
Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

 

Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2019 Stran 1 

 

GOSPODARNO  
RAVNANJE Z ODPADKI  

V LETU 2019 
 

 

 

 
 

Murska Sobota, januar 2020 
 
  



Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

 

Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2019 Stran 2 

 

KAZALO VSEBINE  
 

1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU .............................................................................. 3 

2 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA ..................................................... 4 

2.1 Poslanstvo podjetja ................................................................................................. 4 

2.2 Vizija ....................................................................................................................... 5 

2.3 Vrednote ................................................................................................................. 5 

3 SISTEM KAKOVOSTI .................................................................................................... 5 

4 SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM ................................................................................ 5 

5 SISTEM  VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU .............................................................. 7 

6 DRUŽBENA ODGOVORNOST ...................................................................................... 8 

7 DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE .................................................................................. 8 

8 KJE SMO V LETU 2019 ZBIRALI ODPADKE? ............................................................10 

9 ODPADKI, ZBRANI V LETU 2019 ................................................................................11 

9.1 Komunalni odpadki .................................................................................................11 

9.2 Nevarni in posebni odpadki ....................................................................................12 

10 ANALIZA ......................................................................................................................15 

11 DOGODKI OZIROMA PROJEKTI PODJETJA V LETU 2019 .......................................24 

12 POGLED V LETO 2020 ................................................................................................27 

 

  



Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

 

Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2019 Stran 3 

 

1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU  
 
Ime podjetja: Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.  
Naslov: Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota  
T: +386 (02) 526 84 50 
E: info@saubermacher-komunala.si  
 
Reg. vl.: SRG 2007/00684 pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti 
Identifikacijska številka za DDV: SI76663191 
Matična številka: 5479967 
Transakcijski račun: SI56 0234 0001 0084 988 
Osnovni kapital: 164.128,00 EUR 
 
Direktor: Drago Dervarič 
Število zaposlenih: 54 
 
Promet v letu 2019: 4,5 MIO EUR 
 

Število vključenih občin: 
• komunalni odpadki: 12 občin UE Murska Sobota in 6 občin UE Lendava 
• kosovni odpadki: 12 občin UE Murska Sobota in 6 občin UE Lendava 
• nevarni in posebni odpadki iz gospodinjstev: 19 občin 
• nevarni in posebni odpadki iz obrti in industrije ter komunalnih podjetij: na območju celotne 

Slovenije 
 
Ustanovitev podjetja: 2. april 1991 
Lastništvo podjetja: 

• 50 % podjetje Saubermacher-Slovenija d.o.o. 
• 50 % 11 občin (Beltinci, Cankova, Grad, Hodoš, Kuzma, MO Murska Sobota, Moravske 

Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina) 
 
Specializirani za: 

• ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 
• ravnanje z nevarnimi in posebnimi ter kosovnimi odpadki 

 
Poslovni program: 

• izvajanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov  
• ločeno zbiranje komunalnih odpadkov  
• upravljanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij 
• zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov iz industrije in obrti 
• zbiranje kosovnih odpadkov 
• zbiranje rabljenih oblačil in obutve ter tekstila iz industrije 
• zbiranje odpadnega jedilnega olja 
• zbiranje odpadne električne in elektronske opreme  
• zbiranje organskih kuhinjskih odpadkov (ostankov hrane) 
• čiščenje lovilcev olj in masti, odmaševanje cevi 
• zbiranje infektivnih odpadkov 
• gospodarno ravnanje z odpadki na prireditvah 
• prodaja opreme za ravnanje z odpadki 
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Specialna vozila:  
• 10 vozil za odvoz gospodinjskih odpadkov 
• 3 vozila za odvoz industrijskih odpadkov 
• 7 vozil za odvoz nevarnih in posebnih odpadkov 
• 1 vozilo cisterna  

 
Reference:  

• ISO 9001 
• ISO 14001 
• OHSAS 18001 
• polni certifikat Družini prijazno podjetje 
• certifikat Družbeno odgovorno podjetje, nivo C 
• certifikat ISCC EU 
• certifikat Voda iz pipe 
• nagrada Pomurskega društva za kakovost Pot do uspešne organizacije 2001, 2002, 2003 
• diploma za uvrstitev v ožji izbor za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost 1998, 

1999, 2001 
• prejemniki Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2001 
• sodelovanje na razpisu za Evropsko nagrado za kakovost 
• Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2013, 2014, 2015 in 2016 
• finalisti Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2017 
• platinasta bonitetna odličnost (certifikat zlate bonitetne  odličnosti AAA 3 leta zapored) 
• ambasador Iniciative za zdrava delovna mesta 
• zmagovalec natečaja za delodajalce za izbor najbolj inovativnih ukrepov promocije zdravja na 

delovnem mestu v okviru projekta Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za 
ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu 

 
 
2 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA  
 
2.1 Poslanstvo podjetja 
 
Ustvarjamo zdravo okolje 
 

• za bivanje (čista narava) 
• za zaposlene 
• 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. 
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2.2 Vizija 
 
Postajamo vodilno podjetje, ki nudi celovite rešitve gospodarnega ravnanja z odpadki v Sloveniji. 
 
Merjeno po: 

• zadovoljstvu strank 
• zadovoljstvu zaposlenih 
• inovativnosti 

 
2.3 Vrednote 
 
Ključne prepoznane vrednote našega podjetja so:  

• usmerjenost k strankam 
• skrb za zaposlene 
• poslovna odličnost 
• gospodarnost 
• družbena odgovornost 

 
 
3 SISTEM KAKOVOSTI  
 
V podjetju Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. smo se zaposleni obvezali, da bomo vsi, 
vsak na svojem področju in skupaj uresničevali ter izboljševali naš sistem dela. S tem bomo  prispevali 
k uspešnemu delovanju podjetja, ki ima širši družbeni pomen. Način delovanja smo zapisali v poslovnik 
podjetja, ki predstavlja temeljni dokument za izvajanje našega dela, negovanje medsebojnih odnosov 
in določa osnovne odgovornosti. Pri svojem poslovanju smo osredotočeni na stranke, zaposlene, okolje 
in družbeno skupnost ter lastnike, za lažje obvladovanje kakovosti pa nam je v pomoč delo v skladu s 
standardom vodenja kakovosti ISO 9001.   

 
 
4 SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM  
 
Skrb za varovanje okolja izhaja že iz poslanstva našega podjetja in vključuje tudi ustvarjanje zdravega 
okolja za bivanje – skrb za čisto naravo. To lahko dosegamo s temeljnimi cilji, ki jim sledimo vsi zaposleni 
in so na področju ravnanja z okoljem: 

• sodelovanje v aktivnostih za zmanjševanje nastajanja odpadkov na izvoru, kar se odraža v naših 
aktivnostih osveščanja in pri dvigovanju ekološke zavesti pri občanih, v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih in društvih, ki si prizadevajo za ohranitev čistega okolja, 

• sodelovanje pri zagotavljanju ponovne uporabe nastalih odpadkov, 
• izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varovanja okolja pri izvajanju dejavnosti 
• stalna skrb za preprečevanje okoljskih nesreč in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, 
• nenehno izboljševanje in razvijanje obstoječih in novih postopkov ter storitev v pogledu 

varovanja okolja, 
• gospodarno ravnanje z vozili, vključujoč optimalno porabo goriva, 
• spoštovanje veljavne okoljske zakonodaje in predpisov, 
• učinkovita uporaba energije in izkoriščanje naravnih virov (npr. sončna elektrarna na strehi 

upravne zgradbe), 
• identificiranje in spremljanje morebitnih škodljivih vplivov na okolje, ki so posledica izvajanja 

storitev, 
• sodelovanje z dobavitelji, strankami in zainteresirano javnostjo v zvezi z okoljskimi vprašanji, 
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• sistematično preverjanje realizacije zadanih ciljev na področju okolja in prepoznavanje 
pomembnih okoljskih vidikov ter pravočasno odpravljanje odstopanj, 

• nenehna skrb za izboljševanje sistema ravnanja z okoljem, 
• dostopnost naše politike vsem zainteresiranim javnostim. 

