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1 GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI 
 
Dejavnost podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je »gospodarno ravnanje z 
odpadki«, kar pomeni ponuditi uporabnikom na območju domače regije ter pri določenih vrstah 
odpadkov v celotni Sloveniji storitve, s katerimi se zagotavlja upoštevanje prednostnega vrstnega reda 
hierarhije ravnanja z odpadki: 

 
1. preprečevanje, 
2. priprava za ponovno uporabo, 
3. recikliranje, 
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in  
5. odstranjevanje odpadkov. 
 
To lahko ponazorimo z naslednjo shemo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preprečevanje 
S pomočjo medijev (TV, radio, časopis), brošur, nalepk, raznih projektov, akcij, natečajev (npr. 
Odpadno je uporabno) in dogodkov (npr. sodelovanje pri Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov) 
si prizadevamo vzgajati in osveščati ljudi, zlasti otroke in mladino, da bi v kar največji meri 
preprečevali nastajanje odpadkov oziroma s premišljenimi nakupi ter gospodarnim ravnanjem z 
odpadki njihovo količino znižali na minimum. 
 
Ponovna uporaba 
Z ločenim zbiranjem odpadkov prispevamo k temu, da se odpadki plasirajo v ponovno uporabo (npr. 
RE-USE tekstila).  
 
Reciklaža, kompostiranje 
Ločeno zbrane odpadke kot so papir, steklo, električna in elektronska oprema predajamo v nadaljnjo 
predelavo in na ta način pridobimo iz njih sekundarne surovine. Ločeno zbrane biološke odpadke pa 
predamo na kompostiranje in iz njih nastane kompost, ki ga lahko ponovno uporabimo. 
 
Energija iz odpadkov 
Evropska okoljska zakonodaja in zakonodaja na področju celostnega obvladovanja odpadkov 
podpirata uporabo odpadkov v energetske namene. V EU danes deluje že več kot 400 objektov izrabe 
energije iz odpadkov, v izgradnji in načrtovanju so še novi. 
 
Odlaganje 
Preostanek mešanih komunalnih odpadkov predajamo v odstranitev izvajalcu gospodarske javne 
službe obdelave in odlaganja odpadkov. Le-ta pred odlaganjem izvrši še obdelavo in izloči uporabne 
materiale. Na ta način se dalj časa ohrani dragocen odlagalni prostor, industriji pa se vrnejo 
sekundarne surovine. 
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Dejavnost podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. obsega: 
 

• aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v 12 občinah UE Murska 
Sobota in 6 občinah UE Lendava 

• zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov v 19 občinah (kot del gospodarske javne službe ali kot 
podizvajalec izvajalca javne službe) 

• zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov pri gospodarskih subjektih, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na območju celotne Slovenije. 

 
 
Poslovni program: 
 
• ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 
• ravnanje s kosovnimi odpadki 
• zbiranje oblačil in obutve 
• sanacija divjih odlagališč 
• upravljanje zbirnih centrov  
• izdajanje gradiv za informiranje in osveščanje 
• ravnanje z nevarnimi in posebnimi odpadki 
• ravnanje z jedilnim oljem 
• ravnanje z organskimi kuhinjskimi odpadki 
• ravnanje z mulji iz čistilnih naprav 
• čiščenje lovilcev olj in masti  
• črpanje in čiščenje greznic in rezervoarjev 
• visokotlačno čiščenje in prebijanje odtočnih kanalov 
• storitve peskanja 
• ravnanje z gradbenimi odpadki 
• okoljsko svetovanje, vključno z izdelavo načrtov gospodarjenja z odpadki 
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2 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA 
SAUBERMACHER – KOMUNALA  

 
• Poslanstvo 
 
USTVARJAMO ZDRAVO OKOLJE 
 

- za zaposlene 
- za bivanje (čista narava) 
- za ostale deležnike (kupci, dobavitelji, lastniki, ožja in širša družbena skupnost) 

 
Podjetje Saubermacher- Komunala je na področju, kjer izvaja svoje storitve, verodostojen in 
kompetenten izvajalec dejavnosti gospodarnega ravnanja z odpadki. Človek s svojimi željami in 
potrebami je za nas v ospredju, visoko kakovost, varovanje okolja ter varnost in zdravje pri delu na 
vseh področjih pa uvrščamo med naše prednostne naloge. Cilj naših dejavnosti je izpolnitev oz. 
preseganje pričakovanj vseh odjemalcev – zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, lastnikov ter ožje in širše 
družbene skupnosti, ki temelji na dolgoročnem partnerstvu, družbeno odgovornem ravnanju, 
trajnostnem razvoju in naravnanosti na gospodarski uspeh. 
 
• Vizija 
 

Postajamo vodilno podjetje, ki nudi celovite rešitve gospodarnega ravnanja z odpadki v 
Sloveniji. 
 
Merjeno po: 

- zadovoljstvu strank 
- zadovoljstvu zaposlenih 
- inovativnosti 

 
• Vrednote 
 

1. usmerjenost k strankam 
2. skrb za zaposlene 
3. poslovna odličnost 
4. gospodarnost 
5. družbena odgovornost 
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3 DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 
V podjetju se zavedamo, da nam družbena odgovornost (odgovorno podjetništvo) omogoča ohranjanje 
ekonomske uspešnosti in doseganje poslovnih prednosti z izgrajevanjem ugleda in pridobivanjem 
zaupanja ljudi, ki delajo z nami ali živijo v bližini našega podjetja. 
 
Zavedamo se, da si naše stranke želijo zanesljivega dobavitelja z dobrim slovesom, ki je plod 
kakovostnih storitev. Naši dobavitelji si želijo partnerja, ki bo pravočasno poravnaval svoje 
obveznosti. 
 
Okoliška skupnost hoče biti prepričana, da delujemo družbeno in okoljsko odgovorno. 
 
Ne nazadnje pa si naši zaposleni želijo delati v podjetju, na katerega so ponosni in za katerega vedo, 
da ceni njihov prispevek. 
 
Družbena odgovornost lahko prinese našemu podjetju neposredne koristi in zagotovi njegovo 
dolgoročno uspešnost. 
 
Kako uresničujemo družbeno odgovornost v podjetju Saubermacher – Komunala? 
 
ZAPOSLENI 
 
• Obveščanje zaposlenih o tem, kako je njihovo delo pomembno.  
• Upoštevanje želja zaposlenih in sodelovanje zaposlenih pri poslovnih odločitvah. 
• Nezaposlovanje otrok in nediskriminatornost do različnega spola, rase, verske pripadnosti. 
• Uveden standard OHSAS 18001 - sistem varnosti in zdravja pri delu. 
• Pridobljen osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. 
• Nagrajevanje po rezultatih dela. 
• Stalno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih (program v podjetju). 
• Izbira najboljših zaposlenih. 
• Skrb za zdravje in dobro počutje zaposlenih. 
 
