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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava reciklaţo izrabljenih avtomobilskih gum kot donosno 

dejavnost prihodnosti in kot enkratno poslovno priloţnost v Sloveniji, ki je v sozvočju z 

reševanjem okoljske problematike. Podrobno je opisan proces recikliranja in 

pridobivanja novih produktov z dodano vrednostjo. Delo predstavlja poslovni načrt in 

študijo izvedljivosti za ustanovitev obrata za reciklaţo izrabljenih avtomobilskih gum. 

Študija ugotavlja, da je projekt tehnološko, ekonomsko in ekološko upravičen. 

 

Ključne besede: poslovni načrt, reciklaţa, proizvodnja, izrabljene avtomobilske gume, 

odpadne gume, guma, granulat, kovina, tekstilna vlakna, ekologija 

 

SUMMARY 

In the diploma paper, we discuss how recycling of waste tyres can become a profitable 

business of the future and a unique business opportunity in Slovenia, combined with the 

solution of protecting the environment. In the practical part, we describe in detail the 

process of recycling and creating new products with added value. The diploma paper 

includes a business plan and a study of starting an industrial plant for recycling of waste 

tyres. The study concludes that the project is technologically, economically and 

ecologically viable. 

 

Key words: business plan, recycling, production, waste tyres, scrap tires, rubber, 

granulate, metal, textile fabrics, ecology 
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1 UVOD 

 

Poleg pozitivnih učinkov, ki jih ima gospodarska rast, s seboj prinaša tudi negativne 

učinke naraščajočih količin odpadkov (Harris, 2002, 27). Z dvigom bruto domačega 

produkta narašča tudi količina odpadkov, ki pa se kaţejo kot vedno večja tegoba 

sodobnega sveta. Zgodnje ekonomske analize o okoljskih vplivih so predvidevale, da se 

z uporabo ustreznih trţnih mehanizmov lahko vpliva na posledice, ki jih ima ekonomski 

napredek na okolje, vendar se je taka predpostavka pokazala za napačno v številnih 

primerih, s katerimi se srečuje sodobna druţba, kot so klimatske spremembe, kisel deţ, 

tanjšanje ozonske plasti in podobno (Dietz, 1991, 21). 

Negativnim vplivom ekonomskega napredka skozi daljše časovno obdobje smo 

priča tudi v Sloveniji, ki se kaţejo v naravnih nesrečah, kot so vedno večje število 

zemeljskih plazov, poplave, še posebej na Primorskem ter toča, katere škodo še od 

preteklih let nismo uspeli nadomestiti. Poleg segrevanja ozračja zaradi toplogrednih 

plinov postaja vse večji problem današnje druţbe tudi kopičenje raznoraznih odpadkov. 

Med številnimi odpadki pomembno mesto zavzemajo izrabljene avtomobilske gume (v 

nadaljevanju IAG), ki zaradi slabe razgradljivosti vidno prispevajo k onesnaţevanju 

okolja. IAG spadajo v skupino odpadkov s klasifikacijsko številko 16 01 03. 

Sprejetje baselske konvencije o nadzoru čezmejnega prometa z odpadki je prvi 

resnejši korak k mednarodno zasnovani akciji za zmanjšanje in odgovorno ravnanje z 

nevarnimi odpadki (Plut, 1995, 45). Slovenija se je s celotno okoljsko problematiko 

aktivno začela ukvarjati šele s pripravami na vstop v Evropsko unijo. V preteklosti so 

izrabljene avtomobilske gume kopičili in seţigali na organiziranih in neorganiziranih 

odlagališčih, pri čemer se je izločalo ogromno toplogrednih plinov. Od decembra 2003 

je na odlagališče prepovedano odlagati cele izrabljene gume, od januarja 2007 pa je 

prepovedano odlagati tudi razrezane izrabljene gume (Javni Holding Ljubljana, 2009). 

Raziskave trţišča so pokazale, da obstajajo ogromne zaloge IAG v različnih 

industrijskih segmentih, ni pa ustreznega načina, kako bi te gume zadovoljivo odstranili, 

saj predstavljajo tveganje za varstvo okolja. Ministrstvo za okolje in prostor je sprejelo 

recikliranje gum kot okolju prijazno gospodarsko panogo. Največja prednost pred 

konkurenco ter privlačnost tehnologije in procesa je v tem, da predelovanje gum ne 

proizvaja odpadkov in odplak. V Sloveniji trenutno ni predelovalnih zmogljivosti za 

recikliranje IAG v skladu z določbami nove Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami 

(v nadaljevanju: nova Uredba o gumah) po kateri po zaključku postopkov predelave 

pridobljene snovi ali stvari prenehajo biti odpadek (Ur. l. RS, št. 63/2009).  

Edini način, ki ga v sklopu nove Uredbe o gumah trenutno v Sloveniji izvajamo je 

termična predelava v Lafarge Cement d.d. iz Trbovlja ter izvoz v Avstrijo, v Lafarge 

Perlmooser GmbH. Prav zato smo v diplomskem delu predstavili poslovni načrt z 
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namenom dokazati, da je recikliranje gum poslovno smotrna dejavnost in enkratna 

poslovna priloţnost v Sloveniji. Hkrati s tem pa podajamo odgovor na reševanje 

ekoloških problemov pred uporabo gum kot sekundarnim gorivom. 

V diplomski nalogi smo obravnavali problematiko naraščanja količin odpadkov, 

kjer IAG predstavljajo zelo velik deleţ. Ministrstvo za okolje in prostor ocenjuje, da je 

bilo leta 2007 v predelavo oddanih več kot 16.000 t IAG, v letu 2008 pa skoraj 17.000 t, 

kar je skoraj štiri krat več kot v letu 2004 (Tomše, 2009). S pozitivno gospodarsko 

rastjo pa narašča tudi število avtomobilov na cesti in posledično število izrabljenih gum. 

Namen diplomskega dela je prikazati trenutne razmere, ki veljajo na področju 

ravnanja z IAG v Sloveniji in v tujini ter prikazati postopek reciklaţe kot dejavnost 

prihodnosti in enkratno poslovno priloţnost, ki je v sozvočju z reševanjem okoljske 

problematike. Prav tako ţelim izkoristiti znanje, ki sem ga pridobil v sklopu študija in v 

pravem podjetniškem duhu ustvariti donosen posel, ki bi kljuboval gospodarski krizi. 

Glede na namen smo v nalogi zasledovali naslednje cilje: 

 

 Predstaviti in opisati stanje v Sloveniji in v tujini na področju IAG. Pri tem si 

bomo pomagali z Revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike 

Slovenije, ki predstavlja enega glavnih motivov za poslovno idejo. 

 Zbrati in analizirati tako evropsko, kot slovensko zakonodajo, ki regulira 

proučevano področje. 

 Izdelati opis procesa reciklaţe in poiskati konkretnega ponudnika potrebne 

tehnologije, ki je naš trg ne premore. 

 Predstaviti izdelke, ki jih pridobimo v procesu reciklaţe in njihove moţnosti 

nadaljne uporabe ter prodaje. 

 

Iz tega izhaja glavni cilj diplomske naloge, to je izdelava idejne zasnove in 

ekonomske ocene postavitve poslovnega obrata. 

Diplomska naloga je zaradi obravnavane teme bolj deskriptivno primerjalna 

analiza, v kateri operiramo predvsem s kvalitativnimi podatki. Pri izdelavi teoretičnega 

dela diplomske naloge smo upoštevali sekundarni vir podatkov: literaturo domačih in 

tujih avtorjev, znanstvene članke in internetna gradiva s strokovnega in tehničnega 

področja ter relevantno zakonodajo. Zaradi relativne novosti obravnavane tematike in 

pomanjkljivosti gradiva smo se naslonili predvsem na tujo literaturo in tuje internetne 

vire. 

V empiričnem delu smo si pomagali s primarnimi viri, z informacijami, 

pridobljenimi s pomočjo internetnih virov od tujih podjetij in s pogovori z vodilnim 

kadrom v teh podjetjih. Poiskali in kontaktirali smo dobavitelje vrhunske tehnologije za 

reciklaţo izrabljenih gum ter njihove izkušnje in znanje uporabili pri oblikovanju idejne 
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zasnove za postavitev obrata. Pri raziskovanju smo se posluţili tudi primerjave raznih 

študij primera. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V uvodu je predstavljen 

obravnavani problem, metodologija in cilji, h kateri strmimo. Drugo poglavje je 

namenjeno prikazu stanja v Sloveniji in Evropi. Nato sledi predstavitev evropske 

zakonodaje in okoljske zakonodaje v Sloveniji. Zakonodaja predstavlja temelj, na 

katerem bomo gradili poslovni obrat, zato smo se posebej poglobili v spremembe v 

zakonodaji, ki so bile uzakonjene v letošnjem letu. V četrtem poglavju smo omenili 

vrste reciklaţe ter preučili sestavo avtomobilske gume. V petem poglavju sledi prikaz 

konkretnega postopka reciklaţe ter predstavitev produktov, ki jih pridobimo v tem 

procesu. 

V zadnjem poglavju pa smo podali predloge za izboljšavo trenutnega stanja v 

Sloveniji, tako da smo izdelali poslovni načrt namišljenega obrata za reciklaţo 

izrabljenih gum v Sloveniji. 
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2 POSNETEK STANJA 

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Zlobec, 2009) je bilo konec 

leta 2008 v Sloveniji registriranih več kot milijon osebnih avtomobilov oziroma 514 

registriranih osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev. V obdobju od 2000 do 2008 je 

število registriranih osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev naraslo za 18 % (SURS, 

Okoljski kazalniki za Slovenijo 2009, 38). 

 

Slika 2.1 Število registriranih osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev, 

Slovenija, 2000-2008 

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

osebni
avtomobili

št./1000 prebivalcev

 
 

Vir: SURS, Okoljski kazalniki za Slovenijo 2009, 38 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da se je stopnja motorizacije glede na predhodno leto 

zvišala za 3 % in strmo narašča. K temu je treba prišteti še tovorna vozila, avtobuse, 

priklopna vozila, motorna kolesa in kmetijska vozila, ki v letu 2008 skupaj tvorijo več 

kot 1,3 milijona cestnih vozil (SURS, Okoljski kazalniki za Slovenijo 2009, 38). Vsa ta 

vozila pa uporabljajo avtogume, ki jih je potrebno redno menjavati, zaradi česar se iz 

leta v leto kopičijo ter pristanejo na odlagališčih ali v cementarnah kot sekundarno 

gorivo. 

 

Tabela 2.1 Osebni avtomobili, Slovenija, 2000 in 2005-2008 

Leto 2000 2005 2006 2007 2008 

Osebni avtomobili 866.096 960.213 980.261 1.014.122 1.045.183 

 

Vir: SURS, Okoljski kazalniki za Slovenijo 2009, 38  
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2.1 Poslovna priloţnost 

 

Po vzoru evropskega projekta Criosinter (Alcantara, 2008) IAG ne predstavljajo 

samo odpadek, ampak tudi dragoceno surovino s potencialom. Sodelujoči v projektu 

Criosinter so ugotovili, da bi z recikliranjem IAG lahko pokrili 45 % potreb po surovi 

gumi v EU. Po Dewez (2008) bi tako postopno zmanjšali ogromno število izrabljenih 

gum, ki se vsako leto v EU poveča za pribliţno 3,5 milijona ton. V EU so leta 2007 

reciklirali tretjino izrabljenih gum, ki so jih večinoma predelali v polnilo, ki se uporablja 

pri gradnji cest ter za sanacijo kamnitih mostov. Z odstranitvijo tekstilnih in kovinskih 

delcev pa so IAG tudi surovina za sintetično travo na nogometnih igriščih. Predelane 

izrabljene gume uporabljajo prav tako za tla na otroških igriščih ali kot kolesa na 

nakupovalnih vozičkih. Še zmeraj pa preveč IAG konča na odlagališčih za komunalne 

odpadke, čeprav evropska direktiva ţe od leta 2006 to prepoveduje. 

Valérie Shulman, generalna sekretarka in ustanoviteljica evropskega zdruţenja za 

recikliranje izrabljenih gum (v nadaljevanju: ETRA) razlaga, da bi IAG lahko 

nadomestile surovo gumo v številnih izdelkih, kot so recimo podplati za čevlje. Seveda 

pa z njimi ni mogoče nadomestiti naravnega lateksa v novih avtomobilskih gumah. 

Same gume dejansko ni mogoče reciklirati. Za izdelavo novih avtomobilskih gum 

primešajo več kot 200 dodatkov, nato jih vulkanizirajo, kar je nepovraten proces, ki 

spremeni njihovo molekularno strukturo. Toda tudi reciklirana izrabljena guma ohrani 

številne lastnosti gume, kot so elastičnost, blaţenje sunkov in blaţenje zvoka (Dewez, 

2008). 

 

2.2 Moţnosti uporabe recikliranih avtogum 

 

Da bi trg prepričali o uporabi reciklirane gume namesto surove gume, se je v okviru 

projekta Criosinter zbralo 13 podjetij iz sedmih drţav EU: Španija, Francija, Italija, 

Nizozemska, Portugalska, Poljska in Velika Britanija, in sprejelo izziv narediti prototipe 

iz 100 % recikliranih izrabljenih gum, za tri reprezentativne panoge, kot so tekstilna 

industrija, gradbena industrija in avtomobilska industrija. Takšni prototipi so podplati za 

čevlje, podlaga za cestne obloge, ki jo je mogoče narediti brez veziv in odbijač za 

tovornjake (Alcantara, 2008). Trije partnerji so v svojih tovarnah razvili prototipe 

omenjenih treh izdelkov, za kar so dobili pol milijona evrov iz proračuna EU na podlagi 

6. okvirnega programa za znanost in raziskave. Tomás Zagora iz Inštituta za 

biomehaniko v Valenciji ter tehnični koordinator projekta je dejal, da so značilnosti 

izdelkov iz recikliranih gum odvisne od številnih dejavnikov, ki jih ni mogoče 

kontrolirati. Od velikosti izrabljenih gum in njihovega izvora, do metode drobljenja ter 
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velikosti zmletih delcev. Vse vpliva na fizikalno-kemijske lastnosti izdelka iz njih. 

Zaradi tega je mogoče le z natančno analizo prahu in granulata, ki sta produkt reciklaţe, 

posebej ugotoviti, katere gume uporabiti in kako jih zmleti, da bo končni izdelek imel 

ţelene lastnosti. José Ramón Sempere, tehnični vodja španskega proizvajalca obutve 

Analco Auxiliar Calzado, partnerji v projektu, je razloţil, da so na podlagi rezultatov 

analiz, ki so jih naredili v laboratorijih, iz 100 % reciklirane gume in potrebnih 

dodatkov, razvili podplat za športne čevlje za mlade. Za masovno proizvodnjo morajo 

postopek izdelave še izpopolniti in odpraviti neprijeten vonj reciklirane gume. 

Izboljšanje kakovosti in lep model pa ne zadostuje, kajti potrošniki imajo pri izdelkih iz 

recikliranih materialov še preveč pomislekov. Zaradi tega so bili v projekt Criosinter 

vključeni tudi specialisti za marketing, ki so začeli razvijati strategije za izboljšanje 

ugleda izdelkov iz recikliranih materialov. Študija, ki so jo izvedli, je pokazala, da se 

pripravljenost potrošnikov za nakup določenega izdelka poveča za 50 %, če dobijo 

ustrezne informacije. Z besedami zeleno, kakovostno, inovativno, izpopolnjeno, 

nagrajeno, okolju prijazno, je moţno spremeniti dojemanje potrošnikov. Na podlagi teh 

rezultatov so naredili etiketo, ki zdruţuje informacije o prednostih izdelkov iz 

recikliranih materialov. Nadomestitev surove gume z reciklirano gumo omogoča 

zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 72 % in prihrani 88 % energije (Dewez, 

2008). 

Potencial, ki ga imajo IAG so izkoristili tudi v ameriškem podjetju Timberland. Kot 

eden največjih svetovnih proizvajalcev obutev, so se odločili, da prevzamejo pobudo in 

pokaţejo obutveni industriji pot v prihodnost s tem, ko so leta 2009 na trg lansirali dve 

liniji obutev, Earthkeepers in Mountain Athletics, ki vsebujeta podplate narejene iz 

Green Rubber tehnologije. Ta tehnologija omogoča mešanje surove gume z 42 % 

reciklirane avtogume, pridobljene z nestrupenim, okolju prijaznim devulkanizacijskim 

procesom. Po mnenju Jeffreyja Swartza, direktorja podjetja, je upravljanje z IAG postal 

ekonomsko smotrn in okoljsko zaveden proces, ki se ga bodo posluţili tudi v prihodnji 

proizvodnji (Galbraith, 2009). Po zgledu podjetja Timerland in njemu podobnih, se 

vedno večje število podjetij odloča za bolj ekološko naravnane proizvodne prijeme, saj 

je granulat kot produkt recikliranih avtogum okolju prijaznejši in cenejši od gumene 

zmesi kot izvorne substance. 

