
Smetarske novine
Interno glasilo podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Posebna izdaja, 2. april 2021

. . . . . . . . . .



2

BESEDA DIREKTORJA

Spoštovani,
kaj pomeni 30 let v 
življenju človeka? 
Kaj pomeni 30 let v 
delovanju podjetja? 
Je to malo ali 
veliko? Odgovorov 
na ta tri vprašanja 
je verjetno najmanj 
toliko, kot bi bilo 
vprašanih.

Podjetje Saubermacher - Komunala praznuje letos 
30 let delovanja. Kot vsak delujoči organizem tudi 
mi s svojim delom puščamo sledi. In v teh 30 letih 
smo jih pustili kar nekaj. A namen mojega pisanja ni 
naštevanje, saj so predstavljene v nadaljevanju. Vsem 
tistim, ki so v okviru podjetja zadnjih 30 let puščali 
sledi, iskrena hvala. Veliko smo dosegli.

A mene kot direktorja podjetja Saubermacher - 
Komunala bolj muči vprašanje, kje bo podjetje čez 
30 let.  Kako bo izgledalo naše delo? Kaj bomo morali 
storiti, da bomo izpolnili pričakovanja naših strank, 
lastnikov? Kaj nam bo preprečevalo doseganje ciljev? 

Odgovora ni lahko najti. Sploh za tako dolgo časovno 
obdobje. A nekaj vem zagotovo: če se ozrem nazaj in 
pogledam na današnjo situacijo, lahko z gotovostjo 
suvereno zatrdim, da se nam za prihodnost podjetja 
Saubermacher - Komunala Murska Sobota ni treba 
bati. Ekipa zaposlenih je polno pripravljena na izzive, 
ki jih bo pred nas postavilo naslednjih trideset let. 
Znamo in zmoremo! Imamo jasno definirano vizijo 
in sprejeto strategijo razvoja podjetja do 2025. 
Pravočasno bomo pristopili k novelaciji aktualne 
in tako naprej naslednjih 30 let. A takrat bo takšen 
prispevek pisal že nekdo drug.

Vsem zaposlenim podjetja, ki so od leta 1991 
pomagali soustvarjati zgodovino podjetja, in tistim, 
ki jo ustvarjajo sedaj, iskrena hvala in iskrene čestitke 
ob praznovanju tridesetega rojstnega dne. Bodimo 
ponosni del podjetja in še naprej ustvarjajmo zdravo 
okolje.

Direktor:
Drago Dervarič

Uredniški odbor: Aleksandra Vogrinčič, Drago Dervarič in Matevž Ružič
Vsebino zbrala: Aleksandra Vogrinčič 
Lektorirala: Marija Štesl
Fotografije: arhiv podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.
Tisk: Tiskarna AIP Praprotnik d.o.o.
Naklada: 120 izvodov

Murska Sobota, 2. april 2021
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ZGODILO SE JE NA DANAŠNJI DAN, 2. APRILA

• Leta 742 se je rodil Karel Veliki, frankovski kralj od 
leta 768. Od leta 800 je bil tudi rimski cesar. Umrl je 
28.1.814.

• Leta 1118 je umrl jeruzalemski kralj Balduin I., ki je 
razširil jeruzalemsko kraljestvo in zavaroval njegove 
meje ter ustvaril upravni aparat, ki se je v križarskih 
državah obdržal vseh dvesto let njihovega obstoja.

• Leta 1453 je Mehmed II. začel oblegati 
Konstantinopel, ki je v njegove roke padel 29. maja.

• Leta 1513 je Juan Ponce de Leon kot prvi Evropejec 
stopil na floridska tla.

• Leta 1545 se je rodila Elizabeta Valoiška, žena 
španskega kralja Filipa II.

• Leta 1618 se je rodil italijanski matematik in fizik 
Francesco Maria Grimaldi.

• Leta 1657 je umrl svetorimski cesar Ferdinand III.

• Leta 1725 se je v Benetkah rodil italijanski pisatelj 
Giovani Giacomo Casanova, italijanski avanturist, 
pisatelj in ljubimec.

• Leta 1787 je Jožef II. sprejel nov kazenski zakonik. Z 
zakonikom je spremenil številne predpise in uzakonil 
odpravo smrtne kazni. To je bila prva odprava na 
svetu in je veljala v celotni habsburški monarhiji. 

• Leta 1792 je dolar tudi uradno postal denarno 
sredstvo v ZDA.

• Leta 1805 se je rodil znameniti danski pravljičar 
Hans Christian Andersen. 

• Leta 1840 se je rodil Emile Zola, začetnik in 
najpomembnejši predstavnik naturalističnega 
romana.

• Leta 1859 je začel izhajati Ljubljanski časnik, prvi 
slovenski uradni list.

• Leta 1862 se je rodil ameriški predsednik univerze 
Columbia in dobitnik Nobelove nagrade za mir 
Nicholas Murray Butler.

• Leta 1868 je v Mariboru izšla prva številka 
političnega časnika Slovenski narod. To dejanje je 
bilo v letu vseljudskega gibanja za narodnostne 
pravice izrednega pomena za nadaljnje prebujanje 
slovenske narodne in politične zavesti.

• Leta 1872 je umrl znani ameriški izumitelj Samuel 
Morse. Med drugim je razvil po njem imenovano 
telegrafsko abecedo in leta 1837 izdelal prvi 
uporabni elektromagnetni telegrafski aparat.

• Leta 1875 se je rodil ameriški avtomobilski pionir 
Walter Chrysler.

• Leta 1902 je umrla ameriška sufražetka in prva 
ameriška sodnica Esther Morris. V St. Peterburgu je 
bil ubit notranji minister ruskega cesarstva Dimitrij 
Sipjagin.

• Leta 1902 se je v Ricmanjih pri Trstu rodil slovenski 
dirigent in skladatelj Danilo Švara. 

• Leta 1902 se je na stadionu Ibrox na eni izmed 
tekem škotske reprezentance podrla lesena tribuna. 
V tragediji je umrlo 25 ljudi, več kot 300 pa je bilo 
ranjenih.

• Leta 1912 je Titanic opravil testiranja na morju.
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• Leta 1914 se je rodil sir Alec Guinness, angleški 
filmski igralec.

• Leta 1917 je ameriški predsednik Woodrow 
Wilson zaprosil ameriški kongres, da napove 
vojno Nemčiji.

• Leta 1926 se je rodil Jack Brabham, avstralski 
avtomobilistični dirkač, trikratni svetovni prvak 
Formule 1.

• Leta 1940 je nacistična Nemčija brez vojne napovedi 
napadla Dansko in Norveško. Napadli so z morja in 
iz zraka ter se hitro polastili letališč, ki so bila med 
glavnimi cilji njihovega kratkega vojskovanja na 
Norveškem in Danskem.

• Leta 1945 so zavezniki začeli zadnjo ofenzivo v 
Italiji.

• Leta 1972 se je igralec Charlie Chaplin vrnil v ZDA, 
potem ko je državo v zgodnjih petdesetih letih 
zapustil, saj so ga takrat označili za komunista.

• Leta 1974 je umrl francoski predsednik Georges 
Pompidou.

• 2. 4. 1974 in 3. 4. 1974 je hud tornado, ki je pustošil 
v mehiškem zalivu in srednjem zahodu Amerike, v 8 
urah terjal več kot 300 smrtnih žrtev. 

• Leta 1974 so odprli stadion Signal Iduna Park 
v Dortmundu, na katerem tekme igra nemški 
prvoligaš Borussia.

