
O Podjetju

POSLANSTVO IN VIZIJA PODJETJA

Podjetje ECOPLUS d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2005.  Smo vodilno podjetje na 
področju čiščenja rezervoarjev za naftne derivate, rezervoarjev za ostale snovi in 
tehnološke kanalizacije. Poskrbimo za odvoz različnih odpadkov in njihovo  uničenje 
na ekološki način. Z uspešnim poslovanjem si želimo okolju prijaznega gospodarjenja 
z odpadki ter zagotavljanje zdravega okolja za življenje. 

CILJI PODJETJA

Zaposleni v organizaciji smo skladno s politiko kakovosti posebej pozorni na 
zadovoljstvo strank in kakovost opravljene storitve, ki je tudi naš osrednji cilj. Doseči 
ga skušamo s preseganjem zahtev naših strank, stalnim sistematičnim merjenjem 
njihovega zadovoljstva in izvajanjem ustreznih ukrepov. Z uspešnim poslovanjem 
si želimo v naslednjih letih pridobiti večji del pokritosti tržišča in pri tem povečati 
prezpoznavnost podjetja v širšem okolju.

“Zavedamo se odgovornosti do okolja, 
zato skupaj prispevajmo k naši boljši prihodnosti. “

Martin Jenko, direktor

Pomoč strankam
Vaša naročila in vprašanja 
sprejemamo tudi po
elektronski pošti.

Elektronska pošta
info@ecoplus.si

Kontakt in informacije
+ 386 (0)1 546 50 15

nAŠE STORITVE

Sledite nam: 

Čiščenje rezervoarjev
Razrez rezervoarjev
Filtriranje goriv in olj
Filtracija - dehidracija mulja
Čiščenje avtopralnic
Čiščenje asfaltnih površin
Pregled s kamero
Čiščenje lovilcev olj
Čiščenje maščobolovilcev
Čiščenje obdelovalnih strojev
Prevzem odpadkov
Odvoz odpadkov
Čiščenje kanalizacije
Praznenje greznic in čistilnih naprav

ECOPLUS d.o.o., Čiščenje okolja 
Trpinčeva ulica 108
1000 Ljubljana - Slovenija
Davčna številka: SI 51003848

Kje nas najdete:

Napredne okoljevarstvene rešitve za več vrst podjetij. 

V zadnjih letih smo prispevali k 

uresničitvi mnogih projektov, 

za katere smo nudili odlične 

individualne rešitve ter 

strokoven pristop.



STORITVE ZA mala 
IN velika PODJETJA

ZANESLJIVE STORITVE ZA 
ZANESLJIVA PODJETJA

Profesionalne rešitve z zanesljivostjo.

WWW.                           .SI

V določenem časovnem obdobju se nečistoče v naftnih derivatih 
začnejo usedati na dnu rezervoarja kot mulj. V primeru, da 
sesalna cev črpalke posesa mulj, je lahko posledica resna okvara 
naprave ali stroja, ki za svoje obratovanje potrebuje gorivo iz 
naftnih derivatov.

Pri čiščenju rezervoarjev se uporablja posebna oprema in orodje, 
prilagojena za ta namen. Zaščitna delovna sredstva, sistem 
za filtracijo goriva, neiskreče orodje in sesalno tlačno vozilo z 
visokotlačno vodno črpalko. 

PODALJŠUJEMO ŽIVLJENJSKO DOBO REZERVOARJA.

Zaradi različnih večletnih procesov se v rezervoarju začne nabirati določena količina usedlin in vode. Le-ta 
je odvisna od značilnosti in količine medija, starosti rezervoarja ter kakovosti naftnega derivata. Za najboljšo 
delovanje priporočamo nakup goriva pri zanesljivih dobaviteljih. 

V kolikor se vam pojavljajo motnje pri pretoku goriva, je potrebno rezervoar izprazniti in gorivo prečrpati. 
Pomembno je, da sesalni koš ne sega do dna rezervoarja, ker s tem nečistoče dostopajo do kurilne naprave. 
V našem podjetju vam poleg vzdrževanja in čiščenja rezervoarjev, ustrezno odstranimo odpadek in ga odpeljemo 
na uničenje. 

Zaščitimo in preprečujemo onesnaževanje okolja pred razlitjem.

PREDNOSTI:

Redno vzdrževanje zniža stroške.

Preprečujemo okvaro gorilnika.

Preprečujemo poškodbe pred korozijo.

Individualno strokovno svetujemo.

