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

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

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

• zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov v 18 občinah (kot del gospodarske javne službe ali kot 
podizvajalec izvajalca javne službe) 

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

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

2.1 Poslanstvo 
 
Ustvarjamo zdravo okolje 
 

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

širša družbena skupnost) 
 
Podjetje Saubermacher - Komunala je na področju, kjer izvaja 
svoje storitve, verodostojen in kompetenten izvajalec dejavnosti 
gospodarnega ravnanja z odpadki. Človek s svojimi željami in 
potrebami je za nas v ospredju, visoko kakovost, varovanje 
okolja ter varnost in zdravje pri delu na vseh področjih pa 
uvrščamo med naše prednostne naloge. Cilj naših dejavnosti je 
izpolnitev oz. preseganje pričakovanj vseh odjemalcev – 
zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, lastnikov ter ožje in širše 
družbene skupnosti, ki temelji na dolgoročnem partnerstvu, 
družbeno odgovornem ravnanju, trajnostnem razvoju in 
naravnanosti na gospodarski uspeh. 
 
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 
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3 DRUŽBENA ODGOVORNOST  
 
Velikokrat se postavi vprašanje, kako se kaže naša družbena odgovornost. Smo družbeno odgovorni 
zato, ker skrbimo za okolje ali skrbimo za okolje zato, ker smo družbeno odgovorni? Smo družbeno 
odgovorni, ker si prizadevamo za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ali 
to delamo zato, ker smo družbeno odgovorni? Dokazujemo, da smo družbeno odgovorni s tem, da 
znamo prisluhniti uporabnikom in prepoznati potrebe ožje in širše družbene skupnosti ali to delamo 
zato, ker smo vendar družbeno odgovorno podjetje? Odgovor je približno tak kot dilema ali je bila prej 
kura ali jajce. Težko je opredeliti, kaj je vzrok in kaj posledica, kajti družbena odgovornost je posebna 
nit, ki povezuje vse aktivnosti, ki se izvajajo znotraj podjetja in v njegovem okolju, je način življenja 
in dela, ki ga preprosto imaš in se ne moreš odločati ali bo ali ne bo del tvoje strategije. V podjetju so 
nam pri vsem tem v pomoč različni »pripomočki« kot je delo v skladu s standardi ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, certifikat Družini prijazno podjetje, certifikat Excellent SME Slovenia, 
samoocenjevanje v skladu z razpisom za Nagrado Horus, v podjetju imenovani ambasadorji 
medosebnih odnosov, zdravja in varčevanja ter gospodarnega ravnanja ter podobno. Zavedamo se, da 
moramo biti družbeno odgovorni do zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, okolja, mladih, kulture in 
športa, lokalne skupnosti, državnih institucij, odgovorni do sebe in drugih. 
 
Še pomembneje kot to, da družbeno odgovornost živimo, razvijamo in z njo rastemo pa je, da zanjo 
navdušimo tudi druge, kajti le tako bomo lahko zgradili zdravo družbo. Navdušimo pa jih lahko z 
dobrim zgledom, rezultati, s tem, da verjamemo v to, kar delamo, da verjamemo, da delamo dobro.  
 
Našo pravilno usmerjenost in prizadevanja na področju družbene odgovornosti v letu 2015 potrjuje 
tudi prejeta Nagrada za družbeno odgovornost HORUS 2015 v kategoriji majhnih podjetij, ki jo 
podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose 
z javnostmi, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v partnerskem 
sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami. Nagrado smo v letu 2015 prejeli že 
tretjič zapored. Nekatere od naših izpostavljenih aktivnosti s področja družbene odgovornosti so 
predstavljene tudi v točki 8 tega poročila. 
 

 

4 DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE  
 
Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je svetovalni in revizorski 
postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s 
človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja zaposlenih. Pridobitev certifikata sestavljata dva koraka: pridobitev 
osnovnega certifikata in pridobitev polnega certifikata. 
 
V letu 2011 je podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. 
prejelo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in se zavezalo k triletnemu 
izvajanju 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 
zaposlenih. 
 
22. januarja 2015 smo gostili zunanjega revizorja, ki je ocenil, da so bili zastavljeni ukrepi izpeljani in 
cilji doseženi. Na osnovi pozitivne ocene revizorskega poročila nam je 9. februarja 2015 revizorski 
svet dodelil polni certifikat Družini prijazno podjetje za obdobje treh let. Slavnostna podelitev je bila 
na Mednarodni dan družin, 15. maja 2015, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Ob prejemu 
polnega certifikata Družini prijazno podjetje smo se zavezali k izvrševanju 19 ukrepov, ki jih bomo v 
naslednjih treh letih vpeljali v podjetje in z njimi zaposlenim omogočili prijaznejše usklajevanje 
družinskih in službenih obveznosti. 
 
Poslovanje 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 ter zadovoljne njihove družinske člane. 
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5 KJE SMO V LETU 2015 ZBIRALI ODPADKE? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lendava       √√√√ √√√√  

Križevci        √√√√  

Ljutomer        √√√√  

Razkrižje        √√√√  

Veržej        √√√√  

Ostala Slovenija        √√√√  
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6 ODPADKI, ZBRANI V LETU 2015 
 

 KOMUNALNI ODPADKI  
 
Tabela 1: Zbrani komunalni odpadki 

Količina v tonah 

 2015 2014 

• mešani komunalni odpadki 9.241,0 9.848,5 

• biološki odpadki 3.153,1 3.026,6 

• papir in karton  1.243,70 1.222,4 

• steklo 732,9 744,8 

• kovine 195,3 160,9 

• plastika in mešana embalaža 2.017,4 1.995,4 

• kosovni odpadki 795,0   677,6 

• les 222,3 257,7 

• električna in elektronska oprema 199,9 176,1 

SKUPAJ ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI 17.800,6 18.110,0 
 
 

 NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI (GJS ter industrija in obrt) 
                                                                                                                      

Tabela 2: Zbrani nevarni in posebni odpadki 
Količina v tonah 

 2015 2014 

GOSPODINJSTVA (akcije zbiranja nevarnih in 
posebnih odpadkov iz gospodinjstev) 

41,3 
 

39,5 

   

INDUSTRIJA IN OBRT 3.128,0 
 

3.084,9 

   

SKUPAJ ZBRANI NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI 3.169,3 3.124,4 

 
GOSPODINJSTVA: 
Akcije zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev smo izvajali v občinah, kjer smo 
izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Razen v teh občinah smo pri 
izvedbi tovrstnih akcij sodelovali še v občini  Lendava ter v naseljih Puconci in Vaneča, kjer nismo 
izvajalec omenjene javne službe. V tabeli je prikazana količina zbranih nevarnih in posebnih 
odpadkov, ki so bili v lanskem letu zbrani v zgoraj navedenih občinah in naseljih. 
  
Izvedba akcije v posamezni občini je potekala  v skladu z vnaprej pripravljenim urnikom, ki smo ga 
uskladili s posamezno občino. Za obveščanje občanov o izvajanju določene akcije smo poskrbeli v 
podjetju Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. v sodelovanju z občinami. Ekipo na akciji 
zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov sestavljata kemik in voznik, ki skrbita za pravilno razvrščanje 
in prevzem odpadkov. V občinah, kjer je bilo teh odpadkov več, smo akcijo izvedli z dvema ekipama. 
 
