Sporočilo za javnost

NOVOST! Mobilna aplikacija za bolj transparentno in enostavno
komuniciranje z nami kot izvajalcem GJS.

Uspešno zaključen tokrat že 10. jubilejni zajtrk z župani
Murska sobota, 13. januar 2015 - Da bi tudi v letu 2015 obeležili uspešno in strateško
naravnano sodelovanje z občinami, smo v podjetju Saubermacher Slovenija, d. o. o.,
vnovič pripravili tradicionalni zajtrk z župani, tokrat že 10. po vrsti. Zajtrka so se izmed
16-ih predstavnikov občin udeležili župani 11-ih občin, svojo prisotnost pa so
opravičili župani občin Gornja Radgona, Bled, Škofja Loka, Železniki in Rače-Fram.
Namen srečanje je bilo podati zahvalo ob zaključku uspešnega leta ter vstopiti v novo leto z
optimizmom in zagnanostjo. V letošnjem letu smo se s predstavniki občin zbrali v Gostilni
Eder, v Sv. Ani v Slovenskih goricah. Zbrane župane sta ob pričetku nagovorila direktorja, ki
sta pozdravila številne župane, ki so jim občani ponovno zaupali mandat in seveda tudi nove
župane, ki jim je bila ta naloga zaupana prvič. Direktorica Saubermacher Slovenija mag.
Mojca Letnik je ob tem povedala:
»Leto 2014 je bilo na področju gospodarskih javnih služb zelo pestro in raznoliko. Veseli
smo, da nam je uspelo realizirati vrsto projektov, čeprav so gospodarske razmere v Sloveniji
vse težje in zasebnemu sektorju mnogokrat nenaklonjene. Na državnem nivoju je vladalo
precejšnje »mrtvilo«, sprejet je bil le en predpis, in to je Uredba o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Tako imamo še zmeraj kar nekaj odprtih
ciljev, ki bi jih v letu 2015 radi še izboljšali, in tako omogočili krajanom bolj urejene razmere
na področju odpadkov. Še zmeraj namreč pogrešamo krovni predpis o ravnanju s
komunalnimi odpadki, ki bo natančno določil obseg dejavnosti javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki. Prav tako je področje ravnanja z odpadno embalažo neurejeno, zato
na mnogih dvoriščih komunalnih podjetij ostaja ne prevzeta odpadna embalaža s strani
pooblaščenih družb za ravnanje s komunalnimi odpadki. Precej je še nejasnosti na področju
oblikovanja cen komunalnih storitev, predvsem kar se tiče poračunov. Vse izrečene in še
nekatere druge postavke bi bilo treba urediti ter posledično izboljšati razmere za ustrezno
ravnanje z odpadki in skrb za naše okolje.«

Tudi direktor Rudolf Horvat je vsem predstavnikom izrazil zahvalo ter podal nekaj
podatkov, ki dodobra orisujejo preteklo leto:
»V veliko veselje nam je, da družba Saubermacher Slovenija, d.o.o., tudi v tem letu izvaja
GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v 16-ih slovenskih občinah, v večini primerov vse tri
javne službe, v nekaterih pa bodisi samo zbiranje ali le obdelavo in odlaganje. V letu 2014
smo tako v okviru GJS zbrali 5.735 ton mešanih komunalnih odpadkov, 4.733 ton odpadne
embalaže, 1.269 ton drugih ločenih frakcij ter 3.033 ton biološko razgradljivih odpadkov –
skupaj torej čez 14.770 ton komunalnih odpadkov.

Da bi ugotovili, kako naši uporabniki vestno in pravilno ločujejo svoje odpadke, smo v
jesenskem času izvedli kontrolo sestave odpadkov ter pri tem spoznali, da je še precej
možnosti na področju zmanjševanja mešanih komunalnih odpadkov. V povprečnem vzorcu
se je namreč našlo do 20 % bioloških odpadkov, do 15 % odpadne embalaže, do 5 %
papirja, … S tovrstnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu. Aktivnosti na
področju GJS bomo še naprej usmerjali k pospeševanju ločenega zbiranja komunalnih
odpadkov, v okviru projekta Zerro Waste, s katerim želimo še dodatno, v sodelovanju s
povzročitelji odpadkov, zmanjševati količine odpadkov za odlaganje, ki lahko pozitivno
vplivajo na stroške uporabnikov storitev.«
Na letošnjem srečanju smo županom predstavili tudi posebno novost, in sicer Saubermacher
mobilno aplikacijo, ki bo njihovim občankam in občanom od sedaj naprej omogočala še bolj
transparentno in enostavno komuniciranje z nami. Poleg urnikov odvoza odpadkov, navodil
za ustrezno ločevanje, sprememb in dodatnih storitev, ki jih na tem področju krajani lahko
koristijo, je bistvo omenjene mobilne aplikacije tudi to, da občanke in občani dobro poznajo
svojega izvajalca gospodarske javne službe na področju odpadkov. Vsekakor pa je to
napreden način komuniciranja, ki večje zadovoljstvo krajanov, posledično pa lažje uvajanje
določenih sprememb na področju GJS.

