
Sekcija za plastiko in gumo
pri GZS-Združenju kemijske industrije

(informacija za člane GZS-ZKI)

Sekcija za plastiko in gumo (SPG) je ena izmed 8. sekcij/delovnih skupin, ki delujejo pri GZS-
Združenju kemijske industrije (GZS-ZKI). SPG je ključnega pomena za zaščito interesov teh
dveh pomembnih delov gospodarstva. V zadnjih treh letih je 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 vključite v njeno delovanje.
Trenutno so v SPG aktivna predvsem podjetja iz plastično-predelovalne dejavnosti, k
sodelovanju pa želimo pritegniti tudi gumarska podjetja. Zato namerava sekcija v letu 2013
svoje delovanje še bistveno okrepiti in razširiti tudi na gumarstvo.

Naj vam naštejemo samo nekaj dosedanjih aktivnosti SPG:
• vplivanje na zakonodajo, ki bremeni podjetja;
• stiki z mediji (promocija panoge in poklicev, izboljševanje percepcije plastike v javnosti);
• spodbujanje inovativnosti in znanja: npr. Kompetenčni center za kadre (KoCKE), kjer se je

doslej s pomočjo s redstev Evropskega socialnega sklada usposabljala že množica
zaposlenih iz podjetij, ki predelujejo plastične mase (http://kocke.gzs.si);

• izvajanje projekta WE-EEN, ki ga je ZKI pridobil na pobudo SPG in podjetjem nudi brezplačno
pomoč glede varovanja okolja in zakonodaje na tem področju (www.we-een.eu/sl);

• priprava spletne strani o plastiki »dobra stran PLASTIKE« (http://plastika.gzs.si).

Več informacij o GZS-ZKI in SPG najdete na www.pravakemija.si.

POMEMBNO!
Vsak član GZS-ZKI lahko sodeluje v SPG (in v 7. 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.

Kaj pravijo o GZS-ZKI in SPG ►►►
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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.

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.

Doc. dr. Andrej Kržan, Kemijski inštitut, Ljubljana: Združenje kemijske industrije omogoča
predelovalcem in uporabnikom plastičnih materialov strokovno povezovanje in skupni nastop v
javnosti. Ta sektor predstavlja izjemno pomembno industrijsko panogo, katere pomen je v javnosti
spregledan. Vaše članstvo bo ta glas okrepilo in vam bo omogočilo pokazati, da plastika nudi kvalitetna
delovna mesta, prispeva k reševanju izzivov moderne družbe in omogoča varno in kvalitetno življenje.
Takšno sporočilo boste lahko posredovali le s skupnim nastopom.

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.

►►► Kaj pravijo o GZS-ZKI in SPG

Sekcijo za plastiko in gumo vodi Bojan Kos, direktor podjetja
Akripol, d.o.o. Trebnje (izjava ob imenovanju za predsednika SPG):

Najlepše se zahvaljujem za izraženo zaupanje in verjamem, da bom
lahko s svojimi izkušnjami, voljo in pripravljenostjo za sodelovanje
pomagal k boljšemu stanju naše branže. Izredno pomembno je, da se
v teh težkih okoliščinah povežemo 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.

Nekaj brezplačnih publikacij združenja, pomembnih tudi za plastično-predelovalno panogo: redno letno poročilo
o poslovanju panoge (splošni in posebni del); katalog članov GZS-ZKI; sekcija, kot članica evropskega združenja
proizvajalcev plastičnih mas PlasticsEurope, dobiva pomembne ažurne informacije in jih posreduje svojim članom v
obliki različnih publikacij (npr. e-novice Lastovka).




