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Članski center GZS. Tanja Jamnik, 01 58 98 105 ali 
tanja.jamnik@gzs.si.

Kupcem so ponudili - 
visokokakovostni kis
Podjetje Plastenka se je včlanilo v GZS zaradi izobraževanj in raziskav 
tujih trgov. 
Barbara Perko, foto: Plastenka

Podjetje Plastenka je na trgu že več kot 45 let. Pred 
kratkim so postali nov član Gospodarske zbornice 
Slovenije. »Za članstvo smo se odločili zaradi raznih 
izobraževanj, ki jih organizira GZS. Poleg tega nam 
GZS pomaga z raznimi podatki ter pri raziskavi trga v 
tujini. Z organizacijo različnih srečanj nam omogoča 
več stikov s kupci doma in v tujini,« so v podjetju 
pojasnili, zakaj so se odločili postati člani. 

Njihovi najpomembnejši izdelki so narejeni iz 
različnih materialov, kot so PE, PVC, PET PETG in PP, 
kar jim omogoča širši nabor izdelkov iz plastičnih mas. 
»Smo tudi polnilci pitne vode. Po željah kupcev lahko 
naredimo različne etikete in embalažo,« pravijo. »Naše 
izdelke odlikuje kakovost. Pridobljene imamo certifi-
kate UN ADR, izdelke izdelujemo na strojih s programi 
PWDS, kar nam omogoča izdelek z nižjo gramaturo, saj 
so materiali v sled tega enakomerno porazdeljeni,« o 
prednostih izdelkov povedo v podjetju. 

Z lastno vodo do visokokakovostnega izdelka

Podjetje vodo črpa iz vrtin, ki jih imajo na lastnih 
zemljiščih. Voda je višje kakovosti, zaradi česar so v 
zadnjem letu lahko na trg dali nov izdelek, in sicer 
balzamične kise višjega kakovostnega razreda. 

Na trg so lansirali tudi nove ročke, ki so prijaznejše 
okolju, saj jim je bil dodan regeneriran material. 
Poleg tega so trgu ponudili tudi več kot dvajset oblik 
različne embalaže. 

V prihodnje ciljajo na avtomobilsko industrijo

Svojo prihodnost vidijo v povezavi z avtomobilsko 
industrijo. Želijo si namreč še več razvoja na področju 
embalaže za avtomobilsko industrijo. Poleg tega bi 
radi razširili obseg prodaje pitne vode na tujih trgih. 
Že zdaj prodajajo na 80 odstotkih trgov Evropske 
unije. Njihovi največji izvozni trgi so Nemčija, Avstrija, 
Češka, Poljska, Danska in Italija. 

Več spodbud za zaposlene

Podjetje zaposluje ljudi z območja vse Slovenije. 
»Imamo različna izobraževanja in si tudi v prihod-
nje želimo nadgraditi razne delavnice in druženja 
kolektiva, saj lahko le skupaj pripomoremo k uspehu 
tudi v nadaljnje,« napovedujejo. Že v prihodnjem letu 
želijo uvesti še dodatne spodbude za zaposlene. Po 
besedah vodstva podjetja bodo vezane na dodano 
vrednost in angažiranost zaposlenih v podjetju. 

Posodobili bodo tudi proizvodnjo. Tako bodo lahko 
dosegli, da bo zaradi dodatnih izboljšav na strojih 
delo za zaposlene bolj prijazno.  gg

Stimulacije 
zaposlenih 
bodo vezane na 
dodano vrednost 
in angažiranost 
zaposlenih v 
podjetju.

V prihodnje želijo 
z vodo še dodatno 
prodreti na tuje 
trge.
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