ČIŠCENJE REZERVOARJEV



odklopimo vse povezave na rezervoarju, 
obstoječe gorivo prečrpamo in prefiltriramo, 
izpraznimo mulj in očistimo rezervoar, 
rezervoar napolnimo z inertnim plinom in 
s tem preprečimo nevarnost eksplozije,
rezervoar razrežemo,
odpadek odpeljemo na uničenje.

V primeru, da je delež nečistoč v gorivu previsok in gorivo izgublja na kurilni 
vrednosti, ga je potrebno prefiltrirati. V nasprotnem primeru lahko nečistoče 
povzročijo resnejšo okvaro naprave ali stroja. 
Filtriramo skozi: 
grobi filtrirni vložek, 
fin filtrirni vložek (velikost por 5 µm).

FILTRACIJA 

Odslužen rezervoar naftnih derivatov najprej 
očistimo, razrežemo in odpeljemo. V primeru, da 
je potrebno, uredimo tudi izkop. V kolikor bi želeli 
rezervoar pustiti vkopan, ga očistimo, napolnimo z 
inertnim plinom ter zapečatimo.

Skozi različne procese uporabe olj, se začnejo nečistoče hitro vezati na hidravlično olje. Takrat je potrebna filtracija za 
vzpostavitev zanesljivosti delovanja hidravličnega sistema. Za odstranjevanje umazanije uporabimo različne filtrne vložke, 
ki jih prilagodimo lastnostim olja in njegovi uporabi. 

FILTRACIJA HIDRAVLICNIH OLJ

POSTOPEK RAZREZA: 

RAZREZ REZERVOARJEV

FILTRIRANJE GORIV IN OLJ

S filtriranjem omogočimo čistost olja. 

Upočasnimo proces staranja olja.

Izboljšujemo življenjsko dobo mazalnih olj.

Izognemo se dragim popravilom in časovnim 

intervalom brez obratovanja.

PREDNOSTI FILTRIRANJA GORIV:

Počrpano vodo, mulj iz lovilcev olj ter avtopralnic skozi črpalko doziramo v filtrirno stiskalnico. Opremljena je z enoto 
za predpripravo vode in muljev, katera v filtrirni element stiskalnice avtomatsko dozira različne snovi. Stiskalnica nato za 
odstranjevanje vode uporablja gravitacijsko silo in tlak. Mulj se stisne med ploščami in filter platnom, ki nato odpade v 
končno enoto. 

FILTRACIJA - DEHIDRACIJA MULJA

V fazi predpriprave opcijsko uporabljamo postopek 
koagulacije. Gre za fizikalno kemijski postopek pri katerem s 
pomočjo koagulantov manjše delce prisilimo v združevanje 
večjih delcev. 

Posledica nastanka so kosmi ali flokule, ki jih lahko po želji 
še povečamo s pomočjo flokulantov. Imenovani postopek 
imenujemo flokulacija. 

STE ZAMENJALI OGREVALNI SISTEM, IZBRALI DRUG ENERGENT ALI BI SE RADI LE 
ZNEBILI ODSLUŽENEGA REZERVOARJA?

V kolikor prefiltrirane vode ustrezajo 
parametrom jih vrnemo v sistem, drugače jih 
skupaj z dehidriranim blatom odpeljemo v 
nadaljnjo predelavo ali uničenje. 



Za nemoteno delovanje avtopralnic in zagotavljanje 
kakovostnega pranja, je le-te potrebno redno čistiti in 
menjavati vodo. V usedalnikih se ob rednem pranju kmalu 
nakopiči veliko mulja in peska. 

Nečistoče ovirajo nemoteno delovanje avtopralnice, 
umazana voda pa pušča nezaželene sledi na vozilih in ima 
neprijeten vonj.

Voda ne pušča neprijetnega vonja.
Čiste površine brez oblog in umazanije.
Strokovno usposobljeno osebje, ki 
čisti zanesljivo z večletnimi izkušnjami.

PREDNOSTI:

Z rednim vzdrževanjem peskolovov in 

ponikovalnic, se lahko izognete morebitnim 

poplavnim tveganjem. 

Nudimo čiščenje zunanje ureditve poslovnih objektov z najboljšo strojno opremo. S primernimi stroji očistimo večje 
talne površine, kjer se nabirajo madeži od gostega pretoka vozil. S čiščenjem odstranimo mah, madeže, sledi gum ter 
pesek. Omogočimo odstranjevanje madežev od olja in goriv ter pomladimo izgled zunanjih površin. 