Kar zadeva količino in strukturo zbranih odpadkov, je bilo na akcijah prepuščenih največ odpadnih 
barv in lakov (37 %), sledijo motorna olja (22 %) in nevarna embalaža (16 %). Pri tem ugotavljamo, 
da se je delež prevzetih barv in lakov v primerjavi z letom 2014 zmanjšal, medtem ko se je delež 
motornih v primerjavi z letom 2014 povečal. Ekipe so na akcijah delale skupno 134 ur. 
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INDUSTRIJA IN OBRT: 
Dejavnost zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz industrije in obrti podjetje Saubermacher - 
Komunala Murska Sobota d.o.o. izvaja na območju celotne Slovenije na osnovi dovoljenja za zbiranje 
in na osnovi dogovora z imetniki odpadkov. Gre za več vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov, ki 
nastajajo v gospodarskih družbah, pri samostojnih podjetnikih, v javnih zavodih, zadrugah, lokalnih 
skupnostih in podobno. 
 
Pri industriji in obrti smo v letu 2015 zbrali nekaj čez 3.100 ton takšnih odpadkov, kar pomeni, da smo 
zbrano količino v primerjavi z letom 2014 nekoliko povečali in sicer za dobrih 40 ton.  
 
Glede na količine vseh zbranih odpadkov predstavljajo najvišji delež v letu 2015 mulji iz čistilnih 
naprav (27 %), sledijo jim odpadne vodne raztopine in biorazgradljivi kuhinjski odpadki, vsak od teh 
odpadkov s 17-odstotnim deležem. 
 
Tabela 3: Količina nevarnih in posebnih odpadkov, zbranih na akcijah za gospodinjstva 
 

Občina Zbrana količina v kg 

2015 2014 

BELTINCI 4.280 3.678 

CANKOVA 2.207 2.916 

ČRENŠOVCI 716 573 

DOBROVNIK 415 165 

GORNJI PETROVCI 1.294 1.089 

GRAD 2.017 1.424 

HODOŠ 64 22 

KOBILJE 475 584 

KUZMA 2.010 1.683 

MO MURSKA SOBOTA 5.926 5.147 

MORAVSKE TOPLICE 4.303 6.024 

ODRANCI 1.515 542 

PUCONCI 3.337 3.294 

ROGAŠOVCI 1.391 1.162 

ŠALOVCI 1.133 1.376 

TIŠINA 3.080 2.448 

TURNIŠČE 1.179 753 

VELIKA POLANA 0 1.118 

SKUPAJ 35.342 33.998 
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7 ANALIZA 
 
Tabela 4: Zbrani mešani komunalni odpadki in ločene frakcije v 17 občinah UE Murska Sobota in UE Lendava v letih 2014 in 2015 
 

OBČINA 
Število 

prebivalcev 

Leto 2014 Leto 2015 

Mešani 
komunalni 

odpadki 
(MKO) v 

kg 

Ločeno 
zbrane 
frakcije 

(LZF) v kg 

MKO/prebiv. 
v kg 

LZF/prebiv. 
v kg 

% LZF 
2014 

Mešani 
komunalni 

odpadki 
(MKO) v 

kg 

Ločeno 
zbrane 
frakcije 

(LZF) v kg 

MKO/prebiv. 
v kg 

LZF/prebiv. 
v kg 

% LZF 
2015 

Beltinci 8.221 1.002.475 1.011.775 122 123 50,2% 1.001.977 1.025.984 122 125 50,6% 

Cankova 2.085 225.571 129.144 108 62 36,4% 223.197 150.246 107 72 40,2% 

G. Petrovci 2.276 169.759 105.135 75 46 38,2% 158.387 101.836 70 45 39,1% 

Hodoš 338 41.722 23.730 123 70 36,3% 36.867 24.588 109 73 40,0% 

Kuzma 1.767 132.840 88.355 75 50 39,9% 122.158 87.013 69 49 41,6% 

M. Toplice 6.500 1.109.941 661.212 171 102 37,3% 1.045.103 634.028 161 98 37,8% 

M. Sobota 19.679 4.404.537 4.362.771 224 222 49,8% 4.049.960 4.581.135 206 233 53,1% 

Puconci 5.313 386.741 211.750 73 40 35,4% 362.236 235.521 68 44 39,4% 

Rogašovci 3.515 247.248 228.153 70 65 48,0% 245.830 211.596 70 60 46,3% 

Grad 2.324 166.682 152.376 72 66 47,8% 165.517 170.811 71 73 50,8% 

Šalovci 1.718 108.170 95.394 63 56 46,9% 102.995 92.809 60 54 47,4% 

Tišina 4.353 634.715 337.723 146 78 34,7% 590.408 335.539 136 77 36,2% 

Črenšovci 4.442 452.335 329.891 102 74 42,2% 410.790 346.556 92 78 45,8% 

Dobrovnik 1.332 139.190 99.676 104 75 41,7% 147.175 127.014 110 95 46,3% 

Kobilje 570 57.630 46.362 101 81 44,6% 39.080 35.995 69 63 47,9% 

Odranci 1.619 215.535 118.202 133 73 35,4% 199.730 147.098 123 91 42,4% 

Turnišče 3.422 353.440 259.860 103 76 42,4% 339.610 251.743 99 74 42,6% 

SKUPAJ  69.474 9.848.530 8.261.508 142 119 45,6% 9.241.020 8.559.512 133 123 48,1% 
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Opomba k tabeli: Pri občini Puconci niso zajete zbrane količine v naseljih Puconci in Vaneča, kjer je izvajalec 
GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov drugo podjetje. 
 
Iz tabele je razvidno, da se je v 17 občinah UE Murska Sobota in UE Lendava, kjer smo v letu 2015 
izvajali gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, skupna količina 
zbranih mešanih komunalnih odpadkov v primerjavi z letom 2014  zmanjšala za dobrih 6 % oziroma 
nekaj več kot 607 ton. To pomeni, da se je povprečna količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov 
na prebivalca zmanjšala iz 142 kg na 133 kg. Rezultat lahko pripišemo osveščanju in projektom 
uvajanja ločenega zbiranja odpadkov v sleherno gospodinjstvo v zadnjih letih (zbiranje mešane 
embalaže in papirja po sistemu od vrat do vrat, ločeno zbiranje bioloških odpadkov oziroma hišno 
kompostiranje, odvoz kosovnih odpadkov na klic) in izgradnji zbirnih centrov za ločeno zbiranje 
frakcij v večini občin. 
 
Delež ločeno zbranih odpadkov v vseh zbranih odpadkih se je v primerjavi z letom 2014 povečal za 
2,5 odstotne točke in je v letu 2015 znašal že 48,1 % vseh zbranih odpadkov. Povprečna količina 
zbranih ločenih frakcij na prebivalca se je tako povečala iz 119 kg na 123 kg na prebivalca. 
 
Delež ločeno zbranih frakcij v skupni količini zbranih komunalnih odpadkov se je zaradi zgoraj 
navedenih dejstev v primerjavi z letom 2012 povečal za skoraj 11 odstotnih točk, kar pa ne pomeni, da 
se lahko s tem rezultatom zadovoljimo. Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja 
nastajanja odpadkov Vlade Republike Slovenije (osnutek) namreč  predvideva do leta 2020 postopno 
zmanjšanje deleža mešanih komunalnih odpadkov v skupni količini zbranih komunalnih odpadkov na 
29 % za kar pa bo potrebno vložiti še veliko naporov. 
 
