastebox.biz je aplikacija, s 
katero (gradbena) podjetja pov-
sem enostavno, hitro in tran-
sparentno organizirajo odvoz 
svojih gradbiščnih odpadkov. 
Največja svetovna logistična 
platforma za odvoz gradbiščnih 
odpadkov tudi stavi na zaščito 
podnebja: zahvaljujoč inteligen-
tnim algoritmom in sodelovanju 
z regionalnimi odstranjevalci 
odpadkov platforma že danes 
v primerjavi z običajnim 
gospodarjenjem z odpad-
ki zmanjšuje transportne 
razdalje in s tem izpuste 
CO₂₂ do 23 % na leto! 
Tudi zasebne 
stranke imajo 
preko sple-
tne trgovine 
wastebox.
at korist od 
podnebno 
nevtralnega 
odvoza odpadkov.

DIGITALNE STORITVE

SAUBERMACHER14 //



Nadgradnja 
visokotehnološke 
sortirnice (Gradec/AT)
Saubermacher je v posodobitev 
obrata za predelavo lahke em-
balaže vložil približno 2 milijona 
evrov. Letno predelajo približno 
32.000 ton. Kvota ponovne 
uporabe je bila povišana za 
20 %, na 86 %.

Nov reciklažni obrat za 
litij-ionske baterije 
(Bremerhaven/DE)
V obratu, ki je bil zgrajen leta 
2018, se uporablja lastni posto-
pek, razvit v skladu z industrij-
skimi standardi. Pri kovinah že 
danes dosegamo kvoto ponov-
ne uporabe v višini 95 %. Izje-
mno: Pridobljena aktivna masa 
organsko ni onesnažena.

Priprava 
hladilnih naprav 
(Havlíčkův Brod/CZ)
Paradni obrat v svetovnem 
merilu je bil odprt leta 2018 in 
pridobiva približno 96 % surovin 
kot so plastika, železo, aluminij 
ali baker. Vse okolju škodljive 
sestavine CFC so strokovno 
uničene. 

Skladišče za posebne 
odpadke (Kidričevo/SI)
Center za ponovno uporabo 
omogoča plemenitenje okoli 
51.000 ton nevarnih odpadkov 
letno. Skladišča so bila poso-
dobljena in preurejena glede 
na nove okoljske in varnostne 
standarde, še posebej glede 
področja protipožarne zaščite.

Izdelava nadomestnih goriv 
(Retznei & Dunaj/AT)
Nadomeščanje nafte in plina 
z nadomestnimi gorivi, ki jih 
reciklirni obrati proizvajajo iz 
regionalnih odpadkov, pred-
stavlja pomemben dejavnik za 
zmanjšanje količin CO₂₂ in za 
energetsko samozadostnost. 
Saubermacher je glede tega 
pravi pionir in tudi največji 
proizvajalec nadomestnih goriv 
v Avstriji.

Kemično fizikalni obrat za 
obdelavo (Trofaiach/AT)
Že od leta 2018 dalje poteka 
v tem novem obratu obdelava 
tekočih posebnih odpadkov s 
pomočjo kemičnih, fizikalnih in 
bioloških procesov, pri čemer 
preko 85 % teh snovi vrnemo v 
naravni vodni krogotok.

Reciklažni obrat za litij-ionske baterije 
skrbi za najvišje kvote ponovne uporabe.

V Trofaiachu poteka 
reciklaža kislin, lugov 

in mešanic olja in vode.

PONOVNA UPORABA
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Magna po trajnostnem svetovanju dosega 
interno reciklirno kvoto v višini 94 %.

Lastni oddelek za razvoj in raziskave stalno 
raziskuje nove rešitve (za recikliranje).

Svetovanje glede 
trajnosti za stranke
Saubermacher podpira tudi 
druga podjetja na poti k več 
trajnosti. Storitve segajo od 
običajnega upravljanja z od-
padki in svetovanja glede 
odpadnih voda, do konceptov 
ničelnih odpadkov in bilanc 
CO₂₂. Na tak način se minimizi-
rajo količine odpadkov, poka-
žejo se predpogoji za snovne 
rešitve reciklaže, analizirajo se 
izdelki glede možnosti ponov-
ne uporabe kar kažejo številna 
sodelovanja z raznimi podjetji, 
med ostalimi so to Magna, 
AT&S ter Uwe Damm.

100 % recikliran 
zabojnik za ostale 
odpadke
Saubermacherjevi zabojniki 
za ostale odpadke, v Avstriji 
imenovani tudi „Ökobins“, so 
skoraj v celoti izdelani iz starih 
zabojnikov za odpadke. Tako iz 
starih zbirnih posod za odpad-
ke nastajajo nove. To je pravo 
krožno gospodarstvo!

Namestitev 
fotovoltaičnih naprav
Da bi obrate za recikliranje 
vedno bolj oskrbovali z lastno 
proizvedeno sončno energijo, 
so bili v Trofaiachu in Retzneiu 
zgrajeni fotonapetostni sistemi. 
S to elektriko se napajajo pol-
nilnice za električne avtomobile 
vseh obiskovalcev. Cilj je, da bi 
v celotni skupini do leta 2025 
delež lastne proizvodnje znašal 
15 %.