• Leta 1982 je argentinska mornarica začela invazijo 
na Falklandske otoke, ki  ležijo v južnem Atlantskem 
oceanu, vzhodno od Argentine. 

• Leta 1989 je ruski predsednik Mihail Gorbačov 
prispel na Kubo, da bi se sestal s Fidelom Castrom in 
poskušal popraviti odnose med državama.

• Leta 1991 je v Murski Soboti začelo poslovati 
podjetje Saubermacher – Komunala.

• Leta 1992 je bil v New Yorku mafijski šef John Gotti 
obsojen za umor in podkupovanje, zaradi česar je bil 
kasneje obsojen na dosmrtno zaporno kazen.

• Leta 1995 je umrl švedski elektroinženir in astrofizik 
Hannes Olof Gösta Alfvén. Leta 1970 je prejel 
Nobelovo nagrado.

• Leta 2005 je umrl Poljak Karol Jozef Wojtyla, bolj 
znan kot papež Janez Pavel II.

• Leta 2007 sta potres in cunami na Salomonovih 
otokih povzročila vsaj 39 smrti, več tisoč ljudi pa je 
ostalo brez strehe nad glavo.

• Leta 2015 je teroristična skupina Al-Shabaab 
napadla univerzo v Garissi v  Keniji in ubila 148 ljudi.

2. APRIL JE TUDI

• Svetovni dan etnologije.
• Svetovni dan mladinske književnosti.
• Svetovni dan zavedanja o avtizmu.
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RAZVOJ PODJETJA SAUBERMACHER - KOMUNALA 
V LETIH 1991 – 2021

• Leta 1991 je bilo ustanovljeno podjetje za ločeno 
zbiranje odpadkov.

• V letih 1992/1993 smo se odločili, da bomo 
poleg komunalnih odpadkov zbirali še posebne 
odpadke.

• Leta 1994 smo začeli z zbiranjem nevarnih in 
kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

• V letu 1995 smo pridobili certifikat sistema vodenja 
kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 
9001, kar je potrdilo našo pravilno naravnanost k 
odjemalcem in skrb za kakovost storitev.

• V letu 1996 smo pričeli z ločenim zbiranjem ostankov 
in embalaže pesticidov ter nevarnih odpadkov iz 
obrti in industrije.

• V letu 1998 smo pridobili certifikat sistema ravnanja 
z okoljem v skladu z zahtevami standarda ISO 14001, 
s čimer je bila zopet potrjena naša usmeritev, da tudi 
sami zmoremo delovati tako, da z našo dejavnostjo 
čim manj obremenjujemo okolje.

• V letu 1998 smo pričeli z ločenim zbiranjem tonerjev 
in pilotnim zbiranjem starih oblačil, prejeli 
smo diplomo za uvrstitev v ožji izbor za Priznanje 
Republike Slovenije za poslovno odličnost.

• V letu 1999 smo pričeli s pilotnim zbiranjem 
baterij, plastike in kovin ter prejeli diplomo za 
uvrstitev v finale za Priznanje Republike Slovenije za 
poslovno odličnost.

• V letu 2000 smo izvedli pilotno zbiranje jedilnega 
olja ter električne in elektronske opreme.

• V letu 2001 smo pričeli z zbiranjem jedilnega olja, 
električne in elektronske opreme ter poskusnim 
zbiranjem odpadne embalaže, prejeli Priznanje 
Republike Slovenije za poslovno odličnost ter 
certifikata sistema varnosti in zdravja pri delu v 
skladu z zahtevami standarda OHSAS 18001 in 
sistema družbene odgovornosti podjetja v skladu z 
zahtevami standarda SA 8000.

• V letu 2002 smo pričeli z zbiranjem baterij po 
celotni Sloveniji in prevzeli upravljanje zbirnega 
centra za ločeno zbiranje frakcij Murska Sobota.

• V letu 2003 smo prevzeli v upravljanje Zbirno-sortirni 
center Puconci - 1. faza in poskusno stiskali ločeno 
zbrane frakcije iz zbirnega centra na sedežu podjetja.

• V letu 2004 smo pričeli z zbiranjem odpadnega 
jedilnega olja iz gospodinjstev v zbirnem centru 
Murska Sobota in šolah, v upravljanje smo prevzeli zbirni 
center za ločeno zbiranje frakcij v Puconcih in Vidoncih.

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE
ZA NAŠO SKUPNO 
PRIHODNOST

saubermacher-komunala.si



6

• V letu 2005 so potekale priprave na zbiranje in 
izvoz azbestnih odpadkov, priprave na zbiranje 
odpadne embalaže v okviru embalažne družbe, 
v upravljanje smo prevzeli zbirni center za ločeno 
zbiranje frakcij v Skakovcih.

• V letu 2006 smo obeležili 15 let delovanja podjetja, 
začeli z zbiranjem nevarnih in posebnih 
odpadkov na področju Ljubljane, Domžal, 
Kamnika, Sežane in nadaljevali z zbiranjem na 
Obali (občine Koper, Izola, Piran).

• V letu 2007 smo začeli pilotno zbirati plastenke iz 
gospodinjstev od vrat do vrat v naselju Murski Črnci 
in razpisali natečaj za zbiranje plastenk za šole in 
vrtce.

• V letu 2008 smo skupaj z občinami uredili še 
zbirne centre za ločeno zbiranje frakcij v Beltincih 
in Šalovcih, izdelali idejno zasnovo projekta 
zbiranja plastenk po sistemu od vrat do vrat v 12 
občinah, aktivno in uspešno sodelovali pri pripravi 
zagona poskusnega obratovanja CERO Puconci.

• V letu 2009 smo začeli s pilotnim projektom zbiranja 
plastenk v občini Beltinci, ki smo ga v novembru 
nadgradili v zbiranje embalažnih materialov, 
upravljali CERO Puconci v času poskusnega 
obratovanja, uspešno udejanjili dolgo pričakovano 
preselitev v nove poslovne prostore.

• V letu 2010 smo nadaljevali s pilotnim projektom 
zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene 
vreče v občini Beltinci in ga začeli izvajati še v MO 
Murska Sobota in občini Rogašovci, sodelovali pri 
očiščevalni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu, 
kupili manjše specializirano smetarsko vozilo 
in na novo začrtali strategijo razvoja podjetja za 
obdobje 2010 – 2015.

• V letu 2011 smo začeli z novim načinom zbiranja 
mešane embalaže na ekoloških otokih, v projekt 
zbiranja embalažnih materialov po sistemu rumene 
vreče od vrat do vrat smo vključili občine Cankova, 
Tišina, Puconci, Hodoš in Moravske Toplice, 
začeli z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov 
v primestnih naseljih MO Murska Sobota in v 
naseljih občine Beltinci ter s pilotnim projektom 
zbiranja papirja in papirne embalaže od vrat do 
vrat v gospodinjstvih naselij Bakovci, Nemčavci in 
Markišavci. Obeležili smo 20 let delovanja podjetja 
in konec leta pridobili osnovni certifikat Družini 
prijazno podjetje. Izgradili smo halo za skladiščenje 

in manipulacijo z ločeno zbranimi odpadki, na strehi 
naše upravne zgradbe pa sončno elektrarno.