Graf 1: Delež zbranih mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v letih 2012 – 2015 
 

 
  
 

  



Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2015 Stran 12 

 

Graf 2: Količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letih 2012 - 2015  
 
 

 
 
Opomba h grafu: Pri skupni količini za leto 2012 je količina za mesec januar in februar (ko še nismo bili 
izvajalec GJS zbiranja komunalnih odpadkov v 6 občinah UE Lendava) ocenjena na osnovi povprečne mesečne 
količine v letu 2012. Pri letu 2013 je za občino Velika Polana vključena le količina za prvih deset mesecev, ko 
smo bili izvajalec GJS v tej občini. Pri skupni količini za leti 2014 in 2015 poleg občine Velika Polana tudi ni 
naselij Puconci in Vaneča, kjer je izvajalec GJS drugo podjetje. 
 
V samo treh letih (2012-2015) smo količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov zmanjšali za 
1.400 ton oziroma za 13 % (podatek je za 17 občin, kjer izvajamo gospodarsko javno službo zbiranja 
komunalnih odpadkov). Večina teh odpadkov je bila ločeno zbrana na izvoru kot papir, mešana 
embalaža, biološki odpadek ali pa je bila kot steklo, kovina, les oz. drugo oddana v zbirnih centrih, na 
ekoloških otokih ali ob odvozu kosovnih odpadkov. 
 
Manjše količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov v gospodinjstvih so rezultat številnih 
aktivnosti osveščanja o pomenu ločenega zbiranja odpadkov v preteklih letih in zmanjšanja frekvenc 
zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v posameznih občinah v letih 2013 in 2014.  Tudi subjekti, ki 
opravljajo pridobitno dejavnost, se vedno bolj zavedajo pomena ločenega zbiranja odpadkov na svojih 
dvoriščih, s čimer lahko bistveno racionalizirajo tudi stroške ravnanja z odpadki, saj več zabojnikov še 
ne pomeni večjega stroška kot so v preteklosti nekateri zmotno mislili. Veliko prispeva k manjšim 
zbranim količinam mešanih komunalnih odpadkov tudi zbiranje mešane embalaže, papirja in bioloških 
odpadkov po sistemu od vrat do vrat, urejenost zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij in uvajanje 
sistema ločenega zbiranja odpadkov tudi na pokopališčih. 
 
Rast količine ločeno zbrane mešane embalaže se je v zadnjih dveh letih upočasnila oziroma umirila, 
saj  izvajamo ločeno zbiranje mešane embalaže po sistemu tako imenovane rumene vreče od vrat do 
vrat že od leta 2013 v vseh občinah, kjer izvajamo GJS. Od leta 2010 do leta 2015 smo količino 
zbrane embalaže postopno povečali za več kot 3 krat, kar smo dosegli predvsem z vključevanjem 
posameznih občin  v zgoraj navedeni sistem zbiranja (2009 – občina Beltinci, 2010 – MO Murska 
Sobota in občina Rogašovci, 2011 – občine Cankova, Tišina, Puconci, Hodoš in Moravske Toplice, 
2012 – občini Šalovci in Gornji Petrovci, Občine UE Lendava, 2013 - občini Grad in Kuzma). K taki 
količini zbrane mešane embalaže so svoj del prispevale tudi nagrobne sveče, ki se že nekaj let ločeno 
zbirajo na vseh pokopališčih. 
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Graf 3: Količina zbrane mešane embalaže v letih 2010 – 2015 
 

 
 

V primerjavi z letom 2011 smo količino zbranega odpadnega papirja podvojili. Ti rezultati so odraz 
aktivnosti pri vključevanju občin oziroma posameznih naselij v ločeno zbiranje papirja na izvoru, to je 
z zabojniki po sistemu od vrat do vrat (leta 2011 pilotni projekt zbiranja papirja in papirne embalaže 
od vrat do vrat v gospodinjstvih naselij Bakovci, Nemčavci in Markišavci, leta 2012 vključitev ostalih 
primestnih naselij MO Murska Sobota, nekaterih naselij v občinah Beltinci, Moravske Toplice, 
Puconci in Tišina ter v občinah Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci ter Turnišče, v letu 2013 je 
storitev z novimi, nadgrajenimi standardi ravnanja z odpadki bila dana na razpolago vsem 
gospodinjstvom v 9 občinah UE Murska Sobota). Zabojnik za zbiranje odpadnega papirja trenutno 
uporablja 36 % vseh uporabnikov, ki so vključeni v odvoz mešanih komunalnih odpadkov z 
zabojnikom. Z večjo količino zbranega papirja  skupaj prispevamo tudi k manjšemu ogljičnemu 
odtisu, saj papir, ki bi ga sicer v veliko večji meri zakurili, konča v zabojniku za papir in ga lahko 
ponovno predelamo in s tem ohranjamo naše gozdove. 
 
Graf 4: Količina zbranega papirja in papirne embalaže v letih 2010 - 2015 
 

 
 
Količino zbranih bioloških odpadkov smo v primerjavi z letom 2010 podvojili, predvsem zaradi 
povečanja ločenega zbiranja bioloških odpadkov na izvoru, to je vključevanja občin oziroma 
posameznih naselij v zbiranje bioloških odpadkov od vrat do vrat: naselja Beltinci leta 2010, ostalih 
naselij iste občine leta 2011, primestnih naselij MO Murska Sobota leta 2011, pilotno nekaterih naselij 
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občine M. Toplice in občine Črenšovci, Dobrovnik, Odranci ter Turnišče leta 2012. Ločeno zbiranje 
bioloških odpadkov z zabojniki v individualnih gospodinjstvih kot alternativo hišnemu kompostiranju 
nalaga tudi Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (UL RS št. 39/2010). Svoj delček tudi tukaj prispeva uvajanje ločenega zbiranja bioloških 
odpadkov na pokopališčih. 
 
Graf 5: Količina zbranih bioloških odpadkov v letih 2010 - 2015 
 

 

 
 
Tudi v letu 2015 smo nadaljevali z zbiranjem rabljenih oblačil, obutve, hišnega tekstila  in tekstilnih 
ostankov iz industrije, saj še vedno prepogosto ti odpadki končajo med mešanimi komunalnimi 
odpadki in se njihova pot konča na odlagališču. Tako imamo zabojnike za zbiranje rabljenih oblačil in 
obutve nameščene v zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij ter v nekaterih trgovskih centrih, občani 
pa lahko to vrsto odpadka oddajo tudi ob odvozu kosovnih odpadkov na klic. Pri subjektih v 
proizvodni dejavnosti ločeno zbiramo tekstilne ostanke. Na ta način pomagamo socialno šibkim in 
socialnim podjetjem ter zagotavljamo možnost snovne predelave in ponovne uporabe teh odpadkov in 
sledimo načelom hierarhije ravnanja z odpadki. 
 