Prednost na področju 
raziskav in razvoja
Raziskave in razvoj v podjetju 
Saubermacher predstavljajo 
pomembno oporo za najboljšo 
možno pripravljenost na pri-
hodnost. Raziskujemo nove 
poti za reciklažo in s pomočjo 
inovativnih rešitev dosegamo 

boljše reciklirne kvote npr. pri 
litij-ionskih baterijah ali tekočih 
odpadkih ter za recikliranje 
pridobivamo več surovin. Sau-
bermacher nenehno krepi svoje 
kompetence in vlaga tudi na 
področju digitalizacije za večjo 
zaščito podnebja.

OSTALA PODROČJA USTVARJANJA VREDNOSTI
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Saubermacher ustvarja dodano vrednost za stranke in družbo. Družbene vrednote so v 
ospredju naše podjetniške filozofije. To pomeni prevzemanje odgovornosti ne samo za 
okolje, temveč tudi za soljudi. Za naše zaposlene smo zanesljiv in pošten delodajalec, s 
svojimi strankami pa sklepamo trajnostna in dolgoletna partnerstva.

SOCIALNA
odgovornost

Ukrepi glede vzpodbuja-
nja zdravja v obratu
Že petič zapovrstjo je bilo podjetje Sa-
ubermacher leta 2019 nagrajeno z 
znakom kakovosti glede vzpodbujanja 
zdravja v svojih obratih. Celovita zdra-
vstvena ponudba med drugim vključuje 
različne programe vadbe, preventivne 
zdravniške preglede, kampanje ceplje-
nja in seminarje o opuščanju kajenja. 
Poleg telesnega zdravja zaposlenih je 
pri podjetju Saubermacher pozornost 
usmerjena tudi v duševno zdravje.

Uspel razvoj kadrov
Zaradi uspešnega upravljanja nasledstva 
je bilo v obravnavanem obdobju od leta 
2018 do 2021 več kot 90 % vodstvenih 
položajev zasedenih interno. Leta 2021 
se je pričel pripravniški program, ki bo 
trajal 2 leti in pol. Skupno stavi podjetje 
Saubermacher z okoli 280 prireditvami 
in 3.300 udeleženci močno na izobra-

Vpogled v naše socialno udejstvovanje:

FAKTOR DOBREGA POČUTJA ZAPOSLENIH

Pri šolanju ergonomije se 
udeleženci posvečajo pravilni drži.
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Damir Baler

MOJSTER ZA TEHTANJE 
IN MY GUIDE, 
LOKACIJA 
PREMSTÄTTEN

Tukaj pridete do Family Day 2019:

„Združljivost poklica in družine je bistveni 
motivacijski dejavnik. Zadovoljni in anga-
žirani zaposleni so odločilni za uspešni 
razvoj vsakega podjetja. Saubermacher 
temu posveča veliko pozornost in ponuja 
različne možnosti, kot so fleksibilni mo-
deli delovnega časa, pomoč pri temah 
glede nege, ponovnega vstopa na delo 
po porodniški, očetovski mesec in oče-
tovska porodniška in še mnogo več.“

Helping Hands
Društvo, ki zaposlenim v Sau-
bermacherju pomaga v stiski. 
Pod geslom „hitra in nebiro-
kratska pomoč“ je bilo med 
letoma 2018 in 2021 zbranih 
preko 100.000 evrov donacij. 
Tako smo lahko na leto v pov-
prečju pomagali 80 kolegicam 
in kolegom v različnih stiskah.

My Guides
Več kot 30 zaposlenih v podjetju 
Saubermacher je na voljo tudi kot 
neposredna kontaktna točka za 
sodelavce in zagotavlja podporo pri 
vseh vidikih poštenosti, zadovoljstva 
in veselja pri delu.

Anketa zaposlenih
Redne ankete pri Saubermacherju 
omogočajo vpogled v zadovoljstvo 
zaposlenih glede delodajalca in tako 
ustvarjajo motivacijo za nadaljnji ra-
zvoj. Med zadnjo anketo jeseni 2021 
se je pokazalo, da je skoraj 92 % 
zaposlenih zelo zadovoljnih ali zado-
voljnih. 90,2 % zaposlenih ima zelo 
tesno emocionalno vez s podjetjem.

Združljivost poklica in družine
Saubermacher svoje zaposlene podpira s fleksibilni-
mi modeli delovnega časa, možnostjo dela od doma 
in številnimi iniciativami kot so zajtrk za novopečene 
starše z naraščajem, Family Day ali brezplačnimi 
urami za svetovanje.

Helping Hands je finančno 
pomagal pri nabavi 
stopniščnega dvigala.
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Monika Grill

ZAPOSLENA BUSINESS 
SERVICES TER 
MY GUIDE, 
LOKACIJA KREMS

„Zaradi svojega dela pri 
Saubermacherju lahko po-
membnost zaščite podnebja 
in okolja razumem bolje in 
svoje znanje glede ohranja-
nja virov in trajnosti pos-
redujem tudi v zasebnem 
okolju.“

NAJVIŠJA USMERJENOST K STRANKAM

Okoljski in akcijski dnevi
Skupne dejavnosti s strankami 
in partnerji ob določenih akcij-
skih dnevih kot je svetovni dan 
čebel ali svetovni dan okolj-
skega izobraževanja krepijo 
poslovne odnose in dragoce-
no prispevajo k zaščiti okolja 
in biološki raznovrstnosti.