DOBAVITELJI 
 
• Dobaviteljem omogočamo, da za svojo kakovostno storitev ali izdelek prejmejo primerno plačilo v 

dogovorjenem roku, da lahko dostojno preživijo. 
• Trend nabav izdelkov in storitev, ki so okolju prijaznejše. 
 
ODNOS DO OKOLJA 
 
• Vpeljan standard sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 ter s tem preprečevanje in zmanjševanje 

negativnih vplivov na okolje. 
• Osveščanje prebivalcev z lastnimi publikacijami in s pomočjo lokalnih medijev (radio, televizija, 
časopis). 

 
ODNOS DO MLADIH 
 
• Spodbujanje okolju prijaznega življenja s poudarkom na usposabljanju s področja gospodarnega 

ravnanja z odpadki. 
• Spodbujanje kakovosti v šolah (ekošole, ekotabori, predavanja). 
• Izdajanje lastnih publikacij za mlade (pobarvanka). 
 
ODNOS DO KULTURE, ŠPORTA 
 
• Sofinanciranje in pomoč pri izvedbi športnih in kulturnih prireditev ali del. 
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ODNOS DO LOKALNE SKUPNOSTI 
 
• Sodelovanje z občinami in krajevnimi skupnostmi pri uvedbi ločenega zbiranja odpadkov,  

sanaciji divjih odlagališč,… 
• Spodbujanje kakovosti in ravnanja z okoljem – pomoč pri okoljevarstvenih programih. 
• Odprta komunikacija (posredovanje želenih podatkov in rezultatov poslovanja podjetja). 
 
ODNOS DO DRŽAVNIH INŠTITUCIJ 
 
• Sodelovanje z ministrstvi pri reševanju problematike ravnanja z odpadki. 
• Redno in pravočasno plačevanje vseh obveznosti (davki, prispevki). 
 
Seveda pa moramo ob koncu poudariti, da je zelo pomembno, da so stranke z nami zadovoljne ter da 
za lastnike ustvarjamo pričakovane rezultate.  
 
Našo pravilno usmerjenost in prizadevanja na področju družbene odgovornosti v letu 2014 potrjuje 
tudi prejeta Nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2014 v kategoriji majhnih podjetij, ki jo 
podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose 
z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v partnerskem 
sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami. Nagrado smo prvič prejeli v letu 2013, 
letos pa nam je pripadla že drugič. 
 

4 DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE  
 
Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je svetovalni in revizorski postopek, ki pomaga 
delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Pridobitev certifikata sestavljata dva koraka: 
pridobitev osnovnega certifikata in pridobitev polnega certifikata. 
 
V letu 2011 je podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. prejelo osnovni certifikat 
Družini prijazno podjetje. Trenutno izvajamo 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja zaposlenih, ki so: fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, otroški 
časovni bonus, dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, 
komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjimi javnostmi, raziskave med zaposlenimi o 
usklajevanju dela in družine, druženje med zaposlenimi, izobraževanje vodij na področju usklajevanja 
dela in družine, sodelovanje svojcev zaposlenih pri opravljanju občasnih del v podjetju, obdaritev 
novorojenca, novoletno obdarovanje otrok, prostor za sproščanje.   
 
V letu 2014 se je izteklo triletno obdobje, kar pomeni, da je pred nami pridobitev polnega certifikata 
Družini prijazno podjetje in izbor novih ukrepov iz kataloga ukrepov, ki jih bomo izvajali v 
prihodnjem triletnem obdobju.  
 
Poslovanje v skladu s certifikatom Družini prijazno podjetje je del našega družbeno odgovornega 
ravnanja, ki nam pomaga, da imamo motivirane in zavzete zaposlene, zadovoljne njihove družinske 
člane in bolje opravljene delovne naloge, kar seveda pogojuje uspešno in učinkovito poslovanje 
podjetja tudi v prihodnje. 
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5 KJE SMO V LETU 2014 ZBIRALI ODPADKE? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Upravljamo oziroma vršimo odvoze iz zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij Beltinci, Cankova, 
Črenšovci, Dobrovnik, Grad, Kobilje, Murska Sobota, Odranci, Rogašovci, Šalovci, Turnišče in 
Velika Polana. 
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Beltinci √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Cankova  √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Gornji Petrovci  √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Grad  √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Hodoš   √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Kuzma  √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

MO Murska Sobota √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Moravske Toplice √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Puconci  √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Rogašovci  √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Šalovci  √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Tišina  √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Črenšovci √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Dobrovnik √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Kobilje  √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Odranci √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Turnišče √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Velika Polana  √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

Lendava       √√√√ √√√√  

Križevci        √√√√  

Ljutomer        √√√√  

Razkrižje        √√√√  

Veržej        √√√√  

Ostala Slovenija        √√√√  
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6 ODPADKI, ZBRANI V LETU 2014 
 

 KOMUNALNI ODPADKI  
 
Tabela 1: Zbrani komunalni odpadki 

Količina v tonah 

 2014 2013 

• mešani komunalni odpadki 9.848,5 10.512,4 

• biološki odpadki 3.026,6 2.676,5 

• papir in karton  1.222,4 1.110,4 

• steklo 744,8 754,0 

• kovine 160,9 165,9 

• plastika in mešana embalaža 1.995,4 1.924,4 

• kosovni odpadki 677,6 467,1 

• les 257,7 203,7 

• električna in elektronska oprema 176,1 332,4 

SKUPAJ ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI 18.110,0 18.146,8 
 
Opomba: Za leto 2013 zajemajo podatki tudi količino zbranih odpadkov v občini Velika Polana (v 
obdobju januar-oktober), saj je v mesecu novembru 2013 tam prevzelo opravljanje GJS zbiranja 
komunalnih odpadkov podjetje Natura VePo.  Podatki za leto 2014 poleg občine Velika Polana ne 
zajemajo tudi naselij Puconci in Vaneča v občini Puconci, kjer GJS zbiranja komunalnih odpadkov od 
meseca januarja 2014 opravlja podjetje CERO Puconci d.o.o. 
 

 NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI (GJS ter industrija in obrt) 
                                                                                                                      

Tabela 2: Zbrani nevarni in posebni odpadki 
Količina v tonah 

 2014 2013 

GOSPODINJSTVA (akcije zbiranja nevarnih in 
posebnih odpadkov iz gospodinjstev) 

39,5 
 

33,1 

   

INDUSTRIJA IN OBRT 3.084,90 
 

4.115,3 

   

SKUPAJ ZBRANI NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI 3.124,4 4.148,4 

 
GOSPODINJSTVA: 
Akcije zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev smo izvajali v občinah, kjer izvajamo 
aktivnosti GJS zbiranja komunalnih odpadkov. Poleg teh občin smo sodelovali pri izvedbi tovrstnih 
akcij zbiranja še v občinah  Lendava in Velika Polana ter v naseljih Puconci in Vaneča, kjer so 
izvajalci GJS zbiranja komunalnih odpadkov druga podjetja. V zgornji tabeli so pod točko akcije 
zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev količine teh odpadkov, zbrane v vseh 
navedenih občinah. 
 
