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UPRAVLJANJE Z ODPADKI– 
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POSLANSTVO

Odpadki nastajajo povsod – doma, pri delu, v 
prostem času. V Snagi se osredotočamo na vaše 
poslovno okolje, ki je ogledalo vašega odnosa do 
dela in mora biti urejeno ter čisto, sistem ravnanja 
z odpadki pa prilagojen dejanskim potrebam vaše 
dejavnosti in stroškovno optimalen. 

Ne veste, kako bi se lotili urejanja sistema ravnanja z 
odpadki v vašem podjetju? Zaupajte nam in 
pripravili vam bomo , s 
katerim se boste za zmeraj otresli te skrbi, vaše 
podjetje pa se bo lahko pohvalilo tudi z 
odgovornim odnosom do okolja. Več desetletij 
izkušenj in najnovejša tehnologija na področju 
ravnanja z odpadki so naša odlika, ki vam 
zagotavljajo pomembno prednost, saj omogočajo 
stroškovno optimizacijo v podjetju. 



Gospodarstvu 
zagotavljamo ločeno 
zbiranje odpadkov. 



PRIPRAVIMO INDIVIDUALNI 
NAČRT RAVNANJA Z 
ODPADKI

Za vašo dejavnost pripravimo individualni načrt 
ravnanja z odpadki, ki bo prilagojen vašim potrebam 
in stroškovno optimalen. S posvetom, ki ga opravite 
z našimi strokovno usposobljenimi svetovalci, 
skupaj določimo način, s katerim boste odpadke 
odstranjevali v skladu z vsemi predpisi in družbeno 
odgovorno. Z načinom ravnanja z odpadki dokažite, 
da se zavedate svoje odgovornosti do okolja. Hitro, 
učinkovito in ugodno.

POSKRBIMO ZA VSE VRSTE 
ODPADKOV

Upravljamo z različnimi vrstami odpadkov. Vsaka  
naša storitev bo opravljena strokovno in 
kakovostno, s tehnično ustreznimi in sodobno 
opremljenimi vozili ter v skladu z veljavnimi 
predpisi. Poskrbimo za prevoz do centra za 
predelavo, kjer opravimo tehtanje in uredimo vso 
predpisano dokumentacijo. Poskrbimo za:

ločeno zbiranje odpadkov na lastnem
ekološkem otoku,
ločeno zbiranje odpadkov v kontejnerjih
različnih velikosti,
zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,

strokovno uničenje dokumentacije



00



ZAHTEVNEJŠE ZBIRANJE 
IN ODVOZ ODPADKOV

Naš vozni park šteje več kot 100 vozil, med 
njimi tudi vozila za prevoz posebnih vrst tovora, 
ne samo odpadkov. Ponujamo vam stroškovno 
optimalne storitve za zbiranje in transport 
vašega posebnega tovora. 

Med njimi:  
najem kontejnerjev različnih prostornin,
nalaganje tovora z nakladalno roko,
možnost strojnega nakladanja in razkladanja,
odvozi z dodatno prikolico in
nakladanje s paletnim dvigalom.

KESONSKO ZBIRANJE 
IN ODVOZ ODPADKOV 
PO VAŠI MERI 

Zagotovo ste se že znašli v situaciji, ko ste 
nujno potrebovali keson, ki bi ga napolnili z 
odpadki. Razpolagamo  kesoni 
različnih prostornin. Za zmanjšanje stroškov 
njihove odstranitve vam predlagamo ločevanje, 
zato nudimo: 

zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov po
posameznih skupinah:
 - leseni,
 - zeleni obrez,
 - gradbeni,
 - papir in karton,
 - plastika,
 - kovine in
 - kosovni odpadki.
individualni dogovor o dostavi kesona za
določeno vrsto odpadkov in njegovem
odvozu,
različne prostornine kesonov glede na vaše
potrebe, od 5 do 20 kubičnih metrov,
možnost nakladanja s samonakladalno roko.



SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in 
druge komunalne storitve, d.o.o.

Nasipna ulica 64
SI-2000 Maribor

T: +386 (0)2 620 58 00
 +386 (0)2 620 58 73

E: kesoni@snaga-mb.si
W: www.snaga-mb.si