Na področju zbiranja rabljenih oblačil, obutve, hišnega tekstila in tekstila iz industrije je v letu 2015 
zaznan manjši padec zbranih količin v primerjavi s prejšnjim letom. Razlog za zmanjšanje zbranega 
tekstila iz industrije je v krizi tekstilne panoge, predvsem v nekaterih večjih podjetjih ter zaradi 
enkratnih poslov, v katerih smo v letu 2014 izpraznili skladišča ostankov tekstila iz prejšnjih let.  
Količine zbranih oblačil in hišnega tekstila iz gospodinjstev pa so nekoliko manjše zaradi manjših 
zbranih količin v okviru natečaja »Odpadno je uporabno« za vzgojno-izobraževalne zavode, saj smo v 
letu 2015 izpeljali le eno zbiralno akcijo. 
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Graf 6: Količina zbranih rabljenih oblačil, hišnega tekstila in tekstilnih odpadkov v letih 2012 -    
              2015 

 
 
Povečanje deleža ločeno zbranih frakcij v vseh zbranih odpadkih je prav gotovo zahvala za naša 
prizadevanja pri uvajanju ločenega zbiranja odpadkov v preteklosti, to je vse od ustanovitve podjetja 
leta 1991 in kazalec, da se potrošniki vedno bolj zavedamo pomena ločenega zbiranja odpadkov in 
pomena zmanjševanja količin odpadkov oziroma preprečevanja njihovega nastajanja. Glede na cilje v 
operativnem programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja nastajanja odpadkov Vlade 
Republike Slovenije pa bomo s temi aktivnostmi pospešeno prisiljeni nadaljevati tudi v prihodnje. 
 
Naj k zgoraj navedenim številčnim podatkom dodamo še nekaj zanimivosti. V letu 2015 smo v 18 
občinah, kjer izvajamo aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 

• opravili skupaj 39.920 delovnih ur, 
• porabili 147.417 l goriva in 
• prevozili 341.925 kilometrov. 
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8 DOGODKI OZIROMA PROJEKTI PODJETJA V LETU 2015 
 
Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. je v letu 2015 poslovalo uspešno, saj 
smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili na različnih področjih dela. Prizadevali smo si, da bi bile naše 
storitve prijazne uporabnikom, naravnemu in družbenemu okolju ter zaposlenim, to pomeni, da bi 
delovali družbeno odgovorno. Rezultati in izvedene aktivnosti kažejo, da nam je to tudi uspevalo, 
dokaz za to, da smo na pravi poti, pa je zagotovo tudi prejem Slovenske nagrade za družbeno 
odgovornost Horus 2015. Ponosni smo, da smo že tretje leto zapored postali zmagovalec te nagrade v 
kategoriji majhnih podjetij, kar nam daje še več motivacije za vnaprej.  
 
Nagrado Horus, ki poteka pod  častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja, sta že sedmo leto zapored podelila IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, SPIRIT 
Slovenija, javna agencija in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi v partnerskem 
sodelovanju s številnimi strokovno – interesnimi organizacijami. Ocenjevalci so v obrazložitvi 
nagrade tako strnili ugotovitve o naših družbeno odgovornih prizadevanjih:  »Saubermacher – 

Komunala Murska Sobota d.o.o. je podjetje, ki ima družbeno odgovornost celovito vpeljano v svoje 

delovne procese in okolje, v katerem deluje. Obveza k družbeno odgovornemu delovanju je vpisana v 

Poslovnik podjetja, določen je skrbnik strateškega cilja družbena odgovornost. Podjetje ima dobro 

izdelano strategijo, dobro skrbi za zaposlene, skupnost in okolje. Navkljub temu, da so bili v letu 2014 

že prejemnik nagrade Horus, je zelo pohvalno, da so takratne predloge ocenjevalcev za izboljšanje 

vzeli resno in jih upoštevali ter tako z nadgradnjo svoje strategije izkazali odličnost na področju 

družbene odgovornosti tudi letos.« 
 
Naša osnovna prizadevanja so tudi v letu 2015 bila usmerjena v dosledno ločeno zbiranje odpadkov 
in s tem povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov ter zmanjšanje količine mešanih komunalnih 
odpadkov, ki končajo na odlagališču. Nadaljevali smo z aktivno promocijo ločenega zbiranja papirja 
z zabojniki v gospodinjstvih in primernega ločevanja bioloških odpadkov od ostalih odpadkov 
bodisi z ločenim zbiranjem v rjavih zabojnikih ali s hišnim kompostiranjem ter s spodbujanjem 
občanov za oddajanje ločeno zbranih frakcij v zbirnih centrih in ob odvozu kosovnih odpadkov 
na klic. Da bi lažje zagotavljali nadzor nad uporabo zbirnih centrov in spremljali prevzete količine 
ločenih frakcij, smo nadaljevali z identificiranjem uporabnikov s pomočjo črtne kode na računu, 
ki smo ga pilotno uvedli v letu 2014. Tak način identifikacije ob prihodu v zbirni center trenutno 
uporabljamo že v  sedmih od enajstih zbirnih centrov. 
 
Naj na tem mestu navedemo samo nekaj zanimivosti o dosežkih na področju ločenega zbiranja 
odpadkov v preteklih letih (več podatkov se nahaja v analizi na straneh 11-16). 

- Glede na leto 2010 smo količino zbranih bioloških odpadkov v letu 2015 podvojili. V 
primerjavi z letom 2011 smo količino zbranega odpadnega papirja podvojili. 

- V letu 2015 smo glede na leto 2010 količino zbrane mešane embalaže povečali za več kot 
trikrat. 

- V zadnjih treh letih (2012 – 2015) smo količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov 
zmanjšali za 13 %. 

- Delež ločeno zbranih frakcij v skupni količini zbranih komunalnih odpadkov se je tako v 
primerjavi z letom 2012 povečal za skoraj 11 %. 

 
Rezultat vztrajnega dela, gospodarnega ravnanja na vseh področjih dela, dobrega sodelovanja z 
deležniki in prizadevanj slehernega zaposlenega je tudi realizacija zastavljenih finančnih načrtov za 
leto 2015, s čimer izpolnjujemo pričakovanja kupcev, zaposlenih, dobaviteljev, ožje in širše družbene 
skupnosti ter lastnikov. Rezultat dobrega poslovanja je tudi bonitetna ocena odličnosti AAA, ki jo 
dosega naše podjetje in tako spada med 2,3 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se lahko 
pohvalijo s to najvišjo oceno. Gre za oceno, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih 
kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so 
sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost 
in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. 
 
Po dobrih treh letih uspešnega izvrševanja ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja zaposlenih, ki smo si jih zadali v okviru osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, smo 
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februarja 2015 prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje.  Poleg obstoječih ukrepov,  pri 
katerih smo nekatere tudi nadgradili, smo si za naslednje triletno obdobje zastavili dodatne ukrepe. 
Želimo si, da bi planirane aktivnosti v okviru 19 ukrepov realizirali z vključitvijo slehernega 
zaposlenega, saj sta dodana vrednost in zadovoljstvo zaposlenih večja, če vsi zaposleni pri ukrepih 
aktivno sodelujejo. V ta namen smo pripravili tudi Katalog ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega 
in družinskega življenja, v katerem imajo zaposleni na enem mestu zbrano vse, kar imajo v okviru 
certifikata na razpolago. Kot družini prijazno podjetje smo tretjič zapored organizirali tudi poletni 
tabor za otroke zaposlenih in sedmi predbožični izlet zaposlenih in družinskih članov, zaposlenim pa 
so na voljo vse leto še številni drugi ukrepi. 
 
