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1 UVOD 
 

Kakšen pečat je 2020 pustilo v podjetju Saubermacher-Komunala? Po eni strani gre za leto, 
ki bi ga človek želel čim prej pozabiti. To leto nas je v podjetju izjemno teplo. Ni nam 
prizanašalo niti malo. Najprej nas je udaril spomladanski val epidemije. Ohranili smo zdrav 
kolektiv, a izgubili precejšen del prihodkov. Nekateri sodelavci so bili odrejeni za čakanje na 
delo doma. Navkljub vsemu nismo odpustili nikogar in plačilo za delo je bilo vedno v polni višini 
in pravočasno. 
 
Potem, ko smo že mislili, da je najhujše za nami in se bodo stvari končno postavile nazaj na 
svoje mesto, nas je udaril še jesenski val epidemije. Tokrat v kolektivu nismo uspeli ubežati 
okužbam. Veseli pa nas lahko dejstvo, da do okužb ni prišlo v podjetju in da se okužbe v 
podjetju niso razširile. Vsa pohvala in zahvala sodelavcem, da so znali in zmogli upoštevati 
dogovorjene ukrepe.  
 
In potem pride črni, oblačni in temačni november. V tretjem tednu novembra (20. november) 
smo naenkrat imeli odsotnih osem voznikov in štiri komunalne delavce. In to predstavlja skoraj 
eno tretjino operative na terenu! A še enkrat več smo dokazali, da znamo in zmoremo. Znali 
in zmogli smo se reorganizirati, znali in zmogli smo, navkljub izjemnim človeškim naporom, 
vse naše obveznosti izpolniti. 
 
Na tem mestu še enkrat več pohvala in zahvala vsem sodelavcem, ki so znali stisniti iz sebe 
še tiste zadnje kančke moči, ko je bilo to najbolj potrebno. Moj dober prijatelj zna občasno 
povedati moder stavek: »Najmočnejši sem, ko mi je najtežje.« Tako je bilo tudi pri nas. 
 
Prišlo je novo leto. Ne vemo, kaj nam bo prineslo. Upajmo, da zgolj in samo dobre stvari. Pa 
četudi bi pred nas prineslo spet kakšne težke izzive, se nam jih ni potrebno bati. Kajti: znamo 
in zmoremo. Dokazano. 
 
Prizadevali si bomo, da bo tudi v letu 2021, ko bomo obeležili 30 let poslovanja podjetja, naše 
poslovanje uspešno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano ter da nam bodo vsi 
deležniki (kupci, zaposleni, lastniki, dobavitelji, ožja in širša družbena skupnost) pomagali pri 
udejanjanju našega poslanstva – ustvarjanju zdravega okolja in bomo sledili ključnim 
vrednotam, ki so usmerjenost k strankam, skrb za zaposlene, poslovna odličnost, 
gospodarnost, družbena odgovornost.  
 

 
Direktor: 

Drago Dervarič, univ.dipl.ekon. 
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2 KDO SMO IN KAJ DELAMO? 
 
2.1 Osnovni podatki in dejavnost podjetja 
 
Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. je bilo ustanovljeno 2. aprila 1991 
in je v 50 % lasti 11 prekmurskih občin in v 50 % lasti podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o. 
V letu 2020 smo ustvarili cca. 4,6 MIO evrov prihodkov in imamo trenutno 55 zaposlenih. 
Opravljamo javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v 17 občinah na levem bregu Mure, 
nevarne in posebne odpadke iz gospodinjstev zbiramo v 19 občinah, nevarne in posebne 
odpadke iz industrije in obrti pa na območju celotne Slovenije. 
 
V voznem parku imamo 10 vozil za odvoz gospodinjskih, 3 vozila za odvoz industrijskih, 7 vozil 
za odvoz nevarnih in posebnih odpadkov ter 1 vozilo (cisterno) za čiščenje lovilcev olj in masti.  
 
