
Sekcija za plastiko in gumo
pri GZS-Združenju kemijske industrije

(informacija za bodoče člane GZS-ZKI)

Sekcija za plastiko in gumo (SPG) je ena od sekcij in delovnih skupin, ki delujejo pri GZS-Združenju 
kemijske industrije (GZS-ZKI). SPG je ključnega pomena za uveljavljanje stališč proizvajalcev izdelkov iz 
plastike in gume kot pomembnih delov gospodarstva. V zadnjih letih je SPG dosegel pomembne 
rezultate, med drugim je vplival na zakonodajo, ki je ogrožala poslovanje podjetij. Z vašo pomočjo bo 
sekcija še močnejša in vplivnejša, zato vas vljudno vabimo, da se vanje aktivno vključite.
Glede na novo Strategijo za plastiko v krožnem gospodarstvu in v navezavi na krovno strategijo za 
krožno  gospodarstvo pričakujemo veliko sprememb, ki bodo močno vplivale na podjetja. Postopoma 
se bodo zaostrovali pogoji za proizvodnjo ter dajanja plastičnih izdelkov na trg. SPG je že prepoznan s 
strani pristojnih organov kot osrednja točka za povezovanje podjetij, glede na navedeno pa je potrebno 
sodelovanje še okrepiti, le tako bo glas pridelovalcev plastičnih mas dovolj enoten in močan, ko bo z 
evropske strani v navezavi na strategijo na udaru vedno širši krog plastičnih izdelkov in se bo 
potrebno odzvati. Ker gre za tako velike izzive za gospodarstvo in družbo, je Evropska komisija za ta 
namen pripravila več finančnih spodbud, zato je smiselno da se podjetja skozi SPG za ta sredstva 
vsekakor potegujemo. 

Nekaj dosedanjih aktivnosti SPG:
• vplivanje na zakonodajo, ki bremeni podjetja (npr. plastične nakupovalne vrečke);
• stiki z mediji (promocija panoge in poklicev, izboljševanje percepcije plastike v javnosti);
• kompetenčni center za kadre (KoCKE) pri ZKI deluje od leta 2011: že izvedena množica 
usposabljanj zaposlenih po meri podjetij; zapolnjevanje vrzeli na trgu dela; usposabljanje 
brezposelnih za delo v članskih podjetjih

Vljudno vas vabimo, da se včlanite. Za informativni izračun nas kontaktirajte na naslov na drugi strani 
letaka, kjer lahko dobite tudi druge informacije o aktivnostih in možnostih za podjetja.
Vsak član GZS-ZKI lahko sodeluje v SPG (in v drugih sekcijah/delovnih skupinah). Pri tem ima možnost 
sooblikovanja aktivnosti in vsebin, glede na svoje potrebe. V zvezi s perečimi zadevami je podjetju, 
poleg skupinske, na voljo tudi individualna pomoč.
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Nekaj brezplačnih publikacij združenja, pomembnih tudi za plastično-predelovalno panogo: letno poročilo o 
poslovanju panoge; katalog članov GZS-ZKI; sekcija kot članica evropskega združenja proizvajalcev plastičnih 
mas PlasticsEurope dobiva pomembne ažurne informacije in jih posreduje svojim članom. 

Vizija mag. Nuše Pavlinjek Slavinec glede delovanja Sekcije:
 

Pri delovanju sekcije bom tudi v prihodnje negovala in še naprej razvija-
la dosedanje usmeritve in prioritete, kot jih najdemo na področju gospodarskih 
pobud, promocije, izobraževanja ali sodelovanja z vladnimi organizacijami pri 
sprejemanju zakonodaje. Ob tem bom pozornost posvečala zasledovanju ciljev članov 
sekcije, kar bo temeljilo na medsebojnem povezovanju in sodelovanju tako doma kot 
v tujini. Ob tem je sinergijske učinke treba iskati tudi znotraj GZS in njenih povezav.
Številne pozitivne lastnosti plastike nadomeščajo in dopolnjujejo konvencionalne 
naravne materiale, zato je plastika izjemnega pomena v vsaki gospodarski panogi. 
Možnosti recikliranja plastike in gume je potrebno približati tudi splošni ozaveščenos-
ti javnosti in s tem pripomoči k ugledu panoge v družbi, izdelkov pa med potrošniki.