Anketa zadovoljstva strank
Saubermacher na vsake 2-3 
leta izvaja anketo o zado-
voljstvu strank. Analiziramo tudi 
mnenja in potrebe tistih, ki niso 
naše stranke. Zadnja anketa 
okoli 240 strank je potekala na 
začetku leta 2021: 97 % jih zau-
pa podjetju Saubermacher. Net 
Promoter Score znaša 63,8 % 
in je v primerjavi z letom 2018 
močno porasel in je krepko 
nad konkurenčnimi podjetji.

Saubermacher akademija
Za stranke dvakrat letno poteka 
Saubermacher akademija. 
Eksperti iz Saubermacherja, 
uradi, univerze in strokovnja-
ki obveščajo ter šolajo glede 
okoljsko gospodarskih tem.

Hoteli za žuželke ob svetovnem dne
vu čebel za občino Dobl-Zwaring.

Strokovnjaki obveščajo o novostih na 
področju gospodarjenja z odpadki.
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DODANA VREDNOST ZA DRUŽBO

ponovna uporaba: V srednji šoli Ehrenhausen 
so nedavno začeli uporabljati tablice, ki so prej služile 

zaposlenim v podjetju Saubermacher.

Junak podnebne zaščite 2021: 
Severin Pock iz Gradca.

Tukaj pridete do 
Junaka podnebne 

zaščite 2021:

Letna podelitev 
okoljske nagra-
de Hans Roth 
Nagrajen je bil naraš-
čaj znanstvenikov s 
področja inovativnega 
gospodarjenja z od-
padki in recikliranja 
v Avstriji in Sloveniji. 
Glavna nagrada je 
znašala 3.000 EUR.

Zaporniki s pro-
stim izhodom
Na lokacijah Sauber-
macherja Premstätten, 
Trofaiach ter Krems 
imajo zaporniki že vrsto 
let zaposlitev in imajo 
tako možnost majhne-
ga dodatnega zasluž-
ka med prestajanjem 
zaporne kazni. Tako 
jim olajšamo povratek 
v svet zaposlitve.

Junakinje in junaki zaščite podnebja
S to nagrado izkazujemo čast izjemnim 
prispevkom s področja zaščite podnebja 
in okolja v Avstriji. Hans Roth je skupaj z 
ministrico za okolje Leonore Gewessler 
podelil nagrado za leto 2021 Severinu 
Pocku, mladeniču iz Gradca, za njegovo 
zbiranje smeti in dejavnosti proti njim.
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Tukaj je pot do Ecotour:

Dan reciklaže pri 
Saubermacherju v Mürztalu.

Ozelenjena protihrupna 
stena v Puchstraße.

Tukaj pridete do Dneva 
reciklaže 2019:

Dan reciklaže 2019
Osnovnošolci na avstrijskem Štajerskem se 
na pobudo Altstoff Recycling Austria (ARA) 
skozi igro učijo izogibanja odpadkov, pravil-
nega ločevanja in ohranjanja čistega okolja.

Biti dober sosed
Industrijsko območje, ki se je že v preteklosti 
nahajalo na Puchstraße, lokalno prebivalstvo 
zaradi gradbenih sprememb ob izgradnji hi-
drolektrarne na Muri zaznava močneje. Sau-
bermacher se kot dober sosed zaveda svoje 
odgovornosti in je zgradil 95 metrov in deset 
metrov visoko protihrupno in pred pogledi 
zaščiteno ograjo skupaj z življenjskim prosto-
rom za rastline in živali na omrežju Mure.

Eko tura
Transparentnost in ustvarjanje oko-
lja sta pri podjetju Saubermacher v 
ospredju. V reciklirnih centrih Retznei 
in v Puchstraße v Gradcu lahko šolar-
ji, študentje in interesenti ob zanimivem 
vodenju pogledajo za kulise in si na licu 
mesta ustvarijo lastno sliko o svetu reci-
kliranj in ponovne uporabe odpadkov.

+   vsak torek med  
8. in 15. uro  
(pa predhodni najavi)

+   Prijava:  
ecotour@saubermacher.at

SAUBERMACHER // 21



podjetja za boljšo prihodnost
PRIMERNO VODENJE

Saubermacher ima težnjo po gospodarsko trajnostnem delovanju. Odgovorno gospodarje-
nje, stalne izboljšave in inovacije so osnova našega poslovnega uspeha. Osredotočeni smo 
na dolgoročno zagotavljanje poslovanja in ne na kratkoročne dobičke. Z doslednim sode-
lovanjem ustvarjamo situacije, ki prinašajo koristi za vse udeležence, torej tudi za stranke 
in partnerje.