 
Osnovna dejavnost podjetja 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: 
 

 
 
Preprečevanje 
S pomočjo medijev (TV, radio, časopis, spletne strani), 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 ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 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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5 SISTEM  VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  
 
Z doslednim izvajanjem politike varnosti in zdravja pri delu želimo v podjetju Saubermacher - Komunala 
Murska Sobota d.o.o. doseči: 

• da bomo preprečevali možna tveganja za nastanek poškodb ali poslabšanja zdravstvenega 
stanja sodelavcev in zunanjih partnerjev, 

• da bomo določali varnostne ukrepe glede na možnosti odstranitve nevarnosti na izvoru, 
zmanjšanje nevarnosti, izvedbe tehničnih in organizacijskih ukrepov ter uporabe osebne 
varovalne opreme, 

• da bomo ob izvedbi varnostnih ukrepov dosegli nenehno zmanjševanje tveganja za nastanek 
poškodb ali zdravstvenih okvar sodelavcev ter sodelavcem zagotavljali varno in prijazno 
delovno okolje glede na naravo dela z uporabo ustrezne, brezhibne in ergonomske delovne 
opreme,  

• da bodo sodelavci teoretično in praktično poučeni o načinu izvajanja varnega dela na svojem 
delovnem mestu, o nevarnostih/škodljivostih na delovnem mestu, o tveganjih, varnostnih 
ukrepih, dolžnostih in odgovornostih posameznikov za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh 
zaposlenih, 

• da bomo izvajali preventivne in obdobne zdravstvene preglede in razporejali sodelavce na taka 
dela, ki ustrezajo njihovemu zdravstvenemu stanju, da bomo s periodičnimi meritvami 
delovnega okolja spremljali zagotavljanje varnega delovnega okolja, 

• da bomo periodično spremljali, merili, poročali o delovanju sistema varnosti in zdravja pri delu, 
vključno s cilji in programi za izboljšanje, 

• da bomo za vsako novo dejavnost vključevali zahteve varnosti in zdravja pri delu, 
• da bomo redno presojali stanje varnosti in zdravja pri delu ter ukrepali v smeri preprečevanja 

in nenehnih izboljšav, 
• da bomo obveščali sindikat in svet delavcev o varnosti in zdravju pri delu, ob sprejemanju novih 

internih aktov oz. organizacijskih predpisov pa se bomo z njimi tudi posvetovali, 
• da bomo posodabljali Izjavo o varnosti z oceno tveganja glede na zakonske spremembe in 

spremembe v delovnih procesih,  
• da bomo nenehno usposabljali in dvigovali zavest vseh sodelavcev in zunanjih partnerjev o 

pomembnosti varnosti in zdravja pri delu, 
• da bomo spremljali zakonodajo in druge zahteve na vseh področjih, ki so povezana z varnostjo 

in zdravjem pri delu ter s primernim in pravočasnim ukrepanjem te zahteve uresničevali v 
praksi, 

• da je politika javni dokument in na voljo vsem zainteresiranim javnostim. 
 
Da bi sistem varnosti in zdravja pri delu v podjetju prinašal čim večjo dodano vrednost, deluje v podjetju 
Odbor za varnost in zdravje pri delu, v katerega so vključeni predstavniki delodajalca, predstavniki 
zaposlenih in strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu. Odbor se sestaja večkrat letno in dobro 
deluje. 
 
Veliko aktivnosti pa je na tem področju usmerjenih tudi v področje promocije zdravja na delovnem 
mestu, o katerem pišemo tudi v točki 11. 
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6 DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 
Zavedamo se, da družbena odgovornost ni to, kako dobiček delimo, ampak, kako ga ustvarjamo. Ni 
nekaj, za kar bi se odločil čez noč, ampak je živa tvorba, ki se v podjetju skozi leta razvija in raste ter je 
splet in preplet aktivnosti na ključnih področjih poslovanja podjetja. Gre za vpliv organizacije na 
zaposlene, družbo, okolje, gospodarstvo. V podjetju Saubermacher – Komunala so nam v pomoč za 
družbeno odgovorno poslovanje in delovanje standard vodenja kakovosti ISO 9001, standard ravnanja 
z okoljem ISO 14001, standard varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001, certifikat ISCC EU 
(izpolnjevanje posebnih pogojev za zbiranje in obdelavo odpadnega jedilnega olja), certifikat Družini 
prijazno podjetje, certifikat zlate bonitetne odličnosti, certifikat Voda iz pipe, samoocenjevanje v 
skladu z razpisom za Nagrado Horus ter imenovana skrbnica za področje družbene odgovornosti.  

 
V letu 2016 smo družbeno odgovornost nadgradili in potrdili s prejemom certifikata Družbeno 
odgovorno podjetje, ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut in to za področje okolja in organizacijskega 
upravljanja.         
 
Certifikat Družbeno odgovorno podjetje je 
analitično-svetovalni postopek, ki temelji na 
družbeno odgovornem principu upravljanja 
podjetja/organizacije. Sestavljen je iz štirih vidikov: 
organizacijsko upravljanje, odgovornost do zaposlenih, odgovornost do naravnega okolja in 
vključenost v skupnost. Strokovna podlaga certifikata so Standard ISO 26000 – smernice za družbeno 
odgovornost, orodje za poročanje Global Reporting Initiative (GRI) in analiza vrzeli. S certifikatom se v 
podjetje vpelje strateško in celostno razumevanje pomena družbene odgovornosti in trajnostnega 
poslovanja.  

 
V podjetju Saubermacher – Komunala se zavedamo, da so spremembe edina stalnica, zato se tudi na 
področju družbene odgovornosti nenehno izobražujemo in hkrati širimo svojo prakso v širše okolje in 
z izmenjavo izkušenj prihajamo do vedno novih rešitev ter uvajamo drugačne pristope. 
 
Aktivnosti s področja družbene odgovornosti so predstavljene tudi v točki 11 tega poročila. 
 
 
7 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. 

 
Osnovni certifikat smo v podjetju Saubermacher - Komunala Murska Sobota 
d.o.o. prejeli leta 2011, ko smo se zavezali  k triletnemu izvajanju 12 ukrepov 
za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.  