Kot je bilo ţe omenjeno, je uporaba gumenega granulata posebej zanimiva za 

gradbeno industrijo, kjer se reciklirani gumeni izdelek uporablja za različne namene kot 

so zvočne prepreke, za ojačitev temeljev cest, za izdelavo nasipov ob cestah ter pri 

ojačitvah raznih konstrukcij. Gumeni granulat je pomešan tudi v asfaltu kjer so 

ugotovili, da ima asfaltna zmes, kateri je dodan gumeni granulat, naslednje lastnosti 

(Stutz et. al., 2003, 6): 
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 večjo odpornost, ţilavost in elastičnost, 

 večjo proţnost glede na temperaturne razlike, 

 daljšo ţivljenjsko dobo, 

 potrebne so tanjše asfaltne plasti, 

 zmanjšuje hrup, ki nastaja ob voţnji, 

 niţje gradbene stroške, 

 niţje stroške vzdrţevanja. 

 

Prav po zaslugi omenjenih dejstev smo začeli razmišljati v smeri reševanja 

ekoloških problemov v Sloveniji in trenutno situacijo na trgu izkoristil kot dobro 

poslovno priloţnost za odprtje obrata za reciklaţo IAG. 

 

2.3 Mnenje in priporočila Računskega sodišča 

 

Računsko sodišče Republike Slovenije je izvedlo revizijo pravilnosti in smotrnosti 

ravnanja z IAG v obdobju od 1.1.2004 do 31.12.2007 in dne 8.4.2009 podalo naslednjo 

mnenje o učinkovitosti Ministrstva za okolje in prostor pri načrtovanju in izvajanju 

ukrepov za preprečevanje neustreznega odlaganja IAG ter nadzoru izvajalcev 

gospodarske javne sluţbe in izrek mnenja o pravilnosti njihovega poslovanja. Z 

revizijskim poročilom smo si pomagali pri začetnem razumevanju o problematiki 

nastajanja in predelave IAG in prišli do sledečih zaključkov (Šoltes, 2009, 4-5). 

Po mnenju Računskega sodišča Ministrstvo za okolje in prostor pri načrtovanju 

preprečevanja neustreznega odlaganja IAG ni ravnalo učinkovito. Računsko sodišče je 

pri reviziji ugotovilo vrsto nepravilnosti, ki škodijo tako okolju kot javnemu interesu ter 

neracionalno trošijo sredstva iz drţavnega proračuna. Revizijsko poročilo navaja, da 

cilji in ukrepi niso bili podrobneje opredeljeni, ministrstvo ni določilo nosilcev 

aktivnosti in rokov izvedbe ter ni ocenilo stroškov, povezanih z ravnanjem z IAG. 

Ministrstvo ni ravnalo učinkovito tudi zato, ker ni določilo količine IAG, ki naj bi 

bile zbrane v okviru gospodarske javne sluţbe. Računsko sodišče meni tudi, da bi 

Ministrstvo lahko z aktivnejšim spremljanjem cenovnih razmerij bolj smotrno 

organiziralo gospodarsko javno sluţbo ravnanja z IAG in zagotovilo, da se za 

odstranjevanje IAG ne plačuje več, kot je potrebno. Sredstva za odstranitev IAG niso 

uravnoteţena s sredstvi, zbranimi iz okoljske dajatev. 

Ministrstvo je bilo neučinkovito tudi pri nadzoru izvajanja gospodarske javne 

sluţbe, saj ni preprečilo kopičenja IAG pri predelovalcih, kjer gume v večjih količinah 

ostajajo nepredelane in zato obstaja tveganje, da bodo nakopičene gume, za katere so 
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bili stroški odstranjevanja ţe plačani, ob morebitnem stečaju predelovalcev postale 

breme Republike Slovenije. 

Računsko sodišče je podalo Ministrstvu za okolje in prostor in koncesionarjem več 

priporočil za izboljšanje ravnanja z IAG ter od njih zahtevalo izvedbo popravljalnih 

ukrepov in predloţitev odzivnega poročila (Šoltes, 2009, 4-5). Vse te nepravilnosti s 

strani Ministrstva in koncesionarjev pa pomenijo vodo na naš mlin ter motiv za 

nadaljnje razvijanje poslovne ideje oziroma načrta. 

 

2.4 Količine IAG v EU 

 

V Evropi vsako leto odvrţemo pribliţno 3,4 milijone ton IAG, od katerih nam uspe 

reciklirati ali ponovno uporabiti 3 milijone. Ta količina predstavlja pribliţno 300 

milijonov kosov avtomobilskih gum (Gori, 2009, 16). 

9. novembra 2009 je Evropsko zdruţenje proizvajalcev pnevmatik in gume (v 

nadaljevanju: ETRMA) v sporočilu za javnost potrdilo pozitiven trend v evropskem 

upravljanju z IAG, z 95 % stopnjo vračila IAG za leto 2008. Tako Evropa velja za eno 

najbolj razvitih regij sveta na področju recikliranja in predelave gum. Pribliţno 15 let je 

volumen IAG, ki vstopajo v proces reciklaţe in predelave, neprestano rastel in leta 

2008, v primerjavi z letom 1994, dosegel kar 57 % rast ter konstantno 4 % letno rast 

(Cinaralp, 2009). 

Kot rezultat imamo na trgu vedno večji asortiman izdelkov iz IAG, tako za navadno 

potrošnjo, kot za industrijsko rabo. Novi, inovativni izdelki vplivajo na povečano 

povpraševanje in s tem prispevajo k ustvarjanju trajnega trga za proizvode, pridobljene 

iz IAG (Cinaralp, 2008). Na sliki 2.2 je vidno, da medtem ko količina obnovljenih 

avtogum ostaja pri 11 % nespremenjena ter se stopnja termične predelave ustavi pri 

pribliţno 37 %, ima glavno trţno korist od prepovedi odlaganja odpadkov reciklaţa, s 

skoraj 39 % predelanih avtogum, kar je 40 % več kot pred dobrim desetletjem 

(Cinaralp, 2009). 
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Slika 2.2 Upravljanje z IAG v EU 
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Vir: Cinaralp, 2009 

 

Evropski proizvajalci avtogum interpretirajo to realizacijo kot spodbudo za 

doseganje "proizvajalčeve odgovornosti". Gre za strategijo, ki se je začela v poznih 

devetdesetih in s prepovedjo odlaganja odpadkov nalaga okoljske in gospodarske izzive 

drţavam članicam EU. Do sedaj se je zbralo 15 neprofitnih organizacij, znotraj drţav 

EU, katerih namen je organizirati zbiranje in zagotoviti ekološko predelavo IAG. Pri 

tem jih podpira ustrezna zakonska ureditev, ki dodeljuje proizvajalcem in pridobiteljem, 

ki dajejo gume na trg, polno odgovornost za organizacijo celotne verige, od začetka do 

konca ţivljenjske dobe avtomobilskih gum. To dodatno spodbuja k razvoju novih tehnik 

in tehnologij predelovanja ter ustvarja dodatne raziskovalne in razvojne kapacitete. V 

Evropi poznamo tri različne sisteme (Gori, 2009, 15): 

 

 drţave s sistemom podaljšane proizvajalčeve odgovornosti obarvane z zeleno 

(proizvajalčeva odgovornost), 

 drţave s svobodnim sistemom obarvane z modro (prosti trg), 

 drţave z davčnim sistemom obarvane z oranţno (drţavni sistem koncesij in 

dajatev). 

 

 Iz slike 2.3 je razvidno, da se večina evropskih drţav posluţuje sistema podaljšane 

proizvajalčeve odgovornosti, le redke pa so še urejene s sistemom drţavne 

odgovornosti. Kot je tudi razvidno iz slike 2.3 je leta 2009 Slovenija bila med tistimi 

redkimi drţavami, ki so bile urejene z omenjenim sistemom, kar pa se je z novo Uredbo 

o gumah spremenilo. 
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Slika 2.3 Ravnanje in management z IAG v drţavah EU 

 

 

Vir: Gori, 2009, 15 

 

2.5 Količine IAG v Sloveniji 

 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo konec leta 2008 v 

Sloveniji registriranih 1.343.252 cestnih vozil, od tega skoraj 1.309.000 motornih in 

skoraj 35.000 priklopnih vozil, kar je 4 % več kot leto prej (Zlobec, 2009). Z 

naraščanjem števila registriranih motornih vozil narašča tudi število nastalih izrabljenih 

gum. V promet je bilo v Republiki Sloveniji, po podatkih Carinske uprave RS, v letu 

2007 dano 18.160 t gum. 

Ministrstvo za okolje in prostor ocenjuje, da je bilo leta 2007 zbranih in v predelavo 

oddanih več kot 16.000 t IAG, v letu 2008 pa skoraj 17.000 t, kar je skoraj štirikrat več 

kot leta 2004. Prav tako je bilo leta 2008 v predelavo oddanih še dodatnih 2.300 t 

skladiščenih gum iz preteklih let (Tomše, 2009). 
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Slika 2.4 Količine zbranih in v predelavo oddanih IAG 
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Vir: Tomše, 2009 

 

2.6 Ravnanje z IAG v Sloveniji 

 

2.6.1 Ravnanje z IAG pred 2010 

 

Ravnanje z IAG pred sprejemom Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja 

gospodarske javne sluţbe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami 2002 ni bilo 

urejeno, zato obstaja velika moţnost, da so bile gume neustrezno odloţene ali zaţgane v 

naravi. Z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne sluţbe 

ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami 2002 in Uredbo o načinu, predmetu in 

pogojih izvajanja gospodarske javne sluţbe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi 

gumami 2006, ki je veljala do julija 2006, je bilo ravnanje z IAG urejeno tako, da so 

storitve javne sluţbe plačevali povzročitelji IAG. Koncesionarji so jih prevzeli ter 

oddali predelovalcem, ki so morali imeti dovoljenje za predelavo IAG. Koncesionarji so 

zbrali okrog 2,5 kg IAG na prebivalca letno, medtem ko povprečne količine zbranih 

IAG v EU znašajo okrog 7 kg na prebivalca letno (Tomše, 2009). 

Za doseganje večje učinkovitosti sistema ravnanja z IAG je bila v drugi polovici 

leta 2006 z uvedbo okoljske dajatve uvedena proizvajalčeva odgovornost (Ur. l. RS, št. 

32/2006). Storitve javne sluţbe je kril drţavni proračun, vir za pokrivanje teh 

proračunskih odhodkov pa je okoljska dajatev, ki so jo plačevali proizvajalci in 

pridobitelji gum, ki so dajali nove avtomobilske gume na trg. Z vidika zbranih količin se 

je ukrep izkazal za uspešnega, saj se je količina zbranih in v predelavo oddanih IAG 

bistveno povečala. Količine zbranih IAG so od 5.300 t v letu 2005 in 2.000 t v obdobju 
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od januarja do julija 2006, v štirih mesecih do konca leta 2006 narastle do 8.250 t, leta 

2007 jih je bilo zbranih več kot 16.000 t, leta 2008 pa skoraj 17.000, kar je enako 8,4 kg 

na prebivalca (Tomše, 2009). Ne razpolagamo s podatki o številu gum, ki se nahajajo na 

ilegalnih deponijah. Za laţjo predstavo o ravnanju z IAG si lahko pomagamo s sliko 

2.5. 

 

Slika 2.5 Shema ravnanja z IAG do konca leta 2009 

 
 

Vir: Šoltes, 2009 

 

2.6.2 Ravnanje z IAG po 2010 

 

Trenutno ravnanje z IAG ureja nova Uredba o gumah, ki je pričela veljati 22.8.2009 

in razveljavila Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne 

sluţbe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami 2006, ki je določala način in 

predmet izvajanja javne sluţbe ravnanja z IAG na območju Republike Slovenije. Ne 

glede na spremembo je ravnanje z izrabljenimi gumami potekalo kot koncesirana javna 

sluţba do konca leta 2009, v letu 2010 pa je začela veljati razširjena proizvajalčeva 

odgovornost. Gospodarski subjekti, ki kot prvi dajo gume v promet v Republiki 
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Sloveniji morajo sami organizirati in financirati ravnanje z izrabljenimi gumami skladno 

z zahtevami nove Uredbe (Tomše, 2009). Več o novem sistemu organiziranja in 

financiranja ravnanje z izrabljenimi gumami sledi v nadaljevanju v točki 3.3 Shema 

zbiranja izrabljenih avtomobilskih gum. 

Zbrane izrabljene gume gredo v snovno ali termično predelavo, le manjša količina 

pa se jih lahko ponovno uporabi oziroma obnovi. V letu 2007 je bilo po podatkih 

Ministrstva za okolje in prostor 55 % IAG oddanih v snovno predelavo, 43 % pa v 

energetsko, medtem ko je bilo leta 2008 47 % IAG oddanih v snovno in 50 % v 

energetsko. IAG so bile v predelavo oddane tudi v Avstrijo, na Madţarsko in na 

Hrvaško (Tomše, 2009). 

 

2.6.3 Snovna predelava 

 

Pred novo Uredbo o gumah je za predelavo veljalo (Ur. l. RS, št.71/2006): 

 

 recikliranje izrabljenih avtomobilskih gum (snovna predelava) ali  

 njihova uporaba kot gorivo ali drugo pridobivanje energije (termična predelava).  

 

Za recikliranje avtomobilskih izrabljenih gum se je štela tudi uporaba v drobilnikih 

zdrobljenih IAG. To je pomembna informacija pri navajanju predelovalcev v Sloveniji, 

saj naslednja podjetja, z izjemo Erus d.o.o., omogočajo samo drobljenje gum v 

drobilnikih, kjer odpadek zmeljejo v odpadek. Na trgu skoraj ni povpraševanja po 

takšnih »recikliranih« gumah, tako da takšen produkt nima prave trţne vrednosti. V 

Sloveniji imamo štiri podjetja, ki se ukvarjajo s snovno predelavo IAG: 

 

 Get inţeniring d.o.o., Kresnice 

 Albin Promotion d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 

 RMB d.o.o., Trzin 

 Erus d.o.o., Cankova 

 

Podjetje Get inţeniring se ukvarja tako z reciklaţo izrabljenih vozil in gum, kot z 

odkupom kovin ter prodajo cistern in z gradbenimi deli. Po podatkih Računskega 

sodišča v letu 2007 ni bilo dejavno kar zadeva predelavo gum (Šoltes, 2009, 25). 

Trenutno še imajo veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo izrabljenih gum, 

vendar jih predelujejo proti plačilu 150 €/t IAG (Get Inţeniring, 2010). Ker pa po novi 

Uredbi o ravnanju z IAG ne izpolnjujejo pogojev, je njihova predelava odvisna od 

uvoza IAG. Iz ekonomskega vidika takšno poslovanje ni smotrno, saj je njihova 
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proizvodnja predraga v primerjavi s konkurenco, poleg tega moramo prišteti še stroške 

uvoza ter kopičenje predelanega materiala, ki je v nasprotju z zakonom o odlaganju 

IAG, saj prodati takšnega recikliranega produkta skoraj ni mogoče. 

Po podatkih Računskega sodišča podjetje Albin Promotion zaradi v poţaru uničenih 

naprav od 21.8. do 19.12.2007 ni predelovalo (Šoltes, 2009, 25). Kot da prvi poţar 

podjetja Albin Promotion, ki se je zgodil 15.8.2007 ter vse nepravilnosti v sklopu 

njihovega poslovanja, niso bile dovolj, se je v noči na 17.7.2008 v gramoznici, v 

Lovrencu na Dravskem polju, ki je bila izkoriščena kot deponija izrabljenih avtogum, 

azbestnih plošč in drugih okolju nevarnih izdelkov, poţar ponovno razvnel. Na površini 

cca. 5 ha je zagorelo pribliţno 1850 ton deponiranih IAG, večje število azbestnih plošč 

in ostalih okolju nevarnih izdelkov kot so deli avtomobilov, akumulatorji, embalaţe 

škropiv in podobno (Mencigar, 2008). Za boljše razumevanje takratnega stanja si lahko 

pomagamo s sliko 2.6 in 2.7. 

