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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 Pomurja ter pri določenih vrstah 
odpadkov v celotni Sloveniji storitve za: 

 
- ZMANJŠANJE KOLIČINE ODPADKOV, 
- LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV, 
- PONOVNO UPORABO OZIROMA RECIKLAŽO ZBRANIH ODPADKOV, 
- ODSTRANJEVANJE PREOSTANKOV ODPADKOV. 
 
To lahko ponazorimo z naslednjo shemo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrb za zmanjšanje količine odpadkov 
 
Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. si prizadeva s pomočjo medijev (TV, radio, 
časopis), brošur, nalepk, raznih projektov, akcij in dogodkov vzgajati in osveščati ljudi, zlasti otroke in 
mladino, da bi predvsem s premišljenimi nakupi ter gospodarnim ravnanjem z odpadki vplivali na 
zmanjševanje količine odpadkov. 
 
 
Ločeno zbiranje 
 
Z ločenim zbiranjem odpadkov zmanjšujemo količino odpadkov, ki konča na odlagališču, zato ločeno 
zbiramo biološke odpadke, papir, steklo, kovine, plastiko, mešano embalažo (plastično, kovinsko in 
sestavljeno), nevarne, posebne in ostale odpadke. 
 
 
Ponovna uporaba oziroma reciklaža 
 
V podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. predamo vse zbrane biološke odpadke v 
predelavo na kompostarno, ostale sekundarne surovine pa pooblaščenim specializiranim odjemalcem. 
 
 
Odstranjevanje preostankov odpadkov 
 
Preostanek mešanih komunalnih odpadkov predajamo v odstranitev izvajalcu gospodarske javne 
službe obdelave in odlaganja odpadkov. Na ta način se dlje 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: 
 
• gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v 12 občinah UE Murska 

Sobota 
• zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov kot del gospodarske javne službe v 23 občinah 
• 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 
• ravnanje z gradbenimi odpadki 
• okoljsko svetovanje, vključno z izdelavo načrtov gospodarjenja z odpadki 
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2. KJE ZBIRAMO ODPADKE? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Upravljamo oziroma vršimo odvoze iz zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij Murska Sobota, 
Beltinci, Cankova, Šalovci in Vidonci. 
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Ločeno zbiranje odpadkov 
 

bi
ol

oš
ki

 

pa
pi

r 

st
ek

lo
 

m
eš

an
a 

em
ba

la
ža

 

m
eš

an
i k

om
un

al
ni

 

In
du

st
ri

ja
 

N
ev

ar
ni

 -
 g

os
po

di
nj

st
va

 

N
ev

ar
ni

 -
 o

br
t i

n 
in

du
st

ri
ja

 

K
os

ov
ni

 

Murska Sobota √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ljutomer       √√√√ √√√√  

Turnišče       √√√√ √√√√  

Črenšovci       √√√√ √√√√  

Odranci       √√√√ √√√√  

Lendava       √√√√ √√√√  

Dobrovnik       √√√√ √√√√  

Križevci       √√√√ √√√√  

Razkrižje       √√√√ √√√√  

Veržej       √√√√ √√√√  

Velika Polana       √√√√ √√√√  

Kobilje       √√√√ √√√√  

Ostala Slovenija        √√√√  
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3. 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 
kompetentni 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 
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4. 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. 
 
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 
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. 
• 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 planirane rezultate. 
 
 
 

5. DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 
 
V Sloveniji se je od leta 2006 vključilo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje več 
kot sto podjetij. Tej skupnosti se je 8. decembra 2011 pridružilo tudi podjetje Saubermacher-
Komunala Murska Sobota d.o.o. kot prvo prekmursko podjetje in prejelo osnovni certifikat 
Družini prijazno podjetje. 
 
Pridobitev certifikata ima kratkoročne, predvsem pa dolgoročne učinke v podjetju, ki jih lahko 
opazimo na različnih nivojih: 

• Vodstvo: ena izmed pozitivnih strani vpeljave certifikata je preizpraševanje vodstva oz. 
vodilnega managementa o njihovem načinu vodenja podjetja in s tem zaposlenih. Z 
implementacijo ukrepov vodstvo sporoča, da je zrelo za spremembe, inovacije, druge ali nove 
načine funkcioniranja, nova znanja. Pripravljeno je na dodatno izobraževanje (vseživljenjsko 
učenje), ki jim razširi pogled in pokaže, da uspešnost podjetja leži v rokah vseh zaposlenih, ne 
le peščice. 

• Zaposleni: s certifikatom podjetje svojim zaposlenim med drugim sporoča, da jim ni vseeno za 
njih in njihovo počutje na delu. Posledično se poveča zadovoljstvo zaposlenih, s katerim je 
povezana tudi pripadnost podjetju. Najpomembneje pa je, da zaposleni lahko občuti, da je 
soustvarjalec uspeha podjetja. Lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja prinese 
delo brez dodatnih skrbi in stresa, ki poveča motivacijo in produktivnost zaposlenih. 