 
2.2 Poslanstvo, vizija in vrednote podjetja 
 
Poslanstvo podjetja:  
 
Ustvarjamo zdravo okolje  

• za bivanje (čista narava) 

• za zaposlene 

• za ostale deležnike (kupci, dobavitelji, lastniki, ožja in širša družbena skupnost) 
 
 
Vizija:  
 
Postajamo vodilno podjetje, ki nudi celovite rešitve gospodarnega ravnanja z odpadki 
v Sloveniji, merjeno po: 

• zadovoljstvu strank 

• zadovoljstvu zaposlenih 

• inovativnosti 
 
 
Ključne prepoznane vrednote našega podjetja so:  
 

• usmerjenost k strankam 

• skrb za zaposlene 

• poslovna odličnost 

• gospodarnost 

• družbena odgovornost 
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2.3 Procesni pristop in standardi, v skladu s katerimi poslujemo 
 

2.3.1 Sistem kakovosti 

 
V podjetju Saubermacher – Komunala svoje delo opravljamo v skladu z definiranimi temeljnimi 
in podpornimi procesi, ki imajo vsak svojega skrbnika 
Temeljni dokument, v katerem je definiran način dela, je 
Poslovnik podjetja, pri obvladovanju procesnega pristopa 
pa nam je pomoč in vodilo standard vodenja kakovosti ISO 
9001.  
 

2.3.2 Sistem ravnanja z okoljem 

 
Skrb za varovanje okolja izhaja že iz poslanstva in osnovne dejavnosti podjetja, ki vključuje 
tudi ustvarjanje zdravega okolja za bivanje – skrb za čisto naravo. Pri skrbi za okolje nam 
pomaga delovanje v skladu s standardom ravnanja z okoljem ISO 14001, v okviru katerega 
smo definirali tudi temeljne cilje na tem področju in jim sledimo vsi zaposleni.  
 
Osnovna dejavnost podjetja je gospodarno ravnanje z odpadki, s čimer si prizadevamo 
udejanjati prednostni vrstni red hierarhije ravnanja z odpadki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.3 Sistem varnosti in zdravja pri delu 

 
V podjetju je ena od ključnih vrednot skrb za zaposlene, zato dosledno izvajamo politiko 
varnosti in zdravja pri delu, ki smo jo definirali kot nosilec certifikata varnosti in zdravja pri delu 
OHSAS 18001 in je dostopna na naši spletni strani. Da bi sistem varnosti in zdravja pri delu 
prinašal dodano vrednost, v podjetju že nekaj let deluje Odbor za varnost in zdravje pri delu. 
Veliko aktivnosti na tem področju je usmerjenih v promocijo zdravja na delovnem mestu. 
 

2.3.4 Družbena odgovornost 

 
Področje družbene odgovornosti je težko enoznačno definirati, saj gre za preplet aktivnosti na 
ključnih področjih poslovanja in vpliv podjetja na zaposlene, družbo, okolje, gospodarstvo. V 
pomoč pri udejanjanju trajnostnega 
poslovanja in celostnega razumevanja 
pomena družbene odgovornosti nam je 
Certifikat Trajnostno podjetje, ki smo ga 
pridobili leta 2016. 
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2.3.5 Certifikat Družini prijazno podjetje 

 
Osnovni namen Certifikata Družini prijazno podjetje, katerega nosilec smo v 
podjetju od leta 2011, je lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja 
zaposlenih. Gre za izvajanje številnih aktivnosti znotraj izbranih ukrepov iz 
širokega nabora le-teh. V podjetju Saubermacher – Komunala trenutno 
izvajamo 18 ukrepov. 
  

2.3.6 Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec 

 
Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda za 

družbene odgovornost ISO 26000 in ne vključuje zgolj 
zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski 
ravni v podjetju, temveč naslavlja vse zaposlene za 
aktivno sodelovanje pri zasnovi in izvajanju družbeno 
odgovornih aktivnosti v poslovanju podjetja. 
 

 

2.3.7 Standard ISCC EU za izpolnjevanje posebnih pogojev za zbiranje in obdelavo 

odpadnega jedilnega olja 

 
Pohvalimo se lahko tudi z ISCC EU certifikatom, ki se nanaša na zbiranje in nadaljnjo obdelavo 
odpadnih jedilnih olj.  
  
Glavni cilji ISCC sistema so: zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, trajnostno obdelovanje 
kmetijskih površin, varovanje naravnega življenjskega okolja, trajnostna pridelava z 
upoštevanjem socialnega vidika.  
 

2.3.8 Bonitetna odličnost 

 
Podjetje Saubermacher – Komunala je že več let 
nosilec Certifikata platinaste bonitetne odličnosti, 
ki ga podeljuje analitična hiša Bisnode  podjetjem, 
ki tri leta zapored dosegajo najvišji razred 
bonitetne odličnosti in potrjuje naše gospodarno in 
družbeno odgovorno poslovanje.  
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3 KAJ SMO DOSEGLI V LETU 2020? 
 