Na podlagi uspešne evalvacije smo za obdobje enega leta podaljšali spletni certifikat poslovne 
odličnosti Excellent SME Slovenia, katerega nosilec smo od leta 2013. Certifikat podeljuje 
Gospodarska zbornica Slovenije izbranim odličnim slovenskim srednjim, malim in mikro podjetjem in 
tako pomaga graditi kvaliteto teh podjetij na globalnem trgu. Naloga spletnega certifikata je, da novim 
kupcem in partnerjem že ob prvem obisku spletne strani izkaže poslovno odličnost podjetja. Ponosni 
smo, da se po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije in bonitetne hiše Coface Slovenija uvrščamo 
med najbolj uspešna in zaupanja vredna slovenska podjetja in lahko to potrjujemo tudi na spletni 
strani.  
 
Na osnovi dolgoletnega uspešnega sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi smo tudi v šolskem 
letu 2014/2015 za prekmurske vrtce, osnovne in srednje šole, kjer opravljamo gospodarsko javno 
službo zbiranja komunalnih odpadkov, razpisali natečaj »ODPADNO JE UPORABNO«, ki se je pod 
tem imenom odvijal že drugič. S preimenovanjem natečaja »Plastenke naše prijateljice« v »Odpadno 
je uporabno« smo želeli otrokom in učencem ter njihovim mentorjem razširiti obzorja ustvarjanja in 
hkrati poudariti pomen ločevanja odpadkov. V lanskem šolskem letu smo v okviru tega natečaja dali 
poudarek ločenemu zbiranju tekstila. Natečaj ustvarjanja novih izdelkov iz tekstila smo nadgradili 
ter izvedli dve akciji zbiranja rabljenih oblačil in tekstila. Zaradi odličnih rezultatov prvega 
natečaja iz tega sklopa, tako izdelkov kot zbranih količin, in zaradi interesa sodelujočih, smo se 
odločili vsebino natečaja ponoviti. V natečaju je sodelovalo 12 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz UE 
Murska Sobota in UE Lendava, ki so skupaj ustvarili 25 novih, edinstvenih in uporabnih izdelkov. 
Zmagovalce natečaja smo razglasili na prireditvi ob obeležitvi svetovnega Dneva Zemlje, ki je 
potekala 22. aprila 2015 v NC Maximus Murska Sobota s sloganom »Obrnimo Zemljo k pozitivnim 
spremembam«, pripravil pa jo je Zavod PEC Murska Sobota so.p. skupaj z našim podjetjem. V sklopu 
natečaja smo v jesenski in spomladanski tekmovalni akciji skupaj zbrali kar 9 ton rabljenih 
oblačil in tekstila. 
 
Nadaljevali smo s projektom zbiranja in ponovne uporabe tekstila, tako rabljenih oblačil kot 
tekstila iz industrije. Zbiranje rabljenih oblačil, hišnega tekstila in obutve v vseh zbirnih centrih 
ter v nekaterih trgovskih centrih smo nadgradili z odvozom le-teh v sklopu odvoza kosovnih 
odpadkov na klic. Aktivno peljemo tudi projekt zbiranja tekstilnih odpadkov iz industrije po celi 
Sloveniji, s katerim smo začeli leta 2013. 
 
V sodelovanju s podjetjema Gorenje Studio d.o.o. in ZEOS d.o.o. smo v času od 15. junija do 30. 
oktobra organizirali akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme pod sloganom 
»Adijo, stari, pa ne v naravi!«. Vsi občani, ki so v času akcije oddali katerikoli e-odpadek ali 
odpadno baterijo v Studiu Gorenje v Murski Soboti ali zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij, ki jih 
upravlja naše podjetje, so bili za svoj okoljski prispevek nagrajeni z vrednostnimi boni za nakup 
energetsko varčnih aparatov v Studiu Gorenje v Murski Soboti. Povzročitelji e-odpadkov so lahko 
sodelovali tudi v nagradnem žrebanju, kjer je podjetje Gorenje Studio petim izžrebancem plačalo 
polletni strošek zbiranja odpadkov. V okviru akcije smo meseca avgusta pripravili skupni dogodek 
pred Studiem Gorenje v Murski Soboti, ko je obiskovalce vabil k ogledu t.i. e-transformer, 
multimedijski tovornjak, ki ima na strehi sončno elektrarno. Na izviren in zanimiv način predstavlja 
ločevanje in ponovno uporabo e-odpadkov, v vozilu pa se nahaja prava potujoča razstava – na ogled 
so sestavni deli velikih in malih gospodinjskih aparatov, mobilnih telefonov, televizorjev in 
raznovrstne druge e-opreme.  
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V skladu z našim poslanstvom, ki se glasi Ustvarjamo zdravo okolje, se trudimo biti prijazni našim 
deležnikom, to je kupcem, zaposlenim, dobaviteljem ter drugim, s katerimi sodelujemo in seveda 
okolju, zato ves čas nadgrajujemo in posodabljamo naše informacijske rešitve in si prizadevamo 
za vpeljavo brezpapirnega poslovanja. Tako smo v letu 2015 nadaljevali z izdajanjem in 
prejemanjem e-računov, identifikacijo uporabnikov v zbirnih centrih s pomočjo črtne kode, vpeljali 
računalniški modul za elektronsko evidentiranje, spremljanje in reševanje reklamacij, začeli z 
izdajanjem e-prevoznic in uvedli dokumentni sistem. 
 
Permanentno smo promovirali tudi našo storitev SMS obveščanja o terminih odvoza odpadkov. O 
novostih, dosežkih, projektih in dogodkih, ki se odvijajo v našem podjetju, obveščamo v mesečnih E-
novicah, v letu 2015 pa smo nadaljevali še s tedenskimi kratkimi oddajami z osveščevalno vsebino na 
temo gospodarnega ravnanja z odpadki na lokalnem radiu Murski val, ki so sedaj že dobro 
prepoznavne pod svojim imenom Minutke za zdravo okolje. Z oddajami bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje. Hkrati se ves čas trudimo, da je naša spletna stran na naslovu www.saubermacher-
komunala.si ažurna in najdejo uporabniki na njej kar največ informacij. Razen tega občane 
obveščamo in osveščamo tudi s pomočjo člankov na temo gospodarnega ravnanja z odpadki v 
občinskih glasilih, z nenaslovljeno pošto ob uvedbi novosti, z rednimi obvestili na hrbtni strani 
računov. 
 
Že šestič zapored smo se v sodelovanju z Zavodom PEC Pomurski ekološki center pridružili 
obeležitvi Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki je ena najbolj uglednih in 
prepoznavnih ozaveščevalnih akcij Evropske unije za spodbujanje preprečevanja nastajanja odpadkov.  
Na zaključnem dogodku ETZO, ki je potekal  od 21. do 29. novembra 2015, so dijaki Ekonomske šole 
Murska Sobota, Srednje zdravstvene šole Murska Sobota in Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
predstavili idejne rešitve, kako z medsebojno delitvijo, souporabo in izmenjavo dobrin ne bi ustvarjali 
odpadkov. V sklopu dogodka smo se pridružili akciji slovenskih komunalnih podjetij in prikazali, 
koliko naravnih virov potroši vsak izmed nas. Po podatkih inštituta Sustainable Europe Research 
Institute vsak od nas potroši približno 43 kg naravnih virov na dan. Kot navajajo Friends of Earth dve 
petini virov porabimo za tehnologijo, knjige in časopise (39%), tretjino za infrastrukturo in 
gospodinjstvo (31%), četrtino za hrano in pijačo (23%) ter slabo desetino za transport (7%). Že danes 
trošimo več kot imamo, saj porabimo tretjino virov več kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. 
 