• V letu 2012 (1. marca) smo začeli opravljati 
GJS zbiranja komunalnih odpadkov še v 
šestih občinah UE Lendava in z njimi podpisali 
koncesijske pogodbe, naš vozni park obogatili z 
nabavo specialnega vozila kanaljet, uvedli odvoz 
kosovnih odpadkov na klic, v zbiranje mešane 
embalaže od vrat do vrat vključili še občini Šalovci 
in Gornji Petrovci. V pilotni projekt zbiranja papirja 
od vrat do vrat smo vključili še preostala primestna 
naselja MO Murska Sobota in nekatera naselja 
v občinah Beltinci, Moravske Toplice, Puconci in 
Tišina. Biološke odpadke in papir smo začeli zbirati 
v občinah Črenšovci, Dobrovnik, Odranci in Turnišče 
ter biološke odpadke tudi v nekaterih naseljih 
občine Moravske Toplice, prevzeli smo upravljanje 
zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij v 
občinah Turnišče, Črenšovci in Rogašovci. Izdali 
smo Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki v 
gospodinjstvih. 
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• Leta 2013 smo v sodelovanju s podjetjem Zeos zelo 
uspešno izvedli akcijo zbiranja odpadne električne 
in elektronske opreme »E-odpadke ločuj in okolje 
varuj«,  za naše stranke uvedli SMS obveščanje 
o terminih odvozov odpadkov in okolju prijazen 
E-račun. Postali smo prejemnik Nagrade za 
družbeno odgovornost HORUS 2013 v kategoriji 
majhnih podjetij. 

• V letu 2014 smo podpisali Koncesijsko pogodbo 
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
na območju MO Murska Sobota in občine Puconci, 
odprli tri zbirne centre (v Kobilju, Odrancih in 
Dobrovniku) in uvedli identifikacijo uporabnikov s 
pomočjo črtne kode ter začeli izdajati E-novice. Izdali 
smo brošuro Promocija zdravja na delovnem 
mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska 
Sobota d.o.o. v tiskani in spletni obliki. Začrtali smo 
Strategijo razvoja podjetja v obdobju 2015 - 2020.

• Leta 2015 smo prejeli polni certifikat Družini 
prijazno podjetje, dosegli bonitetno odličnost 
najvišjega razreda AAA in bili podpisnik 
memoranduma z naslovom Iniciativa za zdrava 
delovna mesta.

• Leta 2016 smo v 18 občinah lansirali ulične 
zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih 
baterij ter pridobili certifikat Družbeno odgovorno 
podjetje, nivo C. Na novo lokacijo smo preselili 
Zbirni center Murska Sobota in odprli še dva nova 

– v občini Moravske Toplice in Tišina, luč sveta pa je 
ugledal tudi naš Portal za kupce. 

• V letu 2017 smo presegli prag 50 % ločeno zbranih 
frakcij v vseh komunalnih odpadkih, namestili prve 
ulične zbiralnike za zbiranje odpadnega jedilnega olja 
iz gospodinjstev, uporabnikom omogočili prejemanje 
in plačevanje e-računov preko mobilnega telefona s 
storitvijo Hal mBills.

• Leta 2018 smo prenovili spletno stran podjetja, 
namestili dodatne ulične zbiralnike za zbiranje 
odpadnega jedilnega olja, močno povečali obseg 
dela na področju zbiranja nevarnih in posebnih 
odpadkov iz industrije in obrti, za kar smo nabavili 
dve dodatni vozili za prevoz teh odpadkov.

• Leta 2019 smo podpisali koncesijsko pogodbo z 
Občino Tišina, prejeli Certifikat platinaste bonitetne 
odličnosti, podpisali zavezo iz certifikata »Voda iz 
pipe«, nabavili prvo nizkopodno smetarsko vozilo 
ter prenovili naše poslovne procese.

• Leta 2020 smo odprli še zbirni center v občini 
Kuzma ter začeli projekt označevanja (»čipiranja«) 
zabojnikov v MO Murska Sobota. Pridobili smo 
pristopni certifikat Družbeno odgovoren 
delodajalec in konec leta za obdobje 10 let 
podpisali koncesijsko pogodbo z občino Beltinci.

• Leta 2021, pred praznovanjem našega 30-ega 
rojstnega dne, je zaživela mobilna aplikacija 
Saubermacher – Komunala.
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NAŠIH 30 LET V SLIKI IN BESEDI
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OD LETA 1991 DO DANES
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BITI PRVI MED ENAKIMI OZIROMA 
BITI VEDNO KORAK PRED DRUGIMI V RAZVOJU – TO VAS ODLIKUJE!

Eden od glavnih akterjev pri ustanovitvi našega podjetja leta 1991, danes predstavnik lastnikov, gospod 
Rudolf Horvat, direktor podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., je svoja razmišljanja o začetkih podjetja 
Saubermacher – Komunala in našem delu v preteklih 30-ih letih, strnil v spodnjem prispevku.

Ko pogledam in vidim, da 
podjetje Saubermacher 
- Komunala praznuje 
častitljivih 30 let, sem 
izredno ponosen in vesel. 
Sam se namreč spomnim 
začetkov, ko smo še 
kot pionirji odkrivali 
in ozaveščali javnost o 
ustreznem ločevanju 
odpadkov. Konec 80-ih 
let smo imeli v občini 
Murska Sobota velike 
probleme z odlaganjem 
vseh vrst odpadkov. 

Sistem zbiranja odpadkov od obrti in industrije je bil 
dokaj dobro oblikovan, primanjkovalo pa je vedno 
znova deponijskega prostora oz. ni bilo urejene 
deponije. Posebej slabo stanje je bilo v letih 1986 
– 1989, ko smo, zaradi velikih potreb, odpadke 
deponirali kar v gramozni jami v Nemčavcih. Kup 
odpadkov je bil iz dneva v dan večji, in ker se je 
odlagalo v neposredni bližini glavne ceste Murska 
Sobota - Moravci, je prišlo do velikega zgražanja 
ljudi, predvsem turistov. To je bilo na eni strani 
slabo, na drugi pa je privedlo do velikih premikov in 
prizadevanj za rešitev obstoječega stanja. Zelo hitro 
smo našli novo lokacijo za primerno odlagališče v 
Puconcih. Pod do sedanjega centra CEROP je bila zelo 
dolga, polna prepričevanja in številnih sestankov. 
Na koncu je bila sprejeta odločitev za novo lokacijo 
odlagališča, ki smo jo takrat poimenovali Center za 
gospodarno ravnanje z odpadki Puconci. Tehtnico 
na jezičku so v prid odobritvi s strani KS Puconci in KS 
Vaneča pomaknili ogledi podobnih centrov v Avstriji 
in jasna vizija na tem področju. Kot lahko vidimo, 
po vseh teh desetletjih truda in razvoja, smo takrat 
ravnali več kot pravilno. A brez izzivov in potrebnih 
dolgoročnih strategij ni šlo. 