Močna partnerstva: jav-
no zasebna partnerstva
Javno-zasebna partnerstva so 
za podjetja in občine v regiji 
pomemben dejavnik stabilnosti 
in gospodarstva. Pri javno-
-zasebnih partnerstvih gre za 
sodelovanje med javnim sek-
torjem in podjetjem Sauberma-
cher v obliki skupnega podjetja 
s kolektivnim upravljanjem. Ta 

partnerstva zagotavljajo več-
ji prenos znanja in izkušenj, 
ohranjanje regionalnih delovnih 
mest, izboljšanje varnosti pri 
odstranjevanju odpadkov in 
povečanje inovativnosti, hkrati 
pa razbremenjujejo proračun. 
Saubermacher je partner v 
skupno 19 javno-zasebnih 
partnerstvih v štirih državah 
(Avstrija, Slovenija, Madžar-

Najnovejše zasebno-javno partenrstvo: 
Schilcherland v Deutschlandsbergu.

ska, Češka). Konec leta 2019 
se je začel izvajati projekt 
„Schilcherland Saubermacher“ 
kot najnovejše javno-zasebno 
partnerstvo na jugozahodu 
avstrijske Štajerske. Približno 
17.000 prebivalcem zagota-
vlja profesionalno odstranje-
vanje odpadkov in sodoben 
zbirni center za odpadke.
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Hans Roth s svojima sinovoma 
Stefanom in Hannesom 
na predstavitvi listine 
Hansa Rotha.

„Kot svetovalni odbor 
zaposlenih zastopam pot-
rebe sodelavcev na naši 
lokaciji. To je pomembna 
naloga. V primeru težav 
se vedno lahko obrnem 
na dežurni klicni center 
Saubermacher.“

Christian
Obergruber

SVETOVALNI SVET 
DELAVCEV IN 
ZAPOSLENIH V OBRATU, 
LOKACIJA TROFAIACH

Listina Hansa Rotha in svetovalni odbori
Septembra 2021 je Hans Roth predstavil svojo listino, 
ki naj bi služila kot vodilo za upravljanje in delovanje 
podjetja Saubermacher. Vodnik združuje filozofijo 
podjetja in vrednostne temelje Hansa Rotha. Jemati 
ga je potrebno kot svetilnik z vrednotami in cilji, ki 
kaže pot navznoter in navzven. Zaposlenim, partner-
jem in strankam služi kot orientacija o upravljanju in 
delovanju podjetja Saubermacher. Ob predstavitvi 
vodnika Saubermacher so bili ustanovljeni tudi sveto-
valni odbor zaposlenih, svetovalni odbor za vrednote 
in poslovni svetovalni odbor, da bi zagotovili nadalje-
vanje filozofije podjetja, tudi ko Hans Roth nekoč ne 
bo več mogel biti na čelu.

Smernica o skladnosti in etiki
Saubermacher vsem zaposlenim zagotavlja kodeks 
ravnanja, ki jim je v pomoč pri vsakodnevnem delu. 
Vsak nov zaposleni se ob prihodu v podjetje udeleži 
usposabljanja o skladnosti. Osvežitev znanja poteka 
vsako drugo leto.

Dan bančništva in zavarovalništva
Vsaj enkrat letno Saubermacher povabi poslovne 
partnerice banke in zavarovalnice na sestanek, na 
katerem jih izčrpno seznani z razvojem podjetja in s 
strateškimi načrti. Ta strukturirana izmenjava krepi 
odnos in medsebojno zaupanje.
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SKUPAJ. 
Drug za drugega. 

„V podjetju 
Saubermacher 

so se teme trajnosti in okolja 
začele uveljavljati že v času, 
ko se o tem še zdaleč ni go-
vorilo povsod. Infrastrukturne 
storitve na področju odstra-
njevanja odpadkov je potreb-
no zagotavljati na trajnostni 
način, pri čemer je treba čim 
bolj varčevati z viri in imeti čim 
manj neželenih stranskih učin-
kov za okolje, hkrati pa morajo 
biti cenovno dostopne ter za-
gotavljati varnost in kakovost 
odstranjevanja. Sodelovanje 
s podjetjem Saubermacher s 
svojo zavezanostjo k trajnosti 
nenehno odpira nove prilož-
nosti za izpolnjevanje teh zah-
tev.“

Franziska Olischer, 
podžupanja in svetnica za 
okoljske in komunalne stori-
tve Mödling, javno-zasebno 
partnerstvo Mödlinger Sau-
bermacher

„Saubermacher zagotavlja profesio-
nalno odstranjevanje vseh frakcij od-
padkov, ki nastanejo v prirodoslov-
nem muzeju na Dunaju, v skladu s 
smernicami in predpisi s področja var-
nosti in varstva okolja. Tudi prirodoslovni muzej 
Dunaj ima koristi od dolgoletnih izkušenj podjetja Sau-
bermacher na področju odstranjevanja nevarnih snovi. 
Za trajnostno gospodarjenje z odpadki je Saubermacher 
zanesljiv partner.“

Katrin Vohland, generalna direktorica in znanstvena 
direktorica prirodoslovnega muzeja Dunaj

„Trajnost je za nas kot podjetje 
zelo pomembna, saj izboljšuje 
dobro počutje naših bolnikov. 
Za doseganje naših trajnostnih 
ciljev je bistvena pripravljenost 

naših partnerjev za nenehne iz-
boljšave.“

Larisa Delia Peric, 
svetovalka za odpadke Böhringer Ingelheim

„Krožno gospodarstvo je zaščita podnebja. Kot vodilni na področju ino-
vacij za krožno gospodarstvo potrebujemo tudi partnerje za ravnanje z 
odpadki, kot je Saubermacher, ki imajo trajnost zapisano v svojem DNK. 
Kajti le skupaj lahko dosežemo cilje EU na področju recikliranja na eko-
nomsko in ekološko smiseln način.“

