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Pomemben člen v snovnih zankah 
krožnega gospodarstva

Podjetjem in organizacijam svetujemo in pomagamo 
pri upravljanju z odpadnimi materiali. Zagotavljamo 
celovite storitve, prilagojene potrebam trga, in išče-
mo možnosti predelave za nove odpadne materiale, 
s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Z vsemi delež-
niki gradimo zaupen, trden in trajen poslovni odnos, 
saj samo tako lahko skupaj dosegamo zastavljene 
poslovne in okoljske cilje. 

Podjetja morajo pogosto preveriti svoje ustaljene 
dobre prakse ravnanja z materiali – tudi odpadnimi 
– saj se poslovni vzorci spreminjajo vse hitreje gle-
de na razmere na trgu. Tudi odpadni materiali so del 
lastnine podjetja, 

zato mora z njimi upravljati prav tako sistematično 
in učinkovito. S prodajo koristnih odpadnih materia-
lov ali materialov, ki jih ne potrebuje več, si podjetje 
lahko zagotovi pomemben vir dodatnih prihodkov. 
Pri tem jim v družbi Dinos pomagamo s strokovnim 
svetovanjem in podporo. To je eden naših osnovnih 
ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z od-
padnimi materiali. 

Letošnje nove evropske direktive o krožnem gospo-
darstvu državam članicam postavljajo ambicioznejše, 

predvsem pa pravno zavezujoče cilje za zvišanje de-
ležev odpadnih materialov, ki morajo v predelavo, in 
zmanjšanje deleža tistih, ki končajo na odlagališčih. 
Prehod v krožno gospodarstvo ne bo omejen le na 
nekaj materialov in sektorjev, ampak bo vključeval 
celotno gospodarstvo ter zajeti vse izdelke in storitve. 

Družba Dinos je in bo tudi v prihodnje pomemben 
strokoven deležnik in povezovalni člen v krogotoku 
ravnanja s koristnimi odpadnimi materiali. 

Dinosovih 6 zvezdic

 ) Za potrebe in želje poslovnih partnerjev 
skrbi odlično usposobljena ekipa.

 ) Dostopni in odzivni smo na kar 19 
lokacijah po vsej Sloveniji. 

 ) Zagotavljamo lastno logistično mrežo, od 
zabojnikov do največjega voznega parka.

 ) Odlikujejo nas tradicija in strokovnost na 
osnovi 70-letnih izkušenj. 

 ) Dosledno izpolnjujemo vse zakonske 
obveznosti in poslujemo transparentno.

 ) Smo aktiven partner v številnih projektih 
krožnega gospodarstva.

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 področju krožnega gospodarstva. 

Dinos, d.d.