Največji izziv je poleg nove lokacije v Puconcih 
predstavljal nov način ravnanja z odpadki, v smeri 
ločenega zbiranja odpadkov po sistemu BioPaS 

(ločeno zbiranje bioloških odpadkov, papirja in 
stekla). Sistem ločenega zbiranja odpadkov na 
izvoru njihovega nastajanja je bil z vidika investicij 
najracionalnejši in je terjal aktivno vključitev vseh 
povzročiteljev v sistem. Občani so ta sistem sprejeli 
zelo hitro. Največ je k temu pripomogel pilotski 
projekt ločenega zbiranja v mestu Murska Sobota 
in okoliških naseljih. Rezultati so bili zelo dobri, in 
tako smo imeli vse osnove za nadaljevanje naših 
prizadevanj, za uvedbo sistema zbiranja kosovnih 
odpadkov in na koncu tudi nevarnih odpadkov. 
Pilotski projekt smo takrat izvajali še v Jugoslaviji 
in se pri tem srečevali z velikimi problemi tedanje 
zakonodaje, ker takratni zakoni Jugoslavije in 
Slovenije niso dovoljevali možnosti sodelovanja 
privatnega kapitala v delovanju gospodarskih javnih 
služb, ki so bile v izključni pristojnosti in izvajanju 
javnih subjektov (tj. občin, republike in države). Iz 
tega obdobja izvajanja pilotskega projekta je več 
zanimivih anekdot, navedel bi eno, ki mi je najbolj 
ostala v spominu: 

»Na skupnih sestankih so naši občani vedno znova 
postavljali vprašanje, ali je možno tak sistem 
uveljavljati tudi v Sloveniji? Na enem od številnih 
ogledov smo opravili ogled ločenega zbiranja v 
avstrijskem Cmureku, kjer je naš lastnik Hans Roth 
zelo jasno podal odgovor: DA! V Cmureku živijo 
pretežno Slovenci in noben problem ni, da tudi na 
drugi strani državne meje ne bi sprejeli predlaganega 
sistema. Podobno vprašanje in odgovor je bil podal 
tudi za onesnaženje cest, predvsem ko so kolone 
zdomcev ob praznikih prehajale meje in ob cestah 
puščale številne odpadke, česar v Avstriji ni bilo.«

Pa vendarle, ob popotovanju po zgodovini, vas 
zagotovo zanima, kakšna pa je bila moja vloga v 
razvoju sedanjega podjetja Saubermacher - Komunala. 
Deloval sem kot vodja projekta, preko podjetja 
Saubermacher Süd d.o.o., ki je bilo ustanovljeno 
14.9.1990.  V letu 1991 smo 4.1.1991 ustanovili 
podjetje Letnik - Saubermacher d.o.o. in nato 
2.4.1991 podjetje Saubermacher – Komunala d.o.o. 
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Ustanovitev teh podjetij je bila osnova za nadaljnji 
razvoj v Sloveniji, in sicer ustanovitev  družbe 
Saubermacher – Puconci d.o.o. 14.5.1998, družbe 
PUP-Saubermacher d.o.o. 3.10.2002 in Karbon d.o.o. 
leta 2006. V letu 2006 je prišlo do nakupa podjetja 
Rumpold v Avstriji, in tako smo v Sloveniji prevzeli 
2 podjetji: Čisto mesto Ptuj in Eko les Ptuj. Sledil 
je prevzem družbe CRO Vrhnika d.o.o., Ekologije 
d.o.o. ter soustanovitev družb Ekoplastkom d.o.o. in 
Ekomobil d.o.o. Zadnja ustanovitev pa je podjetje 
Saubermacher Outsourcing d.o.o. v letu 2020. 

Družba Saubermacher - Komunala d.o.o. se je tako v 
letu 2002 statusno preoblikovala. Komunala d.o.o. je 
svoj lastniški delež prenesla na bivše občine Murska 
Sobota. Družba je svojo dejavnost takrat opravljala 
v 12-ih občinah, za cca. 59.000 prebivalcev, in to 
s 16-imi specialnimi vozili in 35-imi zaposlenimi. 
Vse od začetka je upravljala z deponijo nenevarnih 
odpadkov v Puconcih ter z zbirnimi centri Murska 
Sobota, Puconci in Vidonci. V začetku svojega 
delovanja je družba že leta 1995 prejela certifikat za 
sistem kakovosti ISO 9001, v letu 1998 certifikat za 
sistem ravnanja z okoljem ISO 14001 in v letu 2001 
certifikat varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 
ter certifikat družbene odgovornosti SA 8000. V letu 
2001 je družba prejela najvišje priznanje Republike 
Slovenije za poslovno odličnost v kategoriji malih 
podjetij. Vse to so bili temelji, na katerih poteka 
sedanji razvoj in temelji strategija družbe. 

Prav zaradi tega pri razvoju in delu podjetja 
Saubermacher – Komunala že od samega začetka 
najbolj cenim njihovo zagnanost – biti prvi med 
enakimi oz. biti vedno korak pred drugimi v razvoju. 
Podjetje ni premalo, in tudi preveliko ne, tako da 
njegova velikost omogoča in daje možnosti za zelo 
hitre prilagoditve na nove razmere in zelo hitre 
reakcije na trgu. V podjetju je vedno prisotna želja 
po spremembah na boljše, in to na vseh ravneh 
delovanja. Odgovor na vprašanje, kje so najbolj 
napredovali, je tako izredno težek. Na kratko bi 
povedal, da so napredovali na vseh področjih, 
v okviru časa, v katerem so delovali. Takoj po 
ustanovitvi je bila moč podjetja v velikem osveščanju 

občanov in to za vse generacije; od vrtcev, do šol in 
odraslih. Izdane so bile številne publikacije, ki so še 
danes osnova ločenega zbiranja. Velik napredek je 
tudi pri uvajanju vseh standardov kakovosti, varnosti 
in zdravja ljudi, in nenazadnje je prav to podjetje 
prvo, ki si je za cilj zadalo brezpapirno poslovanje in 
uvedbo digitalizacije 5.0.

Ta kratek oris skupnega delovanja je vsekakor dokaz, 
da smo v vseh teh letih za seboj pustili ne le veliko 
dosežkov, temveč tudi skupnih zgodb in anekdot. 
Teh je bilo v preteklosti še veliko več. Tako nikakor ne 
moremo mimo našega pokojnega sodelavca Franca 
Knausa, ki je neposredno sodeloval na operativni 
ravni s podjetjem  Saubermacher – Komunala, in 
Omerja Fafleka, ki se je iz Saubermacher Slovenije 
d.o.o. zaposlil v Saubermacher – Komunali d.o.o. 
Večina anekdot izhaja prav iz časa uvajanja pilotskega 
projekta v Murski Soboti, in to v času osamosvajanja 
Slovenije in delitve posod za ločevanje odpadkov. 
Med delitvijo posod so se morali zaposleni v času 
osamosvojitvene vojne skrivati pri občanih in večkrat 
so se srečali tudi z ugrizi psov, ki so čutili, da se jih Franc 
Knaus še posebej boji. Pripetilo pa se je tudi, da so v 
akciji zbiranja kosovnih odpadkov po pomoti večkrat 
odpeljali tudi uporabne predmete. Danes se teh 
zgodb spominjamo z zanosom in velikim veseljem. 

Zatorej dovolite, da svoj zapis zaključim s 
spoštovanjem in čestitko. V teh 30-ih letih je vaša in 
naša dejavnost prerasla tako občinske kot državne 
meje in se je razvila v pravo gospodarsko panogo. 
Danes več ne govorimo o zbiranju odpadkov, ampak 
govorimo o preprečevanju nastajanja odpadkov – 
ponovni uporabi odpadkov – snovni izrabi odpadkov 
– termični izrabi odpadkov – ter o tem, da tisto, 
kar se odloži na deponiji, ne bo imelo negativnih 
vplivov za bodoče generacije. Tako vam ob vašem 
jubileju želim le, da družba še naprej nadaljuje 
svojo zastavljeno strategijo in se še bolj dokaže, 
da je zaupanja vreden partner. Kar šteje, je to, da 
gledamo in zremo v prihodnje uspehe, medtem ko 
se na preteklih izkušnjah učimo in iz teh izidemo še 
boljši. Hvala vam tudi za uspešne poslovne odnose 
in korektno sodelovanje v vseh teh desetletjih.