• Podjetje: na samo podjetje ima pridobitev certifikata in implementacija ukrepov pozitivne 
ekonomske učinke; večja je produktivnost, saj so zaposleni bolj mirni in zbrani na delovnem 
mestu, če so opravili in poskrbeli za vse družinske obveznosti, zaradi tega je manj absentizma, 
boljša je organizacija dela, zmanjšajo se stroški povezani s fluktuacijo zaposlenih, podjetje pa 
pridobi na ugledu. 

 
V Sloveniji so razvili certifikat v Ekvilibu na osnovi nemškega. Podoben sistem imajo še v Avstriji, 
ponekod v severni Italiji, na Slovaškem, vpeljujejo ga na Madžarskem. Na Danskem podjetja dobijo 
priročnik s smernicami in so pri izvedbi prepuščena sama sebi. In kako smo se lotili tega projekta v 
našem podjetju? 
 
Pri redefiniranju poslanstva našega podjetja smo se še posebej osredotočili na dejstvo, da se trudimo 
ustvarjati zdravo okolje tudi za zaposlene. Zaposleni starši se srečujejo z različnimi ovirami pri 
usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Da bi le-te lažje, manj stresno, učinkoviteje in v 
zadovoljstvo vseh deležnikov uspešno premagovali smo se odločili, da pristopimo k pridobitvi 
certifikata Družini prijazno podjetje (v nadaljevanju DPP). Odločitev je bila lahka, saj veliko 
aktivnosti v našem podjetju, ki jih že organiziramo, sovpada z aktivnostmi, ki so zapisane v Pravilih in 
postopku za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. 
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Člani projektnega tima predstavljamo različne profile zaposlenih, tako da smo pri našem delu lahko 
zastopali interese vseh zaposlenih. S pomočjo svetovalca smo se v mesecu avgustu 2011 najprej 
seznanili s postopkom certificiranja in katalogom ukrepov ter izdelali terminski plan potrebnih 
aktivnosti. Rezultat prve delavnice je bil izbor širše palete ukrepov, za katere smo ocenili, da so 
primerni za naše podjetje. Izdelek naše druge oktobrske delavnice pa je bil izbor 13 ukrepov, ki jih 
bomo v podjetju implementirali v naslednjih 3 letih. Izbrali smo: 
 

• Ukrep št. 1 - Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda 
• Ukrep št. 2 - Časovni konto 
• Ukrep št. 3 - Otroški časovni bonus 
• Ukrep št. 4 - Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih 

razlogov 
• Ukrep št. 5 - Komuniciranje z zaposlenimi 
• Ukrep št. 6 - Komuniciranje z zunanjimi javnostmi 
• Ukrep št. 7 - Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine 
• Ukrep št. 8 - Druženje med zaposlenimi 
• Ukrep št. 9 - Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine 

• Ukrep št. 10 - Sodelovanje svojcev zaposlenih pri opravljanju občasnih del v podjetju 

• Ukrep št. 11 - Obdaritev novorojenca 

• Ukrep št. 12 - Novoletno obdarovanje otrok 

• Ukrep št. 13 - Prostor za sproščanje 
 

Ko je direktor potrdil izbrane ukrepe, je sledila izdelava akcijskega načrta za vsakega od njih. Le-te 
smo poslali v presojo revizorskemu svetu. 25.11.2011 smo prejeli sklep revizorskega sveta o podelitvi 
osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. 
 
S tem se naše delo ni končalo, ampak se je šele začelo. Čaka nas triletno obdobje, v katerem bomo 
zapisane aktivnosti realizirali z vključitvijo slehernega zaposlenega, saj ukrepi prinašajo več prednosti, 
če vsi zaposleni pri njih dejavno sodelujejo. Podjetje dobi po uspešno zaključenem prvem triletnem 
ciklu polni certifikat, izbere pa tudi nov nabor ukrepov, ki jih bo uvedlo v novem triletnem obdobju. 
Šele ko skupaj s svetovalcem podjetje oceni, da je izpeljalo čisto vse, kar lahko, dobi trajni certifikat. 
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6. ODPADKI, ZBRANI V LETU 2011 
 

 KOMUNALNI ODPADKI  
Količina v tonah 

 2011 2010 

• mešani komunalni odpadki 10.973,8 13.409,8 

• biološki odpadki 1.915,3 1.539,0 

• papir in karton  637,7 804,5 

• steklo 533,6 490,7 

• kovine 60,8 121,9 

• plastika in mešana embalaža 1.034,7 580,5 

• kosovni odpadki 624,9 949,3 

• les 215,6 213,8 

• električna in elektronska oprema 161,9 165,0 

SKUPAJ ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI 16.158,3 18.274,5 
 

Primerjava zbranih komunalnih odpadkov v letih 2009, 2010 in 2011
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 NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI (GJS ter industrija in obrt) 
                                                                                                                      Količina v tonah 

 2011 2010 

GOSPODINJSTVA (akcije zbiranja nevarnih in 
posebnih odpadkov iz gospodinjstev v 23 občinah) 

46,1 52,7 

   

INDUSTRIJA IN OBRT 4.726,3 5.084,8 
   
SKUPAJ ZBRANI NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI 4.772,4 5.137,5 

 
GOSPODINJSTVA: 
V primerjavi z letom 2010 je v letu 2011 na akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz 
gospodinjstev zaznati predvsem upad zbranih količin motornih olj. V primerjavi s prejšnjimi leti se je 
zmanjšala tudi količina zbranih pesticidov in akumulatorjev. Zmanjševanje teh količin lahko pomeni, 
da so stare zaloge nevarnih odpadkov iz gospodinjstev do neke mere sanirane in ni pričakovati, da se 
bo zbrana količina povečevala.  