Razen zgoraj naštetih akcij smo na področju osveščanja sodelovali tudi pri drugih  aktivnostih 
Zavoda PEC - Pomurskega ekološkega centra ter pripravljali predstavitve in igre ločenega zbiranja 
odpadkov po šolah in vrtcih (Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, Vrtec Murska 
Sobota, OŠ I. Murska Sobota). Dobro prakso sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi na temo 
recikliranja smo na Skladu dela za Pomurje predstavili udeležencem mladinske izmenjave Erasmus iz 
šestih držav, za člane Območno obrtne-podjetniške zbornice Murska Sobota pa smo pripravili 
predavanja na temo poročanja o odpadkih in ravnanja z njimi ter predstavili storitev peskanja in 
ločenega zbiranje komunalnih ter nevarnih odpadkov. S predavanji in predstavitvijo primerov 
dobrih praks smo sodelovali tudi na seminarjih in na 5. problemski konferenci komunalnega 
gospodarstva. Z igro ločevanja odpadkov za mlade pa smo sodelovali še na tradicionalnem 
Družinskem pikniku MO Murska Sobota, ki se je odvijal v soboškem parku. Nudili smo pomoč pri 
izdelavi številnih seminarskih in diplomskih nalog dijakom in študentom ter usposabljali dijake in 
študente v okviru praktičnega izobraževanja.  
 
Skrb za okolje in družbo, ki ima hkrati funkcijo osveščanja, smo pokazali tudi s pomočjo in 
izvajanjem  koncepta celovitega ločenega zbiranja odpadkov na številnih prireditvah, ki so se 
odvijale v okolju, kjer opravljamo gospodarsko javno službo, na primer Družinski piknik MO Murska 
Sobota, Soboški dnevi, kolesarski maratoni (Puconci, Dobrovnik, trideželni maraton), Jenamena fest, 
Mura kros, Dan Slovenske vojske, prireditve Zavoda Koušta ter prireditvene številnih turističnih, 
športnih, gasilskih in kulturnih društev. 
 
Naša največja investicija v letu 2015 je bila nabava novega samonakladalnega vozila Mercedes 
serije Arocs, ki je konstruirano tako, da lahko vozi 20 m3 kontejnerje in ima sodoben sistem 
pritrjevanja zabojnikov. Novo vozilo ima najsodobnejši motor, ki ga trenutno ponuja trg, saj ga 
poganja motor emisijskega razreda EURO 6.  Poleg tega smo investirali še v novo vozilo Mercedes 
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Sprinter furgon, to je vozilo, ki ga uporabljamo za zbiranje in prevoz nevarnih in posebnih odpadkov. 
Z namenom posodobitve voznega parka na področju zbiranja tekstila smo kupili še novo tovorno 
vozilo Peugeot Partner, ki smo ga polepili s celostno podobo »Podari – Recikliraj – Ohrani«. 
 
Tako kot vsako leto smo tudi v letu 2015 v skladu z aktivnostmi za povečanje deleža ločeno zbranih 
odpadkov investirali v zabojnike za zbiranje papirja, bioloških odpadkov in ločenih frakcij na zbirnih 
mestih. V skladu z našimi projekti za uvedbo brezpapirnega poslovanja in informatizacijo 
poslovanja na vseh področjih dela pa je bil del izdatkov namenjen tudi za nadgradnjo poslovno-
informacijskega sistema. 
 
V letu 2015 smo v sistem ravnanja z odpadki vključili 374 novih odjemalcev, to je gospodinjstev 
in gospodarskih subjektov. Prizadevamo si, da bi nevključena gospodinjstva ali gospodarski subjekti 
bili le še redka izjema.  
 
Skupaj z družbo ZEOS smo v blokovskem naselju v Murski Soboti postavili dva zbiralnika za 
zbiranje manjših električnih in elektronskih odpadkov (e-odpadkov) ter odpadnih baterij. S tem 
se je MO Murska Sobota pridružila prvim občinam, kjer so se namestili navedeni zbiralniki. 
Postavitve so prvi, pilotni korak približanja oddaje e-odpadkov in odpadnih baterij končnim 
uporabnikom. Pilotni projekt je del novega projekta, ki ga je družba ZEOS prijavila v svoji kandidaturi 
za LIFE projekt z naslovom »Gospodarjenje z E-odpadki«. Zbiralnika sta od 13.5.2015 postavljena v 
Murski Soboti na dveh lokacijah: Lendavska ulica – za Kriznim centrom za mlade na gramoznem 
parkirišču (na območju nekdanje stare Mesne industrije) in v Mojstrski ulici – ob gramoznem 
parkirišču. Občani lahko v zbiralnik oddajo: sesalnike, likalnike, opekače, budilke, tehtnice, fene, 
brivske aparate, tablice, prenosne računalnike, kalkulatorje, telefone, mobilne telefone, manjše 
radijske sprejemnike, videokamere, manjše glasbene instrumente, električno orodje, igrače, opremo za 
prosti čas in šport, odpadne baterije. 
 
Da bi storitve GJS zbiranja komunalnih odpadkov čim bolj približali njihovim povzročiteljem, smo 
jeseni organizirali t.i. uradne ure na sedežih občinskih uprav, na katerih so občanke in občani 
prejeli odgovore na vprašanja, lahko pa so razrešili tudi dileme, posredovali pobude, predloge itd. o 
gospodarnem ravnanju z odpadki v njihovi občini. 
 
V skladu s Koncesijsko pogodbo, podpisano julija 2014 med našim podjetjem in MO Murska Sobota, 
smo spomladi reorganizirali zbirna mesta na območju celotne MO Murska Sobota. Lokacije 
tipsko opremljenih zbirnih mest so bile usklajene s predstavniki občinske uprave, mestnih četrti in 
krajevnih skupnosti. Nove lokacije zbirnih mest, o katerih smo občane obvestili preko različnih 
komunikacijskih kanalov, lahko občani najdejo tudi na naši spletni strani. 
 
Kot družbeno odgovorno podjetje smo v mesecu septembru v skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo 
ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD) (Uradni list RS, št. 5/2015), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije, pristopili k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. Vse zbrane vloge občanov smo 
obravnavali in tistim, ki so bili v skladu z zakonom do tega upravičeni, tudi odpisali del dolga iz 
preteklosti.  
 
V duhu svoje družbene odgovornosti, ki je razvidna iz že zgoraj opisanega, smo aktivno sodelovali z 
Domom starejših občanov d.o.o. Radenci (DOSOR d.o.o.) na področju korporativnega 
prostovoljstva in se v okviru tega projekta kar trikrat družili z njihovim stanovalci in zaposlenimi ob 
igranju družabnih in športnih iger ter na kreativnih delavnicah. Zavedamo se, da skupaj zmoremo več 
in ponosni smo, da lahko v lokalnem okolju na obeh bregovih reke Mure širimo miselnost in dobre 
prakse na področju družbene odgovornosti. 
 