37

INTERVJU S STAROSTO MED ZAPOSLENIMI, SODELAVCEM VANEKOM

Ivan Režonja je med 
trenutno 54 zaposlenimi 
edini, ki dela v podjetju že 
od njegove  ustanovitve leta 
1991. Ostali takrat zaposleni 
so že v zasluženem pokoju, 
nekateri so žal že tudi umrli. 
Do sredine leta 2014 je 
Ivan opravljal delo voznika 
smetarskega vozila, zaradi 
zdravstvenih težav pa v 
zadnjih letih operativno 

skrbi za delo s tekstilom na Obrtni ulici in sprejema 
stranke v zbirnem centru Murska Sobota na isti lokaciji.

Odločili smo se, da »Vaneku« kot starosti med 
zaposlenimi v našem podjetju, zastavimo nekaj 
vprašanj in se tako sprehodimo skozi 30 let podjetja. 
Prepričani smo, da boste izvedeli kaj zanimivega in 
verjetno dobili tudi kak moder nasvet. 

Kako ste se sploh zaposlili v našem podjetju? Je 
bil to splet okoliščin, slučaj ali pa vse skupaj malce 
bolj načrtovano?
Svojo zaposlitev sem začel pri podjetju Sobota – 
Gradbeništvo kot tesar, kjer sem delal do leta 1984, 
ko smo se združili s podjetjem Pomurje. Še eno leto 
sem potem opravljal delo tesarja, delali smo po 
terenu, tudi v Srbiji. Avgusta 1985 se je ponudila 
priložnost, da sem se zaposlil na takratnem podjetju 
Sobota (sedanja Komunala). Na to enoto sva takrat  
prišla z našim žal že pokojnim mehanikom Milanom 
Špilakom. Jaz sem vozil, on pa je »šraufal« in vskočil 
kot voznik v času dopustov. Ko se je registriralo 
podjetje Saubermacher – Komunala, pa smo začeli 
to delo pač opravljati pod novim imenom. Opravka 
z zbiranjem odpadkov imam tako že skoraj 36 let. V 
bistvu se je torej zaposlitev v današnjem podjetju 
zgodila nekako sama po sebi. 

Če in kako se spominjate prvega delovnega dne 
v podjetju Saubermacher – Komunala, 2. aprila 
1991?
V bistvu se tega dne ne spominjam nič drugače kot 
ostalih, nič posebnega se ni zgodilo. Delali smo isto kot 
prej, le da smo bili sedaj zaposleni v drugem podjetju, 
na drugi plačilni listi. Takrat zaposleni, »začetniki«, 
ki smo leta 1991 začeli delati na Saubermacher 

– Komunali, smo bili vsi zaposleni že prej in tega 
prehoda na začetku posebej nismo čutili. Prevzeli smo 
tudi vozila za odvoz odpadkov, »žute tovornjake«, kot 
smo jim rekli. Ne spomnim se, da bi nas kdo sprejel ali 
pozdravil v novem podjetju. Ko se je ustanovilo naše 
podjetje, ni bilo nekega razpisa, novih zaposlitev, vsi, 
ki smo prešli na Saubermacher – Komunalo, smo delali 
naprej isto kot prej. Mene je naš takratni »šef«, tudi že 
pokojni Franc Lovrenčec, poklical k sebi v pisarno in 
mi povedal, da bom vozil hišne odpadke in da bom 
šel malo na uvajanje v Avstrijo, od koder je izhajal naš 
lastnik. Eden od mojih takratnih sodelavcev, ki je prav 
tako dočakal upokojitev v našem podjetju, v Avstrijo 
na uvajanje ni želel, ker naj bi v preteklosti delal le s 
Hrvati in tako sem šel jaz (smeh).

Verjetno pa je potem vseeno prihajalo do nekih 
sprememb, uvajati se je začel nov način dela, dobili 
ste prvo novo smetarsko vozilo, slavni Steyer z 
registrsko številko MS B5-046. Povejte nam kaj o 
tem.
Vozila smo tako kot zaposlene prevzeli od prejšnjega 
podjetja. No, potem so se začele nabavljati plastične 
posode, kot jih imamo na terenu še danes. Ko se je 
začelo pilotno zbiranje odpadkov po sistemu od vrat 
do vrat, sem na začetku vsako sredo šel v Lenart po 
tovornjak, kajti tam je že delovalo podjetje Letnik 
Saubermacher, potem smo dva dni z njim pobirali 
odpadke, ga nato oprali in spet odpeljali nazaj. 
Spomnim se anekdote, ko sem enkrat prišel po 
tovornjak v Lenart in čudil sem se, zakaj visi, pa je 
gospod Letnik rekel: »Nekje je plata ven pala.« Pa sem 
si mislil: »Seveda je pala, saj vidiš, kako visi!« Takega 
sem potem odpeljal v Mursko Soboto. 

Nekaj časa smo ta vozila tako menjavali, nakar je 
prišel novi smetar, slavni B5-046 in z okolice, ki sem jo 
pobiral prej, sem prišel na novi rajon, v mesto Murska 
Sobota. Spomnim se dneva, ko smo dobili tega 
prvega novega »smetarja«. Pripeljali so ga k Rajhu v 
Bakovce, vsi zaposleni smo bili povabljeni na srečanje 
in smo od gospoda Rotha iz Avstrije prejeli vsak po en 
srebrnik. Vrednosti v takratnih šilingih se ne spomnim 
več točno. 

Spomnim se tudi osamosvojitvene vojne za Slovenijo, 
takrat še ni bilo mobitelov, ampak smo imeli radijske 
postaje. Nad Mursko Soboto so krožila vojaška letala 



38

jugoslovanske vojne, jaz sem bil s tem Steyerjem 
zunaj in šef me je klical: »Pelaj ga notri ka ga fküp ne 
spoterejo.« Potem sem ga moral skriti v garažo. Na 
barikade smo postavili stare »žute« tovornjake, tega 
pa za nič na svetu nismo želeli posoditi za ta namen, 
saj je bil to prvi novi avto, ki smo ga kupili mi.

Iz Avstrije smo takrat dobivali cele kamione plastičnih 
zabojnikov, ki smo jih skladiščili v Črnskih mejah in 
jih nato delili po gospodinjstvih. Zanimivo je bilo. Po 
vojni je delo direktorja nastopil g. Branko Škafar.

Zaupajte nam dogodke, ki so vam ostali najbolj v 
spominu, morda kakšno anekdoto iz življenja in 
dela »smetarjev«.
V teh tridesetih letih se je zgodilo marsikaj zanimivega, 
veliko je zgodbic, ki nam bodo ostale v spominu, težko 
bi sedaj v nizu teh dogodkov izpostavil eno. 

Zanimiv je bil takrat dodatek pri plači. Plača je 
bila osnovna, ko pa si bil »vrli«, si lahko dobil   3 % 
dodatka. Če pa si kaj ugovarjal šefu, dodatka tisti 
mesec ni bilo. Na srečo ni bilo minusa, a za dodatek ni 
bilo nekih posebnih kriterijev, bolj smo bili odvisno 
od šefove volje.

Ali pa anekdota iz časa ene od zunanjih ISO presoj, ko 
so nas presojevalci obiskali na terenu – to je bil vedno 
malce drugačen dan, začinjen z malo več nervoze in 
pazljivosti, čeprav smo svoje delo opravljali kot vsak 
drugi dan. 

