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UREJENO OKOLJE JE NAŠA 
SKUPNA ODGOVORNOST
Celovito upravljamo z odpadki
Skrbimo za poslovne prostore in okolico
Urejamo prireditvene lokacije
Oddajamo oglasni prostor



VAŠ PARTNER V SKRBI ZA
UREJENO OKOLJE IN 
PROSTOR

SNAGA d.o.o. smo podjetje z več kot 50-letno 
tradicijo na področju upravljanja z odpadki in skrbi za 
čisto okolje. Na podlagi strokovnega znanja in bogatih 
izkušenj nudimo celovit nabor storitev na področju 
upravljanja z odpadki, čiščenja poslovnih prostorov in 
okolice, urejanja zelenih površin, urejanja prireditvenih 
lokacij in oglaševanja.

Zagotavljamo kakovost storitev v skladu s 
pridobljenimi certifikati

Naše poslovanje temelji na celovitem obvladovanju 
kakovosti. Prepoznavamo vaše potrebe in 
zagotavljamo storitve, ki odgovarjajo vašim 
pričakovanjem. Naš sistem kakovosti je usklajen z 
zahtevami standarda ISO 9001, ustrezno ravnanje z 
okoljem pa z zahtevami standarda ISO 14001.

Smo družbeno odgovorno podjetje

Zavedamo se, da so ob zagotavljanju vrhunskih 
storitev pomembni tudi tisti dejavniki, ki zaposlenim 
in okolju, v katerem delujemo, omogočajo bolj 
kakovostno ter lepše življenje. Naša dolžnost kot 
družbeno odgovornega podjetja je, da v njih nenehno 
vlagamo in jih razvijamo. Smo družini prijazno 
podjetje.

S predanostjo in znanjem skrbimo za čisto in 
zdravo okolje

Vsi zaposleni v Snagi svoje delo opravljamo 
kakovostno, skrbno in odgovorno. Naš kolektiv šteje 
200 strokovno usposobljenih in prijaznih zaposlenih. 
Trudimo se upravičiti vaše zaupanje na temeljih 
zanesljivosti, inovativnosti, celovite ponudbe storitev, 
skrbi za okolje ter prizadevanj za socialno in etično 
poslovanje.

OPRAVLJAMO 
JAVNE GOSPODARSKE 
SLUŽBE

Naše podjetje je zanesljiv partner devetim občinam, v 
katerih izvajamo javno gospodarsko službo ravnanja 
z odpadki:

•	 160 tisoč občanom z 18 smetarskimi vozili 
zagotavljamo dnevni odvoz odpadkov,

•	 letno zberemo približno 29 tisoč ton ostalih 
mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, 
vseh frakcij pa več kot 71 tisoč ton,

•	 skrbimo za več kot 300 ekoloških otokov, na 
katerih se ločeno zbirajo odpadna embalaža, 
papir in odpadno steklo, ter 11 zbirnih centrov, v 
katerih zbiramo 20 različnih frakcij odpadkov.

Z opravljanjem drugih javnih gospodarskih služb 
skrbimo za urejeno in čisto mesto:

•	 čistimo in urejamo javne utrjene in zelene 
površine (parki v Mestni občini Maribor, zimska 
služba, nameščanje in vzdrževanje urbane 
opreme, vzdrževanje javnih sanitarij)

•	 upravljamo z zaprtimi odlagališči, kjer obratujeta 
dve mali plinski elektrarni, ki letno v javno 
elektroenergetsko omrežje oddata elektriko za 
približno 1.000 gospodinjstev

38 občin zaupa naši strokovni oskrbi zavrženih in 
zapuščenih živali:

•	 letno sprejmemo in oskrbimo več kot 500 psov 
in 900 mačk,

•	 v nove domove oddamo približno 470 psov in 
850 mačk,

•	 izobražujemo na področju odgovornega 
lastništva malih živali in krepimo zavest o 
primernem ravnanju s pasjimi iztrebki v urbanem 
okolju.

Zagotavljamo pogoje za dnevno svežo domačo 
ponudbo sadja in zelenjave na mariborskih tržnicah. 
Upravljamo z devetimi lokacijami tržnic v Mestni občini 
Maribor, kjer prodaja več kot 250 različnih ponudnikov. 

Odpadki nastajajo povsod, v gospodinjstvih in gospodarskih dejavnostih.  V Snagi vam 
svetujemo, kako odgovorno ter učinkovito upravljati z odpadki na vseh poslovnih ravneh 
– pri njihovem nastajanju, zbiranju, ločevanju in odpremljanju. 
Izvajamo gospodarsko javno službo in zagotavljamo celovit nabor tržnih storitev za 
upravljanje z odpadki, med njimi zbiranje, ločevanje in odvoz vseh vrst komunalnih, 
nekomunalnih odpadkov ter posebnih odpadkov.

Organizacija prireditve zajema tudi skrb za odpadke in čiščenje prireditvenega prostora. 
Organizatorjem prireditev nudimo storitve komunalnih ureditev prireditvenih prostorov, 
na primer najem in sprotno čiščenje mobilnih sanitarij ter posod za odpadke, postavitev 
varovalnih ograj ter storitve čiščenja po prireditvah.
Pri nas lahko najamete tudi stojnice in mize za organiziranje tematskih sejmov in 
podobnih javnih prireditev. Nudimo izobešanje in izposojo zastav različnih držav in za 
različne priložnosti. 

Delovno okolje je prostor, v katerem preživite večji del dneva, zato se bomo potrudili, da 
se boste v njem dobro počutili. Zagotavljamo kakovostno opravljene podporne storitve, ki 
niso vaša osnovna dejavnost. Skrbimo za čiste in urejene poslovne prostore, gradbišča, 
garaže, proizvodne hale in skladišča. Ob poslovnih objektih urejamo parkirišča, zelene 
površine in kosimo travo, čistimo in odvažamo sneg ter izvajamo druge hišniške in 
vzdrževalne storitve.

Zavedamo se, da je oglaševanje pomemben del promocije poslovnih aktivnosti. Na 
vidnih lokacijah v Mestni občini Maribor vam ponujamo oglasni prostor na plakatnih 
mestih za promocijo vaših aktualnih tržnih aktivnosti, kulturnih, športnih in drugih 
prireditev ter dogodkov.

Celovito upravljamo z odpadki

Urejamo prireditvene lokacije

Skrbimo za poslovne prostore in okolico

Oddajamo oglasni prostor