  
Pri večini občin, kjer zbiramo nevarne in posebne odpadke iz gospodinjstev ugotavljamo zmanjšanje 
zbranih količin. Nekatere padce količin lahko pripišemo delu prebivalcev, ki se na takšne akcije, kljub 
dobri obveščenosti, ne odzivajo. 
 
INDUSTRIJA IN OBRT: 
Gledano v celoti se je zbrana količina nevarnih in posebnih odpadkov v letu 2011 znižala v večini 
postavk v primerjavi z letom 2010. Vzrok temu je splošna gospodarska kriza, ki je zmanjšala obseg 
proizvodnje, posledično temu pa je tudi manj odpadkov. Hkrati pa podjetja niso oddajala odpadkov v 
večjih količinah zaradi stroškov, ki jih povzroča odvoz in obdelava teh odpadkov. Ta podjetja so si 
tako na kratki rok popravila sliko v bilancah, na dolgi rok pa odpadki ostajajo skladiščeni pri njih. 
Viden je padec pri količini zbranih azbestnih plošč, motornih olj in oljnih muljev.  

  
Povečala pa se je zbrana količina odpadkov iz zdravstva zaradi izbora na javnem razpisu ter sklenjene 
pogodbe s Splošno bolnišnico Murska Sobota in količina zbranih absorbentov. 
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ODPADKI, ZBRANI V OKVIRU AKCIJ ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV IZ 
GOSPODINJSTEV  
 
 

Občina Zbrana količina v kg 

2011 2010 

BELTINCI 94.760 117.620 

CANKOVA 0 33.420 

GORNJI PETROVCI 13.580 14.660 

GRAD 31.380 35.200 

HODOŠ 3.300 2.120 

KUZMA 13.100 17.060 

MO MURSKA SOBOTA 345.030 347.480 

MORAVSKE TOPLICE 139.240 131.080 

PUCONCI 0 107.420 

ROGAŠOVCI 47.600 63.480 

ŠALOVCI 5.520 0 

TIŠINA 71.760 102.610 

SKUPAJ 765.270 972.150 
 
V tabeli so zajete skupne količine vseh odpadkov, zbranih v okviru akcij zbiranja kosovnih odpadkov. 

V vseh občinah je bila ena tovrstna akcija, razen v MO Murska Sobota, kjer sta bili dve akciji. 
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ODPADKI, ZBRANI V OKVIRU AKCIJ ZBIRANJA NEVARNIH IN POSEBNIH 
ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV  
 
 

Občina Zbrana količina v kg 

2011 2010 

BELTINCI 8.113 4.698 

CANKOVA 2.232 1.672 

GORNJI PETROVCI 1.150 1.149 

GRAD 1.208 2.079 

HODOŠ 284 292 

KUZMA 1.589 2.004 

MO MURSKA SOBOTA 7.501 8.447 

MORAVSKE TOPLICE 8.440 7.276 

PUCONCI 3.391 5.530 

ROGAŠOVCI 2.126 2.860 

ŠALOVCI 643 936 

TIŠINA 2.559 3.177 

SKUPAJ 39.236 40.120 
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7. ANALIZA 
 
a) količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov (GJS, industrija in obrt) 

 
    Podatki v kg 

SKUPAJ gospodarska javna 
služba ter industrija in obrt 

Leto 2009 Leto 2010 Razlika 
2010/2009 

Leto 2011 Razlika 
2011/2010 

Skupaj za 12 občin  16.509.900 13.409.800 -3.100.100 10.973.800 -2.436.000 
Na prebivalca (povpr. 12 občin) 288,43 234,64 -18,8% 185,48 -18,2 % 

 
Ugotovimo lahko, da smo v letu 2011 zmanjšali skupno količino zbranih mešanih komunalnih 
odpadkov za več kot 2.400 ton oziroma cca. 18%, kar pa se posledično seveda odrazi tudi na količini 
zbranih mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca.  
 
                                                                                                                 Podatki v kg 
Samo gospodarska javna 
služba 

Leto 2010 Leto 2011 Razlika 
2011/2010 

Skupaj za 12 občin  9.727.212 8.226.470 -1.500.742 
Na prebivalca (povpr. 12 občin) 164 139 -25 

 
Ugotavljamo, da se je v 12 občinah UE Murska Sobota samo v okviru gospodarske javne službe 
količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za 16%, kar je 
odraz skupnih naporov in novih načinov ločenega zbiranja komunalnih odpadkov (zbiranje mešane 
embalaže po sistemu rumene vreče od vrat do vrat, zbiranje papirja in papirne embalaže, ločeno 
zbiranje bioloških odpadkov oziroma hišno kompostiranje).  
 

Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v okviru GJS v letu 2010 in 2011 
 

 
 
Manjše količine zbranih komunalnih odpadkov v industriji in obrti pa so posledica še vedno trajajoče 
gospodarske krize in zmanjšanega obsega proizvodnje ter vedno večjega zavedanja pomena ločenega 
zbiranja odpadkov tudi pri teh subjektih. Ločeno zbiranje odpadkov je namreč hkrati eden izmed 
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možnih načinov racionalizacije stroškov, kajti več različnih zabojnikov na dvorišču ne pomeni tudi 
večjega stroška za povzročitelje kot ti sprva velikokrat mislijo. 
 
b) količine ločeno zbranih odpadkov (GJS, industrija in obrt) 

 
                                                Podatki v kg 

 2010 
 

2011 
Razlika 

2011/2010  

Papir 804.500 637.700 -20,7% 
Steklo 490.700 533.600 +8,7% 
Kovine 121.900 60.800 -50,1% 
Plastika in mešana embalaža 580.500 1.034.700 +78,2% 
Biološki odpadki in les 1.752.800 2.130.900 +21,6% 
Električna in elektronska oprema 165.000 161.900 -1,9% 
SKUPAJ 3.915.400 4.559.600 +16,5% 

 
V veliki meri je vzrok za zmanjšanje količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov tudi v povečanju 
količin ločeno zbranih odpadkov in to tako na zbirnih mestih, kakor tudi v zbirnih centrih in direktno 
pri gospodinjstvih. Občuten je vpliv ločenega zbiranja embalažnih materialov po sistemu od vrat do 
vrat, ki ga kot pilotni projekt izvajamo že v osmih občinah. Večja količina embalaže je tudi rezultat 
ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih. Rezultat večjega odstotka ločeno zbranih 
frakcij je tudi odraz uveljavitve 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 in zahteva ali hišno kompostiranje ali organizirano ločeno zbiranje z 
zabojnikom.  
 
Padec pri kovinah ter električni in elektronski opremi je posledica dejstva, da v nekaterih občinah v 
letu 2011 niso bile izvedene akcije zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev in zaradi odvozov s 
strani nepooblaščenih subjektov. Razlog za občutno manjše količine zbranega papirja je v višjih cenah 
papirja in papirne embalaže na trgu v letu 2011, zaradi česar smo se soočali tudi s problematiko 
odtujevanja oziroma kraje te frakcije iz zabojnikov na zbirnih mestih. 
 
Ugotavljamo, da smo v letu 2011 zbrali v gospodinjstvih 12 občin kar 39% ločeno zbranih frakcij. Na 
ta način izpolnjujemo okoljske cilje, ki so določeni za Pomursko regijo. 
 

Količina zbranih bioloških odpadkov v letu 2010 in 2011 
 
 
 
 



Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2011 

 Stran 16 

 

Količina zbrane mešane embalaže v letu 2011 

 

 
 
 
c) količine zbranih nevarnih odpadkov 

                                                                    Podatki v kg 

 2009 2010 
% povečanja oz. 

zmanjšanja 2011 
% povečanja oz. 

zmanjšanja 

Skupaj 12 občin (GJS) 44.737 40.120 -10,3% 39.236 -2,2% 
Na prebivalca 0,78 0,70 -10,3% 0,66 -5,7% 

 
Nekatere padce količin lahko pripišemo delu prebivalcev, ki se na takšne akcije, kljub dobri 
obveščenosti, ne odzivajo. Vzrok za skupno manjšo količino zbranih nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev v okviru akcij zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov v primerjavi s prejšnjim letom je 
lahko v tem,  da so stare zaloge nevarnih odpadkov iz gospodinjstev do neke mere sanirane in ni 
pričakovati, da se bo zbrana količina povečevala. Kljub navedenemu smo lahko zadovoljni, saj se 
občani veliko bolj zavedajo pomena ločevanja nevarnih in posebnih odpadkov od ostalih odpadkov in 
se redno poslužujejo tovrstnih akcij zbiranja. 
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8. DOGODKI OZIROMA PROJEKTI PODJETJA V LETU 2011 
 
Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. je poslovno leto 2011 zaključilo 
uspešno, kljub temu, da smo bili v tem letu soočeni s številnimi izzivi. 
 
Finančni plani za leto 2011 so bili zastavljeni visoko, a jih zaradi okoliščin, na katere sami ne moremo 
vplivati (zakonodaja, ki je zamrznila cene komunalnih storitev, še vedno trajajoča gospodarska kriza), 
nismo uspeli realizirati. Upamo, da smo kljub temu izpolnili pričakovanja kupcev, zaposlenih, 
dobaviteljev, ožje in širše družbene skupnosti ter lastnikov.  
 
