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1. GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI 
 
Dejavnost podjetja Saubermacher-Komunala je GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI. Za 
podjetje to pomeni ponuditi uporabnikom na obmo�ju Pomurja in pri dolo�enih vrstah odpadkov v 
celotni Sloveniji storitve za: 

 
- ZMANJŠANJE KOLI�INE ODPADKOV, 
- LO�ENO ZBIRANJE ODPADKOV, 
- PONOVNO UPORABO OZIROMA RECIKLAŽO ZBRANIH ODPADKOV, 
- ODLAGANJE PREOSTANKOV ODPADKOV. 
 
To lahko ponazorimo z naslednjo shemo: 
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SKRB ZA ZMANJŠANJE KOLI�INE ODPADKOV 
 
Podjetje Saubermacher-Komunala si prizadeva s pomo�jo medijev (TV, radio, �asopis), brošur, 
nalepk, raznih projektov, akcij in dogodkov vzgajati in osveš�ati ljudi, zlasti otroke in mladino, da bi 
predvsem s premišljenimi nakupi ter gospodarnim ravnanjem z odpadki vplivali na zmanjševanje 
koli�ine odpadkov. 
 
 
LO�ENO ZBIRANJE 
 
Z lo�enim zbiranjem odpadkov zmanjšujemo koli�ino odpadkov, ki kon�a na odlagališ�u, zato lo�eno 
zbiramo biološke odpadke, papir, steklo, kovine, plastiko, embalažo, nevarne, posebne in ostale 
odpadke. 
 
 
PONOVNA UPORABA OZIROMA RECIKLAŽA 
 
V podjetju Saubermacher-Komunala predamo vse zbrane biološke odpadke v predelavo na 
kompostarno. Ostale sekundarne surovine (papir, steklo, kovine, plastiko, nevarne odpadke…) 
predajamo pooblaš�enim oz. specializiranim odjemalcem. 
 
 
ODLAGANJE PREOSTANKOV ODPADKOV 
 
Preostanek odpadkov predajamo v odstranitev na odlagališ�e Puconci, kjer kon�a le del zbranih 
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Na ta na�in se dlje �asa ohrani dragocen odlagalni prostor, 
industriji pa se vrnejo sekundarne surovine. 
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2. KJE ZBIRAMO ODPADKE? 
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Murska Sobota √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

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

Beltinci √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ljutomer        √√√√ √√√√  

Turniš�e        √√√√ √√√√  

�renšovci        √√√√ √√√√  

Odranci        √√√√ √√√√  

Lendava        √√√√ √√√√  

Dobrovnik        √√√√ √√√√  

Križevci        √√√√ √√√√  

Razkrižje        √√√√ √√√√  

Veržej        √√√√ √√√√  

Velika Polana        √√√√ √√√√  

Kobilje        √√√√ √√√√  

Ostala Slovenija         √√√√  

 
Upravljamo:  

- zbirni center v Mestni ob�ini Murska Sobota in ob�ini Grad ter vršimo odvoze iz zbirnih 
centrov v Cankovi, Beltincih in Šalovcih 
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3. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE PODJETJA 
SAUBERMACHER-KOMUNALA 

 

POSLANSTVO:  
 

USTVARJAMO ZDRAVO OKOLJE 
 

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

 
 
Podjetje Saubermacher- Komunala je na podro�ju, kjer izvaja svoje storitve, verodostojen izvajalec 
dejavnosti GOSPODARNEGA RAVNANJA Z ODPADKI. �lovek s svojimi željami in potrebami je 
za nas v ospredju, visoko kakovost, varovanje okolja ter varnost in zdravje pri delu na vseh podro�jih 
pa uvrš�amo med naše prednostne naloge. Cilj naših dejavnosti je izpolnitev oz. preseganje 
pri�akovanj vseh odjemalcev – zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, lastnikov ter ožje in širše družbene 
skupnosti, ki temelji na dolgoro�nem 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 odli�nost 

4. gospodarnost 
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4. DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 

V podjetju se zavedamo, da nam družbena odgovornost (odgovorno podjetništvo) omogo�a 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 naših 
kakovostnih storitev. Naši dobavitelji si želijo partnerja, ki bo pravo�asno poravnaval svoje 
obveznosti. 
 