 

Slika 2.6 Poţar na Dravskem polju 

 
 

Vir: Regent, 2008 
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Slika 2.7 Poţar na Dravskem polju 

 

 

Vir: RTV SLO, 2008 

 

Pri gasilski akciji je sodelovalo več kot 500 poklicnih in prostovoljnih gasilcev s 

širše mariborske, ptujske in celjske regije, samo stroški gašenja pa so znašali okoli 

200.000 €. Kolikšna je zaradi poţara nastala okoljska škoda še vedno ni znano, dejstvo 

pa je, da gra za nepopravljivo ekološko katastrofo (MMC RTV SLO, 2008). Prebivalci 

so utrpeli materialno škoda zaradi uničenja vrtnin in poljščin, ki so jih bili primorani 

odvreči oziroma jih ne smejo uporabiti zaradi strupenih snovi na njih. Prav tako obstaja 

bojazen, da niso neoporečne tudi poljščine, ki bodo šele zrasle in bodo tako tudi te 

neuporabne. To pa za prizadeto, večinsko kmetijsko, prebivalstvo pomeni velik izpad 

dohodka. Škoda pa je nastala tudi na fasadah stanovanjskih objektov in avtomobilih, na 

katerih so vidni neodstranljivi črni madeţi. Prebivalstvo pa je še danes v strahu zaradi 

moţnosti onesnaţenja pitne vode, onesnaţenja njihove zemlje, njiv in drugih 

obdelovalnih površin, ogroţeno pa je tudi njihovo zdravje in zdravja njihovih otrok. Po 

podatkih STA (2009) se Joţe Medved, Podţupan občine Kidričevo, ki je tudi 

predsednik tamkajšnje civilne iniciative, zavzema za čim prejšnjo sanacijo gramoznice, 

ki kljub dvema poţaroma še vedno ni izvedena, poleg tega pa se v jamo dovaţajo nove 

gume. Prav tako je Medved na novinarski konferenci izrazil skrb glede morebitnega 

ponovnega poţiga. 

Po podatkih Računskega sodišča podjetju RMB od 21.5.2007 niso oddajali IAG v 

predelavo zaradi tehničnih teţav (Šoltes, 2009, 25). Poţar na Dravskem polju lastnikov 

podjetja RMB iz Trzina ni spodbudil k odgovornejšemu ravnanju z deponijo IAG v 

industrijsko-obrti coni v Zapolju. Ta je namreč povsem nezavarovana. Prav tako nima 
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tehničnih naprav za nadzor in varnostnikov ter ni niti ograjena, zato ima nanjo dostop 

prav vsak (Petkovšek, 2008).  

 

Slika 2.8 Deponija gum podjetja RMB iz Trzina 

 
 

Vir: Petkovšek, 2008 

 

Računsko sodišče je ocenilo, da obstaja tveganje, da IAG, oddane v predelavo, v 

RMB in Albin Promotion ne bodo predelane, ob dejstvu, da je bila koncesionarjem 

storitev ţe plačana ter da bi ob morebitnem stečaju obeh podjetij lastnik IAG postala 

Republika Slovenija, ki bi ponovno morala prevzeti strošek odstranitve le-teh. Poleg 

IAG, ki jih Albin Promotion skladišči na lokaciji Lovrenc na Dravskem polju, so na 

lokaciji podjetja Eko Nafta nakopičene tudi IAG, podjetja Albin Promotion, ki niso bile 

zbrane v okviru izvajanja javne sluţbe (Šoltes, 2009, 24-25). To pomeni, da je 

omenjeno podjetje skladiščilo IAG, ki so jih enostavno uvozili iz drugih drţav v 

Slovenijo ter zanje niso poskrbeli kot narekuje Uredba o gumah 2006. 

Podjetje Erus iz Cankova se ukvarja z različnimi segmenti delovanja, kjer je 

predelava IAG v sekundarne surovine ena izmed njih. Končni produkt reciklaţe je 

pirolizno olje, pirolizni plin, pirolizne saje in drugi (Erus, 2010). Ta proces ne velja za 

komercialno uspešnega zaradi visokih naloţb in visokih stroškov poslovanja. Prav tako 

zahteva omenjena metoda tudi predhodno drobljenje IAG. 

Od vseh podjetij je Erus prejel najmanj gum v predelavo in tako bi bilo tudi v 

prihodnje, v primeru, da ne bi sprejeli nove Uredbe o gumah, ki je razveljavila 

pojmovanje snovne predelave, oziroma reciklaţe po Uredbi o gumah 2006, kjer se je 

včasih za snovno predelavo štela tudi uporaba v drobilnikih zdrobljenih IAG. 
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Do konca leta 2009 smo za reciklaţo šteli tudi v drobilnikih zdrobljene IAG. Z 

novo Uredbo o gumah pa za predelavo velja (Ur. l. RS, št. 63/2009): 

 

 recikliranje izrabljenih gum do proizvodov, ki v skladu s predpisom, ki ureja 

ravnanje z odpadki, preneha biti odpadek ali  

 uporaba izrabljenih gum kot gorivo ali za drugo pridobivanje energije.  

 

To pomeni, da vsi snovni predelovalci v Sloveniji ne izpolnjujejo pogojev iz nove 

Uredbe o ravnanju z IAG. 

 

2.6.4 Termična predelava 

 

V Sloveniji imamo dve podjetji, ki se ukvarjata s termično predelavo in sicer: 

 

 Salonit Anhovo d.d., Deskle 

 Lafarge Cement d.d., Trbovlje 

 

V sklopu revizije Računskega sodišča je bila ugotovljena nepravilnost v delovanju 

podjetja Salonit Anhovo. Ugotovili so namreč, da se je poleg IAG oddajal v predelavo 

tudi tehnološki odpadek iz podjetja Sava Tires in Savatech, ki ni bil predmet 

gospodarske javne sluţbe ravnanja z IAG in zanj okoljska dajatev ni bila plačana. 

Ministrstvo za okolje in prostor je bilo seznanjeno vendar ni ukrepalo (Šoltes, 2009, 26). 

Salonit Anhovo še ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo 

izrabljenih gum po prejšnji Uredbi o gumah 2006, vendar zaradi visokih stroškov 

predelave niso uspeli podpisati dobavne pogodbe za predelavo IAG skladno z 

zahtevami nove Uredbe. To pomeni, da uvaţajo gume iz Italije in jih koristijo kot 

alternativno gorivo v proizvodnji cementa. Kje je smotrnost seţiganja tujih odpadkov v 

Sloveniji se lahko vprašamo ter pustimo presojo o tem civilni iniciativi. Prav tako je za 

termično predelavo potrebno gume predhodno zdrobiti na manjše kose, kar povzroča 

dodatne stroške. 

Aprila 2009 je bilo cementarni Lafarge Cement izdano okoljevarstveno dovoljenje s 

strani Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO), s katerim so dali 

Lafarge Cementu zeleno luč za pričetek soseţiga odpadkov, med katerimi jih ima 

večina status nevarnih odpadkov. Kot dodatno gorivo je Lafarge Cementu dovoljeno 

vsako leto uporabiti tudi 6.000 t izrabljenih gum (Eko Krog, 2009). 
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Slika 2.9 Posnetek podjetja Lafarge Cement iz zraka 

 

 

Vir: Dnevnik, 2009 

 

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na svoji 17. redni seji sprejel Odlok o 

razpisu svetovalnega referenduma o soseţigu odpadkov v cementarni Lafarge Cement, 

kjer je Občinska volilna komisija ugotovila, da je odločitev na svetovalnem 

referendumu bila, da so volivci, s 93,78 %, proti soseţigu odpadkov v cementarni 

Lafarge Cement (Ur. l. RS, št. 46/2009). Dva dni po objavljenih rezultatih referenduma 

je vodja marketinga v cementarni Lafarge, Andrej Sopotnik, podal izjavo za elektronski 

medij E-revir, v kateri je alternativna goriva opravičeval z argumenti kot so (Sopotnik, 

2009): 

 

 nadomeščajo se fosilna goriva, pri čemer varčujemo z naravnimi viri, 

 s tem, ko nadomestimo fosilna goriva, globalno zniţujemo emisije toplogrednih 

plinov,  

 zaradi visokih temperatur v peči je nadomeščanje alternativnih goriv v 

cementarnah neprimerno boljše kot v seţigalnicah ali drugih soseţigalnicah, 

 zniţujejo se stroški proizvodnje cementa. 

 

Kljub uspešno izvedenem referendumu ter mnenju, da Lafarge nima izvršljivega 

okoljevarstvenega dovoljenja, kar po mnenju Eko Kroga (2009) ne trdi le upravna 

inšpekcija, temveč tudi pravni strokovnjaki v kabinetu varuhinje človekovih pravic in v 

odvetniški pisarni Čeferin, cementarna danes normalno posluje in kot alternativno 

gorivo uporabljajo tudi IAG iz Slovenije. Poslovanje Lafarga je pod velikim vprašajem.
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3 ZAKONODAJA 

 

Ker gospodarska rast povečuje onesnaţevanje in zmanjšuje raznovrstnost 

rastlinskih in ţivalskih vrst, so se ekonomisti, sociologi ter drugi kaj kmalu začeli 

zavedati škodljivega vpliva pozitivne gospodarske rasti na kakovost ţivljenja in 

človeško blaginjo (Tisdell, 1991, 15). 

To je pripeljalo do točke, ko se je v drţavah EU uveljavilo načelo »onesnaţevalec 

plača« kar pomeni, da mora tisti, ki s svojo dejavnostjo povzroča škodo okolju, za to 

škodo tudi nositi stroške in dosegati zakonsko določene cilje glede zaščite naravnega 

okolja (Svendsen, 2003, 95). 

Strateške usmeritve na področju ravnanja z odpadki v EU so opredeljene kot sledi 

(Stanovnik et. al., 2004, 85): 

 

 ustvariti čim manj odpadkov, 

 najvišja ponovna stopnja uporabe in reciklaţe, 

 varnost in okoljska učinkovitost odlaganja in ravnanja z odpadki. 

 

3.1 Okoljska zakonodaja na področju EU 

 

V EU vsako leto odvrţejo za 2 milijardi t odpadkov, kar znese 3,5 t odpadkov na 

prebivalca. Večina odpadkov nastane v gospodinjstvih, nato sledi storitvena dejavnost 

kot so trgovine in gostilne ter med industrijskimi podjetji zlasti farmacija in tekstilna 

industrija. Ogromno odpadkov nastane tudi v kmetijstvu, gradbeništvu, rudarstvu in 

energetiki. Leta 2005 je na odlagališčih EU končalo 49 % komunalnih odpadkov, 18 % 

so jih seţgali, 27 % odpadkov pa so reciklirali ali kompostirali. V EU se reciklira manj 

kot tretjina vseh odpadkov, ţal pa v nekaterih drţavah članicah konča na odlagališčih 

kar 90 % odpadkov. So pa tudi izjeme, ki na odlagališča odpeljejo le še 10 % smeti 

(Sporočilo za javnost Evropski parlament, 2008). Iz leta v leto pa količina odpadkov 

narašča in njihovo kopičenje ter seţiganje ni najbolj okolju prijazna rešitev te 

problematike. Prav gotovo je med najboljšimi rešitvami prav ponovna raba oziroma 

recikliranje odpadkov, h kateri poziva tudi EU z raznimi direktivami in smernicami. 

Eden glavnih EU dokumentov, ki določa pravilno ravnanje z odpadki, je Šesti 

okoljski akcijski program Skupnosti iz leta 2002.  V programu je poudarjena potreba po 

znatnem zmanjšanju količine odpadkov, boljši izrabi virov in izboljšanju vzorcev 

vedenja potrošnikov, podjetij in javnih organizacij (Šesti okoljski akcijski program 

Skupnosti št. 1600/2002/ES). 
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Glavni evropski dokument, ki vzpostavlja zakonodajni okvir za ravnanje z odpadki 

vsem drţavam članicam, je Direktiva 2006/12/ES  o odpadkih, sprejeta 5. aprila 2006, z 

nekaterimi dopolnitvami z novo Direktivo 2008/98/ES o odpadkih in razveljavitvi 

nekaterih direktiv iz leta 2006. Opredeljuje ključne pojme, kot so odpadek, predelava, 

recikliranje in odstranjevanje, ter vzpostavlja temeljne zahteve za ravnanje z odpadki, 

zlasti obveznost za ustanovo ali podjetje, ki izvaja postopke ravnanja z odpadki. Poleg 

tega vzpostavlja glavna načela, kot so (Direktiva 2008/98/ES): 

 

 obveznost ravnanja z odpadki brez negativnega vpliva na okolje ali zdravje ljudi, 

 spodbujanje upoštevanja hierarhije ravnanja z odpadki, 

 načelo »povzročitelj plača«. 

 

Nova direktiva je poenostavila obstoječo zakonodajo in zajela tudi sedanji direktivi 

o odstranjevanju odpadnih olj in prednostno nevarnih snovi. Direktiva v bistvu postavlja 

temelje za vso ostalo specifično zakonodajo EU na področju ravnanja z odpadki 

(Benčina, 2008). 

 

3.1.1 Vzpostavitev »družbe recikliranja« 

 

Direktiva 2008/98/ES je pomagala EU, da se pribliţa »druţbi recikliranja«, ki se 

poskuša izogibati nastajanju odpadkov in uporabljati le-te kot vir.  V skladu s tem 

ciljem in kot sredstvo za poenostavitev ali izboljšanje moţnosti za predelavo bo treba 

odpadke, preden se dajo v postopke predelave, zbirati ločeno, če je to tehnično in 

okoljsko izvedljivo in če ne povzroča prevelikih stroškov. Tako EU postavlja drţavam 

članicam nalogo, da do leta 2015 vzpostavijo celovit sistem zbiranja in ločevanja 

odpadkov, pri čemer se mora ločevati vsaj papir, kovino, plastiko in steklo (Direktiva 

2008/98/ES). 

Količina gospodinjskih odpadkov in drugih podobnih odpadkov (papir, kovine, 

steklo), primernih za recikliranje in ponovno uporabo, se mora do 2020 povečati za 50 

%. Odpadki iz gradbeništva in rušenja ter odpadki iz proizvodnje pa za 70 %. Prav tako 

drţave članice ne bi smele podpirati seţiganja sekundarnih surovin v seţigalnicah 

(Sporočilo za javnost Evropski parlament, 2008). 
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3.1.2 Petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki 

 

Vsaka drţava članica je na podlagi evropskih direktiv dolţna pripraviti ustrezen 

nacionalni načrt gospodarjenja z odpadki in v ta namen sprejeti ustrezno zakonodajo in 

druge predpise najkasneje do konca leta 2010. Po mnenju Sveta EU je hierarhija 

ravnanja z odpadki dobra podlaga za določanje okoljsko najugodnejših rešitev in naj se 

smatra kot nekakšen prednostni seznam zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja 

odpadkov in ravnanja z njimi (Direktiva 2008/98/ES): 

 

a. preprečevanje nastajanja, 

b. priprava za ponovno uporabo, 

c. recikliranje, 

d. druga predelava, npr. energetska predelava in 

e. odstranjevanje. 

 

Svet je v resoluciji z dne 24. februarja 1997 o strategiji Komisije za ravnanje z 

odpadki potrdil, da bi moralo biti preprečevanje nastajanja odpadkov najpomembnejša 

naloga pri ravnanju z odpadki, medtem ko bi bilo treba ponovni uporabi in recikliranju 

materialov dati prednost pred energetsko predelavo odpadkov. Drţave članice bi morale 

podpirati uporabo recikliranih materialov v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in 

ciljem oblikovanja druţbe recikliranja in, če je le mogoče, ne bi smele podpirati 

njihovega odlaganja ali seţiganja (Direktiva 2008/98/ES). 

 

3.2 Okoljska zakonodaja v Republiki Sloveniji 

 

Okoljevarstveno pravo ureja področje ekologije in varstva okolja, obravnava 

postopke za posege v okolje, ureja postopke v zvezi z izkoriščanjem naravnih dobrin in 

določa obvezujoča pravila za nosilce varstva okolja in druge pristojne subjekte (Vuk, 

2000, 161-162). Krovni zakon, ki v Sloveniji ureja varstvo okolja in s tem tudi ravnanje 

z odpadki, je Zakon o varstvu okolja. 

