
Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. 

 

Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota 

Spletni naslov: www.saubermacher-komunala.si 

 

 

Podjetje Saubermacher-Komunala je bilo ustanovljeno leta 1991 in je danes 

izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju 

18 občin UE Murska Sobota in UE Lendava, kar pomeni zagotavljanje storitev te 

javne službe za cca. 70.000 prebivalcev oziroma 22.000 gospodinjstev. Na 

področju zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov pa smo prisotni na področju 

celotne Slovenije, vse do Primorske.  

 

Poslanstvo podjetja, ki je plod ideje zaposlenih, 

je »Ustvarjamo zdravo okolje«, kar ne pomeni 

samo ustvarjanja zdravega okolja za bivanje 

(čista narava), ampak tudi za zaposlene in ostale 

deležnike (kupce, dobavitelje, lastnike, ožjo in 

širšo družbeno skupnost). Ključne vrednote, ki 

izhajajo tudi iz tako imenovane »hiše«, ki stoji 

na temelju vizije, zgrajena je iz vrednost ter krita 

s poslanstvom in smo jo kot »javno zavezo« 

podpisali vsi zaposleni, so usmerjenost k 

strankam, skrb za zaposlene, poslovna odličnost 

in gospodarnost. 

 

Družbena odgovornost je vpeta v vse segmente našega poslovanja in delovanja, 

saj se zavedamo, da nam le-ta omogoča ohranjanje ekonomske uspešnosti in 

doseganje poslovnih prednosti z izgrajevanjem ugleda in pridobivanjem 

zaupanja ljudi, ki delajo z nami ali živijo v bližini našega podjetja. Ključna 

področja družbene odgovornosti, ki smo jih identificirali v podjetju, so tako: 

zaposleni, dobavitelji, odnos do okolja, odnos do mladih, odnos do kulture in 

športa, odnos do lokalne skupnosti in odnos do državnih inštitucij. Posamezna 

področja družbene odgovornosti so med seboj tesno povezana in se neločljivo 

prepletajo, kažejo pa se skozi številne projekte in vsakodnevne aktivnosti, 

potrjuje pa jih delo v skladu s standardi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, certifikat Excellent SME Slovenia.  

 



Verjamemo, da lahko le z družbeno odgovornim delovanjem uresničujemo 

svoje poslanstvo in  »ustvarjamo zdravo okolje«, zato bomo s takim delom 

nadaljevali tudi v prihodnje. 

 

V Murski Soboti, 12.11.2013 
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