Izvedba akcije v posamezni občini je potekala  v skladu z vnaprej pripravljenim urnikom. Za 
obveščanje občanov o izvajanju določene akcije smo poskrbeli v podjetju Saubermacher - Komunala 
Murska Sobota d.o.o. v sodelovanju s posameznimi občinami. Ekipo na akciji zbiranja nevarnih in 
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posebnih odpadkov sestavljata kemik in voznik, ki skrbita za pravilno razvrščanje in prevzem 
odpadkov. V občinah, kjer je bilo teh odpadkov več, smo akcijo izvedli z dvema voznikoma. 
 
Kar zadeva količino in strukturo odpadkov je bilo prepuščenih največ odpadnih barv in lakov (41 %), 
sledijo motorna olja (18 %) in nevarna embalaža (15 %). Pri tem ugotavljamo, da se je delež prevzetih 
barv in lakov v zadnjih treh letih povečeval, medtem ko se je delež motornih olj zniževal. 
 
INDUSTRIJA IN OBRT: 
Dejavnost zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz industrije in obrti izvaja podjetje Saubermacher - 
Komunala Murska Sobota d.o.o. na območju celotne Slovenije na osnovi dovoljenja za zbiranje. Gre 
za več vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih družbah, pri samostojnih 
podjetnikih, v javnih zavodih, zadrugah, lokalnih skupnostih in podobno. 
 
Pri industriji in obrti smo v letu 2014 zbrali nekaj čez 3.000 ton takšnih odpadkov. Kljub nižji zbrani 
količini v primerjavi z letom 2013, predstavljajo mulji iz čistilnih naprav še vedno največji delež med 
zbranimi odpadki v letu 2014 (26 %). Visoki delež zavzemajo še odpadne vodne raztopine (17 %) in 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki (15 %). 
 
Tabela 3: Količina nevarnih in posebnih odpadkov, zbranih na akcijah za gospodinjstva 
 

Občina Zbrana količina v kg 

2014 2013 

BELTINCI 3.678 3.982 

CANKOVA 2.916 3.044 

ČRENŠOVCI 573 1.108 

DOBROVNIK 165 205 

GORNJI PETROVCI 1.089 2.358 

GRAD 1.424 1.165 

HODOŠ 22 40 

KOBILJE 584 291 

KUZMA 1.683 1.056 

MO MURSKA SOBOTA 5.147 4.846 

MORAVSKE TOPLICE 6.024 5.476 

ODRANCI 542 238 

PUCONCI 3.294 4.451 

ROGAŠOVCI 1.162 1.214 

ŠALOVCI 1.376 435 

TIŠINA 2.448 2.073 

TURNIŠČE 753 504 

VELIKA POLANA 1.118 0 

SKUPAJ 33.998 32.486 
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7 ANALIZA 
 
Tabela 4: Zbrani mešani komunalni odpadki in ločene frakcije v 18 občinah UE Murska Sobota in UE Lendava v letih 2013 in 2014 
 

OBČINA 
Število 

prebivalcev 

Leto 2013 Leto 2014 

Mešani 
komunalni 

odpadki 
(MKO) v 

kg 

Ločeno 
zbrane 
frakcije 

(LZF) v kg 

MKO/prebiv. 
v kg 

LZF/prebiv. 
v kg 

% LZF 
2013 

Mešani 
komunalni 

odpadki 
(MKO) v 

kg 

Ločeno 
zbrane 
frakcije 

(LZF) v kg 

MKO/prebiv. 
v kg 

LZF/prebiv. 
v kg 

% LZF 
2014 

Beltinci 8.221 1.054.359 887.321 128 108 45,7% 1.002.475 1.011.775 122 123 50,2% 

Cankova 2.085 250.643 178.025 120 85 41,5% 225.571 129.144 108 62 36,4% 

G. Petrovci 2.276 188.279 80.868 83 36 30,0% 169.759 105.135 75 46 38,2% 

Hodoš 338 38.206 21.470 113 64 36,0% 41.722 23.730 123 70 36,3% 

Kuzma 1.767 126.503 91.812 72 52 42,1% 132.840 88.355 75 50 39,9% 

M. Toplice 6.500 1.102.404 659.740 170 101 37,4% 1.109.941 661.212 171 102 37,3% 

M. Sobota 19.679 4.586.946 3.866.378 233 196 45,7% 4.404.537 4.362.771 224 222 49,8% 

Puconci 6.389 573.347 257.700 90 40 31,0% 386.741 211.750 61 33 35,4% 

Rogašovci 3.515 261.871 163.565 75 47 38,4% 247.248 228.153 70 65 48,0% 

Grad 2.324 175.310 160.864 75 69 47,9% 166.682 152.376 72 66 47,8% 

Šalovci 1.718 109.425 96.977 64 56 47,0% 108.170 95.394 63 56 46,9% 

Tišina 4.353 619.745 284.704 142 65 31,5% 634.715 337.723 146 78 34,7% 

Črenšovci 4.442 424.730 318.363 96 72 42,8% 452.335 329.891 102 74 42,2% 

Dobrovnik 1.332 161.360 71.644 121 54 30,7% 139.190 99.676 104 75 41,7% 

Kobilje 570 60.635 41.386 106 73 40,6% 57.630 46.362 101 81 44,6% 

Odranci 1.619 253.770 133.903 157 83 34,5% 215.535 118.202 133 73 35,4% 

Turnišče 3.422 371.640 238.793 109 70 39,1% 353.440 259.860 103 76 42,4% 

V.Polana 1.511 153.195 80.867 101 54 34,5%  -  -  -  -  - 

SKUPAJ 72.061 10.512.368 7.634.380 146 106 42,1% 9.848.530 8.261.508 140 117 45,6% 
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Opomba k tabeli: Pri podatkih so za občino Velika Polana zajete samo zbrane količine od januarja do oktobra 
2013, ko smo bili izvajalec GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Prav tako v letu 2014 pri občini 
Puconci niso zajete zbrane količine v naseljih Puconci in Vaneča, kjer je izvajalec GJS zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov drugo podjetje. 
 
Ugotovimo lahko, da se je v 17 občinah UE Murska Sobota in UE Lendava, kjer smo v letu 2014 
izvajali gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, skupna količina 
zbranih mešanih komunalnih odpadkov (brez občine Velika Polana)  zmanjšala za 5 % oziroma nekaj 
več kot 510 ton. Posledično se padec seveda odraža tudi na količini zbranih mešanih komunalnih 
odpadkov na prebivalca. Količina ločeno zbranih frakcij (brez občine Velika Polana) se je v letu 2014 
v primerjavi s preteklim letom povečala za dobrih 9 % oziroma 708 ton. Vse to je odraz skupnih 
naporov in uvajanja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v sleherno gospodinjstvo (zbiranje 
mešane embalaže po sistemu rumene vreče od vrat do vrat, zbiranje papirja in papirne embalaže od 
vrat do vrat, ločeno zbiranje bioloških odpadkov oziroma hišno kompostiranje) ter zavedanja občanov 
o pomenu ločenega zbiranja odpadkov. Svoj del pa je k takšnemu rezultatu prispevalo v letu 2014 tudi 
odprtje zbirnih centrov v občinah Dobrovnik, Kobilje in Odranci, kjer le-teh prej še ni bilo urejenih.  
 