 

3.2.1 Zakon o varstvu okolja 

 

Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni 

razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja. Njegov namen je 

spodbujanje in usmerjanje takšnega druţbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje 
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za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega ţivljenja ter ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. Cilji tega so zlasti (Ur. l. RS, št. 41/2004): 

 

 preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 

 ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 

 trajnostna raba naravnih virov, 

 zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 

 odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega 

ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 

 povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 

 opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 

 

Za pospeševanje in spodbujanje doseganja zastavljenih ciljev so bili uvedeni tako 

ekonomski, kot finančni instrumenti. Najpomembnejši in najučinkovitejši instrument je 

bila uvedba okoljskih dajatev, katerih zavezanci za plačilo so povzročitelji 

onesnaţevanja okolja z emisijami, povzročitelji odpadkov ter proizvajalci izdelkov, ki 

vsebujejo okolju škodljive snovi (Ur. l. RS, št. 41/2004). Zadnja sprememba je bila leta 

2009 z uvedbo razširjene proizvajalčeve odgovornosti in plačilo takse za razgradnjo 

IAG. 

Predpisi, s katerimi je v Sloveniji splošno urejeno ravnanje z odpadki in vključno z 

njimi tudi ravnanje z izrabljenimi gumami, so: 

 

 Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/1998) z zadnjo spremembo, ki 

jo narekuje Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008). 

 Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 5/2000) z zadnjo spremembo, ki 

jo narekuje Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 

32/2006). 

 Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS, št. 63/2009). 

 

3.2.2 Uredba o ravnanju z odpadki 

 

Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008), sprejeta dne 7. aprila 2008, 

določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje zbiranja, prevaţanja, 

posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja odpadkov, klasifikacijski seznam 

odpadkov in obveznost poročanja Evropski Komisiji v skladu z Evropskimi Direktivami 

in Odločbami komisije. Med drugim uredba določa naslednje izraze, ki so posebej 

pomembni za naš obrat: 
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 Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, 

vključno z nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju. 

 Obdelava odpadkov je predelava ali odstranjevanje odpadkov v skladu s to 

uredbo. 

 Predelovalec odpadkov je oseba, ki kot dejavnost odpadke predeluje. 

 Skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov za največ tri leta pri izvajalcu 

obdelave odpadkov. Skladiščenje odpadkov, daljše od treh let, je odlaganje 

odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih. 

 

Omenjena uredba prav tako narekuje, da ima predelava odpadkov prednost pred 

njihovim odstranjevanjem ter da ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost 

pred recikliranjem in drugimi načini predelave. To pomeni, da je za odpadke treba 

zagotoviti predelavo, če za njo obstajajo tehnične moţnosti in moţnosti nadaljnje 

uporabe teh odpadkov ali njihovih sestavin, dokler niso njeni stroški nesorazmerno višji 

od stroškov odstranjevanja, ali če njihova predelava bolj obremenjuje okolje ali zdravje 

ljudi kakor njihovo odstranjevanje. V kolikor je predelava posamezne vrste odpadkov 

urejena z operativnim programom varstva okolja na področju ravnanja z odpadki, je 

treba pri njegovi pripravi upoštevati naslednji vrstni red ukrepov ravnanja z odpadki: 

 

 preprečevanje nastajanja odpadkov, 

 priprava odpadkov za njihovo ponovno uporabo, 

 recikliranje odpadkov, 

 drugi postopki predelave, 

 odstranjevanje odpadkov. 

 

Takšen vrstni red ravnanja z odpadki smo omenili ţe v petstopenjski hierarhiji 

ravnanja z odpadki, ki jo narekuje Direktiva 2008/98/ES. Pred zagonom obrata za 

obdelavo odpadkov pa mora vsak izvajalec obdelave odpadkov za njihovo obdelavo 

pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. 

Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora poleg podatkov o izvajalcu 

obdelave odpadkov vsebovati podatke o napravi in njenem obratovanju, o zagotavljanju 

ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje in o izpolnjevanju pogojev, ki 

urejajo emisijo snovi in energije v okolje iz naprav za obdelavo odpadkov (Ur. l. RS, št. 

34/2008). 
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3.2.3 Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih 

 

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališča (Ur. l. RS, št. 32/2006), sprejeta dne 

28. marca 2006, določa merila in postopke za sprejemanje odpadkov na odlagališčih. 

Uredba prav tako določa mejne vrednosti emisij snovi danih v okolje zaradi odlaganja 

odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje ter pogoje in ukrepe v zvezi z 

načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč. 

V zvezi z našim poslovnim obratom je omenjena uredba pomembna predvsem zato, 

ker prepoveduje odlagati cele ali razrezane odpadne avtomobilske gume, razen v 

primeru, če se uporabijo kot gradbeni material na odlagališču ter če gre za odlaganje 

gum z zunanjim premerom, večjim od 1.400 mm ali če gre za kolesarske gume (Ur. l. 

RS, št. 32/2006). 

 

3.2.4 Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami 

 

Z 22. avgustom 2009 je začela veljati nova Uredba o gumah, ki je obstoječi sistem 

koncesij nadomestila s sistemom razširjene proizvajalčeve odgovornosti za ravnanje z 

izrabljenimi gumami. S spremembo sistema se je spremenilo tudi financiranje sistema, 

kjer se ne bo več financiralo iz proračuna RS, ampak morajo zbiranje in predelavo IAG 

organizirati in financirati proizvajalci in pridobitelji, ki dajejo gume na trg, kar lahko 

izvajajo individualno ali kolektivno v obliki skupnih načrtov ravnanja z IAG. Gre za 

podoben pristop, kot ga poznamo ţe pri embalaţi ali električni in elektronski opremi, 

uvedene pa so tudi določene novosti, kot je finančno jamstvo zaradi poplačila stroškov 

zbiranja in predelave izrabljenih gum v primeru, da niso izpolnjene obveznosti 

proizvajalca ali nosilca skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi gumami. Proizvajalci so 

morali začeti izpolnjevati svoje obveznosti v zvezi z ravnanjem z izrabljenimi gumami v 

skladu z novo Uredbo najpozneje 1. januarja 2010 (Sluţba za varstvo okolja GZS, 

2009). 

 

3.3 Shema zbiranja IAG 

 

V novi Uredbi o gumah se ureja ločeno zbiranje IAG na dva načina: 

 

 neposredno oddajanje zbiralcem izrabljenih avtomobilskih gum, 

 prepuščanje v zbirnih centrih. 
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Zbiralec IAG je oseba, ki prevzema IAG v imenu in za račun oseb, ki dajejo 

avtomobilske gume prvič v promet, to je od proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov 

avtomobilskih gum. Le-ta mora za prevzete IAG zagotoviti predelavo, s tem da se za 

predelavo štejejo postopki recikliranja IAG ali njihova uporaba kot gorivo ali drugo 

pridobivanje energije. V dogovoru z zbiralcem IAG se prevzem IAG izvede tudi 

neposredno pri povzročiteljih odpadkov, če gre za pravne osebe ali samostojne 

podjetnike, če pa gre za povzročitelja odpadkov, pri katerem nastajajo IAG v količini 

200 kilogramov letno ali manj, ali za povzročitelje odpadkov, ki so kot fizične osebe 

imetniki IAG, morajo prepuščati IAG v zbirnih centrih zbiralca (Osnutek Uredbe o 

ravnanju z izrabljenimi avtomobilskimi gumami, 2009, 2). 

 

3.3.1 Organizacija ravnanja z IAG 

 

Proizvajalci, pridobitelji in uvozniki avtomobilskih gum morajo v skladu z 

načelom, da je proizvajalec blaga odgovoren za ravnanje z blagom, organizirati shemo 

ravnanja z IAG in zagotoviti njeno delovanje v celotnem ţivljenjskem ciklu blaga. 

Snovni tok ravnanja z IAG ter organizacijska shema ravnanja z IAG sta prikazani v 

Osnuteku Uredbe o ravnanju z IAG (2009, 2-3) in vidni na sliki 3.1 in 3.2. 

  

Slika 3.1 Snovni tok ravnanja z IAG 

 

 

Vir: Osnutek Uredbe o ravnanju z izrabljenimi avtomobilskimi gumami, 2009 
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Slika 3.2 Organizacijska shema ravnanja z IAG 

 
 

Vir: Osnutek Uredbe o ravnanju z izrabljenimi avtomobilskimi gumami, 2009 

 

3.3.2 Administrativni postopek 

 

Proizvajalci, pridobitelji in uvozniki avtomobilskih gum se v skladu z omenjeno 

Uredbo morajo za ravnanje z IAG organizirati in izbrati med seboj nosilca izvajanja 

skupnega načrta ravnanja z IAG (Ur. l. RS, št. 63/2009). 

Nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z IAG je za koledarsko leto 2010 

postalo podjetje Slopak d.o.o., ki lahko opravlja vse administrativne postopke v imenu 

proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov avtomobilskih gum in za njihov račun poleg 

urejanja upravnih postopkov tudi organizira zbiralce IAG ter predelavo zbranih IAG. 

Primarna naloga podjetja Slopak je koordiniranje in skrb za učinkovito delovanje 

sistema ravnanja z IAG. 

Trenutno zbiranje izrabljenih gum zagotavljata dve podjetji, ki regijsko pokrivata 

Republiko Slovenijo, to sta Get Inţeniring d.o.o. in SME-TRA d.o.o., predelavo pa 

zagotavljata naslednja predelovalca (Slopak, 2010): 

 

 Lafarge Cement d.d. iz Trbovlja, 

 Lafarge Perlmooser GmbH iz Avstrije. 
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Oba predelovalca zagotavljata termično predelavo. V bliţnji prihodnosti pa se po 

podatkih podjetja Slopak planira letos tudi izvoz IAG v snovno predelavo, v podjetje 

Gumiimpex-GRP d.d., na Hrvaško, kjer pa je treba upoštevati nastanek dodatnih 

stroškov, povezanih s prevozom v tujino in carino. V Sloveniji trenutno ni 

predelovalnih zmogljivosti za recikliranje IAG v skladu z določbami nove Uredbe, to je 

tako, da po zaključku postopkov predelave pridobljene snovi ali stvari prenehajo biti 

odpadek. 

 

3.4 Uvoz in izvoz odpadkov 

 

Kljub temu, da v Sloveniji nastane več kot 17.000 t IAG letno, si moramo za 

brezhibno delovanje poslovnega obrata zagotoviti stalen dotok IAG, kar pomeni, da v 

primeru nepodpisa partnerskih oziroma dobavnih pogodb s podjetjem Slopak, pride v 

poštev tudi uvoz gum iz tujine. 

O mednarodnem prevozu odpadkov govorimo, kadar so odpadki namenjeni iz 

drţave nastanka v neko drugo drţavo, da se v njej predelajo ali odstranijo na okolju 

varen način, zato ker jih v drţavi nastanka ni mogoče predelati ali odstraniti na okolju 

varen način, ker so kapacitete premajhne ali pa so potrebni kot surovina za predelavo. 

Čeprav se načeloma nadzoruje le prevoz nevarnih odpadkov, ima Uredba Sveta EU o 

nadzoru in kontroli prevoza odpadkov po Evropski skupnosti ter v skupnost in iz nje 

širše okvire in ureja delno tudi prevoz nenevarnih odpadkov, saj implementira Baselsko 

konvencijo, Sklep sveta OECD o prekomejnem prevozu odpadkov in Lomejsko 

konferenco. Glavni cilji Baselske konvencije so (ARSO, 2002, 7-9): 

 

 omejiti prehode nevarnih odpadkov prek meja na tisti minimum, ki še omogoča 

okolju varno ravnanje z njimi, 

 zagotoviti predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov na okolju varen način 

čim bliţje kraja njihovega izvora, 

 v največji moţni meri omejiti nastajanje nevarnih odpadkov. 

 

EU, skupnost kot celota in tudi vsaka posamezna drţava članica, je tako dolţna 

zagotoviti samozadostno odstranjevanje z odpadki ter da se odpadki predelujejo 

oziroma odstranjujejo čim bliţje mestu nastanka, pri čemer ima predelava prednost pred 

odstranjevanjem. Prav tako so člani skupnosti dolţni zagotoviti varno ravnanje z 

odpadki in preprečevati ilegalni prevoz le-teh. 
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4 RECIKLAŢA 

 

Recikliranje je predelava ţe uporabljenih snovi in pomeni ločiti, zbirati, 

predelovati, trţiti in končno uporabiti snov, ki bi jo sicer zavrgli. Pred leti smo za 

predelavo razumeli preprosto mletje gum in odlaganje le-teh na deponijah, po novi 

Uredbi o gumah pa je predelava: 

 

 recikliranje izrabljenih gum do proizvodov, ki v skladu s predpisom, ki ureja 

ravnanje z odpadki, preneha biti odpadek ali 

 uporaba izrabljenih gum kot gorivo ali za drugo pridobivanje energije. 

 

Ko neki izdelek recikliramo in ga ponovno uporabimo v proizvodnji, sklenemo 

krog recikliranja. IAG so avtomobilske gume, ki ne zadovoljujejo standardov za varno 

voţnjo in jih prav tako ni moţno obnoviti. Takšne gume je moţno uporabiti kot 

sekundarno gorivo kjer zaključijo svojo ţivljenjsko dobo, ali pa jih recikliramo in jih 

prodamo kot koristno proizvodno surovino z dodano vrednostjo. 

 

4.1 Zgodovina reciklaţe 

 

Splošno prepričanje ljudi je, da je recikliranje nov pojav, ki izvira iz zadnjega 

desetletja, vendar to za recikliranje gume ne velja. V začetku 1960 je bilo v povprečju 

več kot 50 % proizvodov iz gume recikliranih. Pravzaprav bi lahko trdili, da je 

industrija recikliranja gum tako stara kot industrija sama. V Nemčiji je podjetje iz 

Leipziga recikliralo gumo za različno uporabo ţe leta 1909. Poceni uvoz nafte, 

dostopnost sintetičnih materialov in razvoj pnevmatike, opasane z jeklom, je povzročilo 

nezadrţno zmanjšanje uporabe recikliranega materiala. Čeprav je vsebnost jekla 

pripomogla k povečanju kakovosti avtogum, je vplivala tudi na povišanje stroškov 

reciklaţe. V letu 1995 je industrija gum uporabljala le še 2 % recikliranega materiala 

večinoma kot polnilo. 

Več milijonov gum se vsako leto odvrţe v vseh drţavah na svetu. V Sloveniji se 

vsako leto proda več milijonov kosov gum. V preteklosti so gume predvsem zbirali in 

kopičili na odlagališčih, kjer so jih nato seţigali ali zakopavali. Kljub prepovedi 

odlaganja pa ogromno gum še vedno konča na ilegalnih deponijah in v naravi, večina pa  

gre v termično predelavo. Uporaba gum kot sekundarno gorivo ima omejeno 

perspektivo v industriji, saj so okoljevarstvene avtoritete izrazile potrebo po bolj zelenih 

alternativah za ta dragoceni odpadni material. V prihodnosti se pričakuje, da se bo 
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industrija v Evropi še širila. Potemtakem je industrija šele na začetku svojega razvoja, 

kar predstavlja ogromno novih priloţnosti za zgodnje udeleţence. 

 

4.2 Tehnične karakteristike avtogum 

 

Osnovni material za izdelavo avtogum je gumena zmes, ki jo sestavlja kombinacija 

naravnega in sintetičnega kavčuka ter različne primesi saj, nafte in kemikalij. 

Za pravo trdnost avtogum poskrbi jekleni kord oziroma venec prepletenih jeklenih 

ţic, ki zagotavljajo povezavo avtogum s platiščem. Poleg jeklenega korda sestavlja 

notranjost avtogum tudi ţično jedro, ki se nahaja pod profilom avtoplašča. Da med 

procesom vulkanizacije nastane povezava med gumo in ţicami morajo le-te biti 

prevlečene z medenino, ki je zmes bakra in cinka. 

K dodatni ojačitvi avtogum pripomorejo tekstilna vlakna, ki so spredena v kordne 

niti in nato stkana v kordno tkanino. Sestavni del tkanin so sintetična vlakna kot so 

najlon, poliamid, rajon in poliester. 

 

Slika 4.1 Osnovna sestava avtogum 

 
 

Vir: Green Motrosport, 2009 

 



Reciklaža 

33 

 

 

Pri naštevanju glavnih materialov, ki se uporabljajo za izdelavo avtomobilskih gum, 

smo navedli gumeno zmes, jeklen kord, tekstilna vlakna in dodatke. Razmerja njihove 

uporabe pa so različna glede na vrsto avtomobilske gume. 