Harald Hauke, predsednik ARA AG

© Werner Streitfelder

© bestshotphotography

© Reiner Riedler

Odzivi naših strank

© Christina Rittm
ansperger
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„Na nujni poti do delujočega in traj-
nostnega krožnega gospodarstva 
potrebujemo inovativne in zanesljive 
partnerje. Točno to kakovost zago-
tavlja Saubermacher že vrsto let za 
SPAR. Na ta način nas Saubermacher 
že vrsto let odločilno podpira pri naših pri-
zadevanjih za čim bolj trajnostno poslovanje.“

Christoph Holzer, direktor SPAR južna 
avstrijska Štajerska in južna Gradiščanska

„V javnem interesu in v skla-
du s podnebno in energet-
sko strategijo KAGes je tre-
ba spodbujati sodelovanje z 

okoljsko ozaveščenimi in re-
gionalnimi podjetji ter partnerji 

za ravnanje z odpadki. Trajnostno 
upravljanje z odpadki je bistveno za dosego ci-
ljev, ki jih definira KAGes glede ‚Podnebne nev-
tralnosti in energetske varnosti do leta 2040‘“.

Gebhard Falzberger, Direktor deželne 
bolnišnice - Univ. klinike Gradec

„Trajnostni razvoj je pomembnejši kot kdaj koli prej, zato je za nas kot pod-
jetje ključnega pomena, da k temu prispevamo. Trajnostno odstranjevanje 
odpadkov je za nas jasen temelj v prihodnost usmerjenega delovanja.“

Maurice Beurskens, direktor Gurkerl.at

„Občina Perne-
gg že vrsto let 

sodeluje s podje-
tjem Saubermacher, 

kar omogoča, da skupaj 
trajnostno in učinkovito re-
cikliramo odpadke, ki na-
stanejo v naši občini. Obi-
ski vrtcev in osnovnih šol v 
ASZ se mi zdijo še posebej 
pomembni, saj se tako že 
najmlajše naučimo, da lah-
ko vsakdo prispeva k čis-
temu okolju. Trajnostna za-
veza je še posebej 
pomembna, saj podjetje 
Saubermacher s tem prev-
zema odgovornost za svo-
jo prihodnost. Že več let 
vlagamo v raziskave in ra-
zvoj. Iščemo in najdemo 
rešitve za nadaljnji razvoj. 
Zato je Saubermacher ka-
žipot za prihodnost celot-
ne industrije.“

Eva Schmidinger, 
županja kraja Pernegg

„Mesta in občine so že desetletja vzorniki, oblikovalci trendov in multiplikatorji 
trajnostnih in podnebju prijaznih ukrepov. Čim več partnerjev, podjetij in zaseb-

nih pobud bo sledilo temu zgledu, tem bolje bo to za naš skupni cilj: Da bi izpol-
nili podnebne cilje ter pripravili in zapustili naše okolje na najboljši možni način za 

naslednje generacije. Zelo sem hvaležen, da GVA Tulln živi za trajnostno storitev 
odstranjevanja odpadkov. To ni zgolj zgled za občine, temveč tudi za prebivalstvo v regiji 
in nam končno koristi vsem.“

Alfred Riedl, predsednik avstrijskega združenja občin in predsedujoči GVA Tulln
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#4
Gre za 

vrednote
Etična načela so naša osnova. 

Podpiramo drug drugega in živimo z najvišjo 
usmerjenostjo k strankam.

NAŠA POT, BREZ ODPADKOV (ZERO WASTE)



Družinsko podjetje sta leta 1979 ustanovila Hans 
in Margret Roth z namenom, da bi vsak dan 
prispevala k okolju, v katerem je vredno živeti. 
Kot ponudnik celovitih storitev odstranjevanja in 
recikliranja vseh nevarnih in nenevarnih odpadkov 
deluje kot kompetentni partner za približno 1.600 
občin in približno 42.000 podjetij. Številna sodelo-
vanja z občinami v tako imenovanih javno-zaseb-
nih partnerstvih, ki združujejo prednosti občinske 
organizacije z vidiki zasebnega sektorja, ustvarjajo 
posebno dodano vrednost v regiji. 

Saubermacher s svojim dolgoletnim strokovnim 
znanjem na področju ravnanja z odpadki ne dose-
ga le regionalne, temveč tudi mednarodne rezul-
tate, saj je z več kot 3.400 zaposlenimi dejaven v 
sedmih državah. Okoljevarstveni pionir je vodilni 
na področju inteligentnega ravnanja z odpadki in 
je v zadnjih letih skupaj s partnerji in strankami 
razvil številne digitalne inovacije, kot so wastebox, 
storitvena aplikacija Daheim, skener za surovine in 
še veliko več. Da bi bili pripravljeni na nove tokove 
odpadkov, vse večje zahteve in še boljše stopnje 
recikliranja, so hišne raziskave in razvoj pomem-
ben dejavnik uspeha. V ospredju so vedno stranke, 
ki so deležne najvišje kakovosti in usposobljenosti 
ter regionalnosti in trajnostne zavezanosti. 

Zaradi okolju prijaznih procesov, najsodobnejših 
postopkov recikliranja, inovativnih projektov 
in številnih dejavnosti družbene odgovornosti 
podjetij je bila družba Saubermacher leta 2021 že 
četrtič zapored imenovana za najbolj trajnostno 
podjetje za ravnanje z odpadki na svetu (GRESB 
lestvica). 