Okoliška skupnost ho�e biti prepri�ana, da delujemo družbeno in okoljsko odgovorno. 
 
Nenazadnje 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 
dolgoro�no uspešnost, zato potrjujemo pomembnost družbene odgovornosti z uvedenim standardom 
družbene odgovornosti SA 8000.  
 
KAKO URESNI�UJEMO DRUŽBENO ODGOVORNOST V PODJETJU 
SAUBERMACHER- KOMUNALA? 
 
ZAPOSLENI 
 
• Obveš�anje zaposlenih o tem, kako je njihovo delo pomembno.  
• Upoštevanje želja zaposlenih in sodelovanje zaposlenih pri poslovnih odlo�itvah. 
• Nezaposlovanje otrok in nediskriminatornost do razli�nega spola, rase, verske pripadnosti… 
• Uveden standard OHSAS 18001 za sistem varnosti in zdravja pri delu. 
• Nagrajevanje po rezultatih dela. 
• Stalno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih (program v podjetju). 
• Izbira najboljših ekip, zaposlenega z najve�jim številom koristnih predlogov za izboljšave.  
• Skrb za zdravje in dobro po�utje zaposlenih. 
 
DOBAVITELJI 
 
• Dobaviteljem omogo�amo, da za svojo kakovostno storitev ali izdelek prejmejo primerno pla�ilo 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 prepre�evanje in zmanjševanje 

negativnih vplivov na okolje. 
• Osveš�anje prebivalcev z lastnimi publikacijami in s pomo�jo lokalnih medijev (radio, televizija, 
�asopis). 
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ODNOS DO MLADIH 
 
• Spodbujanje okolju prijaznega življenja s poudarkom na usposabljanju s podro�ja gospodarnega 

ravnanja z odpadki. 
• Spodbujanje kakovosti v šolah (ekošole, ekotabori, predavanja). 
• Izdajanje lastnih publikacij za mlade (pobarvanka). 
 
 
ODNOS DO KULTURE, ŠPORTA 
 
• Sofinanciranje in pomo� pri izvedbi športnih in kulturnih prireditev ali del (seznam v podjetju). 
 
 
ODNOS DO LOKALNE SKUPNOSTI 
 
• Sodelovanje z ob�inami in krajevnimi skupnostmi pri uvedbi lo�enega zbiranja odpadkov,  

sanaciji divjih odlagališ�, … 
• Spodbujanje kakovosti in ravnanja z okoljem – pomo� pri okoljevarstvenih programih. 
• Odprta komunikacija (posredovanje želenih podatkov in rezultatov podjetja). 
 
 
ODNOS DO DRŽAVNIH INŠTITUCIJ 
 
• Sodelovanje z ministrstvi pri reševanju problematike ravnanja z odpadki. 
• Redno in pravo�asno pla�evanje vseh obveznosti (davki, prispevki). 
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5. ODPADKI, ZBRANI V LETU 2010 
 

 KOMUNALNI ODPADKI  
Koli�ina v tonah 

 2010 2009 
• ostali odpadki 13.409,8 16.509,9 
• biološki komunalni odpadki 1.539,0 1.926,2 
• papir in karton  804,5 749,7 
• steklo 490,7 399,1 
• kovine 121,9 180,9 
• plastika in mešana embalaža 580,5 329,5 
• kosovni odpadki 949,3 1.049,1 
• les 213,8 239,7 
• elektri�na in elektronska oprema 165,0 207,9 

SKUPAJ ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI 18.274,5 21.592,0 
 
V tabeli niso vklju�ene koli�ine odpadkov, zbranih v okviru akcije O�istimo Slovenijo v enem dnevu. 
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 NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI 

                                                                                                                      Koli�ina v tonah 
 2010 2009 
GOSPODINJSTVA (akcije zbiranja nevarnih in 
posebnih odpadkov iz gospodinjstev v 23 ob�inah) 

52,7 55,2 

   
INDUSTRIJA IN OBRT 5.084,8 4.998,5 
   
SKUPAJ ZBRANI NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI 5.137,5 5.053,7 

 
Koli�ina zbranih odpadkov ob akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz 
gospodinjstev je manjša zaradi manjšega skupnega števila akcij v letu 2010 v primerjavi s 
preteklim letom. 
 
