
RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI 
 

Nevarni odpadki so posebna skupina odpadkov, ki svojega imena niso dobili kar tako, saj 

predstavljajo težavo in obremenitev za okolje na skoraj vseh stopnjah svojega obstoja. Že njihova 

proizvodnja obremenjuje okolje, uporaba prav tako, pa tudi pri odstranjevanju moramo biti zelo 

pazljivi. Podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., kot registriran in strokovno usposobljen 

odstranjevalec nevarnih odpadkov ponuja celovito rešitev tega problema tako za lokalne skupnosti, 

podjetja, kot tudi posameznike, ki se zavedajo resnosti tega problema. 

Najpogostejše skupine nevarnih odpadkov so naslednje: 

 OSTANKI ONESNAŽENE EMBALAŽE: ostanki barv, lakov, lepil, posode s preostankom barv in 

lakov, čopiči, krpe, mešala, lopatice, ostanki, onesnaženi z oljem (oljni filtri, embalaža, veziva 

in odpadna olja); 

 BARVE, LAKI, SPREJI, IMPREGNIRNA SREDSTVA, PREMAZI; 

 ODPADNA OLJA: motorna, hidravlična, mazalna, jedilna; 

 ODPADNA ZDRAVILA; 

 RAZREDČILA, ODPADNA TOPILA IN RAZMAŠČEVALNA SREDSTVA: kisline, lugi, belila, čistila, 

specialna čistila, lepila, fotokemikalije; 

 BATERIJE, AKUMULATORJI VSEH VRST: baterijski vložki, baterijski gumbi..., avtomobilski, 

kamionski, traktorski akumulatorji; 

 ŽIVOSREBRNI (Hg) TERMOMETRI IN OSTALI ŽIVOSREBRNI INSTRUMENTI; 

 NEONSKA IN HALOGENSKA SVETILA; 

 ODPADNA ZAŠČITNA SREDSTVA: škropiva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, 

poljedelstva. 

S strokovno usposobljeno ekipo, ki jo vodi magister kemije in tehničnimi ter prevoznimi sredstvi, ki 

zadovoljujejo zelo zahtevnim evropskim standardom nudi dve vrsti storitev: 

Zbiranje nevarnih odpadkov v posebnih akcijah, ki so ponavadi organizirane v okviru občin. V teh 

akcijah občani prinesejo ločene nevarne odpadke na zbirna mesta, kjer jih prevzame kemik in jih 

razvrsti v posamezne skupine. 

Za celotno izvedbo akcije, organizacijo, obveščanje lokalnega prebivalstva, prevzem in strokovno 

uničenje nevarnih odpadkov, dostavo evidenčnih listov o ravnanju z nevarnimi odpadki, poskrbi 

podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. . 

Sodelovanje s podjetji in posamezniki, ki imajo pri svojem vsakdanjem delu opravka z nevarnimi 

snovmi (trgovine z ostanki barv in lakov, veterinarske ambulante, lekarne, kmetovalci z ostanki 

škropiv zaščitnih sredstev, zdravstvene postaje s kužnim materialom...). 

Z zainteresiranimi strankami imamo sklenjene "Pogodbe o odstranjevanju nevarnih odpadkov", s 

katero ponudimo celovito rešitev problema, od ustrezne embalaže, v kateri se zbirajo ostanki 

nevarnih snovi in se na koncu zaplombirajo do ustreznih evidenčnih listov, ki jih stranke potrebujejo 

za določene inšpekcijske službe. 

Odstranjevanje teh odpadkov se izvrši na poziv stranke. Nevarne snovi predstavljajo glede na količino 

le majhen delež celotnih odpadkov, lahko pa okolju prizadenejo hudo škodo, zato jih je treba 

obravnavati skrajno resno. 



Za celovito rešitev problema nevarnih odpadkov smo dosegljivi na telefonski številki (02) 620 23 00 . 

 