Delež ločeno zbranih odpadkov v vseh zbranih odpadkih se je v primerjavi z letom 2013 povečal za 
3,5 odstotne točke in je v letu 2014 znašal že 45,6 % vseh zbranih odpadkov. 
 
 
Graf 1: Delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v letih 2012 – 2014 
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Graf 2: Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letih 2012 - 2014  
 
 

 
 
Opomba h grafu: Pri skupni količini za leto 2012 je količina za mesec januar in februar (ko še nismo bili 
izvajalec GJS zbiranja in prevoza odpadkov v 6 občinah UE Lendava) ocenjena na osnovi povprečne mesečne 
količine v letu 2012. Pri letu 2013 je za občino Velika Polana vključena le količina za prvih deset mesecev, ko 
smo bili izvajalec GJS v tej občini. Pri skupni količini za leto 2014 poleg občine Velika Polana tudi ni naselij 
Puconci in Vaneča, kjer je izvajalec GJS drugo podjetje. 
 
Manjše količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov v gospodinjstvih so v veliki meri posledica 
naporov, vloženih v osveščanje o pomenu ločenega zbiranja odpadkov v preteklih letih in zmanjšanja 
frekvenc zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v posameznih občinah v letih 2013 in 2014.  Tudi 
subjekti, ki opravljajo pridobitno dejavnost, se vedno bolj zavedajo pomena ločenega zbiranja 
odpadkov na svojih dvoriščih, s čimer lahko bistveno racionalizirajo tudi stroške ravnanja z odpadki, 
saj več zabojnikov še ne pomeni večjega stroška kot so v preteklosti nekateri zmotno mislili. Svoj del 
je k manjši zbrani količini mešanih komunalnih odpadkov prispevalo tudi zbiranje papirja z zabojniki 
pri individualnih gospodinjstvih, povečan delež ločeno zbranih odpadkov pa je zagotovo tudi rezultat 
odprtja novih zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij (v Dobrovniku, Kobilju in Odrancih). V 
določeni meri pa je manjša količina mešanih komunalnih odpadkov rezultat vse bolj uveljavljenega 
sistema ločenega zbiranja odpadkov na pokopališčih. 
 
Rast ločeno zbranih komunalnih odpadkov je dokaz, da čas povsod naredi svoje in nekatere aktivnosti, 
med katerimi so tudi napori in vlaganja na področju osveščanja občanov, prinašajo prave rezultate šele 
čez nekaj let. Količina zbrane mešane embalaže še vedno raste, čeprav je sistem zbiranja mešane 
embalaže od vrat do vrat že v letu 2013 zaživel v vseh občinah, kje izvajamo aktivnosti GJS zbiranja 
komunalnih odpadkov. Količina zbrane mešane embalaže se je v primerjavi z letom 2013 povečala za 
nekaj manj kot 4 %. K taki količini zbrane mešane embalaže nekaj prispevajo tudi nagrobne sveče, ki 
se že nekaj let ločeno zbirajo na vseh pokopališčih. Iz spodnjega grafa je razvidno, da se je količina 
zbrane mešane embalaže v zadnjih štirih letih več kot potrojila. 
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Graf 3: Količina zbrane mešane embalaže v letih 2010 – 2014 
 

 
 

Količina ločeno zbranega papirja in papirne embalaže se je v letu 2014 v primerjavi s preteklim letom 
povečala za 10 %, kar je rezultat skupnega prizadevanja našega podjetja in občin pri promociji 
ločenega zbiranja papirja z zabojniki v individualnih gospodinjstvih. Z večjo količino zbranega papirja  
skupaj prispevamo tudi k manjšemu ogljičnemu odtisu, saj papir, ki bi ga sicer v veliko večji meri 
zakurili, konča v zabojniku za papir, torej ga lahko predamo v ponovno predelavo in s tem ohranimo 
marsikatero drevo v gozdu. 
 
Graf 4: Količina zbranega papirja in papirne embalaže v letih 2010 - 2014 
 

 
 
Še bolj kot v letu 2013 se je v letu 2014 povečala tudi količina ločeno zbranih bioloških odpadkov in 
sicer v primerjavi z letom 2013 za 13 %. Poleg tega, da ločeno zbiranje bioloških odpadkov kot 
alternativo hišnemu kompostiranju nalaga Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/2010), ki prepoveduje mešanje bioloških odpadkov 
z mešanimi komunalnimi odpadki, se občani vedno bolj zavedajo, da lahko z ločenim zbiranjem 
odpadkov zmanjšajo stroške ravnanja z odpadki, saj je oddaja mešanih komunalnih odpadkov 
najdražja. K večji količini zbranih bioloških odpadkov pa svoj delček prispeva tudi uvajanje ločenega 
zbiranja bioloških odpadkov na pokopališčih. 
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Graf 5: Količina zbranih bioloških odpadkov v letih 2010 - 2014 
 

 

 
 
 
Še posebej je v letu 2014 v primerjavi s preteklim letom izrazito povečanje zbrane količine rabljenih 
oblačil, obutve, hišnega tekstila in tekstilnih ostankov iz industrije (količina se je povečala za več kot 
2,5-krat). Ker smo v preteklosti ugotovili, da še vedno velik del teh odpadkov konča med mešanimi 
komunalnimi odpadki in se njihova pot konča na odlagališču, smo veliko naporov vložili v aktivnosti 
ločenega zbiranja tovrstnih odpadkov. Tako smo v okviru natečaja Odpadno je uporabno, v katerega 
so vključeni številni vzgojno-izobraževalni zavodi, izvedli dve akciji zbiranja rabljenih oblačil in 
tekstila, zabojnike za rabljen tekstil in obutev smo namestili tudi v vseh zbirnih centrih ter v nekaterih 
trgovskih centrih, aktivno pa smo promovirali tovrstno ločeno zbiranje tudi pri subjektih v proizvodni 
dejavnosti, pri katerih nastaja ta odpadek. Na ta način pomagamo socialno šibkim in socialnim 
podjetjem ter zagotavljamo možnost snovne predelave in ponovne uporabe teh odpadkov in sledimo 
načelom hierarhije ravnanja z odpadki. 
 