Pobiramo tako odpadke, se pri OŠ III v Murski Soboti 
peljemo iz ulice in sodelavec Lük pravi: »Idejo.« Dobro, 
»idejo«. Mi se sparkiramo, a kar naenkrat ima ta 
sodelavec krvavo ustnico. Čudno sem pogledal in si 
mislil, le kaj mu je, saj se menda ja  nista zadaj z Jožekom 

stepla. On pa pravi: »Tukaj sem veje nalagal, pa me je 
ena ščuknila.« Sodelavec, ki je spremljal presojevalce, 
mu je ponudil robček in OK, tudi to se kdaj zgodi. Vse 
opravimo, vse je bilo v redu, malo smo se pogovorili 
o tem, kakšno je ravnanje v primeru nesreče pri delu. 
Šele ko so presojevalci odšli, sem izvedel resnico – ko 
je Lük videl, da prihajajo presojevalci, se je panično 
obrnil in udaril v hidravliko. Zanimivo je bilo, da se 
je v trenutku znašel in rešil situacijo, ki bi sicer lahko 
povzročila težave.

Spomnim se tudi, ko sem bil na dopustu in me je 
nadomeščal sodelavec Ivek. Naše stranke so nas čakale 
na uro, ne na uro, na minuto in če nas ni bilo, je že bilo 
čudno. Ker Ivek ni bil vajen mojega smetarja in mu je 
nagajalo »šaltanje«, me je klical in rekel: »Pa ne ide…« 
Stranke so čakale, gledale skozi okno in ena od njih 
vpraša: »Kaj pa je, se vam je avto pokvaril?« Lükov Jožek 
pa izstreli kot iz topa: »Nej, novi šofer se je pokvaro.«

Prvo leto poslovanja Saubermacher – Komunale, 
leta 1991, je bila v Sloveniji desetdnevna 
osamosvojitvena vojna. Sedaj, ko obeležujemo 
30 let poslovanja, so razmere spet drugačne, 
»izredne«, saj je življenje obrnila na glavo korona. 
Ali najdete kakšne vzporednice, podobnosti v teh 
dveh, sicer med sabo 30 let oddaljenih letih?
Ko smo šele začeli pošteno delati, se je začela 
osamosvojitvena vojna. Pri naših garažah na 
dvorišču Komunale je bil postavljen mitraljez, tam so 
bili vojaki … Odpadke smo v tem času sicer pobirali, 
vendar smo morali priti noter, ko je bil napovedan 
napad, ko so tulile sirene. Naš B5-046 je bil takrat 
skrit, ostali tovornjaki pa so kot sem že povedal, bili 
na barikadah. Spomnim se, da smo enkrat  v teh 
dneh pobirali odpadke pri OŠ III v Murski Soboti 
in kar naenkrat je nad nami »blisnil« avion. Mene 
osebno v času te vojne sicer ni bilo strah, saj sem bil 
po Titovi smrti tudi na Kosovu, in mi to dogajanje ni 
bilo čisto novo.

Razlika med vojno in korono je sledeča: Ko je vojna, 
veš, da je in če na nekem območju streljajo, si nekako 
pripravljen, da te lahko doleti. Korona pa te lahko 
»zahodi« kjer koli. O obeh se je veliko govorilo, leta 
1991 o vojni, od lanskega leta o koroni, ampak vojna 
je kljub nepredvidljivosti bila zame bolj predvidljiva. 
Vzporednica je lahko ta, da za nobeno na začetku 
nismo vedeli, kdaj je bo konec. Za korono tega na 
žalost še zdaj ne vemo.
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V vojni me torej ni bilo strah, pa tudi sedaj, v času 
korone, nisem nikoli šel v službo, da bi pri tem 
razmišljal »joj, delam s strankami, sedaj pa katera lahko 
prinese virus in me okuži.« To pa zato, ker sem vajen 
dela v vseh razmerah in vem, da moram svoje delo 
opraviti. Mislim, da je to, kako se neka izredna situacija 
posameznika dotakne, bolj stvar psihe kot okoliščin. 
Nobena od njiju me torej ni prestrašila ali iztirila. 

Zagotovo je ena od posebnih zgodb, ki so se rodile 
v teh 30-ih letih, tudi snemanje filma Šanghaj, kjer 
ste nastopili v bistvu v svoji vlogi – v vlogi voznika 
smetarskega vozila. Zanimivo je, da je dogajanje 
postavljeno v čas razpada Jugoslavije, v Mursko 
Soboto in v leto 1991, ko ste tudi dejansko s 
»smetarjem«, ki smo ga posodili za snemanje filma, 
pobirali odpadke. Kaj zanimivega bi nam lahko 
povedali o tem snemanju, občutkih, pripetljajih, 
spominih, o tem, kako je bilo?
Spomnim se, da smo se za eno minuto kadra v filmu 
vozili cel popoldan, do osmih zvečer. Filmarji so v 
nasprotju s smetarji delali zelo počasi in ležerno. 
Snemanje je potekalo pri murskosoboški občini, 
kjer je sedaj Lutrov drevored, pred evangeličansko 
cerkvijo. Vozili smo se gor, dol, nazaj, naprej, stokrat…
Glavni junak filma, Belmondo, je prišel iz zapora 
in se zaposlil kot pobiralec smeti, jaz sem igral 
voznika, sodelavec Peter pa drugega pobiralca v 
ekipi. Prizor v filmu prikaže, kako smo pobirali smeti 
leta 1991 v Murski Soboti. Pokojni sodelavec Vlado 
Kranjec pa se je s kolesom pripeljal pred nami čez 
cesto. Navodila, ki smo jih dobili so bila: vozi naprej, 
pa spet vozi nazaj, pa spet ni dobro … Vsi smo imeli 
nove delovne obleke, pa to spet ni bilo dobro. So 
rekli, da moramo imeti »stari, cotavi gvant«. Jojjjj, 
pa smo spet morali pohiteti po stare obleke, da je 
izgledalo bolj pristno, da ni izgledalo kot priprava 
za film. Ko smo zaključili s snemanjem, smo dobili 
sendviče, ki smo jih pojedli pri vili Vučak, nato 
smo šli. Za igranje nismo dobili honorarja, tudi ne 
povabila ali kart za ogled filma. Svoje smo opravili 
in šli domov (znova smeh). 

Ste kdaj preračunali, koliko kilometrov ste 
prevozili z našimi smetarskimi vozili oziroma 
koliko kilogramov tekstila preložili v zadnjih letih?
Ogromno kilometrov sem naredil! V Murski Soboti 
sem naredil več kilometrov »rikverc« kot naprej v 
vseh teh ozkih ulicah. Najprej sem opravljal delo po 
rajonih v okolici Murske Sobote, nato pa glavnino 

v mestu Murska Sobota. Ne glede na to, kje smo 
nabirali kilometre, pa so posebno nevarnost mojim 
sodelavcem predstavljali psi, podobno kot velja za 
poštarje. Ko greš od hiše do hiše imaš namreč drugačen 
vonj in to je za pse zmeraj »zanimivo«. Spomnim se, 
ko smo nekoč pri enem od gospodinjstev v Murski 
Soboti imeli nastavljen veliki kontejner, h kateremu so 
lastniki privezali psa. Pride Fujsov Vili, naloži kontejner 
in šiba, mi pa kričimo: »Nehaj, nehaj…« Vili se ustavi 
in vpraša kaj je, mi pa: »Psa vlečeš s sabo!« K sreči se je 
tudi za siromaka psa vse dobro končalo.

Kaj je bila najbolj »zanimiva« stvar, ki ste jo 
odpeljali z odpadki ali našli med tekstilom?
Med odpadki najdeš marsikaj. Med tekstilom sem 
tako našel že kolo samokolnice, pa »polojnke« buč. 
Marsikaj ti ušpičijo, nagajajo. Najbolj zanimiva stvar, 
ki sem jo v zadnjem času našel v tekstilu je »krap« 
in bilo je veliko smeha, ko sem sodelavcu Teodorju, 
strastnemu ribiču, poslal fotografijo, da ribarim v 
tekstilu. 
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Zgodilo se mi je že tudi, da je občanka prišla iskat 
svoja oblačila, ki naj bi ji jih partner med prepirom 
v navalu jeze vrgel med odpadni tekstil. Malce ji je 
bilo nerodno in ko je videla, koliko tekstila je v našem 
skladišču, je hitro prišla do spoznanja, da svojih »cot« 
tukaj ne bo našla. Mi pa smo jo potolažili s tem, da ji 
bo njen dragi sedaj v spravo kupil nove.