Aktivno smo nadaljevali z nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov, ki je bistvo našega 
gospodarnega ravnanja z odpadki že celih 20 let. Tako smo v mesecu februarju začeli z novim 
načinom zbiranja mešane embalaže na zbirnih mestih oziroma tako imenovanih ekoloških otokih. To 
pomeni, da smo vse zabojnike za plastiko in kovine spremenili v zabojnike za mešano embalažo, v 
katerih zbiramo plastično, kovinsko in tetrapak embalažo.  
 
V želji, da bi zbrali še večje količine ločeno zbranih frakcij, smo nadaljevali s projektom zbiranja 
embalažnih materialov po sistemu rumene vreče od vrat do vrat v še nevključenih občinah, kjer 
opravljamo gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. To je predstavljalo 
še večji izziv, ker je Vlada podaljšala veljavnost Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev 
(UL RS št. 67/2011) ter s tem onemogočila uveljavitev novih standardov ravnanja z odpadki, katerih 
del je tudi zbiranje embalažnih materialov od vrat do vrat in tako stroške teh projektov trenutno krijejo 
občine direktno iz občinskih proračunov. Občinam Beltinci, Rogašovci in MO Murska Sobota so se 
tako v letu 2011 pridružile občine Cankova, Tišina, Puconci, Hodoš in Moravske Toplice.  
 
V mesecu oktobru smo v sodelovanju z MO Murska Sobota začeli s pilotnim projektom zbiranja 
papirja in papirne embalaže od vrat do vrat v gospodinjstvih naselij Bakovci, Nemčavci in 
Markišavci. V času izvajanja projekta je zbiranje in odvoz papirja za gospodinjstva brezplačno. Papir 
in papirno embalažo zbirajo v 240 l zabojnikih zelena barve z rdečim pokrovom, ki so ga prejela v 
brezplačno uporabo.  
 
Nov mejnik v zgodbi ločenega zbiranja odpadkov je v Sloveniji postavila tudi Uredba o ravnanju z 
biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/2010), ki 
je začela veljati 1. julija 2011 ter prepoveduje in sankcionira odlaganje bioloških odpadkov v 
zabojnike za mešane komunalne odpadke in od povzročiteljev, to je gospodinjstev, zahteva, da 
izberejo enega od možnih načinov ločenega zbiranja teh odpadkov: hišno kompostiranje ali 
organizirano zbiranje z zabojnikom. Tako smo v mesecu juliju začeli z zbiranjem bioloških odpadkov 
v primestnih naseljih MO Murska Sobota in pozneje še v naseljih občine Beltinci. To je tudi vzrok za 
povečano količino ločeno zbranih bioloških odpadkov v letu 2011. 
 
Že petič zapovrstjo smo v šolskem letu 2010/2011 razpisali natečaj »Plastenke naše prijateljice« za 
prekmurske vrtce in šole, kjer opravljamo gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza odpadkov. Pri 
mladih smo ponovno želeli vzpodbuditi ustvarjanje iz odpadnih plastičnih materialov – plastenk. 
Izdelki so dokazali, da otroška domišljija in ustvarjalnost nimata meja. V 17 zavodih je bilo 
ustvarjenih 42 izdelkov, kar je za 45% več kot v preteklem šolskem letu, nagrade najuspešnejšim pa so 
bile podeljene ob Dnevu Zemlje, 22. aprila 2011, v nakupovalnem centru Maximus. Izdelki so bili na 
ogled širši javnosti v avli Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. 
 
Leto 2011 je bilo med drugim zaznamovano tudi s praznovanjem 20 let delovanja podjetja, kar smo 
obeležili skozi različne prireditve tekom leta. Osrednja slovesnost ob obeležitvi tega jubileja je bila 
meseca maja v soboškem gradu. Ob tej priložnosti smo na grajskem dvorišču pripravili tudi razstavo, 
kjer je bilo na 20 fotografijah simbolično prikazanih 20 prehojenih let. Izpostavili smo dogodke, ki so 
najbolj zaznamovali razvoj podjetja. Nastal je tudi film o razvoju podjetja od leta 1991 do danes. 
 
V sklopu praznovanja smo v mesecu maju na parkirišču TC Maksimus v Murski Soboti pripravili 
razstavo smetarskih vozil in komunalne opreme, ki je nosila naslov »Smetarska vozila včeraj, 
danes in jutri«. Da bi občanom približali naše delo in jim na neposreden način predstavili dejavnosti 
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podjetja in tehniko, ki jo uporabljamo pri svojem delu, so bile v času trajanja razstave izvedene tudi 
predstavitve delovanja posameznih vozil. Razstava je bila zanimiva tudi za otroke, ki so lahko sedli za 
volan smetarskih vozil in se fotografirali z Saubermacherjevo maskoto, lisjačkom Sigijem. 
 
V letu 2011 smo znova sodelovali na Družinskem pikniku MO Murska Sobota, ki se je odvijal že 
četrtič. V sklopu obeležitve 20 let delovanja smo skupaj s podjetjem Saubermacher Slovenija postavili 
dve stojnici, na katerih smo obiskovalcem brezplačno ponudili osvežilne napitke in sveže sadje ter 
različno gradivo s področja ravnanja z odpadki. Otroci so se lahko razgibali na našem napihljivem 
smetarskem vozilu in se skupaj s starši pomerili v sedaj že tradicionalni poučni igri – tekmovanju v 
ločevanju odpadkov, pri kateri jih je tudi tokrat vzpodbujal lisjaček Sigi. 
 