 
Graf 6: Količina zbranih rabljenih oblačil, hišnega tekstila in tekstilnih odpadkov v letih 2012 -    
              2014 
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Zadovoljni smo, da se je delež ločeno zbranih frakcij v vseh zbranih komunalnih odpadkih v letu 2014 
glede na leto 2013 povečal za 3,5 odstotne točke, saj je to dokaz, da so naša prizadevanja pri uvajanju 
in širjenju ločenega zbiranja odpadkov v preteklih letih padla na plodna tla. Tudi v prihodnje bomo 
zavzeto nadaljevali z aktivnostmi ločenega zbiranja odpadkov in osveščali vse povzročitelje odpadkov 
z željo, da bi delež ločeno zbranih frakcij v vseh zbranih odpadkih rasel še naprej.  
 
Naj k zgoraj navedenim številčnim podatkom dodamo še nekaj zanimivosti. V letu 2014 smo v 18 
občinah, kjer izvajamo aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 

• opravili skupaj 44.200 delovnih ur, 
• porabili 143.700 l goriva in 
• prevozili 330.000 kilometrov. 
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8 DOGODKI OZIROMA PROJEKTI PODJETJA V LETU 2014 
 
Leto 2014 je bilo za podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. uspešno leto, saj 
smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili na različnih področjih svojega dela. Trudili smo se ohranjati in 
dvigovati nivo kakovosti  naših storitev in si prizadevali, da bi bile naše storitve tako uporabnikom kot 
okolju prijazne, torej družbeno odgovorne.  Dobro prakso na področju družbene odgovornosti je v 
našem delu prepoznala tudi skupnost in tako smo že drugič zapored postali zmagovalec Nagrade za 
družbeno odgovornost HORUS v kategoriji majhnih podjetij, tokrat za leto 2014.  
 
Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS podeljujeta IRDO-Inštitut za razvoj 
družbene odgovornosti in PRSS-Slovensko društvo za odnose z javnostmi pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi 
organizacijami. Na prejem nagrade smo zelo ponosni, saj je pohvala ter hkrati zahvala za naša 
prizadevanja pri ustvarjanju zdravega okolja. Je potrditev in še en dokaz več, da z našimi družbeno 
odgovornimi koraki stopamo po pravi poti in so le-ti lahko smerokaz ostalim organizacijam v okolju, 
kjer delujemo in ustvarjamo zdravo okolje. Ocenjevalna komisija je takole strnila ugotovitve o 
družbeni odgovornosti v našem podjetju: »Družbena odgovornost podjetja je del strategije podjetja in 
temelji na njihovi osnovni dejavnosti - gospodarnem ravnanju z odpadki, kar jim predstavlja dodano 
vrednost in ekonomsko uspešnost. Podjetje upošteva večino vidikov družbene odgovornosti in ima 
načela družbene odgovornosti sistematično v teoriji in v praksi vpeljana na številnih področjih. 
Posebna pohvala gre za preseganje zakonskih kvot pri zaposlovanju invalidov ter za že izvedene 
aktivnosti podjetja na področju uvajanja vozil, ki z izpusti manj obremenjujejo okolje. Poleg velike 
privrženosti podjetja načelom družbene odgovornosti, je tudi vzpostavljen in vpeljan sistem za 
preverjanje družbene odgovornosti.» 
 
Tudi v letu 2014 je naše podjetje uspešno opravilo evalvacijo in tako podaljšalo spletni certifikat za 
podjetniško odličnost Excellent SME Slovenia, ki ga je pridobilo v letu 2013. Certifikat Excellent 
SME Slovenia podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije izbranim odličnim slovenskim srednjim, 
malim in mikro podjetjem in tako pomaga graditi kvaliteto teh podjetij na globalnem trgu. Naloga 
spletnega certifikata je, da novim kupcem in partnerjem že ob prvem obisku spletne strani izkaže 
poslovno odličnost podjetja. Podjetje Saubermacher - Komunala se po podatkih Gospodarske zbornice 
Slovenije in bonitetne hiše Coface Slovenia torej uvršča med najbolj uspešna in zaupanja vredna 
slovenska podjetja in lahko svojo odličnost potrjuje tudi na spletni strani in ponosni smo, da smo del te 
skupine. 
 
Kljub temu, da so bili finančni načrti za leto 2014 zastavljeni visoko, smo jih z vztrajnim in trdim 
delom ter z gospodarnim ravnanjem na vseh področjih tudi dosegli, za kar gre zahvala prizadevnosti 
slehernega zaposlenega. Verjamemo, da smo izpolnili pričakovanja kupcev, zaposlenih, dobaviteljev, 
ožje in širše družbene skupnosti ter lastnikov. 
 
Že meseca januarja smo za obdobje 10 let podpisali Koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine 
Puconci, razen naselij Puconci in Vaneča, kjer smo sicer že doslej bili izvajalec te javne službe. 
Meseca julija pa je bilo na vrsti sklepno dejanje Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju 
MO Murska Sobota, saj smo za obdobje 5 let z MO Murska Sobota podpisali Koncesijsko pogodbo 
za izvajanje navedene javne službe. 
 
Delo smo tudi v letu 2014 nadaljevali z izvajanjem v prejšnjih letih uveljavljenih standardov ravnanja 
z odpadki, v katere je vtkano tudi načelo »povzročitelj plača« v skladu z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. V skladu z 
načelom ločenega zbiranja odpadkov smo še naprej aktivno promovirali ločeno zbiranje papirja z 
zabojniki v gospodinjstvih in primerno ločevanje bioloških odpadkov od ostalih odpadkov bodisi s 
pomočjo hišnega kompostiranja bodisi z ločenim zbiranjem v rjavem zabojniku za biološko 
razgradljive kuhinjske odpadke in zelen vrtni odpad. 
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Skupaj z občinami smo uredili in odprli kar tri nove zbirne centre za ločeno zbiranje frakcij in to v 
občinah Dobrovnik, Kobilje in Odranci in tudi na ta način občanom omogočili še več možnosti za 
lažje in bolj odgovorno ločevanje odpadkov. V nekaterih zbirnih centrih smo testno uvedli še 
identificiranje uporabnikov s pomočjo črtne kode na računu, s čimer lažje zagotavljamo nadzor nad 
uporabo zbirnih centrov in spremljamo prevzete količine posameznih frakcij. Tak način identificiranja 
občanov ob prihodu v zbirni center načrtujemo po preteku poskusne faze tudi v ostalih zbirnih centrih. 
 