 

Tabela 4.1 Sestava avtomobilske in tovorne gume v % glede na njeno maso: 

Material Avtom. guma Tovorna guma 

Naravna guma 14 27 

Sintetična guma 27 14 

Saje 28 28 

Kovina 14-15 14-15 

Tekstil, antioksidanti, 

antiozonati, dodatki, itd.  

16-17 16-17 

 

Vir: Interno gradivo Rubber manufacturers association, 2010 

 

4.3 Postopek reciklaţe 

 

Po podatkih podjetja Monitor Tyre Disposal Inc. so tri najbolj pogoste metode 

reciklaţe IAG (2010, 1-2): 

 

 Mehanska reciklaţa oziroma ambienta reciklaţa je najbolj ekonomična in najbolj 

pogosto uporabljena v praksi. Izrabljene gume so podvrţene mehaničnemu 

mletju, kjer se uporablja niz rotacijskih noţev z namenom ločiti odpadni 

material na njegove osnovne komponente. Ta proces ima največji potencial na 

trgu končnih produktov. 

 Kriogen reciklaţa je mehanska reciklaţa kjer IAG zamrznejo na minus 80
0
C in 

jih dobesedno drobijo na majhne kose. S takšnim procesom reciklaţe nastanejo 

dodatni stroški nakupa in ravnanja s potencialno nevarnim elementom, tekočim 

dušikom. Po kriogeni metodi je potrebno od 0,5 do 1 kg tekočega dušika na 

kilogram avtogum. Prav tako je potrebno opozoriti, da je za učinkovito reciklaţo 

večjih gum potrebno predhodno drobljenje. 

 Piroliza je proces segrevanja IAG do določene temperature, ki povzroča 

ločevanje sestavin v različne trţno zanimive komponente kot so olja, saje, jeklo, 

itd. Ta proces ne velja za komercialno uspešnega zaradi visokih začetnih naloţb 

in visokih stroškov poslovanja. Ta metoda zahteva tudi predhodno drobljenje 

IAG. 
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V našem poslovnem obratu se bomo posluţili mehanske, ambientalne reciklaţe kot 

najbolj ekonomsko in ekološko smotrne. Čeprav je omenjena metoda v teoriji dobro 

razdelana, se v praksi kaţejo konkretne razlike tako na produktnem, kot finančnem 

področju. Tehnologije se razlikujejo v ceni, v amortizacijski dobi, v kapaciteti 

proizvodnje, v kvaliteti proizvodnje itd. Več o samem poteku proizvodnega procesa 

sledi v nadaljevanju naloge. 
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5 IDEJNA ZASNOVA POSTAVITVE OBRATA 

 

Uspešna postavitev obrata za reciklaţo IAG je rezultat skrbnega raziskovanja in 

podrobnega načrtovanja. Nekatera novonastala podjetja doţivijo polom ţe na začetku 

poslovanja, saj so prav v zgodnji fazi raziskovanja izpustila ali zapostavila ključne 

ocene poslovanja. Prav takšno podjetje je RMB iz Trzina, ki od prve faze planiranja 

proizvodnje do uradnega pričetka obratovanja ni uspelo uspešno zagnati proizvodne 

linije. 

Idejna zasnova ima namen prikazati, kako bo potekala reciklaţa IAG. V tem smislu 

bo prikazana tehnologija za proizvodnjo in celovit poslovni proces, kjer bo opisan 

poslovni model in vse kapacitete, potrebne za obratovanje take tovarne. 

 

5.1 Procesiranje IAG 

 

Kot alternativo konvencionalnim metodam predelave izrabljenih gum, ponuja 

Amandus Kahl GmbH & Co, podjetje iz Nemčije, cenovno ugodno različico, kjer na 

osnovi ambientne reciklaţe IAG ločimo vse osnovne sestavine, gumo, kovino in tekstil. 

Podjetje Amandus Kahl je proizvajalec strojev in opreme za stiskanje in granulacijo 

trdnih snovi z več kot 130 let delovnih izkušenj. Svojo poslovno pot je podjetje začelo 

kot proizvajalec mlinov in stiskalnic oziroma preš. V primeru reciklaţe IAG pridejo v 

uporabo ploščate matrične stiskalnice, ki delujejo na principu kolodroba. Vhodni 

produkt se s pomočjo kolesnih drobilnikov stiska skozi matrico in se drobi kot v mlinu. 

Prvo granulacijo po tej metodi so uvedli leta 1999 na Švedskem, leta 2003 pa so ta 

sistem dodatno izboljšali, danes pa se lahko pohvalijo z več kot 30 reciklaţnimi obrati v 

drţavah kot so Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Anglija, Španija, ZDA in Grčija ter 

Arabski Emirati, kjer je postavitev obrata pravkar v teku. 

Sistem za reciklaţo gum je zasnovan kompaktno in omogoča modularno 

sestavljanje, z zmogljivostjo sistema od 2,5 do 3 t vhodnega produkta na uro ter 

omogoča predelavo vseh tipov gum. Celoten proces vključuje različne stroje in naprave, 

kot je razvidno iz slike 5.1, ki so povezani med seboj s tekočimi trakovi in vibracijskimi 

mizami, katerih delovanje bom v nadaljevanju podrobneje predstavil. 
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Slika 5.1 Prikaz tipične Kahl proizvodne linije 

 
 

Vir: Interno gradivo podjetja Amandus Kahl, 2010 

 

Tipična Kahl proizvodna linija je torej sestavljena kot sledi: 

 

 FAZA 1: Drobljenje, sekljanje. 

Dobavljene gume predhodno zdrobimo na različne velikosti med 50 do 80 mm. 

Dva rotacijska valja poskrbita za grobo mletje, na kar prek tekočega traku prispejo 

odkruški v granulator oziroma do Kahl ploščate matrične stiskalnice tipa 60-1250, ki 

predstavlja osrčje tovarne. 

 FAZA 2: Granulacija. 

Kahl ploščate matrične stiskalnice delujejo na principu kolodroba, tako da zmeljejo 

odkruške tovornih gum velikosti 50 do 80 mm in avtomobilskih gum velikosti 100 do 

150 mm, na granule velikosti 0,2 do 20 mm. Granule, večje od 6 mm, potujejo skupaj z 

odkruški v ponovno granulacijo. 

 FAZA 3: Odstranjevanje kovine. 

Kovinske delce s pomočjo magnetov ločimo in očistimo gumenih zrn, spojene 

zmesi pa se ponovno vrnejo v granulator, kjer se dokončno ločijo. Visoko kakovostna 

kovina, s čistostjo nad 99 % se zbira v zbiralnikih in dosega cene nad 100 €/t. 

 FAZA 4: Presajanje in pakiranje. 

Po postopku granulacije potujejo granule skozi trofazni vakuumski sistem 

presajanja in sortiranja, kjer zrna dokončno očistimo vseh tujk kot so delci kovin, 

tekstila, rudnine, steklo, prah in hlapi. Aspirator, ki ga sestavlja ciklon, filter, ventilatorji 

in cevi, izloči prah, tekstil in hlape. Ta sitem onemogoča, da gre prah v okolje. Končen 
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produkt je pakiran v vreče različnih velikosti do maksimalno 1 t ali v silose, odvisno od 

ţelja kupcev. 

 

V proizvodno linijo je prav tako vključen rezervoar za doziranje in hranjenje 

odkruškov, ki so namenjeni granulaciji, s katerim si lahko zagotovimo nemoteno 

dnevno proizvodnjo, tudi v primeru, da zaradi višje sile dnevna dobava IAG izostane ter 

električni nadzorni sistem za avtomatsko delovanje in naoljenje proizvodne linije. 

Podroben načrt in slike strojev so v prilogi diplomske naloge. 

 

5.2 Pridobivanje novih in koristnih produktov 

 

Končni produkt reciklaţe je gumeni granulat, kovina in tekstil, ki ga pridobimo v 

naslednjih količinah: 

 

 Gumeni granulat, ca. 60 %, 

 Kovina, ca. 20 %, 

 Tekstil, ca. 20 %. 

 

5.2.1 Granulat 

 

Kot rečeno je gumeni granulat produkt reciklaţe izrabljenih gum, ki je viden na 

sliki 5.2. 

 

Slika 5.2 Recikliran granulat 

 
 

Vir: Interno gradivo podjetja Amandus Kahl, 2010 

 

Ker pa se guma kot takšna v procesu predelave lahko pojavi v različnih velikostih, 

jo poimenujemo prav glede na velikost njenih delcev. 
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Tabela 5.1 Poimenovanje gumenih delcev glede na njihovo velikost 

Nazivi v angleškem jeziku s prevodi Velikost gumenih delcev 

Shread – drobec 50 – 300 mm 

Chips – odkrušek 10 – 50 mm 

Granulat – zrno 0,5 – 15 mm 

Puder – prah 0 – 0,5 mm 

 

Vir: Interno gradivo podjetja Amandus Kahl, 2010 

 

Uporabnost in povpraševanje po gumenem granulatu narašča iz leta v leto, 

posledično pa se viša tudi njegova cena. Cena granulata je še posebej pomembna za 

naše poslovanje, saj je pomemben dejavnik pri ugotavljanju rentabilnosti poslovanja. S 

pomočjo internih podatkov druţbe Amandus Kahl vemo, da je v letu 2009 dosegal trţno 

vrednost, ki je razvidna iz tabele 5.2. 

 

Tabela 5.2 Pribliţna trţna vrednost granulata v Franciji, jesen 2009 

Velikost granulata v mm Prodajna cena v €/t 

4 – 6 130 

2 – 4 150 

1 – 2 180 

0,5 – 1,5 220 

< 0,5 260 

 

Vir: Interno gradivo podjetja Amandus Kahl, 2010 

 

5.2.2 Kovina 

 

Visoko kakovostna kovina, s čistostjo nad 99 %, dosega po internih podatkih 

podjetja Amandus Kahl visoko trţno vrednost. Jeseni leta 2009 je bila trţna vrednost le-

te ca. 150 €/t, kar je moţno videti na sliki 5.3. 
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Slika 5.3 Reciklirana kovina 

 
 

Vir: Interno gradivo podjetja Amandus Kahl, 2010 

 

5.2.3 Tekstilna vlakna 

 

Tekstilna vlakna zaradi premajhne čistosti dosegajo nizke trţne vrednosti in se 

navadno uporabljajo kot sekundarno gorivo ali v proizvodnji izolacijskih materialov. V 

nekaterih primerih se uporabljajo tudi v jahalnem športu. Primer končnega produkta si 

je moţno ogledati na sliki 5.4. 

 

 Slika 5.4 Tekstilna vlakna 

 
 

Vir: Interno gradivo podjetja Amandus Kahl, 2010 
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6 POSLOVNI NAČRT ZA RECIKLAŢNI OBRAT 

 

Po definicije lahko poslovni načrt razumemo kot dokument, ki ga zapiše podjetnik 

ali podjetniška skupina pred pričetkom nekega novega posla in pred ustanovitvijo 

novega podjetja, oziroma pri nadaljevanju ali razvoju posla v obstoječem podjetju. 

Priprava poslovnega načrta zahteva ogromno znanj z različnih področij, saj moramo 

upoštevati različne vidike bodočega posla – finančnega, proizvodnega, trţenjskega, 

prodajnega in druge (Ruzzier et. al., 2008, 283). 

 

6.1 Povzetek 

 

Poslovni načrt je izdelan z namenom dokazati, da je recikliranje gum poslovno 

smotrna dejavnost za novoustanovljeno podjetje, ki je v sozvočju z reševanjem okoljske 

problematike. Podjetje bo ustanovilo tovarno za recikliranje gum in poslovalo v njej. 

Poslanstvo našega reciklaţnega obrata je razbremeniti Slovenijo IAG na okolju 

prijazen način. Naša vizija je postati vodilno podjetje za recikliranje gum v Sloveniji z 

uporabo učinkovitih in okolju prijaznih predelovalnih procesov. Cilji našega podjetja so 

zagotoviti konstantno dobavo IAG, reciklirati okrog dve tretjini vseh zbranih gum letno, 

proizvesti trţno zanimiv in konkurenčen produkt ter počasi, vendar s polnim elanom, 

širiti proizvodnjo. Podjetje namerava v prvem letu poslovanja pridobiti 60 % trţni deleţ 

na področju predelave IAG na območju Slovenije. Pravno-organizacijska oblika 

podjetja bo druţba z omejeno odgovornostjo. 

Ključne trţne priloţnosti in ključni dejavniki uspeha so: 

 

 Plačilo za sprejetje rabljenih gum t.j. pooblaščeni nosilec izvajanja skupnega 

načrta ravnanja z izrabljenimi gumami, Slopak, plača za odvzem le-teh. 

 Dobavne pogodbe s podjetjem Slopak, ki garantirajo dobavo izrabljenih gum za 

namen predelave. 

 Pridobitev in uporaba vrhunske tehnologije za proizvodnjo. 

 Proizvodnja trţno zanimivega produkta, kjer povpraševanje presega ponudbo. 

 Zakonodaja prepoveduje odlaganje gum na odlagališčih. Ustreznih objektov za 

snovno predelavo IAG v Sloveniji ni, termična predelava pa ni okolju prijazna in 

omogoča le predelavo gum manjših dimenzij ali predhodno zdrobljenih gum. 

 Zavod RS za zaposlovanje subvencionira zaposlitev brezposelnih oseb, ki so 

prijavljene na Zavodu za zaposlovanje v znesku 4.000 €, za eno leto zaposlitve 

za polni delovni čas.  
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 Stroški investicije za financiranje nakupa strojev in prostorov znašajo 5.259.143 

€.  

 Predvideni letni prihodki znašajo 1.918.000 €, z nad 350.000 € čistega dobička. 

Načrtovana ekonomska doba investicije je 5 let.  

 

Raziskave trţišča so pokazale, da obstajajo ogromne zaloge IAG v različnih 

industrijskih segmentih, kjer se letno zbere več kot 17.000 t IAG samo v Sloveniji, ni pa 

ustreznega načina, kako bi te gume zadovoljivo odstranili, saj predstavljajo tveganje za 

varstvo okolja. Prav zato sta načrtovana tehnologija in poslovni model tako enkratna 

poslovna priloţnost. 

Ministrstvo za okolje in prostor je sprejelo recikliranje gum oziroma snovno 

predelavo kot okolju prijazno gospodarsko panogo. Največja prednost pred konkurenco 

je privlačnost tehnologije in predelovalnega procesa. Tovrstno snovno predelovanje 

IAG ne proizvaja odpadkov in odplak, kar pomeni, da je okolju prijazna dejavnost in v 

skladu z novo Uredbo o gumah, ves predelan material pa se proda in izvozi v tujino. 

Snovno predelana guma iz IAG se ţe vrsto let uporablja v gumarski industriji in v 

industriji plastike. Nekaj primerov, kjer se reciklirana guma oziroma granulat uporablja: 

 

 Avtomobilski deli, 

 Avtomobilske gume, 

 Gradbeni proizvodi, 

 Materiali za kritje hiš, 

 Prevleke in tesnilna sredstva, 

 Kontejnerji za nevarne odpadke, 

 Nepnevmatske gume, 

 Podplati na čevljih, 

 Industrijski proizvodi. 

 

Povpraševanje po reciklirani gumi je veliko, tako pri domačih kot pri tujih 

podjetjih. Povpraševanje po recikliranem materialu daleč presega ponudbo. Priloţnost 

za ustanovitev tovarne za recikliranje gume se je torej pojavila zaradi velikega 

povpraševanja po reciklirani gumi in zaradi skrbi za varstvo našega okolja, saj se 

zavedamo negativnih posledic, ki jih imajo IAG na našo zeleno deţelo Slovenijo. 
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6.2 Analiza trga 

 

Pri analizi trga smo zaradi neaţurnosti Ministrstva za okolje in prostor uporabili 

razpoloţljive podatke iz leta 2007 in 2008: 

 

 V Sloveniji se vsako leto zbere več kot 17.000 t IAG različnih velikosti. 

Potrošniki in podjetja morajo za razgradnjo starih gum plačati tako trgovcu, ob 

nabavi novih gum, kot na odlagališčih. Posledično se vsako leto v Sloveniji 

nezakonito odloţi več tisoč gum. Po EU Direktivi je ţe od leta 2004 

prepovedano odlagati na odlagališče cele izrabljene gume, od leta 2007 pa tudi 

razrezane izrabljene gume. 