Marsikaj občani po pomoti oddajo skupaj z odpadnimi 
oblačili in tekstilom. Ena od občank je iskala recimo 
svoj trak za lase, a verjetno je bilo lažje kupiti novega, 
kot med tako količino poiskati odvrženega. 
 
Kakšne spremembe opažate, kaj je danes drugače 
kot nekoč?
Opažam predvsem spremembe v mentaliteti, obnašanju 
ljudi. Nekoč so nas ljudje bolj spoštovali in nas vprašali, 
kam naj kak odložijo, če so bili v dilemi. Danes pa se mi 
zdi, da je več nekega kljubovanja, nagajanja. 

Tudi v kolektivu smo si bolj pomagali, sodelovali, 
sedaj pa so časi drugačni, situacija je drugačna, ljudje 
smo drugačni. Vedno smo vse znali rešiti. Ko je prišla 
kakšna neprijetna situacija, smo si pomagali, skušali 
stvar rešiti čim hitreje, tako kot se nam je v tisti situaciji 
zdelo najbolj primerno … Joj, pa tudi zaključki in 
»fešte« so bile nepozabne. Nikoli se nam ni mudilo.

Kaj bi spremenili, če bi lahko čas zavrteli nazaj?
Nimam nekih slabih spominov, grenkih izkušenj, 
situacij, za katere bi rekel, da bi bilo boljše, če se ne bi 
zgodile. Slabe stvari sem sam vedno rad hitro pozabil, 
nikoli nisem kuhal zamer do nikogar, četudi mi je 
naredil kaj slabega, stvari sem vzel take kot so bile. 
Prav zaradi tega nisem nikoli imel težav s sodelavci, 
ne s tistimi, s katerimi sem delal že od začetka, kakor 
tudi ne z mladimi, ki so prihajali pozneje. Vedno so 
želeli delati v moji ekipi, češ, da delam umirjeno. 
Zmeraj sem skušal razumeti potrebe oziroma 

posebnosti posameznikov, vsakega upošteval, se 
znal prilagoditi. V kolektivu sem se vedno dobro 
počutil, na naša druženja imam lepe spomine.  

V letu 2021, ko Saubermacher – Komunala praznuje 
30 let, boste izpolnili tudi pogoje za upokojitev 
in ste še edini med trenutno zaposlenimi, ki je 
v našem podjetju od vsega začetka. Kaj bi bil 
vaš najpomembnejši oziroma po vašem mnenju 
najbolj uporaben nasvet trenutnim sodelavcem in 
zanamcem, ki bodo še prišli v podjetje, glede na 
paleto bogatih izkušenj? Kaj želite podjetju?
Sodelavcem svetujem, naj se spoštujejo, imajo radi, naj 
so kolektiv in naj ne poslušajo vsega, kar jim kdo pove, 
naj premislijo s svojo glavo in ločijo seme od plev. Naj 
informacije pridobijo pri tistem, ki je zanje pristojen, ker 
se velikokrat izkaže, da se neke zgodbe in informacije 
izkrivijo, potencirajo. Vsake informacije ne smete pobrati 
kot smeti na cesti, ampak premislite, vprašajte … V 
podjetju je namreč kot v uspešnem ansamblu – vedno 
mora biti nekdo, ki odlične glasbenike, posameznike, 
med sabo poveže. Tudi če vsak od članov skupine 
odlično obvlada svoj inštrument, mora biti nekdo, ki 
vse to poveže in uskladi. V podjetju, kjer nas je čez 50 
različnih posameznikov, mora biti nekdo, ki nas »drži 
skupaj«, pa četudi nam vse odločitve vedno niso všeč. 

Podjetju želim, da bi bilo še naprej uspešno, vendar 
bo to mogoče le, če boste znali držati skupaj, se 
pogovarjati, si pomagati, drug drugega razumeti, kajti 
vsi delamo za isti cilj.

Vaš glavni nasvet v »smetarskem« jeziku bi torej bil:
Tako kot ločujemo odpadke in jih odlagamo v zabojnike, 
v katere sodijo, tako morate v vsakem trenutku presoditi, 
presejati in ločiti informacije, ki jih dobite in oceniti, 
katera je prava ter kam spada. Le tako boste lahko pri 
svojem delu zadovoljni in uspešni. Najslabše je, če vse 
date v isti koš, med mešane komunalne odpadke.
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NAŠI NEKDANJI SODELAVCI OBUJAJO SPOMINE

Nekaj spodnjih anekdot iz 
časa svojega službovanja je z 
nami podelil naš dolgoletni, 
sedaj že upokojeni tehnični 
vodja, Omer Faflek.

Bilo je neke pomladi in v enem od naših naselij smo 
pobirali kosovne odpadke. Pokliče me ena od strank, 
češ da nismo odpeljali njihovih kosovnih odpadkov. 
»Kje pa jih imate?« vprašam.
»Ja na dvorišču.« 
Odgovorim: »Veste, na dvorišču pa mi odpadkov ne 
pobiramo. «
In glas na drugi strani: »Pa morate, to je vaša služba. 
Notri so že miši in podgane.«
»Gospod, pobrali jih bomo jeseni, ob naslednji akciji.«
»Kaj ste rekli, jeseni? Tak dolgo pa ne bomo čakali, 
takrat bodo že krokodili ven leteli.«

Bilo je takrat, ko smo se preselili v nove poslovne prostore 
na Noršinski ulici. Med pripravo na zunanjo presojo ISO 
standardov me pokliče takratna vodja in vpraša: »Ali 
smo dali očistiti dimnik in izmeriti dimne pline?« in zveza 
se prekine. Ves prestrašen, česa spet nismo naredili, se 
vprašam: »Kakšen dimnik, saj pa ga v tej stavbi nimamo?«.  
Šele takrat se mi je posvetilo, da imamo sedaj toplotno 
črpalko in ne več peči na trda goriva, kot smo jo imel v 
mehanični delavnici na stari lokaciji.

Začetni obiski pri županih so potekali takole. 
Direktor mi naroči, naj uredim obiske pri županih 
od Moravskih Toplic do Hodoša. Vse dobim potrjeno 
in podava se na pot. Vse do Hodoša nisva našla 
nobenega župana – vsi so bili ali nekje drugje ali 
zasedeni. Končno prideva na Hodoš, a tudi tukaj 
župana ni na občini. Ravno, ko odhajava skozi vrata, 
vstopi župan v gumijastih škornjih. »Vesta, delamo 
neke izmere in nimam dosti časa,« nama pove. Tako 
sva tisti dan dobila le enega župana in še to na hitro. 
Sem se pa iz te dogodivščine nekaj naučil. Napako 
sem popravil in od takrat naprej smo se z župani 
srečevali ob točno dogovorjeni uri.

