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Dinos

Unirec se povezuje z 
Dinosom

Dinos je na področju zbira-
nja in predelave nenevarnih 

odpadkov eno največjih 
podjetij v Sloveniji. Ker 

ima po vsej državi kar 19 
centrov za zbiranje ali sor-
tiranje odpadnih surovin, 

lahko zagotavlja krajše 
transportne poti in hitro 
reakcijo na potrebe trga.
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Junija sta družbi Dinos in Unirec napovedali 
združitev. Specializirana družba za ravnanje z 
odpadno embalažo Unirec, ki je sicer v 100-od-
stotni lasti Dinosa, tako postaja notranja organi-
zacijska enota enega največjih podjetij, ki se na 
slovenskem trgu z odpadnimi surovinami ukvarja 
že celih 70 let.

Vodstvi obeh družb sta odločitev sprejeli ob po-
membnih obletnicah: Dinos letos praznuje 70 let po-
slovanja, Unirec pa je kot DROE na trgu prisoten 10. 
leto. Predsednik Dinosove uprave Damijan Zorko ob 
tem poudarja: »70 let Dinosa in 10 let Unireca nam 
daje pomembno konkurenčno prednost pri odgovor-
nem ravnanju z odpadki. Naš cilj je ohranjanje narav-
nih virov in trajnostni razvoj družbe. Dinos postaja 
generator razvoja projektov krožnega gospodarstva 
za najširši krog sekundarnih surovin.«

Združitev poslovnim partnerjem ne prinaša sprememb
Z združenjem bodo poslovni partnerji oziroma 

zavezanci celotno področje ravnanja z odpadki, 
ki nastajajo na njihovih dvoriščih, lahko urejali na 
enem mestu – z družbo Dinos, v okviru katere bo bla-
govna znamka Unirec še vedno aktivna. Strokovnost, 
učinkovitost, predvsem pa celovita storitev ravnanja 
z odpadki so pomembne Dinosove tržne prednosti. 
Tako za poslovne partnerje Dinosa kot za Unirecove 
zavezance za ravnanje z odpadno embalažo združi-
tev ne prinaša sprememb. Vsi poslovni procesi tečejo 
nemoteno, pri vseh izvajalcih javnih služb pa bo 
družba Dinos ločeno odpadno embalažo tudi naprej 
prevzemala v tržnem deležu, določenem s strani 
pristojnega ministrstva.

Novi materiali zahtevajo nove pristope v predelavi
»Pred nami je še veliko novih izzivov«, poudarjajo 

na Dinosu. Na eni strani se bo treba še naprej prila-
gajati nestabilnim tržnim razmeram, na drugi strani 
vedno novim zakonodajnim zahtevam in pravilom. 
Bo pa Dinos v prihodnje poslovnim partnerjem 
ponudil nove, konkurenčne programe ravnanja z od-
padnimi surovinami ter načine nadaljnjega ravnanja 
za vedno nove izdelke in nove odpadne materiale. Za 
njih bo treba možnosti recikliranja in predelave šele 
poiskati, saj je še vedno veliko odpadnih materialov 
takih, da je njihova reciklaža zelo otežena ali skoraj 

nemogoča. Predelavo za določene tokove odpadkov 
pa otežuje tudi način njihove oddaje.

Zato si Dinos veliko obeta od napovedanih zakono-
dajnih sprememb na področju ravnanja z odpadki in 
preprečevanja nastajanja odpadkov. »Predlog novega 
operativnega programa in projekta zelenega gospo-
darstva, h kateremu je pristopila vlada, nam dajeta 
upanje, da se bodo nekatere nedorečenosti na podro-
čju ravnanja z odpadki premaknile v pozitivno smer 
in razjasnile. To bi stabiliziralo razmere na trgu do leta 
2030, ko EU napoveduje nove, še ostrejše okoljske 
cilje. Upamo, da bodo ukrepi za dosego ciljev, ki si jih 
v operativnem programu zastavlja Slovenija, razumni 
in izvršljivi, in da se bodo enakopravno upoštevale 
zahteve vseh deležnikov«, poudarjajo na Dinosu.

Zeleno in krožno gospodarstvo sta del Dinosove 
poslovne strategije

Že 70 let izvajajo zeleno gospodarstvo: iz odpa-
dnega v uporabno, za ohranjanje naravnih virov in 
čistejše okolje. Poslovnim partnerjem zagotavljajo 
pravilno, strokovno in kakovostno storitev, in tako 
kot sedem desetletij doslej še naprej Dajejo Industriji 
Nazaj Odpadne Surovine (DINOS). Dolgoletne izku-
šnje in vlaganje v tehnologijo so odlično izhodišče, 
na katerem Dinos gradi projekte krožnega gospodar-
stva oziroma zapiranja tokov sekundarnih surovin.

Na vašem dvorišču bo z 
odpadki lahko odslej up-

ravljalo eno samo podjetje