Na podro�ju zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov se je v letu 2010 mo�no zmanjšala 
koli�ina zbranih azbestnih odpadkov, ki je bila v preteklih letih visoka zaradi poletnih neurij. 
Pove�ala se je zbrana koli�ina muljev iz �istilnih naprav, odpadkov iz zdravstva in 
biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. 
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ODPADKI, ZBRANI V OKVIRU AKCIJ ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV IZ 
GOSPODINJSTEV  
 
 

Ob�ina Zbrana koli�ina v kg 
2010 2009 

BELTINCI 117.620 106.900 

CANKOVA 33.420 45.040 

GORNJI PETROVCI 14.660 23.800 

GRAD 35.200 45.660 

HODOŠ 2.120 2.240 

KUZMA 17.060 11.660 

MO MURSKA SOBOTA 347.480 483.880 

MORAVSKE TOPLICE 131.080 202.380 

PUCONCI 107.420 136.340 

ROGAŠOVCI 63.480 66.660 

ŠALOVCI 0 12.120 

TIŠINA 102.610 112.520 

SKUPAJ 972.150 1.249.200 
 
V tabeli so zajete skupne koli�ine vseh odpadkov, zbranih v okviru akcij zbiranja kosovnih odpadkov. 
V vseh ob�inah je bila ena tovrstna akcija, razen v MO Murska Sobota, kjer sta bili dve akciji, v ob�ini 
Šalovci pa tovrstne akcije zbiranja kosovnih odpadkov v letu 2010 ni bilo. 
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ODPADKI, ZBRANI V OKVIRU AKCIJ ZBIRANJA NEVARNIH IN POSEBNIH 
ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV  
 
 

Ob�ina Zbrana koli�ina v kg 
2010 2009 

BELTINCI 4.698 7.292 

CANKOVA 1.672 4.584 

GORNJI PETROVCI 1.149 1.492 

GRAD 2.079 2.825 

HODOŠ 292 87 

KUZMA 2.004 377 

MO MURSKA SOBOTA 8.447 7.539 

MORAVSKE TOPLICE 7.276 7.030 

PUCONCI 5.530 7.612 

ROGAŠOVCI 2.860 2.089 

ŠALOVCI 936 613 

TIŠINA 3.177 3.197 

SKUPAJ 40.120 44.737 
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6. ANALIZA 
 
a) koli�ine odloženih komunalnih odpadkov 

 
    Podatki v kg 

 Leto 2008 Leto 2009 Razlika 
2009/2008 

Leto 2010 Razlika 
2010/2009 

Skupaj za 12 ob�in 18.794.790 17.559.000 - 1.235.790 14.359.100 - 3.199.900 
Na prebivalca (povpr. 12 ob�in) 328,35 306,76 -6,6% 251,25 -18,1% 

 
Ugotovimo lahko, da smo v letu 2010 zmanjšali skupno koli�ino odpadkov za odlaganje za ve� kot 
3.000 ton oziroma ve� kot 18%, kar pa se posledi�no seveda odrazi tudi na koli�ini odloženih 
odpadkov na prebivalca. V ob�inah, kjer izvaja gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza 
odpadkov podjetje Saubermacher- Komunala Murska Sobota d.o.o. smo v letu 2010 odložili le 251,25 
kg odpadkov na prebivalca, povpre�je v Sloveniji za leto 2009 pa je 369 kg/prebivalca. V podatkih 
2009 so zajete koli�ine, ki jih je podjetje Saubermacher-Komunala zbralo v okviru CERO Puconci, 
torej tudi tiste, ki so jih stranke same pripeljale na odlagališ�e. Ker od 1.2.2010 nismo njegov 
upravljalec, teh koli�in ve� nismo mogli zbirati in evidentirati. 
 
 
b) koli�ine lo�eno zbranih odpadkov 

 
                                                Podatki v kg 

 2009 
 

2010 
Razlika 

2010/2009  
Papir 749.700 804.500 7,3% 
Steklo 399.100 490.700 23,0% 
Kovine 180.900 121.900 -32,6% 
Plastika in mešana embalaža 329.500 580.500 76,2% 
Biološki odpadki in les 2.165.900 1.752.800 -19,1% 
Elektri�na in elektronska oprema 207.900 165.000 -20,6% 
SKUPAJ 4.033.000 3.915.400 -2,9% 