 
Po treh letih, v začetku leta 2015, nam je revizorski svet na osnovi analize aktivnosti izvajanja ukrepov 
in ocene zunanjega revizorja dodelil polni certifikat Družini prijazno podjetje za obdobje treh let. 
Zavezali smo se k izvajanju 19 ukrepov, ki smo jih zbrali in podrobno predstavili v »Katalogu ukrepov 
za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja«, ki so ga prejeli vsi zaposleni. 
 
Zaposleni imamo možnost koriščenja drsečega delovnega časa z izbiro prihoda in odhoda, v kolikor 
poslovni procesi to omogočajo. Otroški časovni bonus pomeni dodatni dan dopusta za uvajanje otroka 
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v vrtec, prvi šolski dan prvošolčkov in informativni dan, zaposleni pa lahko koristi dodatni dan dopusta 
še za spremstvo otroka na državnih ali tekmovanjih višjega ranga (ukrep dodatni dnevi odsotnosti z 
nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov). Da bi zagotovili nemoteno izvajanje delovnih 
procesov tudi v času šolskih počitnic in zaposlenim omogočili, da preživijo letni dopust s svojimi 
družinskimi člani v želenem terminu, smo izbrali ukrep »načrtovanje letnega dopusta«. Izbrali smo tudi 
ukrepe za varovanje zdravja ter posredovanje informacij odsotnim sodelavcem. Aktivnosti certifikata 
DPP so redna točka na naših zborih zaposlenih. Ukrepi, ki so posebej priljubljeni, so še: druženje med 
zaposlenimi, sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v podjetju, obdaritev novorojenca, 
počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke (poletni tabor za otroke zaposlenih), novoletno 
obdarovanje otrok zaposlenih. Zaposleni z veseljem koristijo tudi ponudbe oziroma ugodnosti za prosti 
čas ter v podjetju urejene kotičke za sproščanje. Seveda izvajamo še obvezne ukrepe, ki jih predpisuje 
certifikat in med katerimi so: komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo, raziskave 
med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in 
družine.  

 
Poslovanje in delovanje v skladu s certifikatom Družini prijazno podjetje je del našega družbeno 
odgovornega ravnanja in promocije zdravja na delovnem mestu, ki nam pomagata, da imamo zdrave, 
motivirane in zavzete zaposlene, ki imajo na drugi strani zadovoljne družinske člane. 
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8 KJE SMO V LETU 2019 ZBIRALI ODPADKE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravljamo oziroma vršimo odvoze iz zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij Beltinci, Cankova, 
Črenšovci, Dobrovnik, Fokovci, Kobilje, Murska Sobota, Odranci, Petanjci, Rogašovci, Šalovci, Vidonci, 
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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9 ODPADKI, ZBRANI V LETU 2019 
 
9.1 Komunalni odpadki  
 
Tabela 1: Komunalni odpadki, zbrani v občinah, kjer opravljamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov 

                                                         Količina v tonah 

 2018 2019 Indeks 2019/2018 

• mešani komunalni odpadki 9.564,7 9.444,1 98,7 

• biološki odpadki 3.549,2 3.526,9 99,4 

• papir in karton  1.548,5 1.567,0 101,2 

• steklo 911,9 900,7 98,8 

• kovine 236,5 272,4 115,2 

• plastika in mešana embalaža 2.512,9 2.584,3 102,8 

• kosovni odpadki 1.486,6 1.681,4 113,1 

• les 401,7 573,5 142,8 

• električna in elektronska oprema 282,3 326,7 115,7 

 
SKUPAJ ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI 
 

 
20.494,3 

 
20.877,0 

 
101,9 

 
Opombe k tabeli: V tabeli so zajete količine, ki jih je zbralo podjetje Saubermacher – Komunala kot izvajalec GJS 
zbiranja komunalnih odpadkov v teh občinah, brez količin, ki jih na tem območju zberejo drugi izvajalci. 
 
Graf 1: Delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v letu 2019 
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Graf 2: Sestava zbranih ločenih frakcij v letu 2019 
 

 
 
9.2 Nevarni in posebni odpadki 
 
Tabela 2: Zbrani nevarni in posebni odpadki  

                                                                Količina v tonah 

 2018 2019 Indeks 
2019/2018 

 
GOSPODINJSTVA (akcije zbiranja nevarnih in posebnih 
odpadkov iz gospodinjstev v občinah, kjer izvajamo 
GJS zbiranja komunalnih odpadkov) 

 

63,1 
 

85,7 135,8 

 
INDUSTRIJA IN OBRT 
 

3.944,8 3.403,3 
 

86,3 

 

SKUPAJ ZBRANI NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI 
 

 

4.007,9 

 

3.489,0 

 

87,1 
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Tabela 3: Količina nevarnih in posebnih odpadkov, zbranih na akcijah za gospodinjstva, v zbirnih 
centrih in uličnih zbiralnikih v občinah, kjer izvajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov 
 

Občina Zbrana količina v kg 

 2017 2018 2019 
BELTINCI 6.396 9.381 16.587 
CANKOVA 2.817 3.577 2.832 
ČRENŠOVCI 2.275 3.725 3.687 
DOBROVNIK 840 832 1.440 
GORNJI PETROVCI 1.709 1.600 1.999 
GRAD 2.678 600 3.303 
HODOŠ 421 170 763 
KOBILJE 743 544 1.356 
KUZMA 1.951 1.861 1.813 
MO MURSKA SOBOTA 10.867 17.495 25.950 
MORAVSKE TOPLICE 5.840 7.644 8.442 
ODRANCI 1.035 2.099 1.913 
PUCONCI (brez KS Puconci in Vaneča) 3.276 3.588 4.971 
ROGAŠOVCI 2.612 2.147 2.378 
ŠALOVCI 1.624 587 1.112 
TIŠINA 2.082 3.858 4.262 
TURNIŠČE 1.914 3.363 2.858 
SKUPAJ 49.080 63.071 85.666 

 
 
GOSPODINJSTVA: 
 
Nevarne in posebne odpadke iz gospodinjstev smo v letu 2019 zbirali na akcijah zbiranja nevarnih in 
posebnih odpadkov in v zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij. 
 
Izvedba akcij zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov v posameznih občinah je potekala v skladu s 
pripravljenimi in usklajenimi urniki.  
 
V zbirnih centrih za komunalne odpadke smo organizirano zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov 
začeli 1. avgusta 2019. Zbirna centra v Murski Soboti in v Beltincih smo opremili s skladiščem za 
predhodno skladiščenje, tako da imajo občani iz občin, kjer izvajamo GJS zbiranja komunalnih 
odpadkov, tudi med letom možnost, da prepustijo nevarne in posebne odpadke. 
 
V posebnih 200-litrskih uličnih zbiralnikih zbiramo odpadno jedilno olje. Občani imajo tako možnost, 
da doma zbrano odpadno jedilno olje prepuščajo v ulične zbiralnike. Na območju izvajanja GJS imamo 
postavljenih 14 takih zbiralnikov. 
 
Glede na strukturo zbranih odpadkov smo iz gospodinjstev na območju našega izvajanja GJS  prevzeli 
največ odpadnih barv in lakov (39,53 %), sledijo motorna olja (20,16 %), jedilna olja (14,01 %) in 
nevarna embalaža (12,25 %). Ekipe so na teh akcijah opravile skupno 120 ur dela, ki ga predstavlja 
prevzem in razvrščanje odpadkov. 
 