 V letu 2007 so v Sloveniji snovno predelali 5.553 t izrabljenih gum (mleta in 

neprečiščena guma), v izvoz se je odpeljalo 3.407 t, v cementarnah pa se je 

energetsko predelalo 6.966 t izrabljenih gum. Ni podatka o tem, koliko gum se 

nahaja na ilegalnih deponijah. 

 Nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z IAG, Slopak, plačuje cementarnam 

in drugim predelovalcem, da sprejmejo IAG v predelavo. 

 Na svetovnem trgu proizvajalci izdelkov iz izrabljene gume podpisujejo 

dolgoročne pogodbe za nakup in dobavo reciklirane gume. 

 

6.2.1  Analiza konkurence 

 

Trenutno v Sloveniji ni proizvodnje, ki predeluje ali reciklira gumo tako, da bi 

nastal trţno zanimiv proizvod, ki bi bil v skladu z zakonodajo. Večina IAG gre v 

termično predelavo v Lafarge Cement in Lafarge Perlmooser ali pa se izvozi v tujino. 

Večina tujih izvajalcev te dejavnosti predeluje gumo za odlagališča. Le nekateri 

izvajalci proizvajajo reciklirano gumo oziroma granulat. Tovarna bo edinstvena v 

Sloveniji, saj bo reciklirala vse vrste gum, vključno z gumami delovnih strojev. Obstaja 

velika konkurenčna prednost pri predelavi velikih izrabljenih gum, saj termična 

predelava omogoča le predelavo gum manjših dimenzij ali predhodno zdrobljene gume, 

kar povzroča dodatne stroške. 

Razpolagali bomo z najbolj stroškovno učinkovito in napredno tehnologijo, ki je 

trenutno na voljo na trţišču. To pomeni da: 

 

 Naloţba gre v stroje za recikliranje gume, ki so kos vsakdanjemu recikliranju 

gum in se ne pokvarijo. 
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 Večina strojev, ki jih v naši drţavi trenutno uporabljajo, je neprimerna za to 

delo. Stroji, ki jih uporabljajo drugi, ne morejo proizvesti mlete gume takšnih 

norm, ki jih potrebuje trţišče. Zato nameravamo vstopiti v trţišče, kjer ne bomo 

imeli neposredne konkurence. 

 Tehnologija je rezultat dolgoletnega strateškega načrtovanja za varnost, ima 

dolgo ţivljenjsko dobo, predstavlja posredno preprečevanje poţarov in povečano 

povračilo sredstev v naloţbo. 

 

Poslovni model in načrt zajemata vsa ta področja in ponujata večjo prednost pred 

konkurenco. Tovarna ne bo proizvajala odpadnega materiala, saj se celoten material, kot 

je granulat, jeklena ţica in tekstil, prodajo naprej. Prav tako ne bo nevarnih odplak. 

 

6.2.2 Analiza kupcev 

 

Pri analizi kupcev je potrebno poudariti, da se bodo naši produkti oziroma storitve 

prodajale izključno pravnim osebam, se pravi, da prodaja fizičnim osebam ne pride v 

poštev. Kupci se v grobem delijo na tiste, ki kupujejo blago za lastno uporabo, kar 

pomeni, da recikliran produkt koristijo kot surovino v svoji proizvodnji ter na kupce, ki 

kupujejo blago za nadaljno prodajo. 

Poznamo šest glavnih produktov, ki jih pridobivamo iz recikliranih gum: 

 

 minus 0,5 mm puder, 

 od 0,5 mm do 2 mm granulat, 

 od 2 mm do 4 mm granulat, 

 od 4 mm do 6  mm granulat, 

 kovina, 

 tekstilna vlakna. 

 

Največje povpraševanje je po 4 mm granulatu, toda tovarna lahko proizvede vse 

tipe proizvodov. Zaradi mnogovrstne uporabe teh produktov je povpraševanje v EU in 

drugod po svetu ogromno in bo presegalo proizvedene količine. Uveljavljena trţišča za 

granulat proizvajajo iz njega naslednje proizvode: 

  

 Varnostne ograje   Preproge  Predpraţniki 

 Namakalne naprave  Deske in obloge  Ţelezniška kriţišča 

 Talna kritja  Nogometna igrišča  Gumiran asfalt 

 Gnojila za zemljo  Zvočne ograje  Hitrostne grbine 
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 Nega dreves  Obrambne plasti  Prometni stoţci 

 

Druga delitev kupcev pa je na kupce, ki kupujejo naše storitve. Storitev, ki jo 

ponujamo je snovna predelava - reciklaţa IAG, ki je po novi Uredbi o gumah, v primeru 

podpisa pogodbe s podjetjem Slopak, plačljiva iz naslova razširjene proizvajalčeve 

odgovornosti in takse za razgradnjo IAG. 

Tudi v primeru nesodelovanja s podjetjem Slopak imamo na voljo še več dodatnih 

področij, na katere se lahko podamo: 

 

 Izvajalci, ki centralizirajo zbiranje, vendar jim poteče koncesija (npr. Albin 

Promotion d.o.o.). 

 Rudarstvo, ki proizvaja ogromne zaloge rabljenih tekočih trakov in druge 

odpadne gume. 

 Prevozniška podjetja (npr. Veolia d.d., Viator & Vektor d.d., Interevropa d.d., 

itd.). 

 Kmetje, ki so jim prepovedali tradicionalne metode odlaganja gum s kmetijskih 

strojev. 

 

Kupci se med različnimi podjetji, nami in našo konkurenco odločajo na podlagi več 

faktorjev: od cene, kvalitete, hitrosti proizvodnje in dobave, do raznolikosti ponudbe ter 

dobrega imena. 

 

6.2.3 SWOT analiza 

 

S poslovnim načrtom naredimo popis prednosti in slabosti, vpletenih v posel znotraj 

podjetja, ter predvidimo priloţnosti in nevarnosti trga, na katerega se podajamo 

(Ruzzier et. al. 2008, 283). Uveljavil se je izraz SWOT analiza – strength (prednost), 

weakness (slabost), opportunity (priloţnost) in threat (nevarnost), oziroma PSPN 

matrika. Pri naši matriki smo se usmerili na prednosti, slabosti, priloţnosti in nevarnosti 

našega podjetja v primerjavi z obstoječimi konkurenti v Sloveniji, na področju reciklaţe 

izrabljenih avtomobilskih gum. 

 

Prednosti: 

 

 Končni produkt z visoko dodano vrednostjo. 

 Trţna vrednost končnih produktov, proizvedenih s Kahl tehnologijo, je višja v 

primerjavi s konkurenčnimi produkti. 

 Cena recikliranega materiala je niţja v primerjavi s ceno osnovnega materiala, 

zato so izdelki narejeni iz recikliranih materialov cenejši. 
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 Strokovni pristop in dobro poznavanje zakonskega in operativnega področja. 

 Reciklaţa je najbolj okolju prijazna metoda predelave IAG, saj tovrstno snovno 

predelovanje ne proizvaja odpadkov in odplak. 

 To nam omogoča večjo pogajalsko moč pri podpisovanju pogodb z nosilcem 

izvajanja skupnega načrta ravnanja z IAG. 

 Zaradi dobrega imena podjetja Amandus Kahl imamo boljše pogoje pri 

pridobivanju obratovalnega in okoljevarstvenega dovoljenja. 

 Celotna proizvodna linija troši izključno električno energijo, tako da ne 

proizvaja škodljivih emisij. 

 Daljša ţivljenjska doba orodij v primerjavi s konkurenčnimi sistemi, s 

prepustnostjo nad 2.000 delovnih ur ne da bi se spremenila kakovost končnega 

produkta. Sistem ves čas deluje pri nazivni moči, kar pomeni, da lahko z 

osnovno linijo, brez vzdrţevanja, predelamo več kot 5.000 t IAG. Konkurenčni 

sistemi z obrabo rezil izgubijo do 50 % svoje moči. 

 Zaradi visoke ţivljenjske dobe orodij so stroški vzdrţevanja Kahl proizvodne 

linije niţji. Hitra in preprosta menjava orodja, ki traja ca. 1,5 h, poskrbi, da se 

izpad proizvodnje bistveno zmanjša. 

 Obremenitev okolja s hrupom je pod 85 dB(A). 

 

Slabosti: 

 

 Pri dobavi izrabljenih gum smo preveč odvisni od nosilca izvajanja skupnega 

načrta ravnanja z IAG. 

 Slaba finančna zmogljivost. 

 

Priloţnosti: 

 

 Po novi Uredbi o gumah morajo proizvajalci in pridobitelji, ki dajejo gume na 

trg, organizirati in financirati zbiranje in predelavo IAG. Nosilec izvajanja 

skupnega načrta ravnanja z IAG, Slopak, trenutno plačuje 45 €/t za predelavo le-

teh, s čimer si lahko delno pokrijemo stroške proizvodnje. 

 Letna količina zbranih IAG – več kot 17.000 t – presega potrebo po proizvodnih 

količinah, saj za nemoteno poslovanje zadostuje ţe 10.000 t. 

 Povpraševanje po recikliranem materialu na trgu daleč presega ponudbo. 

 Moţnost mednarodnega povezovanja in predelave IAG. 

 Uporabnost in povpraševanje po gumenem granulatu narašča iz leta v leto, 

posledično pa se dviguje tudi njegova cena. 

 Kljub gospodarski krizi trţna cena gumenega granulata ni padla. 
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 Zadnji kvartal letošnjega leta bo objava novega razpisa Save Tires d.o.o., ki je 

največji zavezanec na podlagi nove Uredbe o gumah in koordinator 

reprezentativne skupine proizvajalcev za izvedbo postopka za izbiro nosilca 

skupnega načrta ravnanja z IAG,  za vseh 158 zavezancev, vključenih v skupni 

načrt, za leto 2011. 

 Spremembe drţavnih predpisov in zakonodaje, ki so nam v prid. 

 

Nevarnosti: 

 

 Pojav novih konkurentov. 

 Nedobava vhodnih količin IAG, potrebnih za nemoteno poslovanje. 

 Nevarnost lobiranja in pojav monopolne konkurence. 

 Spremembe drţavnih predpisov in zakonodaje. 

 

6.2.4 Velikost tržišča 

 

Celoten potencial trţišča je v naslednjih petih letih praktično neomejen, saj bo 

pričakovano povpraševanje po proizvodnih materialih iz reciklirane gume precej 

preseglo samo proizvodnjo. Tukaj nismo upoštevali celotnega potencialnega svetovnega 

izvoznega trţišča, kjer je zanimanje za reciklirano gumo prav tako zelo visoko. Sčasoma 

se bodo našli še drugi načini za uporabo reciklirane gume, zato verjamemo, da se bo 

trţišče v prihodnosti zelo povečalo. 

 

6.3 Načrt trţenja 

 

Zaposlili bomo vodjo prodaje, ki se bo najprej posvetil razvijanju odnosov s 

podjetjem Slopak ter ostalimi dobavitelji v prvih šestih mesecih obratovanja. Nato pa se 

bo posvetil iskanju prodajnih poti in logističnemu upravljanju. 

Ceno produkta določa trg na podlagi povpraševanja in ponudbe. Cena storitve pa je 

odvisna od letnih pogajanj z nosilcem izvajanja skupnega načrta ravnanja z IAG. 

Okviren cenik je predstavljen v tabeli 5. 
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Tabela 6.1 Cenik proizvodov in storitev 

PRODUKT CENA v €/t 

snovna predelava 45 

od 4 mm do 6  mm granulat 130 

od 2 mm do 4  mm granulat 150 

od 1 mm do 2 mm granulat 180 

od 0,5 mm do 1,5 mm granulat 220 

minus 0,5 mm puder 260 

kovina 150 

tekstilna vlakna 20 

 

Vir: Interno gradivo podjetja Amandus Kahl in Slopak, 2010 

 

Končni produkt bo pakiran v vreče različnih velikosti do maksimalno 1 t ali v 

silose, odvisno od ţelja kupcev. 

 

6.3.1 Direktni marketing 

 

Kot smo ţe omenili v točki 6.2.2. Analiza kupcev, so se granulat in proizvodi iz 

njega ţe uspešno uveljavili na trţišču. Pri iskanju potencialnih strank za naše končne 

produkte in gradnji novih poslovnih odnosov se bomo posluţili direktnega marketinga, 

kjer bomo v obliki personalizirane pošte nagovarjali odgovorne osebe vodilnih podjetij 

v gumarski industriji. Vključno s personalizirano pošto se bo poslal paket, ki bo 

vseboval tako brošuro naših produktov kot testne vzorce le-teh. 

Na ta način si bomo prizadevali vzpostaviti poslovne kontakte ter ustvariti 

prepoznavnost našega podjetja v gumarski panogi. 

 

6.3.2 Pospeševanje prodaje 

 

Tipične metode oglaševanja, katerih smo vajeni, nam v našem primeru ne koristijo, 

saj ne prodajamo komercialnih produktov, narejenih za maso fizičnih oseb, temveč 

surovino za gumarsko industrijo in metalurgijo. V tem primeru bi si pomagali s 

spletnimi trţnicami kot so npr.: 
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 www.worldscrap.com, 

 www.recycleinme.com, 

 www.tradekey.com. 

 

Ali s pomočjo socialnega mreţenja za poslovneţe: 

 

 www.linkedin.com nudi platformo za povezovanje z več kot 60 milijoni 

strokovnjakov iz več kot 200.000 podjetij iz vseh industrijskih panog, 

 www.xing.com nudi osnovo za povezovanje z več kot devetimi milijoni 

strokovnih delavcev. 

 

Kot predelovalci IAG se bomo včlanili v evropsko zdruţenje za recikliranje 

izrabljenih gum – ETRA, ki je edino evropsko zdruţenje, predano izključno reciklaţi 

IAG. Organizacija ima okrog 250 članov, v več kot 47 drţavah, vključno s 25 drţavami 

EU. 

Prav tako se nameravamo včlaniti v ETRMA – evropsko zdruţenje proizvajalcev 

gum in gumenih izdelkov, kjer se srečujejo tako proizvajalci gumarske industrije kot 

ponudniki surovin. Razna srečanja in sejmi so idealne priloţnosti za predstavitev našega 

podjetja. 

Za vsako resno podjetje se spodobi, da ima urejeno, atraktivno in uporabniku 

prijazno spletno stran, kjer predstavi tako svoje podjetje, kot izdelke in storitve, ki jih 

ponuja. Tudi mi nameravamo ustvariti takšno spletno stran, ki bo obiskovalcu nudila 

vse potrebne informacije ter jo bomo z metodami optimizacije spletnih brskalnikov 

Google, Yahoo, Najdi.si in podobnimi, pospeševali na svetovnem spletu. 

 

6.3.3 Odnosi z javnostmi 

 

Po vzoru letošnje akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, bomo najmanj enkrat 

letno organizirali podobno kampanjo, imenovano Očistimo Slovenijo izrabljenih gum, 

ki jo bomo skušali zakoreniniti in jo spremeniti v vsakoletni običaj. Kot zanimivost bi 

omenil, da še dva meseca po omenjeni akciji niso uspeli pobrati in odstraniti izrabljenih 

gum, ki so bile del zbranih odpadkov in so kot edine ostale na zbirnih mestih. Preprost 

izlet na podeţelje potrjuje omenjeno dejstvo. 

Druge iniciative z lokalnimi upravami ponujajo veliko moţnosti za zbiranje 

dodatnih podpor in prepoznavanje koristnosti tovrstne proizvodnje za celotno druţbo. V 

komunikaciji z javnostjo bomo poudarjali prednosti za ohranitev narave in tako dobili 

podporo tudi na njihovi strani. Tako podjetju Slopak, kot ostalim dobaviteljem IAG, 
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bomo razdelili promocijski material, da bodo lahko zagovarjali okoljevarstveni pomen 

recikliranja. 

Udeleţili so bomo tudi raznih TV diskusij na področju okoljevarstva in industrijske 

panoge, kjer bomo zagovarjali prednosti recikliranja pred termično predelavo. 

 

6.3.4 Zagotavljanje kakovosti 

 

Obvezujemo se, da bomo druţbeno odgovorna gospodarska druţba. Prav tako se 

zavedamo odgovornosti za ohranitev konstantne kakovosti proizvodnje, ki popolnoma 

ustreza potrebnim specifikacijam in pravilni dokumentaciji ter ki bo zadovoljila tako 

potrebe kot pričakovanja strank. 