Po sedmih letih izvajanja tradicionalnega natečaja »Plastenke naše prijateljice« za prekmurske vrtce in 
šole, smo se odločili, da damo natečaju novo vsebino in širino. Natečaju, ki smo ga tudi v tem šolskem 
letu razpisali za prekmurske vrtce, osnovne in srednje šole, kjer izvajamo aktivnosti javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov, smo tako nadeli novo ime »ODPADNO JE UPORABNO«. Pod tem 
naslovom želimo v prihodnjih letih skupaj z zavodi izpeljati osveščevalne aktivnosti oziroma mladim 
vsako leto ponuditi nekaj novega iz zgodbe »Odpadno je uporabno«. V šolskem letu 2013/2014 smo 
dali poudarek ločenemu zbiranju tekstila, zato so otroci ustvarjali iz rabljenih oblačil in tekstila, 
kar pomeni, da smo dobili nova, edinstvena in uporabna oblačila in modne dodatke. V natečaju je 
sodelovalo 17 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz UE Murska Sobota in UE Lendava. V ocenjevanje 
je bilo vključenih 30 izdelkov. Zmagovalce natečaja smo razglasili na prireditvi ob obeležitvi 
svetovnega Dneva Zemlje, ki je potekala 22. aprila 2014 v NC Maximus Murska Sobota s sloganom 
Mobilizirajmo zemljo, pripravil pa jo je Zavod PEC Murska Sobota so.p. skupaj z našim podjetjem. 
Poleg že tradicionalnega tekmovanja za najboljše izdelke smo v okviru natečaja dodatno organizirali 
dve tekmovalni akciji zbiranja rabljenih oblačil in tekstila. Spomladi 2014 smo tako zbrali 5.536 
kg, jeseni 2014 pa  5.192 kg rabljenih oblačil in tekstila. 
 
Nadaljevali smo s projektom zbiranja in ponovne uporabe tekstila, s čimer smo začeli aktivno že v 
letu 2013, vse s ciljem,  da bi kar najmanj še uporabnih izdelkov končalo v zabojniku za mešane 
komunalne odpadke, katerih pot se prehitro konča. V ta namen smo namestili posebne zabojnike za 
ločeno zbiranje rabljenih oblačil, tekstila in obutve v vseh zbirnih centrih ter v nekaterih 
trgovskih centrih.   
 
Tudi v letu 2014 smo v sodelovanju s Strojnim krožkom Murska Sobota in Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Murska Sobota izvedli akcijo zbiranja odpadnih motornih olj pri kmetovalcih. Po 
predhodnem dogovoru smo odpadna motorna olja prevzemali pri kmetovalcih doma in jim kot 
dokazilo o prepustitvi odpadka izdali potrdilo o prevzemu. V projektu je sodelovalo 37 kmetovalcev. 
 
Meseca januarja 2014 smo zaključili nagradno igro E-račun v vsak dom, s katero smo želeli občane 
dodatno motivirati k uporabi okolju prijaznega E-računa, ki uspešno nadomešča papirno obliko in 
omogoča pregleden arhiv plačil. Na prejem E-računa se uporabniki prijavijo v svoji spletni banki in ga 
tako tudi prejmejo neposredno v spletno banko, kjer ga poravnajo z enim klikom. E-račun je izdan v 
standardni elektronski obliki skladno z zakonskimi predpisi s tega področja in enakovredno zamenjuje 
račun v papirni obliki, ki ga podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. mesečno pošilja 
uporabnikom svojih storitev. 
  
V skladu z našim poslanstvom, ki je Ustvarjamo zdravo okolje, se trudimo našim deležnikom nuditi 
kar najbolj ažurne informacije s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov. Zavedamo se, da je splet 
danes eden izmed najbolj uporabljenih medijev, zato smo z namenom, da se našim uporabnikom in 
vsem, ki so vpeti v naše poslovanje, še bolj približamo in smo okolju prijazni, z letošnjim letom začeli 
z izdajo E-novic. V E-novicah Saubermacher - Komunala, ki jih pošiljamo mesečno, pišemo o 
novostih, dosežkih, projektih in dogodkih, ki se odvijajo v našem podjetju in imajo dodano vrednost 
tudi za uporabnike. Trudimo se, da prejemniki in bralci v novicah najdejo veliko uporabnih ter 
zanimivih informacij in želimo si, da bi tako bilo tudi v prihodnje. 
 
Meseca oktobra smo na radiu Murski val začeli s predvajanjem osveščevalnih oddaj o gospodarnem 
ravnanju z odpadki. Vsebine so različne, pokrivajo pa naše delo in informacije za stranke z 
namenom, da bi čim bolje seznanili občane z našim delom in jih naučili pravilnega ravnanja z 
odpadki. Oddajo smo poimenovali »Minutke za zdravo okolje« in je na sporedu vsak torek med 6.50 
in 6.55 in ponovljena isti dan popoldan med 16.45 in 16.50.   Vsebine in posnetki oddaj pa so dostopni 
tudi na spletni strani www.pomurje.si v zavihku Aktualno. 
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Skupaj z Zavodom Pomurski ekološki center smo petič obeležili Evropski teden zmanjševanja 
odpadkov, ki je potekal od 22. do 30. novembra 2014 in je bil posvečen zmanjševanju količin 
zavržene hrane. Na zaključnem dogodku, ki je potekal v prostorih Ekonomske šole Murska Sobota, so 
dijaki štirih pomurskih šol (Ekonomska šola Murska Sobota, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, 
Gimnazija Murska Sobota, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota) pripravili predstavitev rezultatov 
svojega raziskovalnega in projektnega dela. Dijaki so razmišljali, kako organizirati in izvesti piknik 
brez odpadkov. S svojimi komentarji in predlogi so sodelovali še trije predstavniki pomembnih 
gostinskih in kulinaričnih ponudnikov v Pomurju: Tanja Rajh Pintarič, Gostilna Rajh, Bakovci, Janez 
Kodila, Kodila d.o.o., Markišavci in Andrej Regoršek, Sava Turizem d.d., Terme 3000, Moravske 
Toplice. Nagrada sodelujočim sledi v mesecu juniju 2015, ko bo podjetje Saubermacher - Komunala 
Murska Sobota d.o.o. organiziralo za vse sodelujoče ekipe in njihove mentorje brezplačni ekološko 
usmerjen piknik z izbranim gostincem, ki bo poskušal v čim večji meri upoštevati in udejanjiti njihove 
predloge in rešitve. Da bi si ljudje lažje predstavljali količino 82 kg zavržene hrane, smo namesto 
dekoracije dali na ogled prav tolikšno količino sadja, ki so si ga lahko na koncu vsi prisotni vzeli s 
sabo. S tem smo se pridružili akciji slovenskih komunalnih podjetij, ki so pred svojimi občinskimi 
zgradbami prikazali, koliko hrane v Sloveniji zavržemo na osebo. 
 
Del naših aktivnosti je tudi v letu 2014 predstavljalo delo na področju osveščanja, s poudarkom na 
mladih. Sodelovali smo pri okoljskih aktivnostih Pomurskega ekološkega centra ter pripravljali 
predstavitve in igre ločenega zbiranja odpadkov po šolah in vrtcih (Ekonomska šola Murska 
Sobota, OŠ Kobilje, OŠ Kuzma, OŠ Franceta Prešerna, OŠ I Murska Sobota, OŠ Bogojina, POŠ 
Dokležovje…). Še posebej ponosni smo na sodelovanje na dobrodelni prireditvi Vrtcev občine 
Moravske Toplice pod naslovom Veliki prijatelji za male prijatelje, na kateri so se zbirala sredstva za 
ureditev otroškega igrišča pri novem vrtcu v Moravskih Toplicah. Z igro ločevanja odpadkov pa smo 
sodelovali tudi na tradicionalnem Družinskem pikniku MO Murska Sobota, ki se je odvijal v 
soboškem parku. Nudili smo pomoč pri izdelavi številnih seminarskih in diplomskih nalog dijakom 
in študentom ter usposabljali dijake in študente v okviru praktičnega izobraževanja.  
 