Količine odpadkov, ki smo jih zbrali na akcijah na območji, kjer ne izvajamo gospodarske javne službe 
ali od drugih komunalnih podjetij, so zajete pod industrijo in obrt. 
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INDUSTRIJA IN OBRT: 
 
V primeru zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz industrije in obrti gre v glavnem za nekomunalne 
odpadke, ki jih prevzemamo od podjetij in od drugih organizacij ter v manjši meri za komunalne 
odpadke, ki jih prevzemamo od drugih komunalnih podjetij. Takšno zbiranje izvajamo na osnovi 
potrdila o vpisu v seznam zbiralcev odpadkov, ki ga vodi Agencija RS za okolje. 
 
Odpadkov, ki izvirajo iz industrije in obrti, smo v letu 2019 zbrali cca. 3.403 ton. Ta količina je manjša 
od dosežene v letu 2018. Vzrok za to je izguba določenih strank med letom in težav z oddajanjem blata 
iz čistilnih naprav konec leta 2019. 
 
Sicer smo glede na deleže posameznih vrst odpadkov zbrali največ biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov 
(19,1 %), blata iz čistilnih naprav (10,4 %) in odpadkov iz lovilcev maščob (8,2 %). 
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10 ANALIZA 
 

OBČINA 

Število 
prebivalcev  
(SI STAT 

2019) 

Leto 2018 Leto 2019 

Mešani 
komunalni 

odpadki 
(MKO) v kg 

Ločeno 
zbrane 

frakcije (LZF) 
v kg 

% LZF 2018 

Mešani 
komunalni 

odpadki 
(MKO) v kg 

Ločeno zbrane 
frakcije (LZF) v 

kg 

MKO/prebiv. v 
kg 

LZF/prebiv. v 
kg % LZF 2019 

Beltinci 8.098 1.121.640 1.361.253 54,8% 1.139.780 1.578.963 141 195 58,1% 

Cankova 1.724 223.142 194.933 46,6% 221.622 215.892 129 125 49,3% 

G. Petrovci 1.992 161.000 142.907 47,0% 163.160 166.411 82 84 50,5% 

Hodoš 358 49.670 35.778 41,9% 60.970 41.298 170 115 40,4% 

Kuzma 1.574 136.150 106.166 43,8% 138.640 113.009 88 72 44,9% 

M. Toplice 5.853 1.139.258 822.889 41,9% 1.053.392 862.927 180 147 45,0% 

M. Sobota 18.742 4.071.730 5.622.940 58,0% 4.031.410 5.671.950 215 303 58,5% 

Puconci 5.892 349.646 286.543 45,0% 367.971 297.299 62 50 44,7% 

Rogašovci 3.070 243.625 283.373 53,8% 240.800 296.754 78 97 55,2% 

Grad 2.063 173.659 215.763 55,4% 171.047 243.319 83 118 58,7% 

Šalovci 1.383 104.180 105.508 50,3% 105.000 123.268 76 89 54,0% 

Tišina 3.970 592.411 409.109 40,8% 608.928 431.058 153 109 41,4% 

Črenšovci 3.958 410.560 462.940 53,0% 414.030 508.589 105 128 55,1% 

Dobrovnik 1.287 183.880 217.529 54,2% 145.220 163.759 113 127 53,0% 

Kobilje 545 44.660 55.983 55,6% 45.440 61.449 83 113 57,5% 

Odranci 1.644 206.905 221.294 51,7% 198.870 260.626 121 159 56,7% 

Turnišče 3.170 352.560 384.715 52,2% 337.800 396.357 107 125 54,0% 

SKUPAJ 65.323 9.564.675 10.929.622 53,3% 9.444.080 11.432.929 145 175 54,8% 
 

Opombe k tabeli: V tabeli so zajete količine, ki jih je zbralo podjetje Saubermacher – Komunala kot izvajalec GJS zbiranja komunalnih odpadkov v teh občinah, brez količin, ki 
jih na tem območju zberejo drugi izvajalci.  
 

Pri občini Puconci niso zajete zbrane količine v naseljih Puconci in Vaneča, kjer je izvajalec GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov drugo podjetje. 
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Količina zbranih komunalnih odpadkov v letu 2019 se glede na predhodno leto ni bistveno spreminjala 
in sicer je narasla za 383 ton oziroma manj kot 2 %. Podatek, ki nas lahko veseli pa je, da se je zbrana 
količina mešanih komunalnih odpadkov celo za dober odstotek zmanjšala, medtem, ko je količina 
zbranih ločenih frakcij narasla za 503 tone oziroma 4,6 %. 
 
Večjo rast količini ugotavljamo pri zbranem lesu, kovinah, električni in elektronski opremi in kosovnih 
odpadkih, kar je najverjetneje posledica urejenih zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij v večini 
občin, sistema zbiranja kosovnih odpadkov in električne in elektronske opreme na klic, nameščenih 
uličnih zbiralnikov za malo električno in elektronsko opremo. 
 
Delež ločeno zbranih frakcij v vseh zbranih komunalnih odpadkih je narasel na 54,8 % in se je v letu 
2019 glede na leto 2018 povečal za 1,5 odstotne točke. V letu 2015 je bil ta delež še manjši od 50 % 
(48,1 %), medtem, ko je bil leta 2012 samo 37,3 %. V zadnjih petih letih smo delež ločeno zbranih frakcij 
torej povečali za 9,2 odstotne točke.  
 
V letu 2019 smo zbrali povprečno 175 kg ločenih frakcij (v letu 2018 166 kg) in 145 kg mešanih 
komunalnih odpadkov na prebivalca (kar je enako kot v letu 2018). V določenih občinah je žal % ločeno 
zbranih frakcij še pod 50 %, a upamo, da bomo zahvaljujoč številnim aktivnostim za povečanje ločeno 
zbranih frakcij in novim, dodatnim storitvam v vseh občinah ter prizadevanjem za ureditev zbirnih 
centrov, kjer teh še ni, uspeli tudi tukaj v kratkem času narediti preobrat. Je pa med občinami zelo 
različna tudi povprečna skupna količina zbranih komunalnih odpadkov in to od 113 do 518 kg 
odpadkov/prebivalca. V vseh občinah skupaj smo zbrali v letu 2019 povprečno 320 kg mešanih 
komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je pohvalno manj od slovenskega povprečja. 

 
Glede na številne osveščevalne aktivnosti in uporabnikom prijazne rešitve ločenega zbiranja odpadkov 
bi morda pričakovali bolj intenziven upad količine mešanih komunalnih odpadkov, a so vzroki, da ni 
tako, lahko naslednji: prehod na ogrevanje z biomaso zaradi dražjih višjih cen nekaterih energentov 
(npr. kurilno olje) in s tem več pepela v mešanih komunalnih odpadkih, gospodarska rast v zadnjih letih, 
nedosledno ločevanje na izvoru, kar kažejo tudi rezultati izvedenih sortirnih analiz mešanih komunalnih 
odpadkov (v zabojnikih za mešane komunalne odpadke je v povprečju  še vedno okrog  50 % drugih 
frakcij, ki bi jih povzročitelji morali oddati oziroma zbrati ločeno). 