„Kot procesna inženirka 
se že od začetka izobra-
ževanja osredotočam na 
energetsko učinkovitost in 
varstvo okolja. V oddel-
ku za raziskave in razvoj 
imam priložnost izvajati te 
osrednje točke v razvojnih 
in tovarniških projektih. 
Z recikliranjem in zmanj-
ševanjem emisij tako 
pomembno prispevamo h 
krožnemu gospodarstvu 
in trajnostnemu življenju.“

Sabine
Tanzer

PROCESNA 
INŽENIRKA ZA 
RAZISKAVE IN 
RAZVOJ, 
LOKACIJA FELDKIRCHEN

Saubermacher AG je večkrat certificirano in večkrat nagrajeno podjetje za ravnanje z od-
padki in recikliranje s sedežem v Feldkirchnu pri Gradcu.

O podjetju
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#5
Gre za 

kakovost
S pomočjo oddelka za raziskave in razvoj 

ter sodelovanja s partnerji postavljamo nova 
merila v krožnem gospodarstvu.

NAŠA POT, BREZ ODPADKOV (ZERO WASTE)



Najbolj trajnostno 
podjetje za ravnanje z 
odpadki na svetu
Global Real Estate Sustainability Benchmark 2021

3,5 mio
ton obdelanih odpadkov letno

3.400
zaposlenih

680
(posebnih) 
vozil

77
naprav za 
predelavo

preko

600.000
ton prihranjenega CO₂₂ letno

19
javno – zasebnih partnerstev

Kroatien
Madžarska

Hrvaška
Slovenija

SAUBERMACHER
na kratko

Ozan Karadogan

VOZNIK TOVORNJAKA 
IN MY GUIDE, 
LOKACIJA DUNAJ

„Kot voznik tovornjaka skrbim za 
to, da se ne izgubi noben odpa-
dek, temveč da se lahko ponovno 
uporabi. Varstvo okolja in pod-
nebja zadeva vse. Tako prispe-
vam svoj delež - za svoje otroke 
in njihovo prihodnost!“

Avstrija

Slovaška

Češka

Nemčija
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#6
Gre za 

kvaliteto
Za rešitve v skladu s potrebami 

in najvišje kvote ponovne uporabe 
dajemo od sebe 100 %.

NAŠA POT, BREZ ODPADKOV (ZERO WASTE)



CERTIFIKATI
in priznanja

Podjetje Saubermacher je prejelo številne nagrade na področjih upravljanja kakovosti in 
varnosti, človeških virov in trajnosti za svojo uspešnost, standarde in neutrudna prizade-
vanja za ljudi in okolje (obdobje poročanja 2018-2021).

Kakovost
+ ISO 9001, ISO 14001 ter ISO 45001
+   certificiran kot strokovni obrat za odstranjevanje odpadkov
+   ISCC-EU-certificiranje (ISCC = International Sustainability & Carbon Certification)
+   SCC**-certificiranje (SCC = Safety Certificate Contractors) za čiščenje rezervoarjev
+   EMAS certificiranje
+   mojstrski obrat 
+   avstrijski državni grb 

Človeški viri
+   Družinam najbolj prijazno podjetje na avstrijskem Štajerskem,  

Oddelek za gospodarske zadeve dežele Štajerske, 2019
+   Znak kakovosti „Promocija zdravja na delovnem mestu“, mreža BGF, 2019
+   Najboljši delodajalec, Trend, 2021
+   Državno priznanje „družina in poklic“, avstrijsko Zvezno ministrstvo za ženske, družino,  

integracijo in medije, 2020
+   Znak kakovosti „Best Recruiters“ v Silber, Career Institug & Verlag, 2021/2022
+   Austrias Best Managed Companies, iniciativa podjetja Deloitte, 2021
+   10 najboljših delodajalcev Avstrije, Trendence absolventski barometer, 2018
+   Top Company, Kununu, 2019

Trajnost
+   Najbolj trajnostno podjetje za ravnanje z odpadki na svetu že četrtič zapored,; GRESB lestvica, 2021
+   TRIGOS avstrijska Štajerska, 3. mesto kategorija zaščita podnebja, respACT, 2021
+   nagrada za logistiko, 2. mesto, društvo Netzwerk Logistik, 2021
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#7
Gre za 

surovine
Iz odpadkov pridobivamo reciklažne surovine, 

in tako ohranjamo naravne vire.

NAŠA POT, BREZ ODPADKOV (ZERO WASTE)



Potrebno je več recikliranja
EU paket za krožno gospodar-
stvo določa, da mora kvota 
recikliranja odpadnih plastičnih 
embalaž do leta 2025 znašati 
najmanj 50 % in do leta 2030 
najmanj 55 %. Čeprav je Av-
strija pri ločevanju odpadkov 
in recikliranju pionir, tega cilja 
danes še zdaleč ne dosegamo. 
Za dosego ciljne vrednosti do 
leta 2025 bi morali recikliranje 
s trenutnih 75.000 ton podvojiti 
na 150.000  ton. Poleg pravil-
nega ločevanja odpadkov imajo 
zbiranje, sortirna globina in 
reciklaža bistven vpliv na kvote.