Eden temeljnih kazalnikov uspešnosti našega dela je delež ločeno zbranih frakcij v skupni 
količini zbranih komunalnih odpadkov, ki je v letu 2020 znašal 58,1 % in je bil za 3,3 
odstotne točke višji kot v letu 2019. Vedno manjši delež mešanih komunalnih odpadkov v 
zbranih komunalnih odpadkih je rezultat dela preteklih let in uvajanja novih možnosti ločenega 
zbiranja odpadkov v gospodinjstvih, osveščenosti uporabnikov, podpore lastnikov ter skupnih 
prizadevanj za trajnostno poslovanje. 
 
Skupna količina komunalnih odpadkov, zbranih v letu 2020, se ni bistveno spremenila v 
primerjavi s preteklim letom (rast za manj kot 1 %), pozitivno pa je, da se je za 7 % povečala 
količina ločenih frakcij in za slabih 7 % zmanjšala količina mešanih komunalnih odpadkov. 
V letu 2020 smo zbrali 187 kg ločenih frakcij (12 kg več kot v letu 2019) in 135 kg mešanih 

komunalnih odpadkov na prebivalca (10 kg manj kot v letu 2019). Povečanje 
količine ločeno zbranih frakcij izhaja v največji meri iz povečanih količin 
ločenih frakcij v zbirnih centrih (v primerjavi z letom 2019 je količina narasla 
za dobrih 19 %, v zadnjih dveh letih kar za 56 %). Pozitiven premik se je 
zgodil tudi pri bioloških odpadkih (v zadnjem letu povečanje za  več kot 10 
%), kar je odraz pogostejšega odvoza teh odpadkov v 5 občinah UE 
Lendava in dane možnosti zbiranja bioloških odpadkov v vseh 17 občinah, 
kjer zbiramo komunalne odpadke (v letu 2020 vključitev tudi vseh goričkih 
občin). Uporabnikom v 5 občinah UE Lendava smo testno ponudili možnost 
zbiranja stekla z zabojnikom v gospodinjstvih (nadstandard). 

 
Z Občino Kuzma smo uredili zbirni center za ločeno zbiranje frakcij, ki je odprl vrata v 
mesecu februarju 2020 in je olajšal oddajo ločenih frakcij občanom te občine (do odprtja so 
souporabljali zbirni center na Cankovi).  
 
Meseca decembra 2020 smo za obdobje 10 let podpisali 
koncesijsko pogodbo za opravljanje GJS zbiranja 
komunalnih odpadkov v občini Beltinci. 
 
Na področju nevarnih in posebnih odpadkov smo v 
primerjavi z letom 2019 zbrali bistveno manj odpadkov in to 
kar za 27 % in sicer iz naslova industrije in obrti, kar je v določeni meri moč pr ipisati situaciji, 
povezani s koronavirusom (zaprtje nekaterih dejavnosti). Se je pa močno – za cca. 35 % 
povečala količina zbranih nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev, ki jih le-ta 
lahko oddajo ob posebnih sobotnih akcijah, med letom pa v dveh zbirnih centrih. 
 
V letu 2020 smo investirali v novo samonakladalno vozilo, kar v zadnjih letih narekuje 
predvsem večje število praznjenj zabojnikov z ločenimi frakcijami v zbirnih centrih, vozilo za 
odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev ter dve dostavni vozili. Začeli smo s 
projektom označevanja (»čipiranja«) zabojnikov v MO Murska Sobota, s čimer bomo v letu 
2021 nadaljevali v občinah Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in Turnišče, 
pozneje pa še v vseh ostalih občinah. »Čipiranje« je osnova za popis stanja na terenu (število 
in vrste zabojnikov, število praznjenj, obdobje uporabe zabojnika, iskanje neprijavljenih 
uporabnikov), olajša reševanje reklamacij, ponuja možnost vodenja voznika od zabojnika do 
zabojnika in s tem optimizacijo logistike, uporabnikom, ki niso vključeni, se zabojnik ne izprazni 
»avtomatsko«. 
 
Poleg tega smo uredili oziroma razširili parkirišče za stranke na sedežu podjetja.  
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Uspešni smo bili pri prijavi na javni poziv LAS Goričko 
2020 z operacijo »Pozabljeni resursi«, v kateri 
sodelujemo štirje partnerji. V okviru tega bomo namestili 
13 uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje in 13 
zbiralnikov za oblačila ter nabavili potrebno opremo. V 
drugi fazi bodo sledile aktivnosti za spodbujanje 
odgovornega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem in 
rabljenimi oblačili. 
 