Jeseni, natančneje meseca oktobra, je v sklopu našega praznovanja sledil še en dogodek in sicer 
ustvarjalna likovna delavnica »Za življenja vredno okolje«, kjer smo k sodelovanju povabili najbolj 
talentirane učence šol na področju likovnega ustvarjanja oziroma tiste, ki imajo največ posluha za 
likovno ustvarjanje po mnenju šolskega likovnega pedagoga. Našemu povabilu se je odzvalo 11 
učencev, ki so ustvarjali pod taktirko akademskega slikarja Mirka Rajnarja. Področje ustvarjanja je 
bilo okolje. Ustvarjalnost in likovna nadarjenost učencev sta nas navdušili ter dokazali, da je otrokom 
potrebno dati možnost za ustvarjanje brez usmeritev. 
 
V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki je potekal letos v Sloveniji že drugič, smo 
v sodelovanju s Pomurskim ekološkim centrom organizirali dogodek z naslovom Ustvarjamo 
zdravo okolje. 23. novembra 2011 so se tako v prostorih Ekonomske šole Murska Sobota zbrali dijaki 
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazije Murska Sobota, Ekonomske šole Murska Sobota in 
Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, ki so predstavili problematiko, svoja razmišljanja, dognanja 
ter predloge in rešitve preprečevanja nastajanja odpadkov iz različnih vidikov. 
 
V podjetju Saubermacher-Komunala se zavedamo, da so zaposleni naše največje bogastvo, zato veliko 
energije usmerimo tudi v njihovo zadovoljstvo in dobro počutje. Tako smo v letu 2011 že drugič 
razpisali projekt »Za življenja vredno telo«, katerega namen je vzpodbujati zaposlene k športnim 
aktivnostim ter s tem k bolj zdravemu načinu življenja. Projekt smo prijavili tudi na Javni razpis za 
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2011 in 2012, ki ga je objavil Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, in bili na njem uspešni, kar pomeni, da je projekt delno 
sofinanciran tudi s strani tega zavoda. 
 
Tudi v letu 2011 smo nadaljevali z aktivnostmi vključevanja občanov in gospodarskih subjektov v 
sistem ravnanja z odpadki. V letu 2011 smo tako vključili okrog 500 novih odjemalcev, kar 
pomeni povečanje števila odjemalcev za okrog 3%.  
 
Nadaljevali smo z delom na področju zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz industrije in obrti na 
področju celotne Slovenije in še posebej  aktivno iskali nove kupce v Spodnjem Posavju, na 
Dolenjskem in Koroškem, kjer smo bili doslej prisotni v manjšem obsegu. Tudi tukaj smo se 
posledično gospodarski krizi soočali s prevzemi manjših količin posameznih vrst odpadkov. 
 
Koncept celovitega ločenega zbiranja odpadkov smo izvajali na številnih prireditvah, ki so se 
odvijale v Prekmurju, na primer Soboški dnevi, Mednarodni teniški turnir za dekleta in fante do 12 let, 
Soboški bogračfest, družinski piknik MO M. Sobota, kolesarski maratoni (Tišina, Puconci, Dobrovnik, 
trideželni maraton), Dvojni ultra triatlon za svetovni pokal 2010 v Bakovcih, Büjraški dnevi, Noč 
čarovnic pri Gradu na Goričkem. 
 
Meseca julija smo potrdili pridobljene mednarodne certifikate ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 
18001, ki so nam v pomoč pri delu in osnova za to, da bi v svoje delo vpeljali čim več izboljšav, ki bi 
olajšale delo zaposlenim in povečale zadovoljstvo strank, širše družbene skupnosti in seveda lastnikov. 
Poročilo izvedene zunanje presoje s strani Slovenskega instituta za kakovost kaže, da smo pri tem 
uspešni. 
 
Ker smo se pri redifiniranju poslanstva našega podjetja v letu 2010 še posebej osredotočili na dejstvo, 
da se trudimo ustvarjati zdravo okolje tudi za zaposlene, smo v letu 2011 pristopili k pridobitvi 
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osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. Zaposleni starši se namreč srečujejo z različnimi 
ovirami pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja in da bi le-te lažje, manj stresno, 
učinkoviteje in v zadovoljstvo vseh deležnikov uspešno premagovali, nam je lahko v veliko pomoč 
prav ta certifikat. Odločitev je bila lahka, saj veliko aktivnosti v našem podjetju, ki jih že 
organiziramo, sovpada z aktivnostmi, ki so zapisane v Pravilih in postopku za pridobitev tega 
certifikata. Skupnosti več kot sto podjetij v Sloveniji, ki so se od leta 2006 vključila v postopek 
pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje, se je podjetje Saubermacher-Komunala Murska 
Sobota d.o.o. kot prvo prekmursko podjetje pridružilo 8. decembra 2011, ko je prejelo osnovni 
certifikat Družini prijazno podjetje.  
 