Strokovni vzdrževalci s potrebnim znanjem in izkušnjami 
očistijo površine v vseh posebno zahtevnih razmerah. 
Vključujejo čiščenje na težko dostopnih mestih, na višini, v 
vseh vremenskih razmerah. Tovrstno čiščenje predvideva 
uporabo posebnih čistilnih strojev, sredstev in metod.

Poslovne stavbe in trgovski centri, kjer 

je pretočnost ljudi večja, svetujemo 

preventivne preglede sanitarnih 

prostorov v izogib intervencijam.

Pred sanacijo cevi je potrebno pregledati kanalizacijsko 

cev z video kamero. Nepotreben izkop predstavlja 

strošek še preden lahko ugotovimo kakšna je poškodba 

na cevovodih. Ko ugotovimo vzrok za nepretočnost, vam 

svetujemo glede metode sanacije, ki jo lahko opravimo mi. 

Potisne kamere so primerne za cevi od 
4 cm do 100 cm premera. 
Z njimi lahko pregledamo kanalizacijo, 
odtočne ter vertikalne cevi. 

ČIŠCENJE aVTOPRALNIC

PESKOLOVI IN PONIKOVALNICE

revizijski jaški,
cestišča,
peskolovi,
usedalniki.

črpališča,
deževni bazeni,
čistilne naprave,
javna parkirišča,

LOKACIJE ČIŠČENJA:

ČIŠČENJE aSFALTNIH pOVRŠIN

PREGLED S KAMERO

Meteorno pretočnost lahko ovira 

nanošeni material, katerega lahko 

odstranimo le s preventivnim in 

rednim čiščenjem.



Deluje po principu gravitacije ter pri svojem 
delovanju zmanjšuje hitrost padavinske oziroma 
meteorne vode. Bencin, olje, kurilno olje in druge 
lahke tekočine se zaradi svoje nizke specifične teže, 
dvignejo na gladino.  Prečiščena voda nato odteče v 
odvodni kanalizacijski sistem in zavaruje podtalnico, 
da mineralna olja ne pridejo v potoke, jezera, reke 
in ribnike. 

LOVILec OLJ

Lovilec olj je potrebno redno pregledovati in 
vzdrževati v skladu z veljavno zakonodajo in 
navodili proizvajalca, ki so zapisana v poslovniku 
lovilca olj.

Iz lovilca olj izčrpamo vodo in mulj ter ga temeljito 
očistimo. Pregledamo in očistimo  vgrajene 
naprave in sisteme; vtočne in iztočne cevi, 
filtre, plovce in ventile. Po končanem čiščenju 
v obratovalni dnevnik lovilca olj vpišemo datum 
čiščenja in morebitne opombe. 

Celotno storitev izvedbe postopka.
Vodenje obratovalnega dnevnika. 
Izpis poslovnika vaše naprave.
Zanesljivo ter strokovno čiščenje.
Okolju prijazno odstranjevanje odpadka. 
Optimalno delovanje naprave.

Podjetje lahko odpadno vodo prečisti 

in vrne v lovilec olj ali jo uporabi pri 

opravljanju svojih storitev in tako 

skrbi za ponovno uporabo vode in 

zmanjšanje količin vode.

POSTOPEK CISCENJA IN 
VZDRŽEVANJA:

NUDIMO VAM:

LOVILCI OLJ S KOALESCENTIM FILTROM IN OBVODNICO

Delujejo podobno kot gravitacijski lovilci, njihova posebnost je koalescentni filter, ki iz odpadne vode ločuje male 
molekule ogljikovodikov, katerih ni možno prečistiti po gravitacijskem postopku, saj zaradi svoje majhnosti kljub 
vzgonu ne ostanejo na površju. V koalescentni enoti se molekule ogljikovodikov adhezijsko sprimejo na koalescentni 
material. Na njem se povežejo v tanko plast in ob dosegu primerne velikosti s pomočjo vzgona splavajo na površje.

Lovilci z obvodnico se uporabljajo za čiščenje odpadnih 
voda na velikih cestnih površinah z gostim gibljivim ali 
stoječim prometom. Še posebej tam, kjer se lahke 
tekočine oziroma ostanki goriv nabirajo na površini kot 
posledica prometa (javne ceste, avtoceste, parkirišča 
in parkirne hiše). Ob pojavu meteorne vode se lahke 
tekočine pričnejo zbirati in stečejo v lovilec, kjer se 
olja ločijo, viški čiste meteorne vode pa stečejo skozi 
obvodnico, ki prepreči poplavljanje površine.

