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DINOS JE VČERAJ V NAKLEM ODPRL NAJVEČJO NALOŽBO V SVOJI ZGODOVINI - 18 MILIJONOV EVROV 

VREDEN PREDELOVALNI CENTER ODPADNE PLOČEVINE, LETOS NAČRTUJEJO MILIJON EVROV DOBIČKA  
 

OGLAS 

"Sreča spremlja hrabre. Z naložbo v Naklem smo postali največje in tehnološko najbolj opremljeno 

podjetje za zbiranje, sortiranje in predelavo sekundarnih surovin v Sloveniji. Lani so se nam prihodki 

zmanjšali za polovico, letos spet rastemo," je povedal predsednik uprave Dinosa Ivan Tkalec.  

 
 

Podjetje Dinos je bilo ustanovljeno leta 1946. Danes ima 340 zaposlenih, ki zbirajo in predelujejo 

odpadne surovine za vnovično uporabo v industriji. Odpadne surovine kupujejo v 20 zbirnih centrih, 

predelujejo pa jih v štirih. V Naklem in Mariboru predelujejo črno metalurgijo, v Celju plastiko in les, 

v Ljubljani barvne kovine. Dinos je v polovični lasti nemške družbe Scholz AG , ki je eno vodilnih 

evropskih podjetij za predelavo pločevine, druga polovica je v lasti menedžerjev.  

 
 
  

Ivan Tkalec je včeraj v Naklem pognal drobilno linijo odpadne pločevine, s katero za 
petkrat povečuje zmogljivosti in za desetino izboljšuje izkoristek. 
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Za drobilno linijo 7,5 milijona evrov  

"Naložbo smo snovali več let: zanjo smo se odločili v času konjunkture, izpeljali pa smo jo kljub 

recesiji. Gre namreč za dolgoročno naložbo. Trg tanjših jeklenih odpadkov bo po vzoru zahodne 

Evrope rasel tudi pri nas - vse manj avtomobilov in velikih gospodinjskih aparatov se popravlja, vse 

več se zamenjujejo in reciklirajo. Da naložbo izpeljemo, si je želel tudi naš nemški lastnik. Če je ne bi 

naredili mi, bi nam trg vzel kdo drug," pravi Tkalec.  

V Naklem imajo 22 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, novi 

predelovalni center za pločevino, novo upravno stavbo in 

pokrita skladišča. Celotna naložba je vredna 18 milijonov 

evrov, od tega so za stroje oziroma novo drobilno linijo - 

šreder - odšteli 7,5 milijona evrov. Ta jim omogoča pripravo 

sekundarne surovine, zmogljivost pa z dozdajšnjih 80 ton 

na dan povečujejo na 400 ton dnevno predelane pločevine.  

Rešujejo jih Kitajci  

Lani so se jim prihodki zmanjšali za polovico, zaradi upada 

cen surovin in zaradi manjših odkupljenih in prodanih 

količin. Te so se seveda zmanjšale zaradi upada industrijske 

proizvodnje. Temu so se uprli z zniževanjem stroškov, zanje 

je lani delalo več kot 400 delavcev, del tudi prek agencij, 

danes jih je 340. Poiskati pa so morali tudi nove trge, tako so od 60 tisoč ton papirja lani na Kitajsko 

izvozili 15 tisoč ton.  

"Ta posel se splača, ker so kontejnerski prevozi na Kitajsko poceni," pravi Tkalec. Lani so iz Luke 

Koper začeli voziti tudi železo, in sicer v Turčijo, saj je ta pred krizo v Dubaju v Združene arabske 

emirate prodala mnogo jekla. Jeklo so začeli prodajati tudi v Italijo, kar je pomembno zlasti zaradi 

denarnega toka, Italijani namreč plačajo v 15 dneh, naši v 105 dneh. Za letos načrtujejo rast nazaj 

na 66 milijonov evrov prihodka in milijon evrov dobička. Januarja so poslovali v skladu z načrtom.  

 

 