Visoka tehnologija in 
stalne izboljšave
Saubermacher ima na lokaciji 
na Puchstraße v avstrijskem 
Gradcu največjo  avtomat-
sko sortirno napravo za lahke 
embalaže v celotni Avstriji. Tam 
letno predelajo približno 32.000 
ton plastike in industrijskih 
odpadkov. V 3 izmenah tam 
dela 89 zaposlenih. V uporabi 
je tudi sortirni robot z umetno 
inteligenco. Glavna naloga 

LAHKA EMBALAŽA –
potenciali za 

vodenje kroženja
Pridobivanje surovin s pomočjo krožnega gospodarstva, zmanjšanje CO₂ izpustov in zaš-
čita podnebja? S sortno čistimi zbranimi odpadki in inovativno pripravo je to mogoče. Z 
uporabo recikliranih surovin varujemo naravne vire in se izogibamo odpadkom.

Irena Jarc
SORTIRKA V NAPRAVI ZA SORTIRA-
NJE MATERIALOV IZ UMETNIH MAS, 
LOKACIJA PUCHSTRASSE

„Moj prispevek k zaščiti okolja 
je reševanje dragocenih surovin 
iz odpadkov.“

je sortno čisto ločevanje 14 
različnih vrst materiala; npr. 
PET embalaže, aluminija-
ste pločevinke in tetrapakov. 
Poleg embalažnih odpadkov 
iz gospodinjstev Sauberma-
cher zbira, sortira in ponovno 
uporablja tudi posebno plastiko 
iz industrije. S pomočjo folijskih 
separatorjev, strojev za sortira-
nje v bližnji infrardeči svetlobi, 
separatorjem za (ne)železo, 
umetne inteligence in zlasti roč-
nega sortiranja okoljski pionir 
dosega več kot 86-odstotno 
stopnjo izločanja (sortiranja). S 
pomočjo oddelka za raziskave 

in razvoj, investicij ter rednih 
izboljšav je bilo v preteklih letih 
mogoče povečati delež ponov-
ne uporabe snovi na 46 %.

Umetne snovi - 
poseben izziv 
Le sortno čiste embalaže iz 
umetnih snovi je možno snovno 
reciklirati. To pomeni, da so 
izdelki v najboljšem primeru 
sestavljeni iz enokomponentne 
plastike, kot je na primer čisti 
polistiren iz lončka za jogurt. 
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Te materiale, ki so v Sauber-
macherjevi napravi sortno čisto 
pripravljene, je možno predelati 
v nov izdelek, npr. v pulije iz 
flisa, PET plastenke itd. Precej 
embalaže pa je žal narejeno 
iz večkomponentnih umetnih 
snovi. Sem sodi na primer 
embalaža za sir. Plastični pla-
denj na dnu je trden, na vrhu 
pa je mehka folija, ki jo lahko 
odlepite. V strokovnem jeziku 
temu rečemo kompozitna snov. 
„Težava“ s temi kompozitnimi 
snovmi je ta, da jih ni mogoče 
ločiti in zato tudi ne recikli-

rati. Saubermacher seseklja 
tak material in ga v posebnih 
napravah predela v nado-
mestna goriva (EBS), npr. pri 
ThermoTeam v kraju Retznei/
AT. Nadomestna goriva se 
uporabi namesto fosilnih goriv 
za pridobivanje energije, npr. 
v cementni industriji.  Kurilna 
vrednost 1 kilograma umetne 
snovi ustreza približno enemu 
litru kurilnega olja. Stopnja 
termične predelave v toplotnem 
sektorju znaša približno 40 %. 
Z recikliranjem materialov in s 
termično predelavo se skupaj 

prihrani približno 39.600 ton 
CO₂₂ na leto. To ustreza površini 
mešanega gozda, ki je več kot 
trikrat večji od Vrbskega jezera.

Več recikliranih surovin 
zaradi boljšega ločevanja
Za pravilno recikliranje lah-
ke embalaže jo je potrebno 
odvreči v ustrezen zabojnik. Z 
uporabo skenerja materialov za 
recikliranje v več pilotnih regijah 
v Avstriji se poskuša z oza-
veščanjem zmanjšati količino 
napačno odloženih odpadkov 

Visokotehnološka sortirna 
naprava v Gradcu dosega stropnjo 
recikliranja v višini 86 %.



Cradle to cradle pri Saubermacher Madžarska
Odpadki iz proizvodnje avtomobilskih komponent, 
kot so armaturne plošče, odbijači itd., se sortirajo, 
razstavijo, zdrobijo v posebnih mlinih za plastiko 
in ponovno uporabijo kot surovine v avtomobilski 
industriji. To pomeni, da je na tem področju kro-
gotok surovin 100-odstotno zaprt, in tako za seboj 
ne pušča odpadkov.

Iniciativa „Embalaža s prihodnostjo“
Različni predelovalci surovin, proizvajalci embala-
že in potrošniškega blaga ter predelovalci odpad-
kov sodelujejo, da bi obstoječe posamezne rešitve 
v sektorju embalaže združili v celovito rešitev. Cilj 
je uporaba embalaže, ki varčuje z viri. Sauberma-
cher je del te iniciative.