 
Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja odpadkov Vlade Republike Slovenije 
je predvidel do leta 2020 postopno zmanjšanje deleža mešanih komunalnih odpadkov v skupno zbranih 
komunalnih odpadkih na 29 %, kar pomeni, da nas čaka še veliko dela. Res pa je, da bi bil ta delež v 
naših občinah bistveno večji, če bi k ločeno zbranim odpadkom dodali tudi količino bioloških odpadkov, 
ki jih odložimo na domačih hišnih kompostnikih. Tudi zaradi navedenih ciljev si bomo tako v podjetju 
Saubermacher – Komunala z najrazličnejšimi projekti, akcijami, novimi storitvami in aktivnim 
osveščanjem prizadevali za dosledno ločevanje odpadkov na izvoru. 

 
Graf 3 prikazuje naraščanje deleža ločeno zbranih frakcij v preteklih letih in padanje deleža zbranih 
mešanih komunalnih odpadkov v vseh zbranih odpadkih, iz grafa 4 pa je razvidno gibanje količine 
posameznih ločeno zbranih frakcij v zadnjih osmih letih. 
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Graf 3: Razmerje ločeno zbranih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov v letih 2013 - 2019  

 
 
 
 
Graf 4: Primerjava količin posameznih ločeno zbranih frakcij v letih 2012 – 2019  
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Graf 5: Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letih 2013 – 2019 
 

 
 
Opomba h grafu: 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 leta 2014 - 2019 poleg občine Velika Polana tudi ni naselij Puconci in Vaneča, kjer je 
izvajalec GJS drugo podjetje. 

 
Zadovoljni smo lahko, da se je količina mešanih komunalnih odpadkov v letu 2019 glede na preteklo 
leto znova zmanjšala, čeprav gre le za 121 ton oziroma slabega 1,3 odstotka. V obdobju od 2013-2019 
pa se je skupna zbrana količina mešanih komunalnih odpadkov zmanjšala za več kot 10 % (z 10.512 ton 
na 9.444 ton), kar kaže na to, da napori zadnjih let in uvedba ločenega zbiranja odpadkov v 
gospodinjstvih prinašajo rezultate (številne osveščevalne aktivnosti, zmanjšanje frekvenc zbiranja 
mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbiranje mešane embalaže, papirja in bioloških odpadkov v 
gospodinjstvih, ureditev zbirnih centrov v večini občin, lansiranje uličnih zbiralnikov za električno in 
elektronsko opremo, tekstil in jedilno olje, uvajanje ločenega zbiranja odpadkov na pokopališčih, 
natečaji za vzgojno-izobraževalne zavode, enkratne zbiralne akcije posameznih vrst odpadkov).  

 
Pohvala gre tudi gospodarskim subjektom, saj so tudi ti vedno bolj osveščeni in zavzeti za ločeno 
zbiranje odpadkov na izvoru in spoznavajo, da več zabojnikov na njihovem dvorišču ne pomeni nujno 
tudi višjih stroškov. 
 
Kljub pozitivnim trendom pa sortirne analize, ki smo jih v skladu z zahtevami Uredbe o obvezni občinski 
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov v letu 2019 vsaj enkrat (ponekod zaradi večjega 
števila prebivalcev tudi dvakrat) izvedli v vseh občinah, kažejo, da še vedno preveč odpadkov, ki bi 
lahko bili zbrani ločeno, konča v sivo-črnih zabojnikih za mešane komunalne odpadke. Še posebej 
izstopajo biološki odpadki. Rezerv je torej še veliko in sleherni od nas lahko z majhnimi, vsakodnevnimi 
dejanji prispeva k izboljšanju rezultatov in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.  
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Graf 6: Količina zbrane mešane embalaže v letih 2013 – 2019 
 

 
 
 
V obdobju od leta 2009 do 2013 je bila rast zbrane količine mešane embalaže posebej izrazita, saj 
smo takrat šele uvajali zbiranje te frakcije po sistemu t.i. rumene vreče od vrat do vrat. Storitev se je 
zelo dobro prijela, saj je ravno mešana embalaža tista, ki se v gospodinjstvu pojavi na vsakem koraku. 
 
V zadnjih šestih letih (od leta 2013 do 2019) je zbrana količina mešane embalaže narasla za več kot 
tretjino (34 %), v zadnjem letu pa za slabe 3 %. V letu 2019 smo je zbrali 2.584 ton, to je za 71,5 ton 
več kot v letu 2018. 
 
Umiritev rasti zbrane mešane embalaže lahko pripišemo tudi ozaveščnosti prebivalstva in naporom v 
zadnjih letih, da bi kupovali manj »večkrat pakiranih« izdelkov in uporabili embalažo za ponovo 
uporabo. 
 
Embalaža je ponovno tudi tema natečaja za vzgojno-izobraževalne zavode »Odpadno je uporabno« v 
šolskem letu 2019/2020. Otroke in njihove mentorje smo povabili, da z unikatnimi izdelki odgovorijo 
na izziv oziroma vprašanje »Kaj bi lahko naredili za svoje preživetje iz naplavljene plastike, če bi ostali 
na samotnem otoku?« 
 
Naj kot zanimivost navedemo, da z recikliranjem enega kilograma plastične embalaže prihranimo dva 
kilograma nafte in da se v procesu recikliranja ene plastenke prihrani dovolj energije za gorenje 60-
vatne žarnce celih 6 ur. 
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Graf 7: Količina zbranega papirja in papirne embalaže v letih 2013 – 2019 
 

 
 
 

Tako kot pri mešani embalaži, je tudi pri papirju in papirni embalaži pomenila velik premik na področju 
osveščenosti in zbranih količin uvedba ločenega zbiranja z zabojnikom v gospodinjstvih, ki smo jo 
postopno aktivno uvajali od leta 2012 in je na razpolago gospodinjstvom v vseh 17 občinah, kjer naše 
podjetje izvaja GJS zbiranja komunalnih odpadkov. Pred letom 2012 smo papir v individualnih 
gospodinjstvih zbirali le v mestu Murska Sobota.  

 
Zbrana količina papirja je tako v zadnjih šestih letih narasla za 41 % z 1.110  ton leta 2013 na 1.567 ton 
leta 2020. V zadnjem letu bistvenih sprememb ni bilo (rast količin nekaj več kot 1 %). 
 
Razen v svojem gospodinjstvu lahko občani papir oddajo v zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij in 
na nekaterih ekoloških otokih. Zaradi možnosti zbiranja papirja in mešane embalaže v individualnih 
gospodinjstvih je veliko občin že ukinilo zabojnike za ti dve frakciji na ekoloških otokih. 
 
Ob koncu leta 2019 je bilo v ločeno zbiranja papirja z zabojnikom v lastnem gospodinjstvu vključeno 
52  % gospodinjstev (konec leta 2016 46,9 %). Seveda si bomo tudi v prihodnje prizadevali povečati 
delež vključenosti, saj to od gospodinjstev ne povzroča veliko naporov. 
 
