
POGOSTA VPRAŠANJA GLEDE AKCIJE STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE

1. Kaj lahko odvržemo v zabojnik za star papir?
Časopis, revije, knjige, prospekti, katalogi, zvezki, pisma, pisemski in ovojni 
papir, arhivski papir in razrezan papir.

2. Kako se lahko prijavimo?
Prijave na  akcijo zbiranja starega papirja in na natečaj potekajo preko spletne 
prijavnice na naši spletni strani 
 prijava za podjetja in javne organizacije
 prijava za šole in vrtce
Po prijavi je potrebno poklicati podjetje Dinos za rezervacijo zabojnika za star 
papir. Seznam kontaktnih oseb je na voljo tu: kontakti.dinos.pdf

3. Lokacija našega podjetja nam ne omogoča dostavo zabojnika za 
papir.
• Zbirne  točke  zabojnikov starega papirja spremljajte na zemljevidu na 

spletni strani projekta: http://ebm.si/p/star-papir/?kam=spremljaj. Vsaka 
od njih vsebuje informacijo o lokaciji in datumu v aprilu, ko bo zabojnik 
tam. Tako lahko najdete lokacije, ki so blizu vašega podjetja / organizacije 
in tja potem oddate zbrani papir v zabojnik. 

• Prav tako lahko sami dostavite star papir v najbližjo enoto Dinos za 
predelavo (najdete jih na njihovi spletni strani www.dinos.si) .

4. Imamo  manj kot 800 kg starega papirja, kam ga lahko oddamo?
V tem primeru lahko:
• sami dostavite zbrani papir v najbližjo enoto Dinos za predelavo (najdete 

jih na njihovi spletni strani www.dinos.si) ali 
• pa se povežete z lokalno šolo oz. organizacijo, kjer bo 1 dan v mesecu 

aprilu tudi stal zabojnik za papir. Zbirne točke zabojnikov so objavljene na 
zemljevidu na spletni strani http://ebm.si/p/star-papir

5. Kam lahko kot posameznik oddam star papir?
Zbirne  točke  zabojnikov starega papirja bodo objavljene na zemljevidu na 
spletni strani društva http://ebm.si/p/star-papir/?kam=spremljaj, kjer lahko 
vsak občan najde lokacijo in dan, na katerega lahko odda star papir v 
zabojnik. Prav tako,  lahko sami dostavite star papir v najbližjo enoto Dinos za 
predelavo (najdete jih na njihovi spletni strani www.dinos.si) .

6. Kako naj vemo, koliko je 800 kg starega papirja
Približno 2-3 m3  oz. 6 polnih samokolnic.

7. Ali lahko z arhivskim papirjem oddamo tudi registre oz. mape s 
trdimi planicami?
Ne. V primeru večje količine registrov bo Dinos po predhodnem dogovoru 
organiziral izredni prevoz.

8. Ali lahko v zabojnik mečemo tudi razrezan papir? Mora biti ta v 
posebnih škatlah ali kakor koli drugače zapakiran?
V zabojnik lahko mečete tudi razrezan papir in ni ga potrebno polagati v 
škatle ali drugo dodatno embalažo.
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