Tako kot v preteklih letih smo v letu 2011 aktivno delali na področju osveščanja, s poudarkom na 
mladih. Skupaj s Pomurskim ekološkim centrom smo izdali pobarvanko in z njim sodelovali pri 
drugih okoljskih aktivnostih. 
 
Povzročitelje smo tako kot v preteklosti osveščali in obveščali s pomočjo različnih letakov kot so 
letaki oziroma navodila ob uvedbi pilotnih projektov ločenega zbiranja embalažnih materialov in 
papirja po sistemu od vrat do vrat, pripravljali članke na temo gospodarnega ravnanja z odpadki v 
pomurskem tedniku Vestnik in občinskih glasilih, izvedli številna predavanja in predstavitve s 
področja ravnanja z odpadki za vrtce, osnovne, srednje in višje šole, nudili pomoč pri izdelavi 
številnih seminarskih in diplomskih nalog, usposabljali dijake in študente v okviru praktičnega 
izobraževanja, vršili usposabljanje na delovnem mestu za osebe brez zaposlitve,… 
 
Leto 2011 so zaznamovale tudi številne in obsežne investicije. Tako smo na strehi naših poslovnih 
prostorov na Noršinski ulici v Murski Soboti izgradili sončno elektrarno, ki služi za pridobivanje 
električne energije, kupili moderno samonakladalno vozilo in vozilo s cerado za zbiranje kosovnih, 
nevarnih in posebnih odpadkov ter izgradili halo za skladiščenje in manipulacijo z ločeno zbranimi 
odpadki. S pomočjo naštetih pridobitev bomo tudi v prihodnje lahko zanesljiv in kompetenten partner 
na področju ločenega zbiranja odpadkov. Investirali smo v zabojnike za zbiranje papirja, bioloških 
odpadkov in zabojnike na zbirnih mestih, izdatki pa so bili namenjeni tudi posodobitvi poslovno-
informacijskega sistema. 
 
V zadnjem tednu meseca decembra 2011 smo pridobili Strokovno mnenje Ministrstva za okolje in 
prostor o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih 
ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in 
gospodarske javne službe za 6 občin, ki je osnova za uveljavitev novih standardov ravnanja z odpadki, 
vendar pa uveljavitev le-teh ni možna pred potekom veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen 
komunalnih storitev. 
 
V letu 2011 smo uspešno nadaljevali z izvajanjem nekaterih strateških projektov, ki smo si jih začrtali 
v letu 2010 v Strategiji razvoja našega podjetja za obdobje 2010-2015. Po planu usposabljanja smo 
izobraževali vse zaposlene na njihovih področjih dela, prijavili pa smo se tudi na Javno povabilo 
Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za izvedbo projektov v okviru programa 
»Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, katerega rezultate pričakujemo v  teh dneh. Izbor 
na tem razpisu bo omogočil še več dodatnih izobraževanj vseh zaposlenih. 
 
Vse navedene aktivnosti zagotavljajo še večjo kakovost naših storitev s ciljem zadovoljevanja vedno 
večjih zahtev na področju okoljske zakonodaje in pričakovanj naših strank. 
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9. POGLED V LETO 2012 
 
Leto 2012 smo v podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. začeli s podpisom 
Deklaracije o poštenosti poslovanja, s čimer smo se zavezali, da bomo poslovali transparentno in 
pošteno, da bomo zavračali vsakršno koruptivno ravnanje, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem 
ter da bomo skrbeli za ohranitev integritete podjetja in, da bomo v naše prihodnje in, kjer bo to 
mogoče, tudi v že obstoječe pravne posle, ki dosegajo ali presegajo vrednost 10.000 EUR, vključili 
protikorupcijsko klavzulo. 
 
V začetku meseca januarja smo v avli Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota pripravili 
tudi razstavo »Podjetje Saubermacher-Komunala skozi čas«, ki v sliki in besedi prikazuje 20-letni 
rast in razvoj podjetja. Razstava je na ogled širši javnosti v času od 3. januarja 2012 do 3. februarja 
2012.  
 
Sedaj že tradicionalni natečaj z naslovom »Plastenke naše prijateljice« za prekmurske vrtce, 
osnovne in srednje šole, kjer opravljamo GJS zbiranja in prevoza odpadkov smo v šolskem letu 
2011/2012 razpisali že šestič. Namen natečaja je vzpodbuditi mlade k ustvarjanju, letošnja novost pa 
je, da otroci lahko ustvarjajo iz odpadne embalaže (plastične, kovinske in sestavljene- tetrapak 
embalaže). Povabilu se je odzvalo 20 zavodov, ki morajo svoje izdelke posredovati najpozneje do 16. 
marca. Izdelke bo ocenila štiričlanska strokovna komisija, rezultate natečaja pa bomo razglasili na 
prireditvi ob Dnevu Zemlje in na njej pripravili razstavo. Izdelke bomo priložnostno razstavili še v avli 
Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota v času od 23. aprila do 11. maja 2012. 
 