Kemično recikliranje
Podjetje Saubermacher izvaja raziskave na podro-
čju „kemičnega recikliranja“ za predelavo poliolefi-
nov, da bi lahko v prihodnosti reciklirali večji delež 
plastike.

OSTALE INICIATIVE GLEDE 

v preostalih odpadkih. Lažja 
embalaža mora med drugim 
končati tam, kamor sodi: v 
rumeno vrečo ali v rumeni za-
bojnik. K ozaveščanju in izobra-
ževanju prispevata tudi uspo-
sabljanje o ločevanju odpadkov 
in svetovanje o odpadkih za 
stranke. Kajti kljub umetni 
inteligenci in visoki tehnologiji 
še vedno velja: Najboljši „sor-
tirni stroj“ je človek. On odlo-
ča, če bodo odpadki pristali 
v pravilnem zabojniku in tako 
pomaga ohranjati naravne vire.

BREZ ODPADKOV



Dostava
Na dan je v povprečju pripe-
ljanih 125 ton lahke embalaže. 
V prvem koraku naprava za 
odpiranje vreč odpre rumene 
vreče.

Najvišje kvote ponovne 
uporabe
Kljub visoki tehnologiji in 
umetni inteligenci uspemo 
trenutno doseči odlične kvote 
sortiranja le z dodatnim roč-
nim sortiranjem.

Sortirni robot
Preizkušamo robote in ume-
tno inteligenco, da bi olajšali 
delovne procese in tako pove-
čali globino sortiranja.

balirna 
stiskalnica

sortirni robot

Lahka embalaža. Tako deluje sortirna naprava.

OD ODPADKA DO 
reciklirane surovine
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naprava za odpiranje vreč
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ciklonski ločilnik

balistični separatorji

ročno 
sortiranje

stroj za razvrščanje v 
bližnji infrardeči svetlobi

krožno nihajno sito

ročno 
sortiranje folij

ločevalnik folij
bobnasto sito

separator železa
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#8
Gre za 
dejstva

Svoje CSR dejavnosti merimo v okviru 
integriranega sistema upravljanja.

NAŠA POT, BREZ ODPADKOV (ZERO WASTE)



enota 2018 2019 2020 2021

gospodarstvo

promet koncerna mio. EUR 305 321 315 370

zaposleni

stanje zaposlenih 
(brez porodniških, vajenci, 
delo s prisotnostjo)

osebe 917 939 898 940

delež žensk glede na vse 
zaposlene % 22,5 22,7 23,3 23,9

delovne nesreče, ki jih je 
potrebno prijaviti število 54 36 30 48

letno število dni bolniške 
odsotnosti na zaposlenega dni 7,1 7 8,3 7,2

Vložena energija

poraba električne energije kWh 6.667.180 8.016.235 7.963.403 7.952.597

elektrika iz fotovoltaike kWh 29.859 46.722 48.851 51.591

zemeljski plin m³ 41.200 51.748 58.664 57.120

daljinsko ogrevanje kWh 996.196 1.238.000 976.249 1.219.910

sekanci nasuti prostor-
ninski meter 100 79 54 91

kurilno olje EL + L liter 48.196 28.422 29.791 30.529

dizel skupaj liter 4.671.881 4.593.752 4.215.694 4.338.365

zemeljski plin (CNG) kg 6.796 5.912 4.384 5.611

poraba vode m³ 18.395 23.873 21.735 23.942

TRAJNOST 
v številkah**

60
ekoloških tur letno

27
električnih, službenih vozil

80
sodelavk in sodelavcev, ki letno 

podpre Helping Hands33
My Guides 

(t. i. Mojih vodnikov)

5
okoljskih akcij s 
strankami letno

**  razen prometa koncerna se vse vrednosti nanašajo na Saubermacher Avstrija.

kazalniki na dan 
31.12.2021
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#9
Gre za 

zavedanje
Svojim otrokom in vnukom želimo zapustiti 

okolje, v katerem je vredno živeti.

NAŠA POT, BREZ ODPADKOV (ZERO WASTE)



ZA MAJHNE IN
mlade po srcu

Sigi, maskota podjetja Saubermacher, 
potrebuje tvojo podporo!
Sigi poskrbi za pravilno ločevanje odpadkov, 
saj mu je mar za okolje. Pomagaj Sigiju 
skozi labirint, da bo prispel do ustreznega 
avtomobila!

S

S

S

S

ALTHOLZ
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NAREDI ME 
pisanega!



Si strokovnjak za ločevanje?
Kateri odpadki sodijo v kateri zabojnik? Po-
kaži nam, kako dobro že ločuješ odpadke, 
in obkroži odpadke z barvo pripadajočega 
pokrova zabojnika!

Rešitev je na zadnji strani!



   ODPADNI PAPIR

   BIOLOŠKI ODPADKI

   OSTALI ODPADKI    KOVINE

   PROZORNO IN PISANO STEKLO

   LAHKA EMBALAŽA

   ZBIRNI CENTER ZA ODPADNI MATERIAL



Pobarvaj in sestavi 
si svoj Saubermacher 
tovornjak!
Izreži predlogo in jo 
prepogni po črtkanih 
črtah.
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Kontakt 

Saubermacher Dienstleistungs AG 
Hans-Roth-Straße 1 

8073 Feldkirchen bei Graz

+43 59 800 | office@saubermacher.at
saubermacher.at
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