Na željo uporabnikov, ki se želijo znebiti neprijetnih vonjav v zabojniku in ohraniti le-tega čistega, 
smo v naš prodajni program vključili biorazgradljive vrečke za zabojnike. Volumen vrečk, ki so 
narejene po merah zabojnikov podjetja Saubermacher – Komunala, je cca. 300 l in so prvenstveno 
namenjene za uporabo v zabojnikih za biološke odpadke, možna pa je uporaba tudi v ostalih 
zabojnikih (na primer v zabojnikih za mešane komunalne odpadke).  
 
Ker v času urejanja zelenic, vrtov, živih meja, okrasnih rastlin in podobno nastaja tudi večja količina 
bioloških odpadkov, smo strankam ponudili še nakup tipiziranih vreč za biološke odpadke, v katere 
odložijo biološke odpadke (travo, listje, odpadno drobno vejevje, obrezane dele grmov, živih mej in 
dreves, rože ter plevel), ki presegajo volumen njihovega zabojnika za biološke odpadke, in jih na dan 
odvoza bioloških odpadkov nastavijo ob zabojnik. 
 
Koncept celovitega ločenega zbiranja odpadkov smo izvajali na številnih prireditvah, ki so se 
odvijale v Prekmurju, na primer Družinski piknik mestne občine Murska Sobota, Soboški dnevi, 
kolesarski maratoni (Tišina, Puconci, Dobrovnik, trideželni maraton, Maximus-IPA), Dvojni ultra 
triatlon, Jenamena fest, prireditve Zavoda Koušta…  
 
V začetku leta smo razširili paleto naših storitev, saj smo v ponudbo storitev, ki jih nudimo strankam, 
dodali storitev peskanja. Nabavili smo mobilni stroj za peskanje, s katerim lahko peskamo različne 
površine in materiale. Zelo pomembno je tudi, da stroj uporablja materiale, ki so okolju prijazni in 
tako ne onesnažujejo okolja, v katerem delamo.   
 
Jeseni 2014 smo investirali v nabavo novega specialnega smetarskega vozila Mercedes Benz Arocs 
z nadgradnjo Stummer Medium XL City, ki se ponaša z okolju prijaznim EURO 6 motorjem. 
Nadgradnja vozila je opremljena z avtomatskim stresalnikom, ki dela na principu avtomatskega 
praznjenja zabojnikov, kar pomeni, da komunalni delavec pripelje zabojnik do vozila in ga postavi k 
stresalniku, ki ga nato sam izprazni. Tako v enakem času izpraznimo več zabojnikov, saj v času 
samodejnega praznjenja zabojnika komunalni delavec že lahko do vozila pripelje naslednji zabojnik. 
Prav tako je nova nadgradnja opremljena z najsodobnejšo varnostno tehnologijo, ki pri delu z vozilom 
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zmanjšuje možnost nesreč. Vozilo je primerno za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov (mešani 
komunalni odpadki, mešana embalaža, papir in biološki odpadki). Nadgradnja volumna cca. 21 m3 je 
primerna za praznjenje zabojnikov volumna 80, 120, 240 ter 1100 litrov. V podjetju Saubermacher - 
Komunala se zavedamo, da lahko le z najsodobnejšimi vozili in opremo ustvarjamo zdravo okolje, 
zato smo te investicije še posebej veseli. 
 
Razen tega smo zaradi aktivnosti, usmerjenih v povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov, investirali 
v zabojnike za zbiranje papirja, bioloških odpadkov in zabojnike v zbirnih centrih, nekaj izdatkov pa 
smo namenili tudi za nadgradnjo poslovno-informacijskega sistema. 
 
Tudi v letu 2014 smo bili aktivni pri vključevanje občanov in gospodarskih subjektov v sistem 
ravnanja z odpadki. Tako smo v letu 2014 vključili 420 še nevključenih odjemalcev, tako da so 
nevključena gospodinjstva zgolj le še izjema.  
 
Meseca novembra 2014 smo uspešno zaključili dvoletni projekt promocije zdravja na delovnem 
mestu, ki smo ga poimenovali Zdrav duh v zdravem okolju, ki je bil na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2013 in 2014 sofinanciran 
tudi s strani  Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V okviru projekta smo izvajali številne 
aktivnosti za zdravje in boljše počutje zaposlenih, s katerimi bomo nadaljevali tudi v prihodnje in 
projekt kot primer dobre prakse predstavili tako v lokalnem okolju kot v širšem slovenskem prostoru. 
Eden od rezultatov projekta je brošura Promocija zdravja na delovnem mestu v podjetju 

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., ki smo jo izdali v tiskani obliki in kot elektronsko 
brošuro, ki je objavljena na naši spletni strani. 
 
V okviru promocije zdravja na delovnem mestu smo že tretjič zapored izvedli bowling turnir za 
podjetja iz skupine Saubermacher v Sloveniji pod prepoznavnim imenom Čistimo keglje, prav 
tako pa smo v sezoni 2013/2014 že tretje  leto sodelovali v Pomurski gospodarski bowling ligi, ki jo 
organizira Pomurska gospodarska zbornica. Zaposleni iz našega podjetja pa smo se udeležili tudi 
dobrodelnega bowlinga v organizaciji družbe Komunika, posameznikov iz družb, ki so sodelovali v 
Pomurski gospodarski ligi v sezoni 2013/2014 ter Pomurske gospodarske zbornice Murska Sobota. 
 
Meseca julija smo potrdili pridobljene mednarodne standarde ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 
18001, ki so nam v pomoč pri delu  in nam prinašajo dodano vrednost ter omogočajo procesni pristop 
pri našem delu. Cilj presoje je bil ugotoviti skladnosti z zahtevami standarda ISO 9001:2008 ter 
Certifikacijskega pravilnika, ugotoviti priložnosti za izboljšave in napredek ter oceniti učinkovitost 
notranjih projektov in prizadevanj za izboljšave in optimizacijo delovnih procesov. Presojevalci so bili 
z našim delom zadovoljni, hkrati pa so podali kar nekaj priporočil, ki jih bomo ustrezno upoštevali in 
tako še izboljšali naše procese ter strankam ponudili vedno nekaj več. Dobili smo pohvalo in priznanje 
za dobro delo, napredek in obvladovanje posameznih delovnih procesov. 
  