Pa še nekaj zanimivosti: 

• Predelava tone papirja reši 17 dreves. 
• Z recikliranjem enega kilograma papirne embalaže prihranimo 40 litrov čiste vode in eno 

petino drevesa. 
• Posameznik letno porabi toliko papirja kot ga dobimo iz 6 dreves. 
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Graf 8: Količina zbranih bioloških odpadkov v letih 2013 – 2019 
 

 
 
V skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 
(UL RS št. 39/2010) morajo povzročitelji v gospodinjstvih biološke odpadke hišno kompostirati ali jih 
ločeno zbirati v posebnem zabojniku. Ker naše podjetje zbira odpadke na pretežno ruralnem območju, 
se še vedno velik del gospodinjstev poslužuje hišnega kompostiranja, kljub temu pa tudi vključenost v 
ločeno zbiranje bioloških odpadkov raste. Konec leta 2019 je tako bilo v zbiranje vključenih cca. 32,2 % 
gospodinjstev (konec leta 2016 30,6 % gospodinjstev).  

 
V letošnjem letu je storitev na voljo uporabnikom v vseh, tudi goričkih občinah, smo pa v skladu z 
Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih v občinah UE Lendava jeseni 
2019 tudi prilagodili, to je povečali frekvenco odvoza bioloških odpadkov (tedensko v poletnem in na 
14 dni v zimskem času). 
 
Glede na leto 2018 v letu 2019 do bistvene spremembe količin zbranih bioloških odpadkov ni prišlo, ne 
smemo pa pozabiti na dejstvo, da je bila zbrana količina teh odpadkov v letu 2018 rekordna - 3.549 ton 
(dolgo poletje – več košnje trave, večji pridelek sadja in zelenjave). 
 
V obdobju od 2013 do 2019 se je zbrana količina povečala z 2.676 ton leta 2013 na 3.527 ton leta 2019, 
kar je za slabih 32 % več. Količina ločeno zbranih bioloških odpadkov bi seveda bila veliko večja, če bi 
lahko izmerili in zajeli tudi količino teh odpadkov, odloženih na domačem kompostniku.  
 
Zadnja leta si v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi za ločeno zbiranje bioloških odpadkov prizadevamo 
tudi na pokopališčih, kjer je poleg odpadnih nagrobnih sveč ravno te vrste odpadkov tudi največ. 
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Graf 9: Količina zbranega stekla in steklene embalaže v letih 2013 – 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steklo in stekleno embalažo iz gospodinjstev zbiramo na vseh ekoloških otokih in v zbirnih centrih, v 
dveh naseljih pa smo se pred leti lotili tudi pilotnega projekta zbiranja v gospodinjstvih.  
 
Tudi količina te ločene frakcije je v obdobju 2013-2019 narasla za dobrih 19 % in kaže na dobro 
osveščenost prebivalstva. Vzrok lahko najdemo tudi v tem, da je danes bistveno več nepovratne 
steklene embalaže kot v preteklosti, čeprav bi bila z vidika gospodarnega ravnanja z odpadki obratna 
situacija veliko prijaznejša.  
 
Z letom 2020 smo možnost zbiranja stekla v individualnih gospodinjstvih kot dodatno storitev proti 
plačilu ponudili v nekaterih občinah. Glede na odzive in rezultate zbiranja, bomo storitev v prihodnje 
širili tudi na druga območja.  
 
  



Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

 

Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2019 Stran 23 

 

Graf 10: Količina zbranih rabljenih oblačil, hišnega tekstila in tekstilnih odpadkov v letih  2013 - 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudi v letu 2019 smo zasledovali cilj zmanjšati količino tekstilnih odpadkov, ki končajo na odlagališču. 
S pomočjo informiranja in osveščanja nam je to uspelo. Količino zbranih rabljenih oblačil in obutve ter 
tekstilnih odpadkov iz industrije smo v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečali za slabih 5 %.  
 
Večje količine izhajajo predvsem iz zbranih oblačil in obutve. V letu 2019 smo postavili dva dodatna 
ulična zbiralnika in tako približali in naredili oddajo teh odpadkov uporabnikom bolj prijazno.  
 
Vsa zbrana oblačila in obutev predamo naprej kot rabljena oblačila, za tekstil iz industrije pa 
zagotavljamo snovno predelavo in ponovno uporabo.      
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11 DOGODKI OZIROMA PROJEKTI PODJETJA V LETU 2019 
 
V podjetju Saubermacher – Komunala skrbimo za zdravo okolje za bivanje (čista narava), za zaposlene 
in ostale deležnike (kupce, dobavitelje, lastnike, ožjo in širšo družbeno skupnost), torej udejanjamo 
naše poslanstvo, ki je »ustvarjanje zdravega okolja«. 
 
Zahvaljujoč trajnostno naravnanemu delu v skladu s prepoznanimi ključnimi vrednotami in ob podpori 
pridobljenih standardov kakovosti ISO 9001, ravnanja z okoljem ISO 14001, varnosti in zdravja pri delu 
OHSAS 18001,  certifikatov Družini prijazno ter Družbeno odgovorno podjetje, ISCC EU za izpolnjevanje 
posebnih pogojev za zbiranje in obdelavo odpadnega jedilnega olja ter bonitetne odličnosti, smo 
poslovno leto 2019 zaključili uspešno in upamo, da izpolnili oziroma morda celo presegli pričakovanja 
kupcev, zaposlenih in lastnikov.  Navedene standarde smo v letu 2019 potrdili oziroma obnovili s strani 
zunanjih presojevalcev institucij, ki jih podeljujejo.  

 
Zaključili smo projekt prenove poslovnih procesov, v okviru katerega smo si zastavili nove aktivnosti 
in projekte, ki nas še čakajo in nam bodo v pomoč, da bodo procesi dela še učinkovitejši in bomo tako 
lahko pri svojem delu še uspešnejši. 
 
Napori, novo uvedene storitve in osveščevalne aktivnosti prinašajo vsako leto boljše rezultate in tako 
smo v letu 2019 ločeno zbrali kar 54,8 % frakcij in celo za malenkost zmanjšali količino zbranih mešanih 
komunalnih odpadkov. Več rezultatov ločenega zbiranja odpadkov je predstavljenih v točkah 9 in 10, 
zato jih tukaj ne ponavljamo. 
 
V letu 2019 smo uvedli nova, uporabnikom prijaznejša standarda ravnanja z odpadki v dveh večjih 
občinah, občini Moravske Toplice in občini Tišina in z zadnjo podpisali koncesijsko pogodbo za 
obdobje 10 let. 
 
Nameščali smo nove ulične zbiralnike za zbiranje oblačil, jedilnega olja ter električne in elektronske 
opreme na dodatnih lokacijah in tako trojček navedenih zabojnikov postavili na frekventnem mestu, 
na parkirišču Hipermarketa Tuš v Murski Soboti. 
 
Pridružili smo se pobudi podjetja ZEOS d.o.o. in v prizadevanjih za čim več ločeno zbrane električne in 
elektronske opreme v sodelovanju z občinami Cankova, Rogašovci in Tišina v mesecu aprilu gostili 
»Mobilka«, posebno vozilo za zbiranja električne in elektronske opreme. Rezultate so na podjetju Zeos 
pohvalili, sami pa bi si želeli še večjega odziva uporabnikov, saj je bila promocija dogodkov zelo aktivna.  
 