 
V veliki meri je vzrok za zmanjšanje koli�ine odloženih odpadkov tudi v pove�anju koli�in lo�eno 
zbranih odpadkov in to tako na zbirnih mestih, kakor tudi v zbirnih centrih in direktno pri 
gospodinjstvih. Ob�uten je vpliv lo�enega zbiranja embalažnih materialov po sistemu od vrat do vrat, 
ki ga kot pilotni projekt izvajamo v ob�inah Beltinci, MO Murska Sobota in Rogašovci. Te frakcije 
smo zbrali celih 250 ton ve� kot leto poprej, kar samo potrjuje, da je bila odlo�itev o izvedbi projekta 
pravilna in nujna. 
 
Padec pri kovinah in elektri�ni in elektronski opremi je prisoten tudi zaradi zbiranja s strani 
nepooblaš�enih subjektov. Skupna koli�ina lo�eno zbranih odpadkov je v 2010 izkazana nižja kot leto 
poprej zaradi izostanka koli�in bioloških odpadkov, ki so jih v letu 2009 dostavili povzro�itelji sami 
na kompostarno v okviru centra za ravnanje z odpadki Puconci. Ker od 1.2.2010 nismo upravljavec 
tega centra, s temi podatki ve� ne razpolagamo. 
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c) koli�ine zbranih nevarnih odpadkov 

                                                                    Podatki v kg 
 2008 2009 % pove�anja 2010 % pove�anja 
Skupaj 12 ob�in  32.272 44.737 38,6% 40.120 -10,3% 
Na prebivalca 0,56 0,78 39,3% 0,70 -10,3% 

 
Vzrok za skupno manjšo koli�ino zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v okviru akcij zbiranja 
nevarnih in posebnih odpadkov v primerjavi s prejšnjim letom je v manjšem skupnem številu akcij, saj 
so nekatere ob�ine v letu 2010 imele le eno tovrstno akcijo in ne dve kot v preteklosti. Kljub temu 
ugotavljamo, da naši napori na podro�ju osveš�anja in obveš�anja prebivalcev še naprej rodijo sadove. 
Z zbrano koli�ino na prebivalca smo tik pod evropskim povpre�jem zbranih koli�in nevarnih 
odpadkov na prebivalca. 
 
 
Ugotavljamo, da smo v letu 2010 zbrali v gospodinjstvih v 12 ob�inah kar 26,8% lo�eno zbranih 
frakcij, kar je ve� kot v preteklem letu (23,7%). Na ta na�in izpolnjujemo okoljske cilje, ki so 
dolo�eni za Pomursko regijo. 
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7. SKLEP 
 
Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., katerega dejavnost je gospodarno 
ravnanje z odpadki, je leto 2010 zaklju�ilo uspešno. Minulo leto je pred nas postavilo predvsem 
organizacijske izzive, s katerimi smo se kljub njihovi kompleksnosti uspešno soo�ili. 
 
Plani za leto 2010 so bili zastavljeni smelo, a smo jih s trdim delom in vztrajnostjo vseh zaposlenih 
uspeli izpolniti. Upamo, da smo izpolnili tudi pri�akovanja kupcev, zaposlenih, dobaviteljev, ožje in 
širše družbene skupnosti ter lastnikov.  
 
S tistim, kar smo za�eli udejanjati v letu 2009, smo nadaljevali v letu 2010. Pri tem želimo poudariti 
predvsem sistem lo�enega zbiranja odpadkov. Tako smo tudi v letu 2010 nadaljevali z nate�ajem za 
prekmurske osnovne šole in vrtce, imenovanem Plastenke naše prijateljice, katerega vsebino smo lani 
osvežili in mlade vzpodbujali k ustvarjanju iz odpadnih plasti�nih materialov – plastenk. Ustvarjeni 
izdelki so bili zelo izvirni, estetski in uporabni, ustvarjalnost mladih nas je navdušila in presenetila, 
zato smo se za ponovitev nate�aja z isto vsebino odlo�ili tudi v šolskem letu 2010/2011.  
 
Nadaljevali smo s poskusnim pilotnim projektom zbiranja embalažnih materialov po tako 
imenovanem sistemu rumene vre�e v ob�ini Beltinci in projekt za�eli v mesecu juliju izvajati tudi v 
MO Murska Sobota ter v mesecu avgustu še v ob�ini Rogašovci. Na ta na�in smo v letu 2010 zbrali 
kar 183,39 t mešane embalaže in te koli�ine na ta na�in izlo�ili iz mešanih komunalnih odpadkov, ki 
so namenjeni odlaganju. 
 