Nadaljevali smo z izvajanjem 12 ukrepov, ki smo si jih z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja zaposlenih zadali v okviru leta 2011 pridobljenega osnovnega certifikata Družini 
prijazno podjetje. Tako zaposlenim med drugim omogočamo fleksibilni delovni čas in posamezne 
družabne dogodke organiziramo tako, da se jih lahko udeležijo tudi družinski člani zaposlenih (na 
primer športni dan, predpočitniški piknik, predbožični izlet). V letu 2014 pa smo že drugič izvedli 
poletni tabor za otroke zaposlenih in zaposlenim, katerih otroci so prvič šli v šolo ali vrtec, omogočili 
dodatni dan dopusta. V letu 2015 nas čaka izbor novih ukrepov in pridobitev polnega certifikata 
Družini prijazni podjetje, ki prinaša številne koristi in posledično prinaša večje zadovoljstvo 
zaposlenih. 
 
V skladu z načrtom usposabljanja smo zaposlenim omogočili obvezna in številna dodatna 
izobraževanja. Med drugim smo izvedli praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta v 
primeru požara in dobili tudi svojo varnostno svetovalko za prevoz nevarnega blaga, skupini 
zaposlenih pa smo omogočili nadaljevalni tečaj varne vožnje za osebna vozila v centru varne vožnje v 
Vranskem. Pri načrtovanju izobraževanj skušamo v največji možni meri upoštevati želje in potrebe 
posamezne skupine zaposlenih. 
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Ker se zavedamo, da naši uporabniki skušajo čim več informacij pridobiti na najenostavnejši način, to 
je preko spleta, ves čas skrbimo, da je naša spletna stran na naslovu www.saubermacher-
komunala.si  kar najbolj ažurna in najdejo naše stranke na njej kar največ informacij. Razen tega 
občane obveščamo in osveščamo tudi s pomočjo člankov na temo gospodarnega ravnanja z odpadki v 
občinskih glasilih, z nenaslovljeno pošto ob uvedbi novosti, z rednimi obvestili na hrbtni strani 
računov ter z že predstavljenimi E-novicami Saubermacher - Komunala in tedenskimi oddajami na 
lokalnem radiu. 
 
Prepričani smo, da smo lahko uspešni le, če imamo natančno začrtane cilje in pot, po kateri bomo do 
njih prišli, zato smo si v letu 2014 znova začrtali strategijo razvoja podjetja v naslednjih petih 
letih. Pri strateškem načrtovanju za obdobje 2015-2020 smo sodelovali vsi zaposleni. Zavedamo se 
namreč, da smo lahko le ob zagotavljanju kakovostnih storitev za naše stranke ob hkratnem 
zadovoljstvu zaposlenih ter gospodarnem in poslovno odličnem poslovanju dolgoročno uspešni  in 
izpolnjujemo visoke zahteve na področju okoljske zakonodaje in izpolnjujemo oziroma presegamo 
pričakovanja strank ter ostalih deležnikov. 
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9 POGLED V LETO 2015 
 
V leto 2015 smo v podjetju Saubemacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. vstopili s pogumnimi in 
odločnimi koraki, s katerimi bomo prišli do ciljev, ki smo si jih zastavili v okviru strategije razvoja 
podjetja v obdobju 2015-2020. Seveda bo naša prednostna naloga še naprej aktivno izvajanje in 
promoviranje ločenega zbiranja odpadkov ter osveščanje vseh naših uporabnikov z željo, da bi 
skupaj ustvarjali zdravo okolje.  
 

V okviru natečaja »Odpadno je uporabno 2014/2015« , ki smo ga v mesecu septembru razpisali za 
pomurske vrtce, osnovne in srednje šole, kjer izvajamo aktivnosti GJS zbiranja komunalnih odpadkov, 
bomo spomladi organizirali drugo zbiralno akcijo rabljenih oblačil in tekstila. Hkrati se veselimo 
edinstvenih in uporabnih oblačil, modnih dodatkov in hišnega tekstila, ki jih bodo otroci zagotovo tudi 
tokrat, v letu 2015 že drugič zapored, ustvarili iz rabljenih oblačil, modnih dodatkov in tekstila. 
Izdelke bo ocenila 5 članska strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki iz tekstilne panoge 
in s področja ekologije, rezultate natečaja pa bomo razglasili na prireditvi ob Dnevu Zemlje 2015, 
v okviru katere bomo pripravili tudi razstavo. Izdelke bomo priložnostno razstavili še v avli 
Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota v času od 23. aprila  do 16. maja 2015. 
 

Nadaljevali bomo z zbiranjem kosovnih odpadkov na klic in s prevzemom ločenih frakcij v 
zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij, ki so sedaj že urejeni v večini občin. 
 

V drugi polovici leta znova načrtujemo nabavo novega smetarskega vozila, ki bo okolju in 
zaposlenim prijazno  in bo s svojo moderno tehnologijo omogočalo doseganje najvišjih standardov, 
negativni vpliv na okolje pa bo kar najmanjši. 
 

Aktivno bomo nadaljevali s koncepti ločenega zbiranja odpadkov na vseh področjih in si prizadevali 
za »Zero Waste koncept«, to je družbo brez odpadkov. Poleg storitev ločenega zbiranja odpadkov 
bomo našim strankam tudi v letu 2015 nudili nekatere dodatne storitve kot so storitve peskanja in 
storitve s specialnim vozilom kanal-jet ter nakup dodatne opreme za lažje ločevanje odpadkov. 
 
Vire bomo tudi v letu 2015 vlagali v projekte elektronskega poslovanja in težili k tako imenovanemu 
brezpapirnemu poslovanju, s čimer lahko poleg tega, da smo okolju prijaznejši, prihranimo tudi pri 
času in denarju. Že v prvi polovici leta načrtujemo vzpostavitev portala za kupce, s pomočjo katerega 
bodo lahko naše stranke dobile številne informacije.   
 
Dobro prakso na področju promocije zdravja na delovnem mestu, ki smo jo v preteklih letih širili 
tudi v širšem okolju, bomo nadaljevali v prihodnje in še naprej izvajali številne aktivnosti za zdravje in 
boljše počutje zaposlenih, saj se zavedamo, da imamo lahko le z zadovoljnimi zaposlenimi tudi 
zadovoljne stranke.  Prav tako bomo v skladu z našim načrtom usposabljanja vsem zaposlenim v 
okviru svojih finančnih zmožnosti omogočili kar največ splošnih in specialnih izobraževanj.  
 

Konec leta 2014 se je izteklo triletno obdobje osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, zato 
bomo izvedli aktivnosti za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje, kar pomeni, da 
bomo nadaljevali z izvajanjem dosedanjih in uvedli nekaj novih ukrepov za lažje usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.  
 

Ker je poslanstvo našega podjetja ustvarjanje zdravega okolja, ki pomeni skrb za čisto naravo, za 
kupce, zaposlene in vse ostale deležnike, bomo vse aktivnosti še naprej izvajali tako, da bomo to tudi 
živeli in pri tem sledili našim ključnim vrednotam ter dosegali zadano si vizijo. 
 
Murska Sobota, 29. januar 2015 
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