Jeseni smo se tako kot že v preteklosti pridružili akciji podjetij Gorenje Surovina, d.o.o. in Zeos d.o.o. 
»Adijo, stari, pa ne v naravi«, namen katere je prav tako spodbuditi gospodinjstva, da električno in 
elektronsko opremo zbirajo in oddajo ločeno ter jim hkrati predstaviti energetsko varčnejše in okolju 
prijaznejše izdelke Gorenje.  

 
Nadaljevali smo z dolgoletnim in v lokalnem okolju dobro prepoznavnim natečajem »Odpadno je 
uporabno«, ki ga vsako šolsko leto razpišemo za vzgojno-izobraževalne zavode v občinah, kjer izvajamo 
aktivnosti GJS zbiranja komunalnih odpadkov. Mlade smo v šolskem letu 2018/2019 povabili k izdelavi 
pustnih mask iz različnih odpadnih materialov in rezultate razglasili dan pred pustom. Vse v natečaju 
nastale izdelke smo razstavili v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Natečaj smo razpisali 
tudi v šolskem letu 2019/2020 in sicer  pod delovnim naslovom »Kaj bi lahko naredili za svoje preživetje 
iz naplavljene plastike, če bi ostali na samotnem otoku?« Verjamemo, da v vrtcih in šolah že nastajajo 
zanimivi in izvirni izdelki, ki jih bo ocenila strokovna komisija v mesecu aprilu, ko bomo tudi razglasili 
zmagovalce natečaja in izdelke razstavili. 
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Da bi rešili dileme, povezane z ravnanjem z odpadki in uporabnikom ponudili čim več uporabnih 
informacij, smo v začetku leta 2019 novelirali našo brošuro – Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki 
v gospodinjstvih, dostopen na naši spletni strani www.saubermacher-komunala.si in v klasični obliki 
na sedežu podjetja. 
 
Tako kot v preteklosti smo tudi v letu 2019 in sicer v tednu od 16. do  24. novembra, obeležili Evropski 
teden zmanjševanja odpadkov pod sloganom »Ponovno uporabo spremeni v navado«, tokrat na malo 
drugačen način. Akcija ni potekala v obliki dogodka, ampak v obliki komunikacije na družbenih omrežjih 
in v elektronskih medijih. Na naši spletni strani in s pomočjo delitve na družabnih omrežjih smo tako 
vsak dan ponudili po eno novico na temo zmanjšanja količin odpadkov ter njihove ponovne uporabe. 
 
Na osnovi zahtev Uredbe o obvezni občinski GJS zbiranja komunalnih odpadkov smo v letu 2019 izvajali 
sortirne analize v vseh občinah, kjer skrbimo za odvoz komunalnih odpadkov in to pod strokovnim 
nadzorom osebe z akreditacijo za vzorčenje odpadkov. Rezultati analiz so dali krvno sliko ločevanja 
odpadkov po območjih in so osnova za nadaljnje aktivnosti osveščanja in prizadevanj za večji delež 
ločeno zbranih frakcij v posameznih občinah.  

 
Za okolju in zaposlenim prijaznejše delo smo nabavili dve novi vozili za zbiranje in odvoz odpadkov. V 
začetku leta tovorno vozilo za odvoz pomij in odpadnega jedilnega olja, jeseni pa še sodobno smetarsko 
vozilo proizvajalca Scania, ki je prvo tovrstno v Sloveniji. Kabina je nizkopodna in tako omogoča za 
zaposlene lažjo in udobnejšo uporabo vozila, voznik pa ima boljši pregled nad dogajanjem v okolici 
vozila.  

 
Investirali smo v opremo za vzdrževanje tovornih vozil v mehanični delavnici, specialne zbiralnike na 
zbirnih mestih in zabojnike za ločeno zbiranje v gospodinjstvih ter v okolju in uporabnikom prijazne 
rešitve e-poslovanja. 
 
Spomladi smo pripravili operativno srečanje s predstavniki občin, vsebina katerega je bila 
implementacija nove Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih 
odpadkov v prakso. 
 
Z našimi uporabniki smo vse leto komunicirali preko utečenih komunikacijskih kanalov. To so: spletna 
stran www.saubermacher-komunala.si, SMS obveščanje o terminih odvoza odpadkov, novica in 
obvestila na spletnih straneh občin in v njihovih glasilih ter informatorjih, letaki ob uvedbi novih 
standardov in novih storitev, obvestila na hrbtni strani računov, mesečne E-novice, portal za kupce, 
tedenska oddaja Minutke za zdravo okolje na radiu Murski val, osebna komunikacija s strankami na 
terenu, v zbirnih centrih in na sedežu podjetja, že omenjeni Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki v 
gospodinjstvih. 

 
Koncept celovitega ravnanja z odpadki na javnih prireditvah, ki ga predpisuje tudi zakonodaja, smo s 
strokovno pomočjo in izposojo opreme za ločeno zbiranje odpadkov, prispevkom vreč za ločeno 
zbiranje in odvozom odpadkov pomagali zagotoviti številnim organizatorjem prireditev. 
 
Kot družbeno odgovorno podjetje smo podpisali zavezo in pristopili k pridobitve certifikata »Voda iz 
pipe«, s katerim želi Zbornica komunalnega gospodarstva spodbuditi organizacije, da v svojih prostorih 
in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe, k njenemu pitju spodbujajo zaposlene, 
partnerje in ostale deležnike. Bili smo med prvimi 34 podjetji, ki jim je bil podeljen certifikat. 
 
Zaradi bolniških odsotnosti in povečanega obsega dela smo se soočili z večjim številom novih 
sodelavcev, ki so se morali priučiti dela in osvojiti kulturo podjetja, kar je zahteven in dolgotrajen 
proces. V želji, da bi bile storitve izvedene učinkovito, smo tako vse, ne samo novo zaposlene, 
izobraževali na številnih internih in zunanjih usposabljanjih. Velik poudarek smo tudi v letu 2019 dali 
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usposabljanju starejših zaposlenih, kar je bilo lažje zahvaljujoč pridobljenim nepovratnim sredstvom 
na razpisu ASI 45+ v letu 2018, ki se nanaša na ohranjanje in spodbujanje zdravja starejših zaposlenih. 
Izbrani smo bili tudi za sodelovanje v projektu razvoja celovitega poslovnega modela za delodajalce za 
aktivno in zdravo staranje zaposlenih, imenovanem Polet, ki poteka pod okriljem Združenja 
delodajalcev Slovenije in Štajerske gospodarske zbornice. V želji, da bi zaposleni pridobili znanja, 
potrebna za večje zadovoljstvo tudi izven delovnega okolja in lažje življenje po upokojitvi, smo izvedli 
izobraževanje na temo finančne pismenosti.  

 
Kot nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje smo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti v okviru 
izbranih ukrepov, predstavljenih v točki 7 tega poročila. Tako smo poleg vsakodnevnih aktivnosti 
organizirali predpočitniški piknik, športni dan in predbožični izlet za zaposlene in njihove družinske 
člane, obiskali in obdarovali novorojenčka in se s čestitkami spomnili dveh zaposlenih, ki sta postala 
dedka, omogočili dopust petim zaposlenim ob prvem odhodu njihovega otroka v vrtec ali šolo, izvedli 
že sedmi poletni tabor za otroke zaposlenih… Avgusta smo opravili redni letni obisk svetovalke z 
Ekvilib inštituta in dobili pozitivno mnenje o izvajanju ukrepov.  V mesecu decembru smo se znova 
pridružili pobudi Ekvilib inštituta »DanDeloDružina«, namen katerega je spodbujati zaposlene, da 
gredo pravočasno domov in prosti čas preživijo z družino. 