Tudi v letu 2010 smo nadaljevali z aktivnostmi vklju�evanja ob�anov in gospodarskih subjektov v 
sistem ravnanja z odpadki. V letu 2010 smo tako vklju�ili �ez 850 novih odjemalcev, kar pomeni 
pove�anje števila odjemalcev za okvirno 5,5 %. 
 
Tako kot številni drugi smo tudi sami 17. aprila sodelovali pri vseslovenski o�iš�evalni akciji 
O�istimo Slovenijo v enem dnevu, v okviru katere smo vsi zaposleni opravili skupaj 281 delovnih ur 
in zbrali 92,5 t odpadkov. 
 
Celovit koncept lo�enega zbiranja odpadkov smo izvajali na številnih prireditvah, ki so se 
odvijale v Prekmurju, npr. dobrodelna prireditev Splošne bolnišnice Murska Sobota v Raki�anu, 
Dianina no�, No� �arovnic pri Gradu na Gori�kem, Soboški dnevi, Bogra�fest, družinski piknik MO 
M. Sobota, kolesarski maratoni (Tišina, Puconci...). 
 
Aktivno smo nadaljevali z delom na podro�ju zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz 
industrije in obrti in to na celotnem podro�ju Slovenije, vse do Primorske. Tudi tukaj smo se 
posledi�no gospodarski krizi soo�ali z izpadi dolo�enih koli�in odpadkov, saj so podjetja delala manj 
in na ta na�in povzro�ala manj odpadkov, pa še teh pogosto ne oddajajo sproti, ampak jih skladiš�ijo 
dlje �asa, v kolikor imajo to možnost.  
 
V mesecu februarju 2010 smo predali upravljanje odlagališ�a nenevarnih odpadkov in Regijskega 
centra za ravnanje z odpadki (CERO) v Puconcih novemu izvajalcu in s tem prenehali opravljati 
tudi gospodarsko javno službo odlaganja odpadkov za 20 pomurskih ob�in. 
 
V mesecu oktobru smo potrdili pridobljene certifikate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 in SA 
8000. Navedeni standardi so nam v pomo� pri nenehnem trudu, da bi v svoje delo vpeljali �im ve� 
izboljšav, ki bi olajšale delo zaposlenim in pove�ale zadovoljstvo strank, širše družbene skupnosti in v 
kon�ni fazi lastnikov. Poro�ilo izvedene zunanje presoje s strani Slovenskega instituta za kakovost 
kaže, da nam to tudi uspeva. 
 
Tako kot v preteklih letih smo v letu 2010 aktivno delali na podro�ju osveš�anja, s poudarkom na 
mladih. Skupaj s Pomurskim ekološkim centrom smo izdali pobarvanko Nevarni odpadki in z njim 
sodelovali pri drugih okoljskih aktivnostih. Še posebej bi želeli poudariti sodelovanje pri animaciji in 
izvedbi Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki ga je koordiniralo Ministrstvo RS za okolje in 
prostor, v katerega se je Slovenija v letu 2010 vklju�ila prvi�.  
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Pripravljali smo navodila za naše stranke ob vpeljavi novih storitev (letaki za ob�ane ob uvedbi 
pilotnih projektov lo�enega zbiranja embalažnih materialov po sistemu od vrat do vrat, opozorilne 
rde�e nalepke), �lanke na temo gospodarnega ravnanja z odpadki v pomurskem tedniku Vestnik in v 
ob�inskih glasilih, izvedli številna predavanja in predstavitve s podro�ja ravnanja z odpadki za 
vrtce, osnovne, srednje in višje šole, nudili pomo� pri izdelavi številnih seminarskih in diplomskih 
nalog, usposabljali študente v okviru prakti�nega izobraževanja, vršili usposabljanje na delovnem 
mestu za osebe brez zaposlitve, omogo�ali delovne preizkuse… 
 
V mesecu aprilu smo pripravili še uradno otvoritev novih poslovnih prostorov, v katerih smo za�eli 
delati v mesecu novembru 2009. Preselitev je pomenila zagotovitev boljših pogojev za delo naših 
zaposlenih, posledi�no pa tudi dvig kakovosti naših storitev. 
 