Izdelan sistem za ohranjanje kakovosti, ki ga bo tovarna aplicirala, vodi k 

učinkovitemu in uspešnemu izvajanju dela z minimalnimi napakami in popravki. Glede 

zagotavljanja kakovosti je naš cilj: 

 

 doseči, ohraniti in nenehno izboljševati kakovost storitev, 

 izboljšati učinkovitost in uspešnost dejavnosti, 

 zagotoviti strankam, da se izpolnjujejo njihove zahteve glede kvalitete, 

 motivirati zaposlene h kvalitetnemu in inovativnemu delu. 

 

V okviru poslovnih načel se zavezujemo, da bomo prispevali k trajnostnemu 

razvoju, z iskanjem ravnovesja med kratkoročnimi in dolgoročnimi interesi ter z 

vključevanjem gospodarskih, okoljskih in socialnih vidikov v poslovno odločanje. 

 

6.4 Načrt distribucije 

 

Osredotočali se bomo predvsem na razvoj povezav s tujimi poslovnimi partnerji in 

iskanju rednih odjemalcev končnega produkta. Dobave bomo postopoma delili glede na 

geografsko območje, tako da bomo lahko razvili najbolj stroškovno učinkovito 

prevozno verigo in logistično oskrbo. Predelani material bo namenjen slovenskemu, 

nemškemu in drugemu izvoznemu trţišču. Glede na prakso planiramo, da bo kupec 

poskrbel za transport proizvodov ter pokril vse prevozne stroške blaga v tujino. 

 

6.5 Načrt proizvodnje 

 

 Kupili bomo predelovalni obrat od AMANDUS KAHL GmbH & Co, iz Hamburga 

v Nemčiji, ki uporablja enkratno tehnologijo. Tehnologija je preizkušena v svetu in 
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pripravljena za obratovanje. Imeli bomo izključno pravico za uporabo Amandus Kahl 

tehnologije v Sloveniji. Dobavitelj opreme bo poskrbel za montaţo opreme in podporo 

pri zagonu, usposabljanju zaposlenih ter pri zagonu poslovanja. Dobavitelj ima lastni 

ekonomski interes za uspešno poslovanje našega podjetja. 

Kupec bo priskrbel za vse kontejnerje oziroma tovornjake, ki so potrebni za 

transport proizvodov ter bo pokrival vse prevozne stroške blaga v tujino. 

Načrt proizvodnje smo podrobneje predstavili v poglavju 5.1. Procesiranje IAG. Pri 

polnem izkoriščanju bo tovarna lahko reciklirala 2,5 t IAG na uro oziroma 40 t na dan, 

kar je 10.000 t IAG na leto. Pri tem bo proizvedla 6.000 t granulata letno, 2.000 t 

jeklene ţice in 2.000 t tekstilnih vlaken. Napovedi temeljijo na začetni proizvodnji 2,5 t 

na uro, v dveh izmenah med 6:00 in 22:00 uro, od ponedeljka do petka. 

Z nosilcem izvajanja skupnega načrta ravnanja z IAG, Slopak, se bomo pogodbeno 

zavezali za dobavo, kar bo omogočilo dovolj veliko zalogo za nemoteno proizvodnjo. 

Izrabljene gume nam bodo dostavljali pooblaščeni zbiralci, ki so se v skladu z novo 

Uredbo o gumah pogodbeno zavezali za zbiranje in prevzem IAG od povzročiteljev. 

Trenutno zbiranje IAG zagotavljata dve podjetji, ki regijsko pokrivata Republiko 

Slovenijo, to sta Get Inţeniring in SME-TRA. Slopak za njihove storitve plača 50 €/t 

IAG. Prevoz se bo vršil s tovornjaki srednje kategorije. Predvidevamo dobavo 6 

tovornjakov med 8:00 in 16:00 uro, od ponedeljka do petka. Za sprejem gum bo določen 

prostor, kjer se bodo zloţile in sortirale glede na dimenzije: avtomobilske, tovorne, 

druge. 

Predelovali bomo lahko vse tipe gum: 

 

 Avtomobilske gume  Gume za zemeljska dela 

 Gume za tovornjake  Gume za motorna kolesa 

 Gume za viličarje  Gume za traktorje 

 Terenske gume  Gume za dirkalne avtomobile 

 

V skladišču bo samo guma, ki čaka na proizvodnjo, torej okrog 40 t oziroma 5000 

kosov IAG. Gume bodo oddaljene najmanj 3 m od zidov, stikal za luči in tako, da bo 

moţen prehod med njimi. Zaradi poţarne varnosti bodo gume skladiščene na določenem 

mestu, ki bo velikosti do 30 m
2
 in ne bodo naloţene višje od 3 m. 

Za transport produktov reciklaţe bo poskrbel kupec ter hkrati pokril vse prevozne 

stroške za blago. Gotove produkte bo odpeljal tovornjak tri krat na teden. 

Ta gospodarska panoga omogoča industriji gum in druţbi, da IAG raje reciklirajo 

kot odlagajo na smetiščih ali seţigajo. Proizvajalci in prodajalci gum, drţavne inštitucije 

in civilna druţba soglašajo, da je potrebno najti bolj učinkovit in čistejši način 

odstranjevanja gum, kot je sedanja praksa v Sloveniji. 
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6.6 Priloţnosti v prihodnosti 

 

6.6.1 Primer 1: 

 

Pri načrtu nadaljnjega razvoja podjetja lahko upoštevamo širitev proizvodnje iz 

dveh izmen na tri, kjer bi pri polnem izkoriščanju tovarna lahko reciklirala 60 t IAG na 

dan, kar je 15.000 t IAG na leto. Pri tem bi proizvedla 9.000 t granulata letno in 3.000 t 

jeklene ţice in 3.000 t tekstila. Obstoječo proizvodno linijo je brez nadgradnje strojev 

moţno razširiti na tri izmene. 

 

6.6.2 Primer 2: 

 

Zadnji kvartal leta 2010 bo objava novega razpisa Save Tires d.o.o. za poslovno 

leto 2011, za nosilca skupnega načrta ravnanja z IAG, kjer nameravamo kandidirati. Za 

leto 2010 je bil izbran Slopak, ki je ponudil storitev v znesku 105 €/t IAG, od tega gre: 

 

 ZBIRALCI (Get Inţeniring in SME-TRA): 50 €/t 

 PREDELOVALCI (Lafarge Cement in Lafarge Perlmooser): 45 €/t 

 ADMINISTRACIJA (Slopak): 10 €/t 

 

Ugotavljamo, da bi ob spremembi nosilca skupnega načrta ravnanja z IAG lahko 

prišlo do drugačne razdelitve sredstev. 

 

6.6.3 Primer 3: 

 

Čeprav je bila nova Uredba o gumah sprejeta šele avgusta preteklega leta, 

ugotavljamo, da je slabo zasnovana in predlagamo določene izboljšave. Po hrvaškem 

vzoru bi bilo potrebno obstoječo zakonodajo dopolniti z določbo, ki izrecno narekuje, 

da ima recikliranje prednost pred seţigom – termično predelavo v cementarnah, in da se 

z reciklaţo mora zajeti najmanj 70 % letne količine IAG ugotovljene na podlagi 

podatkov o količini uvoţenih in proizvedenih novih gum za preteklo leto. 

Za dodaten pritisk k uresničitvi predloga računamo na medije, ki bodo zagotovo 

posredno ali neposredno podprli predlog. V primeru spremembe zakonodaje 

predvidevamo, da se bo spremenila višina in struktura cene za razgradnjo IAG. 
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6.7  Vodstvena skupina in načrt kadrov 

 

6.7.1 Lastništvo in uprava 

 

Partnerji-investitorji bodo lastniki in upravitelji tovarne. Odgovorni bodo za tekoče 

poslovanje podjetja. 

 

6.7.2 Zunanji izvajalci in strokovne službe 

 

Zunanji poslovni partnerji bodo: 

 

 računovodski servis, 

 pravni zastopnik, 

 poslovna banka. 

 

6.7.3 Osebje 

 

Domače trţišče ponuja dovolj delavcev, ki iščejo zaposlitev. Podjetje bo pri iskanju 

kandidatov prosilo za pomoč Zavod RS za zaposlovanje, ki subvencionira zaposlitev 

brezposelnih oseb v znesku 4.000 € na osebo, za eno leto zaposlitve za polni delovni 

čas. Prednost je v tem, da ni potrebno veliko število delavcev z višjo kvalifikacijo. 

Zaposlili bomo primerno usposobljenega vodjo prodaje z izkušnjami in 

organizacijskimi sposobnostmi ter znanjem tujih jezikov. Njegovo začetno delo bo 

analiza prodajnih poti. Dobavitelj tehnologije bo poskrbel za začetek obratovanja, 

pomoţno opremo in usposabljanje osebja, ki bo delalo v tovarni. 

S pomočjo dobavitelja tehnologije bomo ocenili delo na delovnem mestu in 

omogočili, da bo vse potekalo v skladu z varnostnimi in drugimi predpisi. Pri tem si 

bomo pomagali s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 

na delovnih mestih. 

Načrtovani model predvideva zaposlitev vodje prodaje, ki bo skupaj z upravo 

skrbel za tekoče poslovanje tovarne. V tovarni se bo zaposlilo 14 ljudi, ki bodo delali 8 

ur v dveh izmenah, od ponedeljka do petka. Vodja proizvodnje in njegov namestnik 

bosta nadzirala vsako izmeno, drugih 12 zaposlenih pa bo delalo v proizvodnji kot 

mnogostranski delavci. Skupaj bo torej v tovarni zaposlenih 15 ljudi. 
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6.8 Prostori 

 

S pomočjo nepremičninske agencije Atrium nepremičnine d.o.o. smo poiskali 

primerno lokacijo za postavitev proizvodnega obrata. Predvidevamo nakup obstoječih 

proizvodno skladiščnih poslovnih prostorov v Limbušu, v okolici Maribora. Prostori se 

nahajajo v bliţini lokalne ceste Maribor - Dravograd, ki predstavlja idealen dostop do 

Avstrije in dalje do Nemčije, kamor se bo dobavljala večina končnih produktov. 

Prostori merijo 1.400 kvadratnih metrov, kar je več kot dovolj za delovanje obrata 

za snovno recikliranje gum ter hkrati ponuja dodatne prostore, kamor se lahko 

proizvodnja v prihodnje razširi, ne da bi morali iskati novo lokacijo. Prostori omogočajo 

idealno postavitev proizvodne linije, kakor tudi moţnost dostave s teţkimi vozili in 

shranjevanje kontejnerjev, ki se priklapljajo na polpriklopnike. 

Tovarna nudi dovolj prostora za do 20 zaposlenim, ima pisarniško poslopje ter 

popolnoma opremljene prostore za malico in prvo pomoč. Potrebno je le še nadgraditi 

električno napajanje in razdelilno ploščo ter vodno protipoţarno napeljavo. 

Nepremičnino sestavljajo (Atrium nepremičnine, 2010): 

 

Proizvodna hala, primerna za proizvodnjo: 

 

 1500 m
2
, tloris 25 x 60 m, 

 velikost vhodnih vrat 2 kos 7 x 3,5 m, 

 višina ob stenah 8 m, sleme 12 m, ločna streha, 

 dvorišče 900 m
2
. 

 

 

Aneks - razstavno, prodajni, pisarniški prostori: 

 

 560 m
2
, tloris 12,5 x 45 m, 

 višina ob cesti 4 m, ob steni hale 6 m, enokapnica, 

 v širini 4,5 m je na celotni dolţini odprta galerija 200 m
2
, 

 objekt s talnim, konvektorskim in radiatorskim ogrevanjem, 

 za pisarniške površine je trenutno opremljenih 150 m
2
. 

 

Infrastruktura: 

 

 lastna plinska postaja, 

 na objektu je priklop elektrike, vode, telekomunikacij. 
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6.9 Terminski plan  

 

Terminski plan prikazuje niz delovnih ciljev, ki so potrebni za dosego strateških 

ciljev, ki smo si jih zadali. Ključne aktivnosti, ki se bodo v tekočem letu vrstile so 

prikazane v sliki 6.1. 

 

Slika 6.1 Prikaz ključnih aktivnosti podjetja v prvih mesecih poslovanja 

 Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb 

BIROKRACIJA          

Registracija druţbe          

Pridobitev presoje vplivov na okolje 

in okoljevarstveno dovoljenje 

         

Uporabno dovoljenje          

Zbiranje finančnih sredstev          

Prijava na razpis Sava Tires          

POSTAVITEV PROIZVODNJE          

Namestitev opreme          

Testni zagon proizvodnje          

POSLOVANJE          

Začetek proizvodnje          

Uresničevanje obveznosti iz pogodb          

 
 

 Prva faza je registracija druţbe z omejeno odgovornostjo, vpis v poslovni 

register in odprtje transakcijskega računa ter zbiranje finančnih sredstev. 

 Meseca junija oddamo vloga na ARSO za pridobitev presoje vplivov na okolje 

in okoljevarstveno dovoljenje. 

 Do konca septembra pridobimo okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo 

odpadkov od ARSO. 

 Dva meseca po pravnomočni okoljevarstveni odločbi prejmemo gradbeno 

dovoljenje oziroma v našem primeru uporabno dovoljenje. 

 Novembra začnemo postavljati proizvodno linijo in uvajamo kader. 

 Decembra je testni zagon obrata ter vloga za obratovalno dovoljenje. 

 Zadnji kvartal 2010 je objava novega razpisa Sava Tires d.o.o. za poslovno leto 

2011, kjer lahko kandidiramo za nosilca izvajanja skupnega načrta ravnanja z 

IAG. 
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 Tovarna bi začela obratovati na začetku prvega kvartala 2011. 

 Prvih šest mesecev bomo namenili povišanju učinkovitosti obratovanja in 

uresničevanju obveznosti iz pogodb. 

 Proti koncu prvega leta poslovanja bomo ocenili moţnosti za povečanje 

proizvodnje. 

 Po prvih dveh letih bomo denarni preseţek namenili nakupu dodatne opreme in 

strojev. Naši proizvodi bodo visoko kakovostni na svetovni ravni in zato ne 

pričakujemo teţav z reklamacijami. 

 

6.10 Finančni načrt 

 

Finančni načrt je najpomembnejši del poslovnega načrta, saj prek njega potencialni 

investitorji ugotavljajo donosnost posla, podjetnik pa predvideva delovanje podjetja z 

različnih finančnih vidikov. S finančnim načrtom preverimo še zadnje morebitne 

slabosti naše začetne poslovne ideje (Ruzzier et. al., 2008, 348). 

Najpomembnejši vidik pri izdelavi finančnega načrta je oceniti investicijo in 

donosnost le-te. Pri tem smo si pomagali s finančno projekcijo kjer smo na podlagi trţne 

analize in analize konkurence predvideli srednji – realen scenarij. Za izdelavo izkazov 

smo uporabili pripomoček Slovenskega podjetniškega sklada. 

Pomembne predpostavke: 

 

 Pooblaščeni nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi gumami, 

Slopak, plača 45 €/t za odvzem in predelavo IAG. 

 Dobavne pogodbe s podjetjem Slopak garantirajo zadostno dobavo IAG. 

 Povpraševanje po reciklirani gumi presega ponudbo. 

 Zavod RS za zaposlovanje subvencionira zaposlitev brezposelnih oseb, ki so 

prijavljene na Zavodu za zaposlovanje v znesku 4.000 €, za eno leto zaposlitve 

za polni delovni čas.  

 Stroški investicije za financiranje nakupa strojev in prostorov znašajo 5.259.143 

€.  

 Predvideni letni prihodki znašajo 1.918.000 €, z nad 350.000 € čistega dobička. 

Načrtovana ekonomska doba investicije je 5 let. 

 Posojilo za začetne investicije bomo najeli po 4,3 % obrestni meri, kjer fiksni del 

znaša 3,5 %, Euribor pa 0,846 %. Glede na visoko investicijo predpostavljamo, 

da ima ustanovitelj 30 % lastnih sredstev s čimer bo laţje pridobil bančno 

posojilo. 

 Naši kupci nam bodo plačali storitve takoj, ob opravljeni storitvi. 



Poslovni načrt za reciklažni obrat 

57 

 

 

 Naši kupci recikliranih produktov nam bodo plačali takoj, ob nabavi blaga, kar 

je običajno v naši panogi. 

 Zalog ne bomo potrebovali. 

 Uporabljali bomo 20 % stopnjo amortizacije za vozila in mehanizacijo ter 4 % 

stopnjo amortizacije za poslovne prostore. 

