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Dragi udeleženci okoljsko – humanitarne akcije, spoštovani partnerji, cenjeni gosti,
lepo pozdravljeni v imenu embalažne sheme UNIREC in podjetja DINOS. Unirec je skupaj z Dinosom
specialist na področju ravnanja z odpadnimi surovinami, katerih pomemben del je tudi odpadna
embalaža in torej PET plastenke in ponosni smo, da sodelujemo v takšnih projektih, kjer lahko
pomagamo pomoči potrebnim. V okviru akcije Jaz ti mi za Slovenijo – stara plastenka za nov
inkubator, je letos sodelovalo kar 190 vzgojno-izobraževalnih ustanov in s ponosom lahko povem,
da ste zbrali nekaj manj kot 17 ton odpadnih plastenk, oz. 425.000 plastenk – da si boste morda lažje
predstavljali to ogromno količino – to je tako, kot da bi vsak 5. Slovenec prispeval po eno plastenko.
Projekta torej brez vas, brez komunalnih podjetij, ki so nesebično pristopile k akciji, brez programa
Ekošola in brez drugih neposredno in posredno vključenih partnerjev, ne bi bilo mogoče izpeljati.
Vi ste namreč odpadne plastenke zbirali v posebej namenjene zabojnike in vreče, komunalna
podjetja so zabojnike dostavila na zbirna mesta in jih ob zaključku zbiranja tudi odpeljala, na
Dinosovih sortirnih linijah pa smo zbrane plastenke presortirali, odstranili neprimerne primesi, stisnili
v bale in odpeljali v predelavo. Plastenke so tako postale sekundarna surovina za izdelavo novih
plastenk.
Za zaključek snovnega toka odpadnih plastenk v Sloveniji oziroma za zadnjo fazo krožnega
gospodarstva pa smo potrebovali še dva pomembna partnerja, ki se jima prav tako najlepše
zahvaljujemo. To sta podjetji Gastro PET in Fructal, ki sta partnerja v našem skupnem projektu
PLASTENKA ZA PLASTENKO, ki je prvi tovrstni projekt krožnega gospodarstva v Sloveniji.
Kakšna je vloga obeh podjetij? Zbrane in presortirane plastenke smo dostavili v predelavo podjetju
Gastro PET, kjer reciklirano surovino vdelajo v predforme PET – majhne plastične epruvetke – in jih
dostavijo Fructalu. V Fructalu pa te epruvetke napihnejo v nove plastenke in jih napolnijo s pijačo. Kar
polovica vsake nove plastenke v Fructalu je tako sestavljena iz reciklirane surovine.
Naj se v imenu embalažne sheme Unirec in podjetja Dinos, še enkrat zahvalim vsem sodelujočim
vzgojno-izobraževalnim ustanovam in vsem partnerjem v projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo.
Znesek, ki ga bomo zdajle predali kranjski porodnišnici, je seštevek zneska od odprodaje zbranih
odpadnih plastenk in zneska donacij preko poslanih SMS sporočil preko Rdečega Križa – skupaj smo
zbrali 4.000 evrov.