Svoje izkušnje na področju strateškega upravljanja z družbeno odgovornostjo in vlogi najvišjega 
vodstva pri tem smo v mesecu decembru podelili na t.i. prvem družbeno odgovornem zajtrku v 
organizaciji Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.  Na tem dogodku je bilo govora predvsem 
o preseganju tradicionalnega razumevanja družbene odgovornosti, ki pogosto zajema le filantropske in 
sponzorske aktivnosti in osredotočenosti na strateško vključevanje načel družbeno odgovornega 
delovanja do vseh deležnikov v vse poslovne procese.  
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V podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., ki je družini in okolju prijazno podjetje, 
se zavedamo vpliva nepotrebnih odpadkov na naše okolje, kar so zagotovo tudi plenice za enkratno 
uporabo. Kot družbeno odgovornemu podjetju nam ni vseeno za okolje, zato želimo preko 
sodelovanja s podjetjem Eko-rita izobraževati in osveščati mlade družine o veliko bolj 
sprejemljivi možnosti za previjanje dojenčkov, to je o uporabi pralnih plenic. Komunalna podjetja 
smo namreč tista, ki se vsakodnevno srečujemo z ogromnimi količinami odpadnih plenic za enkratno 
uporabo. V Sloveniji se na leto rodi približno 20.000 otrok. V povprečju uporabljajo pleničke do dveh 
let in pol, na dan pa jih porabijo povprečno 6. Vsako leto je tako na slovenske deponije odloženih 
skoraj 130.000 ton odpadnih plenic. Vsaka od teh plenic razpada med 200-500 leti. Med razgradnjo 
plenic na deponijah prihaja do odtekanja škodljivih kemikalij v našo podtalnico. Njihov vpliv na 
zdravje ljudi še ni do konca preučen. Odkar se uporabljajo plenice za enkratno uporabo, ni na celem 
svetu do konca razpadla niti ena.  
 
V skladu z Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala 
Murska Sobota d.o.o. smo izvajali številne aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu z 
namenom boljšega fizičnega in psihičnega počutja in zdravja zaposlenih ter s tem njihovega večjega 
zadovoljstva. Tako smo znova razpisali projekt »Za življenja vredno telo«, v katerem so se zaposleni 
prostovoljno lahko odločili za kolesarjenje, hojo ali tek, se srečevali ob igranju bowlinga, namiznega 
tenisa in drugih športnih iger, občasno zagotovili zaposlenim sadje na delovnem mestu, vodo, čaj v 
zimskem času, uredili kotičke za sproščanje, zaposlene na terenu oskrbeli s termovkami in v upravi z 
ergonomskimi podlogami za miške, objavljali članke o zdravem načinu življenja v stalni rubriki 
internega glasila »Skrbimo za svoje zdravje.« 
 
V okviru aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu smo organizirali bowling turnir »Čistimo 
keglje 2015« za podjetja iz skupine Saubermacher v Sloveniji, sodelovali v Pomurski 
gospodarski bowling ligi v organizaciji Pomurske gospodarske zbornice, 10 zaposlenih pa se je 
udeležilo  dobrodelnega bowlinga sodelujočih v PGZ bowling ligi. Sredstva, zbrana s simbolično 
prijavnino na tem bowlingu so bila namenjena Društvu paraplegikov Pomurja in Prlekije Murska 
Sobota kot prispevek za nakup kombija. Veseli smo, da smo s svojim skromnim prispevkom naredili 
dobro delo in pokazali, da nam ni vseeno za okolje, v katerem živimo in delamo.  
 
Kot podjetje, ki že vrsto let uspešno izvaja številne aktivnosti in projekte na področju promocije 
zdravja na delovnem mestu, smo v mesecu avgustu postali eden od podpisnikov memoranduma z 
naslovom Iniciativa za zdrava delovna mesta, s katerim želijo na Gospodarski zbornici Slovenije 
krepiti strateško partnerstvo za izboljšanje zdravja zaposlenih pri delodajalcih v Sloveniji. Poleg 
podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. so memorandum podpisali in s tem postali 
ambasadorji iniciative še  podjetja Adecco, Polycom, Atotech, Karmen, Steklarna Hrastnik in 
Ekonomski institut Maribor, ki so s svojimi dobrimi praksami na področju promocije zdravja na 
delovnem mestu lahko zgled ostalim delodajalcem. Ključen pomen projekta je spodbuditi vodstva 
družb, da prepoznajo promocijo zdravja kot pomemben element  svoje poslovne politike in promocijo 
zdravja ponotranjijo. Med drugim želi GZS na ta način povezati gospodarstvo, da bo čim več podjetij 
prepoznalo in se zavezalo k višji stopnji spoštovanja oziroma upoštevanja načel promocije zdravja. To 
sporočilo bo med zaposlenimi, poslovnimi partnerji in v širšem družbenem okolju v prvi vrsti širilo 
sedem zgoraj naštetih ambasadorjev, cilj projekta pa je, da bi se iniciativi pridružili tudi drugi 
delodajalci. 
 
Prizadevanja našega podjetja in pozitivno naravnanost našega vodstva na področju skrbi za zdravje 
zaposlenih in s tem družbeno odgovornost so prepoznali tudi v širšem družbenem okolju in tako je naš 
direktor Drago Dervarič na predlog Pomurskega društva za boj proti raku postal prejemnik 
priznanja Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Priznanja Zveza vsako leto podeli zaslužnim 
sodelavcem za prispevek k njenemu delovanju in delovanju posameznih društev.  
 
Meseca junija je bila pri nas izvedena redna letna zunanja presoja v skladu z mednarodnimi 
standardi  ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001, katerih nosilec smo in ki so nam v pomoč pri 
delu, nam prinašajo dodano vrednost ter omogočajo procesni pristop. Cilj presoje je bil ugotoviti 
izpolnjevanje zahtev navedenih standardov, poslovnika vodenja ter certifikacijskega pravilnika, 
ugotoviti, kakšna je notranja komunikacija in najti priložnosti za izboljšave. Zunanji presojevalci so 
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podali več pozitivnih ugotovitev in prepoznali v naših procesih nenehno izboljševanje. Uspešno pa 
smo udejanjali tudi zahteve certifikata ISCC-EU, ki ga imamo kot zbiralec odpadnih jedilnih olj in 
nas zavezuje k izpolnjevanju določenih zahtev pri zbiranju te vrste odpadka. Razen tega smo se v letu 
2015 vključili v pilotni proces pridobitve certifikata Družbeno odgovorno podjetje, ki ga izvaja 
Ekvilib inštitut in temelji na analizi vrzeli glede ključnih elementov družbeno odgovornega poslovanja 
po standardu ISO 26000, smernic za družbeno odgovornost ter indikatorjev GRI (Global reporting 
initiative), dopolnjenih z nekaterimi dodatnimi vidiki sodelovanja z zaposlenimi ter ostalimi ključnimi 
deležniki podjetja.  
  