Slogan GZS-Združenja kemijske industrije

Prava kemija se začne pri ljudeh!
Kontakt:
GZS-Združenje kemijske industrije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana  |  01/58 98 257  |  zki@gzs.si  

KAJ PRAVIJO O GZS-ZKI IN SPG > > >

Boštjan Šifrar, direktor podjetja Sibo G d.o.o., podpredsednik UO ZKI za področje plastike: 
Slovenski gospodarski prostor je sorazmerno majhen in tudi tu delujoči gospodarski subjekti so, v primerjavi s 
subjekti v širšem evropskem prostoru, manjši. Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje kemijske industrije z 
njegovo Sekcijo za plastiko in gumo nam dajeta možnost, da se združimo in skupaj rešujemo določena vsebinska, 
zakonodajna in druga vprašanja. Zato vas vabim, da se aktivno vključite v združenje oziroma v sekcijo in izkoristite to 
priložnost.

Beseda dveh predhodnih predsednikov:
Bojan Kos, bivši direktor podjetja Akripol d.o.o. Trebnje
Izredno pomembno je, da se v teh težkih okoliščinah podjetja povežejo med seboj, na osnovi možnosti ustvarjanja 
sinergij in skupnega sodelovanja povsod tam, kjer obstaja ta možnost. Povezovanje in skupno nastopanje je 
pomembno povsod tam, kjer moramo za ustrezno učinkovitost doseči kritično maso poslovanja in obdržati 
individualni pristop tam, kjer je prilagodljivost in hitra odzivnost izrednega pomena. Verjamem, da imamo voljo, moč 
in znanje, da vse to skupaj tudi dosežemo.

Jože Ceglar, direktor podjetja Termoplasti-Plama d.o.o., bivši predsednik SPG: 
Mi, ki že sodelujemo, bi vas osebno želeli povabiti v članstvo v GZS-ZKI in njegovi Sekciji za plastiko in gumo. Zdi 
se nam ključno, da glede na naše potrebe sami določamo vrsto in intenziteto aktivnosti v sekciji in tako s skupnimi 
močmi hitreje dosežemo več. ZKI in širša GZS nam s svojimi službami nudita vsestransko podporo, kar se izkaže 
še posebej koristno v kritičnih trenutkih. Tako smo se na primer uspešno zavzeli za zaustavitev postopka sprejema 
Zakona o omejevanju uporabe nakupovalnih vrečk, ki bi na našo dejavnost lahko usodno vplival.

Janez Navodnik, direktor GIZ Grozd Plasttehnika: 
Predelovalci plastike v Sloveniji držimo že več let evropski rekord po količini predelane plastike na prebivalca. 
Sposobni smo nuditi vrhunske komponente našim svetovno najuspešnejšim tovarnam, ki uspevajo predvsem zaradi 
našega znanja in fleksibilnosti (BSH, Hella, Odelo, Sibo, Pipistrel, Seaway, Gorenje, Kolektor, Hidria itd.). Vendar v 
javnosti veljamo kot nedonošenček, morda celo okoljski nebodigatreba. Zakaj? Le peščica je pripravljena sodelovati 
v javni promociji in skupni borbi za zasluženo mesto v družbi. Pa še tisti smo razdrobljeni po raznih organizacijah 
brez pravega sodelovanja (GZS-ZKI, OZS, Plasttehnika, VŠTP, PoliMaT, TECOS, Celjski sejmi), skoraj nihče pa noče 
javno povedati, kako dobri smo. Tu smo mnogo slabši ob tuje konkurence. V GZS-ZKI lahko to najlaže popravimo.
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