V prizadevanjih za trajnostno in družbeno odgovorno poslovanje smo pristopili in decembra 
2020 tudi prejeli certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, s pomočjo katerega bomo 
lahko izboljšali družbeno odgovorno upravljanje podjetja, s poudarkom na odgovornosti do 
zaposlenih. Nabor ukrepov je širok in vključuje področja usklajevanja zasebnega in poklicnega 
življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja ter vsebin s 
področja etičnega vodenja in nediskriminacije na delovnem mestu. Nekatere ukrepe že 
izvajamo, udejanjanje drugih nas čaka v letu 2021. Del tega že uresničujemo preko ukrepov 
Certifikata Družini prijazno podjetje, v skladu s katerim delujemo že 9 let. 
 
Pri vsakodnevnem delu nas usmerjajo strateški in operativni cilji, ki smo jih definirali v 
Strateškem razvojnem programu (SRP) 2025, procesni pristop v skladu z mednarodnimi 
standardi ISO 9001 (kakovost), ISO 14001 (okolje), OHSAS 18001 (varnost in zdravje pri 
delu), ISCC EU (jedilno olje) ter certifikati Družini prijazno podjetje, Trajnostno podjetje in 
Družbeno odgovoren delodajalec.  
 
V letu 2020 smo izobraževali zaposlene, kar je bilo sicer zaradi zdravstvene situacije nekoliko 
okrnjeno oziroma se je v veliki meri spremenilo v spletno obliko, izvajali smo aktivnosti za 
zdravje zaposlenih, kolikor je to bilo možno. Žal vseh načrtovanih aktivnosti na tem področju 
nismo mogli izvesti. V letu 2021 nas na področju varnosti in zdravja pri delu čaka prehod na 
standard ISO 45001 (sedaj OHSAS 18001). 
 
V letu 2020 smo razvijali aplikacijo Saubermacher-Komunala za mobilne telefone, ki bo luč 
sveta ugledala v teh dneh in je namenjena vsem našim uporabnikom in zaposlenim. Z njo  
bomo storitve približali uporabnikom, jim omogočili hiter in zanesljiv dostop do informacij ter 
enostavno podajanje povratnih informacij, z zaposlenimi pa vzpostavili nov, učinkovit in hiter 
komunikacijski kanal. 
 
Kljub epidemiji virusa Covid-19 smo maja 2020 uspešno zaključili 
natečaj Odpadno je uporabno 2019/2020, v sklopu katerega so 
mladi ob pomoči mentorjev s svojimi unikatnimi izdelki iz odpadnih 
materialov odgovorili na vprašanje »Kaj bi lahko naredili za svoje 
preživetje iz rabljene plastike, če bi ostali na samotnem otoku?«. 
Natečaj smo razpisali tudi v šolskem letu 2020/2021, ko mladi iz 
odpadnih materialov ustvarjajo glasbila. 
 
Glede na težko zdravstveno situacijo v regiji smo že spomladi skupaj z drugimi pomurskimi 
podjetji donirali Splošni bolnišnici Murska Sobota za nakup medicinske opreme, decembra pa 
smo bolnišnici namenili še donacijo za nakup enega ventilatorja za predihavanje. Tudi 
na ta način smo izkazali našo družbeno odgovornost in skrb za okolje, v katerem poslujemo.  
 
Dneva Zemlje in Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov v 2020 nismo mogli obeležiti na 
tradicionalen način z dogodki z mladimi, smo se pa pobudam pridružili preko e-komunikacije.  
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3.1 Komunalni odpadki 
 
Tabela 1: Komunalni odpadki, zbrani v občinah, kjer opravljamo GJS zbiranja 

komunalnih odpadkov 
 

                                                          Količina v tonah 

 2019 2020 Indeks 

2020/2019 

• mešani komunalni odpadki 9.444,1 8.812,0 93,3 

• biološki odpadki 3.526,9 3.903,8 110,7 

• papir in karton  1.567,0 1.609,2 102,7 

• steklo 900,7 914,6 101,5 

• kovine 272,4 353,2 129,7 

• plastika in mešana embalaža 2.584,3 2.583,5 100,0 

• kosovni odpadki 1.681,4 1.867,3 111,1 

• les 573,5 654,7 114,2 

• električna in elektronska oprema 326,7 345,9 105,9 

 

SKUPAJ ZBRANI KOMUNALNI  

ODPADKI 

 

 

20.877,0 

 

21.044,2 

 

100,8 

Opombe k tabeli: V tabeli so zajete količine, ki jih je zbralo podjetje Saubermacher – Komunala kot 
izvajalec GJS zbiranja komunalnih odpadkov v teh občinah, brez količin, ki jih na tem območju zberejo 
drugi izvajalci, zato se podatki razlikujejo od podatkov Statističnega urada RS. 