Pri svojem delu ugotavljamo, da kljub številnim naporom našega podjetja in sodelovanju z 
ob�inami, osveš�enost ob�anov še vedno ni na zadovoljivem nivoju, zato moramo z aktivnim delom 
na tem podro�ju nadaljevati tudi v letošnjem letu. Ob�ani še vedno premalo uporabljajo zbirne 
centre za lo�eno zbiranje frakcij ter nepravilno in/ali neupravi�eno uporabljajo ekološke otoke za 
oddajanje ostalih odpadkov, ki tja ne sodijo. Problem predstavljajo premajhna velikost in/ali število 
zabojnikov v gospodinjstvih, kar povzro�a številne nevše�nosti pri zbiranju odpadkov na terenu.  
 
Še vedno preve� odpadkov, ki bi lahko bili zbrani lo�eno, kon�a v �rnih zabojnikih za ostale 
odpadke in s tem dodatno obremenjujejo dragocen odlagalni prostor. Na osnovi zgoraj navedenega 
stanja in številnih zakonskih novosti smo v preteklem letu veliko naporov usmerili v novelacijo 
standardov ravnanja z odpadki v vseh ob�inah. Poskus vzpostavitve u�inkovitega sistema ravnanja 
z odpadki je bil pri ob�inah razli�no sprejet. Nekatere so nove standarde na svojih ob�inskih svetih 
hitro potrdile, na osnovi �esar smo zaprosili za pozitivna strokovna mnenja Ministrstva za okolje in 
prostor, ki so pogoj, da se nov standard lahko za�ne izvajati, a je vse skupaj zaustavila Uredba o 
dolo�itvi najvišjih cen komunalnih storitev, objavljena v Uradnem listu RS št. 69/2010 z dne 
27.8.2010, ki je za obdobje šestih mesecev zamrznila cene storitev obveznih ob�inskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja, torej tudi cene ravnanja z odpadki. 
 
Za veliko pridobitev v letu 2010 šteje tudi nabava prilagojenega (manjšega) specialnega 
smetarskega vozila, kjer gre za investicijo, ki je bila ve�letna težnja in pri�akovanje predvsem 
prebivalcev Gori�kega. Z nabavo tega vozila je omogo�en varen dostop do odjemnih mest, do 
katerih z obi�ajnimi specialnimi smetarskimi vozili dostop ni bil mogo� iz tehni�nih ali varnostnih 
razlogov (slabši vremenski pogoji – sneg, razmo�en teren, ozko cestiš�e, vise�e drevje, omejeno 
obra�ališ�e). Nabavljeno vozilo je lažje, ožje, z manjšo medosno razdaljo, kar vse omogo�a uporabo 
tudi na težje dostopnih mestih. Da bi zagotovili kar se da varne delovne pogoje in dostopnost do 
odjemnih mest v najkrajšem možnem �asu tudi v primeru neugodnih zimskih vremenskih razmer, smo 
na vozilo namestili tudi avtomatske zimske verige. Z njimi voznik upravlja neposredno iz vozila in 
jih lahko vklaplja oz. izklaplja kar med vožnjo. Na ta na�in smo skrajšali �as pobiranja odpadkov, 
izboljšali delovne pogoje zaposlenih, izboljšali varnost pri delu. Gre za tehni�no izboljšavo, ki je 
novost tudi na slovenskem trgu in podjetje Saubermacher-Komunala je eden prvih uporabnikov.  
 
Leto 2010 je med drugim zaradi številnih sprememb bilo tudi leto konsolidacije delovnih procesov, 
smelo pa smo za�rtali tudi strategijo razvoja našega podjetja za obdobje 2010-2015, pri �emer smo 
aktivno sodelovali vsi zaposleni. Rezultat vsega navedenega so na novo zasnovani poslanstvo, vizija 
in vrednote podjetja, iz �esar izhajajo tudi strateški projekti, ki smo jih že za�eli izvajati. 
 
Želimo si, da tako kot v letu 2010 tudi naprej ustvarjamo zdravo okolje, za vas in skupaj z vami. 
 
Murska Sobota, 25. januar 2011 
 
 Direktor: 
 Drago Dervari�, univ.dipl.ekon. 
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