 
Z ukrepi lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih se prepletajo tudi nekateri 
ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu. Obvezo iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu, vezano 
na izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu zelo aktivno in uspešno izpolnjujemo in smo na tem 
področju zgled in navdih številnim podjetjem v lokalnem okolju in širše po Sloveniji. Tako smo poleg 
srečanj ob igranju bowlinga, stol masaže, sadja na delovnem mestu, športnega dne in kolesarskega 
maratona, zaposleni lahko sodelovali v razpisu Za življenja vredno telo, preko katerega spodbujamo 
zaposlene k individualnemu športnemu udejstvovanju (cilji na področju hoje, kolesarjenja in teka). Že 
četrto leto zapored smo pripravili tradicionalni slovenski zajtrk za vse zaposlene. 

 
Družbena odgovornost, ki smo jo v podjetju Saubermacher – Komunala prepoznali tudi kot eno od 
petih ključnih vrednot, težko ločeno obravnavamo in navedemo z njo povezane aktivnosti, saj se 
prepleta v vseh aktivnostih podjetja in vsakodnevnem poslovanju. V podjetju je način življenja in dela. 
Kaže se v prizadevanjih za trajnostno, okolju prijazno brezpapirno poslovanje, obravnavanju zaposlenih 
kot dragocenega vira za poslovanje, tvornem in vzajemnem sodelovanju s kupci in dobavitelji ter vsemi 
ostalimi deležniki, pomoči pri izvedbi različnih predavanj za vrtce, šole, podjetja in širši krog slušateljev, 
izmenjavi dobrih praks s podjetji v skupini Saubermacher in panogi, sponzorstvih in donatorskih 
sredstvih ter pomoči pri servisiranju prireditev. 

 
Naše gospodarno in družbeno odgovorno poslovanje potrjuje tudi certifikat platinaste bonitetne 
odličnosti, nosilec katerega smo od meseca novembra. Podjetjem, ki tri leta zapored dosegajo najvišji 
razred bonitetne odličnosti, zlati AAA, ga podeljuje analitična hiša Bisnode. Certifikat potrjuje, da je 
podjetje Saubermacher – Komunala zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za 
sodelovanje z vsemi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kakor tudi zavarovalnicami, bankami 
ter drugimi poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven. 

 
Zavedamo se  in priznavamo,  da kljub zavzetemu delu in naporom slehernega zaposlenega ne bi mogli 
poslovati poslovno uspešno brez podpore in sinergijskega sodelovanja z deležniki izven podjetja, torej 
kupcev, lastnikov, dobaviteljev, lokalnih skupnosti, medijev ter ostalih v lokalnem in širšem slovenskem 
prostoru. Za vaš prispevek in ustvarjanje zdravega okolja v preteklem letu 2019 se vam iskreno 
zahvaljujemo. 
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12 POGLED V LETO 2020 
 
V podjetju Saubermacher – Komunala bomo tudi v letošnjem letu poslovali v skladu z našimi 
najpomembnejšimi vrednotami, ki so usmerjenost k strankam, skrb za zaposlene, gospodarnost, 
poslovna odličnost in družbena odgovornost, saj lahko le tako izpolnjujemo ali presegamo pričakovanja 
vseh deležnikov – kupcev, zaposlenih, lastnikov, poslovnih partnerjev, lokalnih skupnosti ter ožjega in 
širšega družbenega okolja. 
 
Obstoječe storitve, ki so osnova za povečanje ločeno zbranih frakcij bomo razširili in uvajali nove. Tako 
imajo od začetka leta 2020 možnost zbiranja bioloških odpadkov z zabojniki v individualnih 
gospodinjstvih vsa gospodinjstva 17 občin, kjer izvajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, tudi na 
Goričkem, poskusno pa smo gospodinjstvom v petih občinah UE Lendava ponudili možnost zbiranja 
stekla pri njih doma. 
 
Že v mesecu februarju v sodelovanju z Občino Kuzma načrtujemo odprtje zbirnega centra za ločeno 
zbiranj frakcij v tej občini, v okviru projekta LAS Goričko 2020, na katerem smo bili izbrani na osnovi 
javnega poziva, pa bomo v 12 naseljih nastavili dodatne ulične zbiralnike za jedilno olje in tekstil. 
 
V letu 2020 bomo nadaljevali s projekti in rešitvami brezpapirnega poslovanja, ki so prijazne tako 
našim kupcem, kakor tudi zaposlenim in okolju ter prinašajo pomembno dodano vrednost ter 
prihranek časa in denarja. Načrtujemo pripravo oziroma začetek obsežnega projekta čipiranja 
zabojnikov, ki ga želimo zaključiti do leta 2022. Upamo tudi na certificiranje e-arhiva s strani Arhiva 
Republike Slovenije, ki ga čakamo že dlje časa. 
 
Še naprej bodo naše aktivnosti znotraj podjetja usmerjene k skrbi za zadovoljne in kompetentne 
zaposlene, kar lahko dosežemo z dobrimi medsebojnimi odnosi in izobraževanji ter nenehno skrbjo za 
varnost in zdravje zaposlenih. Načrtujemo prehod s standarda OHSAS 18001 na nov standard ISO 
45001, ki se nanaša na področje varnosti in zdravja pri delu. Tudi v tem letu bomo izvajali aktivnosti 
projekta Polet, namen katerega je razviti celovit model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.  
 
Potrudili se bomo obnoviti oziroma pridobiti koncesijske pogodbe v občinah, ki izvajanja GJS zbiranja 
komunalnih odpadkov še nimajo urejenega na tej osnovi. 
 
Da bi lahko še naprej udejanjali svoje poslanstvo, torej Ustvarjali zdravo okolje, bomo pozornost 
namenili našim kupcem, povzročiteljem odpadkov, katerih pričakovanja in želje nas usmerjajo pri 
delovanju in katerih mnenje je za naše delo zelo pomembno. Da bi bilo zbiranje odpadkov okolju in 
zaposlenim prijazno, načrtujemo nabavo novega samonakladalnega vozila. 
 
Prepričani smo, da lahko zahvaljujoč jasno začrtanim ciljem v Strategiji razvoja podjetja 2020-2025, 
kakovostnemu delu vseh zaposlenih, vzajemnemu sodelovanju s kupci in ostalimi deležniki tudi v 
prihodnje sledimo svoji viziji biti vodilno podjetje, ki nudi celovite rešitve gospodarnega ravnanja z 
odpadki v Sloveniji, merjeno po zadovoljstvu strank, zaposlenih in inovativnosti. Zavedamo pa se, da 
brez vaše pomoči ne bo šlo, zato upamo, da nam boste tudi v letu 2020 s svojim gospodarnim 
ravnanjem z odpadki pri tem pomagali.  

 
Murska Sobota, 28. januar 2020 
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