 
Skupna količina zbranih komunalnih odpadkov se v letu 2020 glede na leto 2019 ni bistveno 
spremenila (povečala se je za cca. 167 ton). Pozitivno je, da se je zmanjšala količina zbranih 
mešanih komunalnih odpadkov in sicer za 632 ton oziroma slabih 7 %. Rezultat lahko 
pripišemo doslednemu ločevanju odpadkov, nekaj pa je zagotovo prispevala tudi epidemija 
koronavirusa, saj je bilo v letu 2020 dalj časa zaprtih precej dejavnosti kot so turizem, 
gostinstvo, trgovine. Svoj delček skozi leta najbrž prispevajo tudi sortirne analize mešanih 
komunalnih odpadkov, pri katerih ugotavljamo, koliko odpadkov, ki bi jih lahko zbrali ločeno, je 
še vedno v zabojnikih za mešane komunalne odpadke in v sodelovanju z občinami o tem 
obveščamo in osveščamo prebivalce ter predlagamo aktivnosti za boljše rezultate v prihodnje. 
 
Analiza podatkov kaže, da se je v zadnjih petih letih količina zbranih mešanih komunalnih 
odpadkov zmanjšala za slabih 5 %, količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov pa povečala 
za skoraj 43 %. Skupna zbrana količina komunalnih odpadkov je v 5-letnem obdobju narasla 
za dobrih 18 %.  
 
Glede na dejstvo, da količina ločeno zbranih frakcij raste in količina mešanih komunalnih 
odpadkov upada, je iz leta v leto večji tudi delež ločeno zbranih odpadkov v vseh zbranih 
komunalnih odpadkih. Le-ta je v letu 2020 znašal 58,1 %, kar je za 3,3 odstotne točke več kot 
v letu 2019. Razmerje med zbranimi ločenimi frakcijami in mešanimi komunalnimi odpadki je 
prikazano v grafikonu na naslednji strani. 
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Razmerje med ločeno zbranimi in mešanimi komunalnimi odpadki se vsako leto izboljšuje, 
delež ločenih frakcij pa bi bil še večji, če bi prišteli še količine bioloških odpadkov, ki jih 
povzročitelji ne oddajo ločeno, ampak jih kompostirajo na domačih zabojnikih. Naše podjetje 
namreč opravlja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov na pretežno 
ruralnem področju, zato je vključenost v ločeno zbiranje bioloških odpadkov z zabojnikom še 
vedno nizka, čeprav tudi ta z leti vztrajno raste.  
 
Razmerje med ločenimi frakcijami in mešanimi komunalnimi odpadki skozi leta je prikazano 
na spodnjem grafu. 
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Med ločeno zbranimi frakcijami predstavljajo v letu 2020 največjo količino biološki odpadki     
(32 %), mešana embalaža in plastika (21 %), kosovni odpadki (15 %)  ter papir in karton          
(13 %). Podrobneje je sestava zbranih ločenih frakcij v letu 2020 prikazana na spodnjem grafu. 
 

 
V grafu na naslednji strani je prikazano gibanje količin posameznih ločenih frakcij v zadnjih 6 
letih. Ugotovimo lahko, da količine posameznih ločenih frakcij v zadnjih letih ne rastejo izrazito. 
Umirila se je rast količine mešane embalaže in plastike, kar lahko pripišemo dejstvu, da jo od 
vrat do vrat v vseh občinah zbiramo že dolga leta in je pozitivno. Skozi to se kaže tako 
osveščenost končnih uporabnikov kot proizvajalcev, saj stopa v ospredje trajnostno 
razmišljanje, vse več izdelkov je v biorazgradljivi ali celo v povratni embalaži kot smo bili tega 
v veliko večji meri vajeni v preteklosti. Proizvajalce usmerjajo oziroma silijo k temu tudi nove 
EU direktive, ki uvajajo celo dajatve na plastično embalažo. Kljub vsemu se je zbrana količina 
mešane embalaže in plastike v zadnjih petih letih povečala za 28 %.  
 