Za preprečevanje zamašitve odtokov v industrijskih in 
gospodinjskih obratih, priporočamo redno vzdrževanje in 
čiščenje lovilnikov maščob. Nudimo učinkovite rešitve za 
pravilno delovanje maščobolovilcev, iz katerih preprečujemo 
odtekanje zamaščene vode  v naravno okolje.

ČIŠcENJE lovilcev olj

MAŠČOBOLOVILCI

Z rednim čiščenjem zagotovimo optimalno delovanje.

Zanesljiva izvedba z uporabo sodobnih vozil in opreme.

S strokovnim pristopom se znebimo neprijetnih vonjav.

Opravimo mesečne preglede ter prevzamemo odpadek.

PREDNOSTI:



Smo med prvimi podjetji, ki se je začelo 

ukvarjati s čiščenjem obdelovalnih strojev 

ter si zagotovili večletne bogate izkušnje. 

Zagotovljamo hitro in natančno čiščenje s 

strokovno usposobljenim kadrom.

Današnji proizvodni obrati delujejo 24 ur na dan, skoraj vse dni v letu. Pri taki obremenjenosti je zelo pomembno redno 
vzdrževanje obdelovalnih strojev. Obdelovalne stroje profesionalno očistimo z detergentom, ki odstrani tudi bakterije, 
ki se namnožijo v hladilni tekočini in lahko povzročijo hude kožne reakcije. Med čiščenjem odstranimo staro hladilno 
tekočino, ki jo v podjetju oddamo v ustrezno predelavo. 

Natančno čiščenje in maksimalna storilnost sta 

temelj, ki nam omogoča, da vaša naročila kvalitetno 

opravimo.

Med obdelovalnim procesom obdelave kovin 
prihaja do visokih temperatur zaradi trenja med 
obdelovancem in orodjem. Za zaščito orodja pred 
pregretjem in za zagotovitev ustreznega mazanja, se 
v obdelovalnih strojih uporablja emulzija kot hladilno 
mazalno sredstvo. Med delovanjem stroja v emulzijo 
prehajajo olja iz vodil, olje iz hidravličnega sistema 
in nečistoče med obdelovanjem obdelovanca, kar 
zmanjša sposobnost emulzije. Izrabljeno hladilno 
mazalno sredstvo posesamo iz stroja, jo prefiltriramo 
ter očistimo stroj. 

Čiščenje obdelovalnih strojev prilagodimo željam 
stranke. V kolikor so v emulziji prisotne bakterije, 
nekaj dni pred samim čiščenjem v emulzijo 
vlijemo baktericid. Čiščenje obdelovalnih strojev 
smo razdelili na:

čiščenje celotnega stroja, 
čiščenje obdelovalnega prostora,  
čiščenje rezervoarja emulzije, 
čiščenje filtrirnih naprav za emulzijo in 
praznjenje rezervoarja emulzije.

CISCENJE OBDELOVALNIH STROJEV:

ČIšcENJE OBDELOVALNIH STROJEV

DELOVANJE:

Zadovoljstvo kupcev.

Kvalitetno čiščenje strojev.

Hiter odzivni čas.

Visoka tehnološka opremljenost.

Možnost čiščenja večjih proizvodnih kapacitet.

Strokovno usposobljen kader.

PREDNOSTI:

Po čiščenju v stroj na željo stranke natočimo 

svežo emulzijo, oziroma lahko staro emulzijo 

prefiltriramo in vrnemo nazaj v stroj.
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PREVZEM ODPADKOV

PREPUSTITE TO 
SKRB NAM.

Varno in zanesljivo prevzemanje odpadkov. 

WWW.                           .SI

Po opravljeni storitvi vam zagotovimo, da se odpadek uniči na ekološko prijazen način ter 

vam za opravljeno storitev izdamo evidenčni list. 

Uspeh podjetij temelji na posvečanju svoji dejavnosti in doseganju njihovih ciljev. Skrb za zbiranje in ločevanje 
odpadkov, se je izkazala za nekakovostno, saj podjetja preprosto ne uspejo postoriti dovolj zahtev na vseh področjih. 
Da lahko podjetja uspešno sledijo k svojim ciljem, mi poskrbimo za zbiranje in odvoz odpadkov. Ponujamo pomoč 
pri načrtovanju zbiranja odpadkov v podjetju, dobavimo potrebno opremo za varno skladiščenje in naredimo načrt 
gospodarjenja z odpadki. 

