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SPOROČILO ZA JAVNOST
Poslovno leto 2013 zaključili uspešno!
TUDI V LETU 2014 NAČRTOVANE INVESTICIJE
Lenart, 24. 2. 2014; Kljub težkim gospodarskim razmeram smo v podjetju
Saubermacher Slovenija, d.o.o., zadovoljni s poslovnim letom 2013. V
primerjavi z letom poprej, bomo ohranili prihodke na podobni ravni, nekaj več
kot 21 milijonov evrov, prav tako dobiček. Vrednost investicij, izvedenih v
preteklem letu, je znašala okrog 1,3 milijona evrov, teh je predvidenih kar nekaj
tudi v letu 2014.
Omenjene investicije so v preteklem letu vključevale nabavo novega vozila za
nevarne odpadke, izgradnjo trafo postaje v Lenartu, nakup dodatnega zemljišča v
Vrhniki in nekatere druge manjše investicije. V lanskem letu smo znova veliko
pozornost posvetili tudi komuniciranju z našimi strankami, kjer smo poleg uvedenega
obveščanja na položnicah izvedli tudi e-obveščanje in Univerzalni kontaktni obrazec
na spletu. Prav vse to pa so bili razlogi, da smo v letu 2013 še povečali število
podjetij oz strank, s katerimi sodelujemo. Teh je sedaj nekaj več kot 2.000, obseg pa
se je povečal predvsem na področju malih in srednjih velikih podjetij. Uspešno smo
ohranili tudi sodelovanje z občinami, kjer nam zaupa več kot 67.000 prebivalcev.
Tudi za letošnje leto načrtujemo uspešne rezultate, ki bodo gotovo plod trdega dela
in jasno postavljene vizije. Direktorica mag Mojca Letnik je ob tem dodala:
»Lahko bi rekla, da je bilo preteklo leto izredno težko leto. Bili so vzponi in padci, leto
je prinašalo zelo velike razlike in odstopanja. V začetku leta je tako bilo čutiti zatišje,
kot da se nič ne dogaja na poslovnem področju. Trg je bil v mirovanju, povpraševanj
ni bilo. Potrebno je bilo strniti misli, pogledati, kaj lahko uredimo, da bo boljše, da se
bomo počutili, kot da nas na koncu tunela vendarle čaka luč svetlobe. Druga polovica
leta je bila veliko bolj optimistična. Zavedati pa se moramo, da prihaja čas korenitih
sprememb. Vsaj prihajajoči dve leti še ne smemo in ne moremo pričakovati izboljšav
na trgu. Potrebno bo trdo delo in sodelovanje.«
Tudi letos je tako načrtovanih kar nekaj investicij, ki naj bi omogočile še boljši razvoj
in poslovanje našega podjetja. Načrtujemo namreč uvedbo novega informacijskega
sistema, največja predvidena investicija pa je razširitev centra v Lenartu ter
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dokončanje izgradnje nadstrešnice v Lenartu. Poleg omenjenega so predvidene tudi
druge, redne manjše investicije v opremo in vozila.

O Saubermacher Slovenija:
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 2013 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.
Direktorja podjetja sta mag Mojca Letnik in Rudolf Horvat. Več informacij je na spletni strani
www.saubermacher.si.
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