Zbrana količina papirja in papirne embalaže med leti počasi raste, saj se v sistem zbiranja 
od vrat do vrat še vedno vključujejo gospodinjstva, ki doslej na domačem dvorišču niso imela 
zabojnika za papir. Nekaj pa zagotovo prispeva tudi dejstvo, da je tudi na našem območju vse 
več gospodinjstev, ki so ogrevanje na trda goriva zamenjala za ogrevanje s pomočjo toplotnih 
črpalk in drugih okolju prijaznejših rešitev ter torej papirja in podobnih odpadkov ne kurijo več. 
V letu 2020 smo v zbiranje papirja od vrat do vrat zaradi novega standarda ravnanja z odpadki 
v drugi polovici leta 2019 vključevali tudi gospodinjstva občine Tišina in Moravske Toplice. V 
zadnjih petih letih je količina zbranega papirja in papirne embalaže narasla za več kot 29 %. V 
zbiranje papirja od vrat do vrat z zabojnikom v gospodinjstvu je trenutno vključenih cca. 54,4 
% gospodinjstev. V letu 2020 smo imeli 601 novih uporabnikov. 
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Spodnji graf prikazuje rast števila vključenih gospodinjstev v ločeno zbiranje papirja in bioloških 
odpadkov z zabojnikom v domačem gospodinjstvu v zadnjih petih letih. 
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Če primerjamo zbrane ločene frakcije po sistemu od vrat do vrat v gospodinjstvih, je v letu 
2020 najbolj močno – za skoraj 11 %, narasla količina ločeno zbranih bioloških odpadkov. 
V letu 2020 smo jih zbrali 3.900 ton. Možnost zbiranja bioloških odpadkov z rjavim zabojnikom 
od vrat do vrat so namreč z začetkom leta dobila vsa gospodinjstva v 17 občinah, kjer je naše 
podjetje izvajalev GJS zbiranja komunalnih odpadkov, tudi goričke občine, ki zaradi nizkega 
interesa te možnosti pred letom 2020 niso imele. Ker smo zaradi koronavirusa bili veliko doma 
in tudi več kuhali, je v gospodinjstvih nastalo več zelenjavnih in sadnih odpadkov ter ostankov 
hrane, kar je prav tako vsaj malenkost prispevalo k večji zbrani količini. Na drugi strani pa je 
zaradi tega nastalo manj tovrstnih odpadkov v gostinskih obratih, ki jih sicer prevzamemo kot 
organske kuhinjske odpadke (pomije). Poleg tega se je v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki 
povečala frekvenca zbiranja bioloških odpadkov v občinah Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, 
Odranci in Turnišče. Biološke odpadke tako v vseh občinah zbiramo enkrat tedensko v 
poletnem in enkrat na štirinajst dni v zimskem času. V sistem zbiranja je trenutno vključenih 
cca. 34,2 % vseh gospodinjstev. Še vedno pa veliko teh odpadkov konča na domačih 
kompostnikih. 
 
Gibanje količin zbranih bioloških odpadkov v zadnjih letih je razvidno iz grafa na naslednji 
strani. V letu 2020 se je v zbiranje vključilo skoraj 500 uporabnikov, količina pa se je v zadnjih 
petih letih povečala za skoraj četrtino. 
 

 
 
 
 
 
  



Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

 

Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2020 Stran 16 

 

Trend, ki se ponavlja v zadnjih letih, je močna rast količin ločeno zbranih frakcij v 
občinskih zbirnih centrih, kar kaže na to, da so jih občani vzeli za svoje in so se navadili 
sprotne oddaje odpadkov iz svojih gospodinjstev, torej jih ne kopičijo doma. V letu 2020, v 
času koronavirusa, so bile le-te še posebej visoke, saj so bili uporabniki v veliki meri doma in 
so našli dovolj časa za čiščenje svojih dvorišč, garaž, podstrešij in stanovanj. Naj dodamo, da 
zbirnih centrov, katerih upravljalec smo, nismo v času epidemije zaprli za niti en dan, 
ampak smo glede na zdravstveno situacijo le spremenili in zaostrili nekatere postopke 
sprejema, kar je velikokrat zahtevalo tudi več časa in potrebne strpnosti tako pri obiskovalcih 
kot skrbnikih zbirnih centrov. 
 
V zadnjem letu je zbrana količina odpadkov, prevzetih v vseh zbirnih centrih, ki jih upravlja 
naše podjetje, narasla za več kot 19 %, v zadnjih dveh letih pa kar za 56 %. V letu 2020 so 
tudi povzročitelji v občini Kuzma dobili svoj zbirni center, kar jim olajša predajo ločenih 
frakcij, ki so jih prej morali voziti v zbirni center na Cankovi, zato so se storitve tudi manj 
posluževali.  Rast prevzetih količin v zbirnih centrih v zadnjih treh letih je prikazana v 
naslednjem grafu.  
 