Zgodilo se je, ko smo pobirali kosovne odpadke v 
občini Moravske Toplice. S pobiranjem začnemo 
zjutraj ob šestih. Pri eni od hiš naletimo na velik kup 
nastavljenih kosovnih odpadkov. Vse hitro naložimo 
in odpeljemo direktno na deponijo, kjer nas že čaka 
Jožek s svojim kompaktorjem in začne zasipavati 
pripeljane kosovne odpadke. Čez nekaj ur me pokliče 
direktor in pove, naj odpadke takoj vrnemo, ker smo 
odpeljali napačne kosovne odpadke. Ja, kako naj jih 
vrnemo, če so zakopani na deponiji? Z vodjem akcije 
naju direktor odpelje na občino in pravi: »Tu ju imate, ta 
dva sta odgovorna za storjeno napako.« Po temeljitem 
razgovoru smo ugotovili, da to ni bila naša napaka, 
ampak je prišlo do nesporazuma. Stranka je namreč 
ravno v tistem času dobila rabljeno kuhinjo, ki je bila 
namesto na dvorišču odložena ob cesti.

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE
ZA BOLJŠE POGOJE  
BIVANJA

saubermacher-komunala.si
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Upokojeni voznik, Boris 
Hašaj, ki je svoje delo 
opravljal v našem podjetju 
od ustanovitve leta 1991 
in do upokojitve leta 2015, 
pa nam je zaupal spodnjo 
zgodbo.

»Rad bi vam povedal, 
da je 40 let mojega 
šoferskega staža, ki sem 
ga preživel na Komunali in 
Saubermacher – Komunali, 

hitro minilo. Še vedno pa se spominjam raznih lepih, pa 
tudi manj lepih dogodivščin.«

Najprej nekaj iz zgodovine in začetkov odvoza smeti 
v Murski Soboti:

Na Komunali sem začel delati kot voznik za odvoz 
odpadkov, najprej kot voznik hišnih odpadkov, nato 
pa kontejnerjev. V podjetju smo imeli takrat dve 
vozili za odvoz hišnih odpadkov in eno za odvoz 
kontejnerjev, nato smo dobili za odvoz kontejnerjev 
še eno vozilo. Bili smo mala ekipa, zato so nas združili 
z ekipo pogrebništva. Pisarno smo imeli pri soboškem 
pokopališču, vozila pa parkirana na dvorišču Komunale. 
Čez nekaj let smo postali svoja enota oziroma takratni 
TOZD, vse do leta 1991, ko je avstrijsko podjetje 
Saubermacher v Murski Soboti ustanovili novo družbo 
in jo poimenovalo Saubermacher – Komunala. 

Pa še posebna dogodivščina:

Tistega časa je večina kurila na drva in premog, zato je 
bilo veliko pepela in ker so se pepel in ostali odpadki 
odlagali v isti zabojnik, je v zabojnikih večkrat prišlo 
do vžiga, nekajkrat pa so se nam vžgali odpadki tudi v 
smetarskem vozilu. Takrat smo morali smeti »skipati« kar 
na cesti, saj jih nismo imeli časa pripeljati do odlagališča. 

Nekega dne je šef prejel telefonski klic, da ni bil 
izpraznjen zabojnik s pepelom. Stranko je vprašal, če 
je bil pepel mogoče vroč, a stranka je trdila, da ne. Šef 
se odloči, da gremo ta zabojnik pregledat vsi. Sedli 

smo v »tovornjak«, da vidimo, zakaj zabojnik ni bil 
izpraznjen. V tovornjaku pa so naši fantje imeli revije 
»Vroči Kaj«. Šef jih začne med potjo listati, medtem 
pa smo že prispeli na cilj, stranka nas je že čakala. Šef 
revijo odloži in stopi iz avta, lastnik pa se, kot bi ustrelil 
iz topa, zadere: »To vam ide po glavi, gole ženske, da pa 
bi odpeljali smeti, to pa ne!«

Šef še enkrat vpraša lastnika zabojnika, če v njem res 
ni vročega pepela. Lastnik odpre zabojnik in reče: 
»Vidite, da ga ni!« Šef potisne roko v zabojnik, zavpije 
in potegne roko iz vročega pepela. Roka rdeča, prsti v 
mehurju, lastnik pa vpraša: »Kaj je vroč?« Mi pa v smeh. 

To je le ena od dogodivščin, bilo jih je pa še veliko. 
Tokrat naj bo ta dovolj, ob kakšni drugi priložnosti pa 
vam zaupam še katero.
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(HUMOR OMERJA FAFLEKA)

OF HUMOR

Bilo je februarja 2009 v 
Saubermacher – Komunali. Sedita Omer 

in Simon na pijači, pa vpraša Simon Omerja: »Omer, 
že več kot 4 mesece sem v podjetju in spoznal sem te 

kot veseljaka, vedno znaš povedati kak dober vic. A 
nekaj mi še vseeno ne gre skupaj. Daj, povej mi, zakaj te 

ni na skoraj nobeni sliki Saubermacherjevih fešt?«
Pa mu Omer odgovori: »Veš Simon, pod mizo 

običajno ne slikajo!!!!« Sta 
šla Andrej in 

Tonček pri Svetem Juriju 
gledat cerkev. Tonček je imel 

obute copate, Andrej pa delovne 
čevlje z zaščitno kapico. In stopi Andrej 

Tončeku na nogo. Tonček mu jezen 
pravi: »Znaš Andrej, tü zdaj nemo 
preklinjo, ali naj se vrag zeme…

gda vö priden, ti vüja doj 
poberen.«

»Očetu sem napisal, da 
sem na cesti.«

»In kaj ti je odgovoril?«
»Napisal mi je, naj pazim, da me 

avto ne povozi.«

Kakšna je razlika 
med dedno osnovo in 

vplivom okolja?
Če je otrok podoben očetu, je to 
dedna osnova, če pa je podoben 

sosedu, pa vpliv okolja.

Na zavodu za 
zaposlovanje. Vpraša svetovalka 

brezposelnega: »Kam bi najraje šli v službo?«
»Na Saubermacher - Komunalo. Tam samo 

dvakrat mesečno smeti pobirajo.«

Ideta Naci pa Juliška 
mijmo kantle za smetij, štera je 

bijla obrnjena naopak zavolo pranja, pa 
se je sišijla. Naci dene na posodo rokou, pa 

pravi: »Vej pa ta kantla nema lüknje!«
Pa podna tüj nej«, pravi Juliška štera 

šlata z rokof spodaj.

»A pri nas bi se radi zaposlili? 
Krasno, potrebujemo namreč nekoga, 

ki je odgovoren,« pravi direktor.
»Potem sem jaz pravi človek za vas. Veste, kadarkoli je 

pri nas šlo kaj narobe, so vsi vedno dejali, da sem 
jaz odgovoren.«

Učiteljica 
pove srednješolcem: 

»Recikliranje dveh steklenic 
prihrani toliko energije, da bi z 

njo lahko zavreli pet skodelic kave.«
Pa reče Janezek: »To pomeni, 

da se lahko napijem dveh 
steklenic vina in zjutraj pijem 

»mačkasto« kavo s čisto 
vestjo?«

»Moj oča je velke ekolog. 
Sigdar, da sva ge, pijta, če je 

lüft čijste.«

Pride delavec k šefu: 
»Šef, ali me lahko danes 

spustite dve uri prej iz službe? 
Z ženo bi moral po nakupih.«

»Sploh ne pride v poštev!«
»Najlepša hvala. Vedel sem, da 

me ne boste pustili na 
cedilu.«

Vsa razkuštrana 
in neurejena gospodinja 
z vedrom smeti priteče k 

smetnjaku in vpraša smetarja: 
»Ali sem prepozna?«

»Ne, kar skočite noter.«

Sodeč po cenah 
komunalnih storitev iz 

moje pipe teče mineralna voda, 
smeti odvažajo v porscheji, 

dvorišče pa nam pometa 
Cristiano Ronaldo.
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