 V prilogi je izdelana celotna projekcija, kot jo narekuje podjetniški sklad. 

 

6.10.1 Poslovni in finančni kazalniki 

 

V tabeli 6 so prikazani osnovni poslovni in finančni kazalniki. V prvem letu bo 

podjetje ustvarilo 16.000 € prihodkov in 752 € dobička. V drugem letu, ko bo 

proizvodnja v polnem teku, bo ustvarilo 1.962.000 € prihodkov in 375.812 € dobička. 

Od tretjega leta naprej bodo realizirani prihodki enaki. V simulaciji nismo upoštevali 

vpliva sprememb prodajnih cen, saj ni bilo večjih nihanj v preteklosti. Dodana vrednost 

na zaposlenega je visoka. 
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Tabela 6.2 Poslovni in finančni kazalniki 

Kazalniki poslovanja 
2010 2011 2012 2013 

plan plan plan plan 

Število zaposlenih delavcev 4  15  15  15  

Čisti prihodki od prodaje v EUR 16.000  1.962.000  1.918.000  1.918.000  

Čisti dobiček(+) izguba(-) v EUR 752  375.812  366.548  392.305  

Dodana vrednost v EUR   13.000  1.622.000  1.578.000  1.578.000  

Dodana vrednost na zaposlenca  13.000  108.133  105.200  105.200  

          

Stopnja finančne varnosti 30,01 39,99 51,52 65,40 

Donosnost kapitala 0,05 19,23 15,79 14,46 

Donosnost sredstev 0,01 7,69 8,14 9,46 

Dolgoročno finančno ravnovesje 1,00 1,00 1,00 1,00 

          

Deleţ prihodkov ustvarjenih izven 

Evropske Unije         

Deleţ prihodkov ustvarjenih izven 

Republike Slovenije   74,82 76,54 76,54 

          

Višina neto obratnega kapitala 100.752 555.370 1.000.724 1.471.835 

Kratkoročna sredstva 100.752 555.370 1.000.724 1.471.835 

Kratkoročne obveznosti         
 
 

6.10.2 Izkaz uspeha 

 

V tabeli 7 je prikazana projekcija izkaza poslovnega uspeha za štiriletno obdobje, 

ker nam pripomoček Slovenskega podjetniškega sklada ni dopuščal moţnosti petih let. 

Podjetje ustvari največ prihodkov iz naslova prodaje gumenega granulata in nato s 

prodajo kovin. Najmanj ustvari podjetje s prodajo tekstilnih vlaken. 450.000 € drugih 

prihodkov ustvari podjetje z reciklaţo IAG, ki je subvencionirana s strani takse za 

razgradnjo gum. Na finančni rezultat pomembno vplivajo visoki stroški amortizacije in 

stroški financiranja. Podjetje bo najelo kredit v znesku 3.681.400 €, za dobo 5 let in 

obrestno mero 4,3 ter moratorij za 1 mesec. Kredit in stroške obresti vračamo mesečno, 

kar je enako 60 obrokov. 
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Tabela 6.3 Izkaz poslovnega uspeha 

Postavka v EUR 
2010 2011 2012 2013 

plan plan plan plan 

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 16.000  1.962.000  1.918.000  1.918.000  

Čisti prihodki na domačem trgu 16.000  494.000  450.000  450.000  

Čisti prihodki na trgu EU   1.468.000  1.468.000  1.468.000  

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI         

KOSMATI DONOS OD 

POSLOVANJA 16.000  1.962.000  1.918.000  1.918.000  

POSLOVNI ODHODKI 15.060  1.348.469  1.348.469  1.348.469  

Stroški blaga, materiala in storitev 3.000  280.000  280.000  280.000  

Nabavna vrednost blaga         

Stroški porabljenega materiala         

Stroški surovin in materiala         

Stroški pomoţnega materiala         

Stroški nadomestnih delov         

Drugi stroški materiala         

Popravek vrednosti         

Stroški storitev 3.000  280.000  280.000  280.000  

Stroški promocijskih aktivnosti         

Izdelava proizvodov         

Stroški prevoznih storitev         

Stroški vzdrţevanja   100.000  100.000  100.000  

Stroški najemnin         

Stroški drugih storitev 3.000  180.000  180.000  180.000  

Stroški dela 12.060  180.903  180.903  180.903  

Stroški plač 10.860  162.903  162.903  162.903  

Stroški pokojninskih zavarovanj         

Stroški drugih zavarovanj         

Drugi stroški dela 1.200  18.000  18.000  18.000  

Odpisi vrednosti, amortizacija   827.566  827.566  827.566  

 Neopredmetena sredstva   28.263  28.263  28.263  

 Opredmetena osnovna sredstva   799.303  799.303  799.303  

Poslovni prostori/zgradba   44.000  44.000  44.000  

Oprema, vozila, mehanizacija   755.303  755.303  755.303  

Drugi poslovni odhodki   60.000  60.000  60.000  

DOBIČEK/IZGUBA IZ 

POSLOVANJA 940  613.531  569.531  569.531  

FINANČNI PRIHODKI         

FINANČNI ODHODKI   143.767  111.347  79.150  

DRUGI PRIHODKI         

DRUGI ODHODKI         

CELOTNI DOBIČEK/IZGUBA 940  469.764  458.185  490.381  

DAVEK IZ DOBIČKA 188  93.953  91.637  98.076  

ODLOŢENI DAVKI         

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA 752  375.812  366.548  392.305  

Povprečno število zaposlenih na 

podlagi delovnih ur 
1,00  15,00  15,00  15,00  

Število zaposlenih 31. decembra 4  15  15  15  
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6.10.3 Načrt izkaza denarnega toka 

 

Podjetje izkazuje v vseh letih pozitivni denarni izid, kar pomeni, da je v vseh letih 

sposobno poravnati svoje obveznosti. 

 

Tabela 6.4 Načrt izkaza denarnega toka 

Postavka v EUR 
2010 2011 2012 2013 

plan plan plan plan 

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU         

Dobiček (izguba) pred obdavčitvijo 940  469.764  458.185  490.381  

Amortizacija   827.566  827.566  827.566  

Davki iz dobička -188  -93.953  -91.637  -98.076  

Zmanjšanje (- povečanje) poslovnih terjatev         

Zmanjšanje (- povečanje) zalog         

Povečanje (- zmanjšanje) poslovnih dolgov         

Povečanje za finančne odhodke   143.767  111.347  79.150  

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju 752 1.347.144 1.305.460 1.299.021 

          

DENARNI TOKOVI PRI NALOŢBENJU         

Prejemki (+) in izdatki (-) pri neopredmetenih 

dolgoročnih sredstvih -282.630        

Prejemki (+) in izdatki (-) pri opredmetenih 

osnovnih sredstvih -4.876.513       

Prejemki od kratkoročnih finančnih naloţb         

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naloţbenju -5.159.143       

          

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU         

Prejemki (+) za vplačan in izdatki (-) za vračilo  

kapitala 1.577.743        

Prejemki (+) in izdatki (-) za dolgoročne finančne 

obveznosti 3.681.400  -892.526  -860.106  -827.909  

Prejemki (+) in izdatki (-) za kratkoročne finančne 

obveznosti         

Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju 5.259.143  -892.526  -860.106  -827.909  

          

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV         

Denarni izid v obdobju 100.752  454.618  445.354  471.111  

Začetno stanje denarnih sredstev   100.752  555.370  1.000.724  

Končno stanje denarnih sredstev 100.752  555.370  1.000.724  1.471.835  
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6.10.4 Načrt bilance stanja 

 

Tabela 6.5 Bilanca stanja 

Postavka na dan 31.12. v EUR 
2010 2011 2012 2013 

plan plan plan plan 

DOLGOROČNA SREDSTVA 5.159.143  4.331.577  3.504.012  2.676.446  

Neopredmetena sredstva in DPČR 282.630  254.367  226.104  197.841  

Dobro ime         

Ostala neopredmetena sredstva 282.630  254.367  226.104  197.841  

Dolgoročne AČR         

Opredmetena osnovna sredstva 4.876.513  4.077.210  3.277.908  2.478.605  

Zemljišče         

Poslovni prostori/zgradba 1.100.000  1.056.000  1.012.000  968.000  

Oprema, vozila, mehanizacija 3.776.513  3.021.210  2.265.908  1.510.605  

Računalniki in oprema         

Drugo         

Naloţbene nepremičnine         

Dolgoročne finančne naloţbe         

Dolgoročne poslovne terjatve         

Odloţene terjatve za davek         

KRATKOROČNA  SREDSTVA 100.752  555.370  1.000.724  1.471.835  

Sredstva za prodajo         

Zaloge         

Kratkoročne finančne naloţbe         

Kratkoročne poslovne terjatve         

Denarna sredstva 100.752  555.370  1.000.724  1.471.835  

KRATKOROČNE AČR         

SREDSTVA 5.259.895  4.886.947  4.504.735  4.148.281  

KAPITAL 1.578.495  1.954.306  2.320.854  2.713.159  

Vpoklicani kapital 1.577.743  1.577.743  1.577.743  1.577.743  

Kapitalske rezerve         

Rezerve iz dobička         

Preseţek iz prevrednotenja         

Preneseni čisti dobiček/zguba   752  376.563  743.111  

Čisti dobiček/izguba  752  375.812  366.548  392.305  

REZERVACIJE IN DPČR         

Rezervacije         

Dolgoročne PČR         

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 3.681.400  2.932.641  2.183.881  1.435.122  

Dolgoročne finančne obveznosti 3.681.400  2.932.641  2.183.881  1.435.122  

Dolgoročne poslovne obveznosti         

Odloţene obveznosti za davek         

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI         

Obveznosti za odtujitev         

Kratkoročne finančne obveznosti         

Kratkoročne poslovne obveznosti         

KRATKOROČNE PČR         

OBVEZNOSTI DO VIROV SRED. 5.259.895  4.886.947  4.504.735  4.148.281  



Poslovni načrt za reciklažni obrat 

62 

 

6.10.5 Analiza točke preloma 

 

Za razliko od običajnih analiz točke preloma ugotavljamo, da bo poslovanje 

podjetja dobičkonosno ţe od samega začetka, z 752 € ustvarjenega čistega dobička. 

Prvo leto poslovanja bo podjetje imelo le stroške dela in stroške z administracijo. Ker 

bo zaposlilo delavce iz Zavoda RS za zaposlovanje, bo prejelo subvencijo s katero se 

bodo pokrili omenjeni stroški dela. S pomočjo moratorija bo podjetje začelo odplačevati 

obveznosti iz naslova posojil šele januarja 2011, ko bo zagnalo proizvodnjo in začelo 

ustvarjati prihodek. Ker pa bodo mesečni prihodki večji kot bodo mesečni odhodki, bo 

podjetje še naprej poslovalo z dobičkom.  

 

Slika 6.2 Prikaz točke preloma za prvih pet let poslovanja 
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7 SKLEP 

 

7.1 Povzetek ključnih ugotovitev diplomskega dela 

 

Celotna diplomska naloga temelji na prikazu postopka reciklaţe IAG kot dejavnosti 

prihodnosti in kot enkratno poslovno priloţnost, ki je v sozvočju z reševanjem okoljske 

problematike. Raziskave trţišča so pokazale, da obstajajo ogromne zaloge IAG v 

Sloveniji, ni pa ustreznega načina, kako bi te gume zadovoljivo odstranili na okolju 

prijazen način ter v skladu z novo Uredbo o  gumah.  

Svet EU in Ministrstvo za okolje in prostor so sprejeli recikliranje gum kot okolju 

prijazno gospodarsko panogo, ki ima prednost pred drugimi načini predelave. Prednosti 

reciklaţe se kaţejo v manjši porabi energije in s tem manjšim onesnaţevanjem okolja, v 

zmanjšanju potrebnega prostora za odlagališča odpadkov, v podaljšanju ţivljenjske 

dobe gumene zmesi kot izvorne snovi ter v niţji ceni reciklirane gumene zmesi, ki 

posledično vpliva na niţjo ceno končnega izdelka. Največja prednost ter privlačnost 

procesa reciklaţe je v tem, da snovno predelovanje gum ne proizvaja odpadkov in 

odplak. Tu je potrebno poudariti pomen dobrega odnosa med podjetjem in lokalno 

skupnostjo, ki zagotovo ugodno vpliva na konkurenčnost poslovanja. 

V Sloveniji trenutno ni predelovalnih zmogljivosti za recikliranje IAG v skladu z 

določbami nove Uredbe o gumah, ki zahteva, da po zaključku postopkov predelave 

pridobljene snovi ali stvari prenehajo biti odpadek. Edini način, ki ga v sklopu nove 

Uredbe trenutno v Sloveniji prakticiramo je termična predelava v Lafarge Cement ter 

izvoz v Avstrijo in v kratkem na Hrvaško, kar povzroča dodatne stroške prevoza in 

obdavčitve. 

Prav tako je v sklopu novega sistema razširjene proizvajalčeve odgovornosti za 

ravnanje z IAG predelava gum financirana s strani proizvajalcev in pridobiteljev, ki 

dajejo gume na trg. 

Na svetovnem trgu proizvajalci izdelkov v gumarski industriji podpisujejo 

dolgoročne pogodbe za nakup in dobavo reciklirane gume. Končni produkt reciklaţe je 

gumeni granulat, kovina in tekstil, produkti z visoko dodano vrednostjo, po katerih se 

tako v EU, kot na svetovnem trgu ogromno povprašuje. 

 

7.2 Ključni teoretični prispevki diplomskega dela 

 

Za razumevanje proučevane problematike in poslovne priloţnosti smo v 

teoretičnem delu:  
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 izdelali prikaz stanja na trgu ter prikaz postopkov ravnanja z IAG, 

 zbrali in analizirali tako evropsko kot slovensko zakonodajo, ki regulira 

proučevano področje ter v osrednjem delu diplomske naloge predstavili novo 

Uredbo o gumah in njene bistvene elemente pri organiziranju in financiranju 

zbiranja IAG, 

 preučili tehnične karakteristike IAG in recikliranega materiala. 

 

7.3 Povzetek glavnih predlogov in implikacij 

 

Glavni cilj diplomske naloge je bil izdelati idejno zasnovo in ekonomsko 

ovrednotiti smotrnost postavitve reciklaţnega obrata za predelavo IAG: 

 

 Plačilo za sprejetje rabljenih gum. 

 Dobavne pogodbe, ki garantirajo dobavo izrabljenih gum za namen predelave. 

 Pridobitev in uporabo vrhunske Kahl tehnologije za reciklaţo. 

 Proizvodnja trţno zanimivega produkta, kjer povpraševanje presega ponudbo. 

 Zakonodaja prepoveduje odlaganje gum na odlagališčih. Ustreznih objektov za 

snovno predelavo IAG v Sloveniji ni, termična predelava pa ni okolju prijazna in 

omogoča le predelavo gum manjših dimenzij. 

 

Rezultati tega dela predstavljajo urejen poslovni načrt za ustanovitev obrata za 

reciklaţo IAG. 

 

7.4 Omejitve diplomskega dela 

 

Pri pisanju diplomske naloge smo si zaradi pomanjkanja literature in zaradi 

poslovnih skrivnosti obravnavane tematike pomagali predvsem s tujimi internetnimi 

viri. Zaradi nevarnosti konkurence in zaradi strahu pred zlorabami podatkov smo imeli 

teţave pri pridobivanju informacij o proizvodnem procesu reciklaţe, o ceni tehnologije 

in o ceni recikliranih produktov. V poslovnem načrtu smo poskusili zajeti čim več 

bistvenih informacij, pomembnih za ekonomsko in ekološko ovrednotenje poslovne 

ideje. Nekatere cene v finančnem načrtu smo zaradi pomanjkanja informacij morali 

predpostaviti. 
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7.5 Moţnosti nadaljnega raziskovanja 

 

Čeprav so v preteklosti nekatera podjetja v Sloveniji ţe poskušala postaviti objekt 

za snovno predelavo IAG in poslovati v njem, so zaradi slabih raziskav v zgodnji fazi 

planiranja narobe zasnovali celotno poslovanje, kar se zaradi vse stroţje zakonodaje s 

področja varstva okolja ni obneslo. Moţnosti nadaljnega raziskovanja se kaţejo 

predvsem na tehničnem področju ravnanja z IAG, kjer se bodo v prihodnosti zagotovo 

pojavile inovacije ali invencije, ki bodo še bolj ekološko in ekonomsko ugodne z vidika 

višine naloţb, cene proizvodnje, čistosti recikliranega materiala itd. 
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