Pomembna novost na področju zbiranja odpadkov v letošnjem letu je nov način zbiranja kosovnih 
odpadkov iz gospodinjstev. Občani občin, ki so potrdile nov način zbiranja kosovnih odpadkov (do 
30.1.2012 so to občine Beltinci, Cankova, Hodoš, Kuzma, MO Murska Sobota, Rogašovci, Šalovci in 
Tišina) bodo lahko brezplačno naročili 1x letno (v MO Murska Sobota 2x letno) odvoz kosovnih 
odpadkov do 2 m3. Odvoz kosovnih odpadkov v individualnih stanovanjskih hišah bomo opravili na 
osnovi pisnega naročila. Naročilnica bo objavljena na spletni strani občine in našega podjetja, dobili 
pa jo bodo lahko tudi na sedežu našega podjetja in občine ter blagajnah podjetja Komunala. Po 
prejemu naročila bomo najpozneje v 14 koledarskih dneh izvedli odvoz naročenih kosovnih odpadkov 
ter električne in elektronske opreme. O datumu odvoza bomo občane obvestili pisno ali telefonsko 
najpozneje 3 dni pred odvozom. Upravniki stanovanjskih blokov bodo imeli pravico naročiti odvoz 
kosovnih odpadkov, vsi stanovalci pa bodo morali oddati kosovne odpadke ter električno in 
elektronsko opremo ob dogovorjenem datumu odvoza. Za uporabnikom prijazno storitev nam bo v 
pomoč konec leta 2011 nabavljeno novo vozilo s cerado. 
 
Z uvedbo novega načina zbiranja kosovnih odpadkov bo storitev postala povzročiteljem odpadkov 
prijaznejša. Pozabili bodo lahko na: 
• večmesečno skladiščenje kosovnih odpadkov, 
• dvigovanje težkih bremen, saj bomo z vozilom prišli na njihovo dvorišče, 
• nevarnosti, ki so jih ogrožale zaradi nepooblaščenega prevzema tovrstnih odpadkov v času akcij 

zbiranja kosovnih odpadkov, 
• hrup v nočnih urah v času akcij zbiranja kosovnih odpadkov. 
 
Prizadevali si bomo, da bomo v letošnjem letu v projekt zbiranja mešane embalaže po sistemu rumene 
vreče od vrat do vrat vključili še preostale štiri občine, to so občine Gornji Petrovci, Grad, Kuzma in 
Šalovci. S 1.3.2012 bomo vključili v pilotni projekt zbiranja papirja od vrat do vrat še preostala naselja 
MO Murska Sobota, to so Černelavci, Kupšinci, Polana, Rakičan in Veščica. 
 
Novo zgrajena hala za skladiščenje in manipulacijo nam bo omogočala, da bomo nadaljevali s 
projektom Re-use tekstila in obutve ter izvajanjem storitev za razne sheme ravnanja z odpadki. 
 
V letu 2012 želimo, seveda v odvisnosti od sprejete zakonodaje, vpeljati nove, nadgrajene standarde 
ravnanja z odpadki v vseh 12 občinah, kjer opravljamo gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza 
odpadkov, saj bomo na ta način lažje dosegli zahtevan % ločeno zbranih odpadkov, uporabnikom 
ponudili še bolj prijazne storitve in hkrati izpolnili njihova pričakovanja. 
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Tudi v letošnjem letu načrtujemo nakup novega specializiranega vozila, ki bo olajšalo delo zaposlenim 
ter zaradi moderne tehnologije in doseganja najvišjih standardov zmanjšalo negativen vpliv na okolje. 
 
Nadaljujemo tudi s projektom »Za življenja vredno telo« za promocijo in izboljšanje zdravstvenega 
stanja zaposlenih, katerega sestavni del bo tudi izvedba tako imenovane šole zdravega načina 
življenja. Poleg tega čakamo rezultate že jeseni 2011 objavljenega razpisa Javnega sklada RS za 
razvoj kadrov in štipendije za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Morebitna 
pridobitev sredstev na tem razpisu nam bo omogočila še več dodatnih izobraževanj zaposlenih. 
 
Na koncu pa naj omenimo še prenovljeno spletno stran podjetja, ki se nahaja na naslovu 
www.saubermacher-komunala.si in je začela delovati 30.1.2012. Za prenovo smo se odločili, ker se 
zavedamo, da je v današnjem času moderne tehnologije to eden izmed zelo pomembnih 
komunikacijskih kanalov, kjer se lahko približamo našim strankam in tudi na ta način povečamo 
osveščenost povzročiteljev o pomenu ločenega zbiranja odpadkov, hkrati pa na zelo enostaven način 
približamo naše storitve tudi širšemu krogu potencialnih novih strank na področju zbiranja nevarnih in 
posebnih odpadkov iz obrti in industrije. 
 
V podjetju Saubermacher-Komunala si želimo, da bi tudi v 2012 skupaj »ustvarjali zdravo okolje«. 
 

Murska Sobota, 31. januar 2012 

 
 Direktor: 
 Drago Dervarič, univ.dipl.ekon. 
 
 
 


