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SPOROČILO ZA JAVNOST
Voznik park bogatejši za novo delovno vozilo Kanal-jet
NAKUP NOVEGA DELOVNEGA VOZILA PRINAŠA 4 DODATNA
DELOVNA MESTA
Vozni park podjetja Saubermacher Slovenija šteje okrog 110 vozil, katerim smo
v mesecu maju dodali še eno, novo delovno vozilo Kanal-jet. Slednje je bilo z
30 % financirano iz strani Ministrstva Republike Slovenije za gospodarski
razvoj in tehnologijo. Zaradi tehničnih specifikacij novega vozila bomo v
podjetju zaposlili dodatne 4 osebe.
Za vozilo, ki bo služilo predvsem na področju Slovenije, kot transportni delovni stroj pa tudi v
Avstriji, na Hrvaškem, Madžarskem in drugje, smo pridobili 30 % nepovratnih sredstev, kar
znaša kar 119.700,00 EUR. Sredstva smo prejeli preko »Četrtega javnega razpisa za
sofinanciranje začetih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju
izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015«, na katerega smo
se prijavili v letu 2012.
Kanal – jet, kot se imenuje novo delovno vozilo, je tehnično bolj zmogljivo od ostalih, ki jih
imamo trenutno v našem voznem parku, služilo pa bo predvsem na področju dela z
nevarnimi odpadki. Namenjeno je namreč za zbiranje topil, emulzij in muljev. Z njim bomo
čistili lovilce olj, maščobe, peskolove, zahtevne industrijske naprave in objekte. Vozilo ima
med drugimi tudi prekucnik, vakuumsko napravo, kamero za vzvratno vožnjo, rotacijsko
črpalko,visokotlačno črpalko za čiščenje kanalizacijskih vodov in priklopnik. Zaradi več
prekatnega rezervoarja lahko pri strankah istočasno zbiramo več različnih nevarnih
odpadkov. Prav zaradi zgoraj omenjenih, nekoliko zahtevnejših tehničnih specifikacij, bomo
za upravljanje novega delovnega vozila zaposlili tudi nove 4 osebe.
Nakup vozila je bil zaradi ekonomičnosti, racionalnosti, zahtev trga po funkcionalnosti vozila
ter potrebe po obnavljanju in modernizaciji zastarelega voznega parka nujen, je pojasnila
direktorica Saubermacher Slovenija, mag Mojca Letnik, ki je ob tem še povedala:
»Nabava novega delovnega vozila Kanal-jet je vsekakor pozitivna in dobrodošla okrepitev
obstoječega voznega parka, ki šteje kar 110 delovnih vozil. Slednjega imamo namen
obnavljati tudi v prihodnje, saj bomo le na tak način lahko sledili zahtevam trga, pa tudi
zahtevam ekološke sprejemljivosti in varstva okolja.
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O Saubermacherju:
Saubermacher Slovenija, d.o.o., je že 23 let registrirana in pooblaščena družba za izvajanje
storitev gospodarnega ravnanja z odpadki. S široko paleto storitev nudijo celovito rešitev za
vaše odpadke. Temeljno vodilo podjetja Saubermacher Slovenija je tako »za življenja vredno
okolje«, kar vključuje partnerski odnos do strank, poslovnih partnerjev, okolja in zaposlenih.
Družba je tudi v letu 2011 poslovala na treh lokacijah – v Murski Soboti, Lenartu in
Kidričevem. V Murski Soboti je koncentrirana prodajna služba, v Lenartu operativno izvajanje
zbiranja, skladiščenja, predelave, sortiranja … nenevarnih odpadkov in prehodno
skladiščenje manjših količin nevarnih odpadkov. V Lenartu se nahajajo tudi poslovnofinančne službe z računovodstvom, kadrovsko službo, financami in kontrolingom. V
Kidričevem ostaja izključno začasno skladiščenje in določene obdelave nevarnih odpadkov.
V podjetju Saubermacher Slovenija je bilo na dan 31.3.2013 156 zaposlenih. Direktorja
podjetja sta mag Mojca Letnik in Rudolf Horvat. Več informacij je na spletni strani
www.saubermacher.si.
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