
Dinos, d. d.
P

R
O

M
O

Odpadni materiali – koristen 
vir surovin in prihodka
Vsak dan v delovnem procesu nastajajo številni 
odpadki. Pravilno in učinkovito upravljanje z njimi 
zahteva veliko strokovnega znanja in redno sledenje 
predpisom, ki urejajo to področje. Vse več odpadnih 
materialov je s pravilnim in doslednim ločevanjem 
mogoče prodati kot surovine za nove izdelke.    

 Odgovorne družbe, kakršna je Dinos, se zavedamo 
pomena svoje aktivne vloge v procesu ravnanja s t. 
i. koristnimi odpadnimi materiali. Smo strokovnjaki 
za pripravo sekundarnih odpadnih materialov za 
industrijsko predelavo in se lahko pohvalimo z več kot 
70-letno tradicijo na tem področju.

 Podjetjem in organizacijam svetujemo in poma-
gamo pri upravljanju z odpadki. Z vsemi deležniki 
gradimo zaupen, trden in trajen poslovni odnos, 
saj samo tako lahko skupaj dosegamo zastavljene 
poslovne in okoljske cilje. Zagotavljamo celovite stori-
tve, prilagojene potrebam trga, in iščemo možnosti 
predelave za nove odpadne materiale, s katerimi se 
vsakodnevno srečujemo.

 Ne le strošek
Ob ustreznem upravljanju vam lahko odpadni mate-
riali namesto stroškov prinašajo poslovne prihodke. 
Ko na primer prenavljate poslovne prostore, skladišča 
ali proizvodno linijo, praviloma nastanejo odpadki: od 
gradbenih in kovinskih do lesenih, steklenih, plastič-
nih, tekstilnih … Ste pomislili, da bi jih prodali in z 
njimi zaslužili?

 Odpadni karton in papir je prav tako koristen 
odpadni material. V Dinosovih zbirnih centrih ga sorti-
ramo in pripravimo za nadaljnjo predelavo. Kot svojim 
partnerjem vam zagotovimo namenske zabojnike 
ustreznih velikosti in poskrbimo za njihovo praznjenje 
– redno ali po dogovoru.  

 V proizvodnji kovinskih in drugih izdelkov prav 
tako dnevno nastajajo velike količine koristnih odpa-
dnih materialov. Odpadna embalaža je poglavje zase, 
se pa njene količine prav tako iz leta v leto večajo. Vse 
več je tudi novih materialov, za katere je treba prilož-
nosti za predelavo šele poiskati.

 Bodite prožni
Prevetrite vaše ustaljene dobre prakse ravnanja z 
odpadnimi materiali, saj se poslovni vzorci spremi-
njajo vse hitreje. Prilagajajte jih razmeram na trgu. 
Odpadni materiali so namreč del vaše lastnine, 
s katero morate učinkovito upravljati. S prodajo 
koristnih odpadnih materialov ali materialov, ki jih ne 
potrebujete več, lahko svojemu podjetju zagotovite 
pomemben vir dodatnih prihodkov.

 Pri tem vam s strokovnim svetovanjem in podporo 
pomagamo v družbi Dinos. To je eden naših osnovnih 
ciljev gospodarnega in učinkovitega 
ravnanja z odpadnimi materiali, k 
vzajemnemu zapiranju snovnih tokov 
pa smo se zavezali tudi v strategiji 
zelenega gospodarstva.

Dinos je povezovalni 
člen med različnimi 

deležniki v krogotoku 
ravnanja s koristnimi 
odpadnimi materiali, 

s katerimi lahko 
ustvarite prihodke.
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