Zaposlene smo usposabljali in izobraževali v skladu z načrtom usposabljanja, v katerega skušamo 
v kar največji možni meri vključiti želje in potrebe posameznikov oziroma posameznih skupin 
zaposlenih. Z namenom, da bi bili zaposleni usposobljeni za primerno ukrepanje v izrednih situacijah 
kot je na primer požar, smo v mesecu oktobru izvedli požarno vajo za vse zaposlene na sedežu 
podjetja. Za strokoven in nemoten potek vaje je poskrbelo podjetje Balvept d.o.o. Zaposlenim smo 
poleg obveznih omogočili tudi številna dodatna izobraževanja kot je na primer trening retorike in 
javnega nastopanja, delavnica na temo projektnega vodenja, šola knjigovodstva, šolanje za coacha… 
 
Ker je bila poleti sprejeta nova panožna Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, smo v podjetju 
Saubermacher – Komunala odpovedali staro podjetniško kolektivno pogodbo in s sindikatom 
podjetja podpisali novo podjetniško kolektivno pogodbo, ki je stopila v veljavo s 1.1.2016. V duhu 
našega družbeno odgovornega delovanja bomo tudi v prihodnje gojili partnerski odnos med 
delodajalcem in sindikatom podjetja. 
 
Ker se zavedamo, da smo lahko dolgoročno uspešni le, če imamo natančno začrtane cilje in pot za 
njihovo dosego in smo se hkrati zmožni hitro prilagajati spremembam, smo v letu 2015 nadaljevali s 
cilji in projekti, ki smo si jih zastavili v strategiji razvoja podjetja za obdobje 2015-2020, ki je 
nastala na osnovi vključenosti vseh zaposlenih. Z namenom, da bi vsi zaposleni dobro poznali 
poslanstvo in vizijo podjetja, se s tem poistovetili ter delovali v skladu s ključnimi vrednotami, ki 
so skrb za zaposlene, poslovna odličnost, družbena odgovornost, gospodarnost in usmerjenost k 
strankam, smo vse navedeno vizualizirali in imamo ves čas pred očmi v prostorih podjetja. Vemo 
namreč, da so kakovostne storitve za naše kupce, zadovoljstvo zaposlenih, gospodarno in poslovno 
odlično poslovanje, izpolnjevanje visokih zahtev zakonodaje ter preseganje pričakovanja strank ter 
ostalih deležnikov osnovni pogoj za to, da smo lahko dolgoročno uspešni in učinkoviti, torej delamo 
prave stvari na pravi način.  
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9 POGLED V LETO 2016 
 
Verjamemo, da bo leto 2016, v katerega smo že krepko zakorakali in ko bomo praznovali 25 let 
delovanja podjetja, za podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. aktivno in bomo z 
zavzetim in dobrim delom sledili jasno začrtanim ciljem in uresničevali strateške projekte, ki smo si 
jih zastavili v strategiji razvoja podjetja. Največ naših aktivnosti bo seveda usmerjeno v izvajanje in 
promoviranje ločenega zbiranja odpadkov ter osveščanje uporabnikov, da bi skupaj z njimi lahko 
še naprej ustvarjali zdravo okolje, ki poleg skrbi za čisto naravo pomeni tudi ustvarjanje zdravega 
okolja za zaposlene in tiste, s katerimi se pri svojem delu srečujemo, kar preprosto pomeni družbeno 
odgovorno poslovanje. 
 
Na osnovi dolgoletnega uspešnega sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi bomo tudi v letu 
2016 izvedli natečaj »Odpadno je uporabno«, ki smo ga razpisali že oktobra 2015 v sodelovanju z 
družbo za ravnanje  z električno in elektronsko opremo ZEOS d.o.o. Tokratni  namen  natečaja  je  
vzpodbuditi  mlade  k  pripravi  in  ponovni uporabi odpadne električne in elektronske opreme 
(v nadaljevanju OEEO). Natečaj bo potekal v treh sklopih. V prvem sklopu natečaja vabimo otroke, 
da  s  svojo ustvarjalnostjo  vdihnejo  stari,  neuporabni,  odsluženi  električni  in elektronski opremi 
novo življenje in uporabno vrednost. V drugem sklopu natečaja smo mlade povabili k izdelovanju 
priročnega zbiralnika  za  začasno  shranjevanje  male  gospodinjske  OEEO  in  odpadnih baterij  za  
potrebe gospodinjstva iz  katerega koli  odpadnega  materiala  iz gospodinjstva. Tretji sklop natečaja 
pa bo predstavljala  akcija zbiranja  odpadne električne in elektronske opreme, ki bo potekala v času 
od 14. marca 2016 do 20. aprila 2016. Rezultate natečaja bomo razglasili na prireditvi ob Dnevu 
Zemlje 22. aprila 2016, v okviru katere bomo pripravili tudi razstavo.  
 

Da bi bili uporabnikom čim bolj dostopni, smo s 1. januarjem 2016 uvedli nove delovne čase v 
zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij. Zbirni center Murska Sobota pa bomo predvidoma s 1. 
marcem 2016 preselili na novo, ustreznejšo lokacijo. Nadaljevali bomo z zbiranjem kosovnih 
odpadkov na klic. 
 

Investirali bomo v nabavo novega specialnega smetarskega vozila, ki bo okolju in zaposlenim 
prijazno  in bo s svojo moderno tehnologijo omogočalo doseganje najvišjih standardov, negativni 
vpliv na okolje pa bo kar najmanjši.  
 
Prav tako bomo nadaljevali s projekti elektronskega poslovanja z namenom uvedbe brezpapirnega 
poslovanja in v skladu s tem vlagali potrebna sredstva v posodobitev oziroma nadgradnjo programske 
opreme.  
 

Aktivno bomo širili koncept ločenega zbiranja odpadkov in si prizadevali, da bi koncept »Zero 
Waste«, to je družbo brez odpadkov, uvedli v vsaj eni občini, kjer opravljamo GJS zbiranja 
komunalnih odpadkov. Z namenom našim strankam ponuditi kar najbolj celovite rešitve gospodarnega 
ravnanja z odpadki, bomo še naprej nudili nekatere dodatne storitve kot so storitve peskanja in 
storitve s specialnim vozilom kanal-jet ter nakup dodatne opreme za lažje ločevanje odpadkov. 
 
V duhu družbene odgovornosti, ki je ena od naših ključnih vrednot, bomo vse svoje aktivnosti 
izvajali tudi v prihodnje in idejo družbene odgovornosti s svojim primerom dobre prakse širili v širše 
družbeno okolje. Sodelovali bomo v poslovnem klubu Horus, ki združuje podjetja, ki so se v 
preteklosti potegovala za Nagrado Horus in na področju korporativnega prostovoljstva še naprej 
sodelovali z Domom starejših občanov Radenci. Prizadevali si bomo za pridobitev certifikata 
Družbeno odgovorno podjetje na področju okolja in organizacijskega upravljanja, ki ga kot pilotni 
proces izvaja Ekvilib inštitut.  
 
Izvajali bomo  ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih, ki smo si 
jih za naslednje triletno obdobje zadali v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje in v 
skladu z Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu izvajali aktivnosti za zdravje in dobro 
počutje zaposlenih. Zaposlene bomo permanentno izobraževali in jim v okviru finančnih zmožnosti 
poleg obveznih skušali ponuditi kar največ želenih splošnih in specialnih izobraževanj. 
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Vse naše aktivnosti bomo izvajali v skladu s prepoznanimi ključnimi vrednotami, da bi lahko sledili 
naši viziji in  živeli svoje poslanstvo, to pomeni skrbeli za čisto naravo, kupce, zaposlene in vse ostale 
deležnike ali preprosteje Ustvarjali zdravo okolje ter pri tem upoštevali filozofijo trajnostnega 
razvoja, da bi dragocene naravne vire tako ohranili tudi za naše zanamce.      
 
 
Murska Sobota, 26. januar 2016 
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