 
 
Kot smo navedli že na začetku, je delež ločeno zbranih odpadkov v vseh zbranih komunalnih 
odpadkih v letu 2020 znašal 58,1 % in se je glede na predhodno leto povečal, kar je razvidno 
tudi iz spodnje tabele, kjer so primerjalni podatki za zadnji dve leti prikazani tudi po občinah. 
Žal je v nekaterih občinah delež ločeno zbranih frakcij še vedno manjši od 50 %, zato si 
moramo skupaj z različnimi, tudi osveščevalnimi aktivnostmi prizadevati, da bi se trend obrnil 
navzgor. Tudi skupna količina zbranih komunalnih odpadkov je med občinami zelo različna. 
 
V letu 2020 smo tako povprečno zbrali  322 kg komunalnih odpadkov na prebivalca in sicer 
187 kg ločenih frakcij in 135 kg mešanih komunalnih odpadkov. To je za 12 kg več ločenih 
frakcij kot v letu 2019 in za 10 kg manj mešanih komunalnih odpadkov. Veseli bomo, če se bo 
tak trend nadaljeval tudi v prihodnjih letih in tudi skupna količina zbranih odpadkov ne bo 
naraščala. 
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Tabela 2: Ločeno zbrani in mešani komunalni odpadki po občinah  

 

 

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

Pri občini Puconci niso zajete zbrane količine v naseljih Puconci in Vaneča, kjer je izvajalec GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
drugo podjetje. 

Beltinci 8098 1.139.780 1.578.963 58,1% 1.038.455 1.739.321 128 215 62,6%

Cankova 1724 221.622 215.892 49,3% 222.321 238.174 129 138 51,7%

G. Petrovci 1992 163.160 166.411 50,5% 157.200 178.377 79 90 53,2%

Hodoš 358 60.970 41.298 40,4% 57.060 48.324 159 135 45,9%

Kuzma 1574 138.640 113.009 44,9% 144.680 175.854 92 112 54,9%

M. Toplice 5853 1.053.392 862.927 45,0% 830.850 886.328 142 151 51,6%

M. Sobota 18.742 4.031.410 5.671.950 58,5% 3.766.185 5.784.367 201 309 60,6%

Puconci 5892 367.971 297.299 44,7% 406.104 338.143 69 57 45,4%

Rogašovci 3070 240.800 296.754 55,2% 266.120 356.667 87 116 57,3%

Grad 2063 171.047 243.319 58,7% 169.570 260.682 82 126 60,6%

Šalovci 1383 105.000 123.268 54,0% 101.300 134.518 73 97 57,0%

Tišina 3970 608.928 431.058 41,4% 613.994 539.643 155 136 46,8%

Črenšovci 3958 414.030 508.589 55,1% 346.280 548.694 87 139 61,3%

Dobrovnik 1287 145.220 163.759 53,0% 152.940 181.746 119 141 54,3%

Kobilje 545 45.440 61.449 57,5% 39.080 80.427 72 148 67,3%

Odranci 1644 198.870 260.626 56,7% 182.360 271.351 111 165 59,8%

Turnišče 3170 337.800 396.357 54,0% 317.520 469.564 100 148 59,7%

SKUPAJ 65.323 9.444.080 11.432.929 54,8% 8.812.020 12.232.179 135 187 58,1%

Mešani 
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3.2 Nevarni in posebni odpadki  
 
Tabela 3: Zbrani nevarni in posebni odpadki  

                                                                Količina v tonah 

 2019 2020 Indeks 

2020/2019 

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

85,7 115,7 135,0 

 
INDUSTRIJA IN OBRT 
 

3.403,3 

 

2.440,5 

 

71,7 

 

SKUPAJ ZBRANI NEVARNI IN POSEBNI 

ODPADKI 

 

 

3.489,0 

 

2.556,2 

 

73,3 

 
Gospodinjstva: 
Količina zbranih nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev, ki jih zbiramo na posebnih 
sobotnih akcijah, med letom pa v zbirnih centrih v Murski Soboti in Beltincih, je v letu 2020 
močno narasla in sicer za 35 %.  
 
Nevarne in posebne odpadke iz gospodinjstev smo v letu 2020 zbirali na akcijah zbiranja 
nevarnih in posebnih odpadkov (54,5 t), v zbirnih centrih za zbiranje komunalnih odpadkov 
(52,2 t) in v uličnih zbiralnikih za jedilno olje (9 t). 
 
