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Organizirate dogodek v svojem podjetju ali javno 
prireditev? Ne glede na velikost dogodka, ki ga 
prirejate, zmeraj je treba poskrbeti za čist in urejen 
prostor, kjer se bodo gostje in obiskovalci dobro 
počutili in se radi vračali. 

Zavedamo se, da je organizacija prireditev povezana 
s številnimi opravili, zato z veseljem tiste, ki so 
povezane s čistočo in odpadki na prireditvenem 
prostoru, prevzamemo mi. Že vrsto let skrbimo 
za čistočo na in po prireditvah v Mariboru ter 
širši okolici. S strokovno usposobljenim kadrom, 
ustrezno strojno opremo in dolgoletnimi izkušnjami 
zagotavljamo kakovostno opravljene storitve.  
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Čiščenje po 
silvestrovanju na 
prostem na trgu Leona 
Štuklja z več kot 15 - 
člansko ekipo in 
s pomočjo dveh 
strojev pometačev.
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ČISTIMO PO PRIREDITVAH

Po zaključeni prireditvi je prireditveni prostor 
potrebno počistiti odpadkov in ga v povrniti v 
prvotno stanje. Da se v množici organizacijskih 
aktivnosti ne boste ukvarjali še s tem, lahko čiščenje 
predate v naše strokovne roke. 
V okviru naših storitev:

vam izdelamo individualni načrt čiščenja 
prireditvenega prostora,
čas čiščenja prilagodimo vašim potrebam in 
zahtevam,
ročno očistimo prireditveni prostor,
strojno očistimo prireditveni prostor ter
odpeljemo in strokovno predamo zbrane 
odpadke.

NUDIMO NAJEM 
KOMUNALNE IN 
SANITARNE OPREME

Kot dober organizator morate poskrbeti, da se bodo 
vaši obiskovalci počutili udobno tudi v sanitarnem 
smislu. Na prireditvenem prostoru namestimo vso 
potrebno komunalno in sanitarno opremo. Vključimo 
jo lahko bodisi v načrt čiščenja ali pa storitev najema 
naročite individualno. Glede na vaša pričakovanja 
o številu obiskovalcev poskrbimo za optimalno 
količino nameščene opreme. 
Nudimo vam:

najem posod različnih volumnov za zbiranje 
odpadkov, 
najem sejemske opreme - hiške in stojnice.



Na leto opremimo 
več kot 50 različnih 
prireditev v Mariboru 
in okolici.
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IZPOSOJAMO IN 
IZOBEŠAMO ZASTAVE

Protokolarne prireditve zahtevajo posebno ureditev. 
Tudi na tem področju smo vaš zanesljiv partner, 
saj razpolagamo z večjim številom zastav različnih 
držav iz Evropske unije in drugod. Poskrbimo za 
njihovo namestitev, ne glede na to, ali se izobešajo 
ali nameščajo. 
Ponujamo:

izposojo zastav številnih različnih držav,
najem stojal za nameščanje zastav,
pranje in likanje zastav ter
izobešanje zastav s primernim vozilom.

ODDAJAMO SEJEMSKO 
OPREMO

Koncerti, razstave, sejmi. Tudi z opremo se je 
potrebno prilagajati prireditvi in kot organizator 
poskrbeti za ustrezno infrastrukturo. Naj bo sejem 
enodnevni ali celomesečni, naše bogate izkušnje 
vam lahko prihranijo marsikatero skrb. Nudimo vam 
najem, dostavo in odvoz naslednje opreme: 

sejemskih pokritih lesenih stojnic,
sejemskih zaprtih lesenih hišk,
sejemskih miz.

Več na: www.snaga-mb.si/sejemska-oprema



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 68

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