SHEMA ODPADKOV



PREVZEM ODPADKOV

V podjetju Ecoplus skrbimo za prevzem nevarnih in nenevarnih odpadkov ter za 
njihovo zakonsko določeno predelavo. Odpadke prevzemajo usposobljeni delavci, 
ki pravilno skrbijo za ravnanje z nevarnimi odpadki. 

Zaradi nevarnih lastnosti lahko z nepremišljenim odlaganjem povzročamo škodo 
okolju in zdravju. Onesnažujemo podtalnico in ogrozimo lastno zdravje nas ter 
drugih. V izogib škodi, vam nevarne odpadke prevzamemo na mestu nastanka in 
ravnamo z njimi s strogimi določili okoljevarstvene zakonodaje. 

NEVARNI ODPADKI, ki potrebujejo 
posebno ravnanje:

Za dodatne informacije ali je odpadek 

nevaren ali ne, se lahko prepričamo 

tudi s pomočjo varnostnega lista 

ali posredujete varnostni list na naš 

elektronski naslov.  

kovinska industrija, 

avtoservisi, avtokleparske ter avtoličarkse 

delavnice, 

proizvodni in storitveni obrati,

mizarske delavnice,

čistilne naprave.

Podjetje Ecoplus je vpisano v evidenco kot zbiralec odpadkov za nevarne in nenevarne odpadke, ki nastajajo v 
proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Odpadke zbiramo na območju celotne Slovenije v dogovorjenih terminih ali 
po posameznem naročilu. Ob prevzemu vam zagotovimo strokoven pristop usposobljenega kadra ter nudimo 
svetovanje o ravnanju z odpadki. Opravljena storitev je skladna z okoljevarstveno zakonodajo in predpisi s področja 
ravnanja z odpadki.

odvoz ODPADKOV

Usposobljen kader, ki skrbi za pravilno prevzemanje. 

Ob prevzemu odpadkov ne motimo vaših procesov. 

Odpadek odstranimo po pravilih okoljske učinkovitosti.

Odpadek oddamo na uničenje ali predelavo.  

Delujemo na območju celotne Slovenije.

PREDNOSTI:

MESTA PREVZEMANJA ODPADKOV:

mineralna olja, 
tekočine, ki vsebujejo olja, 
mulji iz lovilcev olj, kovinski mulj in drugi mulji,
strojne emulzije, 
tekočine proti zmrzovanju, 
zavorne tekočine,
absorbenti, 
oljna in zračna filtrirna sredstva,
čistilne krpe, 
embalaža, ki vsebuje nevarne snovi,
laboratorijske in zavržene kemikalije,
akumulatorji, baterije, električna in elektronska oprema.
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STORITVE ZA
GOSPODINJSTVA in 
velika podjetja

NAJLAŽJA ODLOČITEV 
ZA VAŠO BREZSKRBNOST

Fleksibilne storitve prilagojene vam. 
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ČišČenje KANALIZACIJE

Z leti se na stene kanalizacijskih cevi odlagajo 
minerali, maščobe in druga umazanija. Za nemoteno 
delovanje kanalizacijskega sistema je potrebno 
vršiti preventivne preglede, ki preprečujejo večje 
mehanske poškodbe odtočnih cevi. V izogib 
mnogim nevšečnostim in posledično zamašitvi, vam 
kanalizacijski sistem pregledamo ter po potrebi očistimo.

PRAZNJENJE GREZNIC IN ČISTILNIH NAPRAV

Neprijeten vonj in redne zamašitve so posledica nerednega praznenja 
greznic ter bioloških čistilnih naprav. Za nemoteno delovanje sistema 
je potrebno opravljati redne preglede in praznenja v rednih časovnih 
intervalih. 

Greznični mulj je skoncentriran odpadek, ki povzroča neprijeten vonj 
in je velikokrat posledica zamašitve kanalizacijskega sistema. V skladu 
z Odlokom o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode je 
lastnik greznice dolžan enkrat na 3 leta greznico izprazniti. 

Greznični mulj skladno s predpisi oddamo na komunalni čistilni napravi. 

Storitve, ki so skladne s predpisi o ravnanju z odpadki.

Praznjenje in pregled malih komunalnih čistilnih naprav - MKČN.

Izvajanje analiz odpadne vode.

NUDIMO VAM:

NUdimo vam:

preventivna čiščenja,
intervencijska čiščenja, 
čiščenje cevovodov,
visokotlačno čiščenje več vrst kanalov,
čiščenje vertikalnih odtočnih cevi,
čiščenje odtočnih kanalov; kuhinjski odtoki, 
hišni priključki, 
industrijska kanalizacija, 
vzdrževanje fekalnih črpališč.