Izvedba akcij zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov v posameznih občinah je potekala v 
skladu z pripravljenimi in usklajenimi urniki. Ekipe, ki sodelujejo na teh akcijah, so opravile 120 
ur dela, ki predstavlja razvrščanje in prevzem odpadkov. 
 
Pri zbiranju nevarnih in posebnih odpadkov v zbirnih centrih je opaziti povečanje zbrane 
količine v teh centrih. V zbirnem centru Murska Sobota in Beltinci smo nevarne odpadke v letu 
2020 zbirali celo leto in zaradi tega je zbrana količina teh odpadkov večja v primerjavi z letom 
2019 (+ 23,8 t). 
 
V posebnih 200-litrskih uličnih zbiralnikih zbiramo odpadno jedilno olje. Občani imajo tako 
možnost, da doma zbrano odpadno jedilno olje zlivajo v ulične zbiralnike. Na območju našega 
izvajanja GJS imamo postavljenih 14 takšnih uličnih zbiralnikov. 
 
Glede na strukturo zbranih odpadkov smo iz gospodinjstev na območju našega izvajanja GJS  
prevzeli največ odpadnih barv in lakov (39,53 %), sledijo motorna olja (19,07 %), jedilna olja 
(16,08 %) in nevarna embalaža (11,09 %). 
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Industrija in obrt: 
Zbrana količina nevarnih in posebnih odpadkov v industriji in obrti v zadnjih dveh letih pada in 
se je v letu 2020 zmanjšala za več kot 28 %, kar lahko v določeni meri pripišemo tudi epidemiji 
koronavirusa.  
 
V primeru zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz industrije in obrti gre v glavnem za 
nekomunalne odpadke, ki jih prevzemamo od podjetij in od drugih organizacij ter v manjši meri 
za komunalne odpadke, ki jih prevzemamo od drugih komunalnih podjetij. Takšno zbiranje 
izvajamo na osnovi potrdila o vpisu v seznam zbiralcev odpadkov, ki ga vodi Agencija RS za 
okolje. 
 
Odpadkov, ki izvirajo iz industrije in obrti, smo v letu 2020 zbrali 2.440,5 ton, kar je manj kot 
smo na tem področju zbrali v letu 2019. Kriza na področju obdelave blata iz čistilnih naprav se 
je prenesla v leto 2020. Tako tega odpadka v letu 2020 nismo zbrali nič. Manjše zbrane količine 
pri ostalih vrstah odpadkov so odraz vpliva koronavirusa na poslovanje strank. To se najbolj 
kaže pri biorazgradljivih kuhinjskih odpadkih, jedilnem olju, tekstilu in usnju, mešanicah masti 
in jedilnega olja (lovilci maščob) in vodnih raztopinah v skupni količini 305,4 ton. Smo pa zaradi 
zdravstvene situacije v lanskem letu zbrali več infektivnih odpadkov iz zdravstva in veterine   
(+ 52,6 ton). V letu 2020 tudi nismo izvedli akcije zbiranja nevarnih odpadkov v občini Lendava. 
 
Sicer smo glede na delež posamezne vrste odpadkov zbrali največ biorazgradljivih kuhinjskih 
odpadkov (21,9 %), odpadkov iz lovilcev maščob (8,6 %) ter tekstila in usnja (8,4 %). 
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4 NAČRTI ZA LETO 2021 
 
Najpomembnejši načrti za leto 2021 so: 
 

• začetek uporabe aplikacije Saubermacher-Komunala za mobilne telefone 

• izvedba operacije »Pozabljeni resursi« v okviru javnega poziva LAS Goričko 2020 

(lansiranje uličnih zbiralnikov za odpadno jedilno olje in rabljena oblačila ter 

osveščanje) 

• označevanje (»čipiranje«) zabojnikov v občinah Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, 

Odranci in Turnišče 

• nakup dveh novih, okolju prijaznih smetarskih vozil 

• nadaljevanje aktivnosti za brezpapirno poslovanje 

• zaključek natečaja Odpadno je uporabno 2020/2021 za vzgojno-izobraževalne zavode 

(izdelava glasbil iz odpadnih materialov) 

• obeležitev 30 let poslovanja podjetja 

• prehod s standarda varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 na standard ISO 45001 

• realizacija zastavljenih aktivnosti v okviru ukrepov Certifikata Družbeno odgovoren 

delodajalec 

 

 
 
 

 
 
 

 


