
 
       

 

 

Savinjsko-zasavska gazela 2016 je podjetje PLASTIKA SKAZA, d. o. o. 

 

Ljubljana, 6. 9. 2016 – Družba Dnevnik, d. d., je na današnji slovesni razglasitvi v Šolskem centru 

Celje izbrala petega finalista v izboru Slovenska gazela 2016. Gazela savinjsko-zasavske regije je 

velenjsko podjetje Plastika Skaza, katerega izvršna direktorica je Ana Laura Rednak. Podjetje je v 

zadnjih letih razvojno naravnano in postavlja smernice v tehnološkem razvoju izdelkov iz pametne 

plastike.   

 

Med nominiranimi podjetji je bilo tudi Velenjsko podjetje Mega M, specializirano za celovite rešitve na 

področju telekomunikacij in informatike. Je operater IP- in mobilne telefonije, ponudnik dostopa do interneta 

in naprednih rešitev računalništva v oblaku. Podjetje, ustanovljeno leta 2002, vodita brata Miran in Matej 

Meža (več o podjetju). Nominirano je bilo tudi druţinsko podjetje Petre, ki se ţe dobrega četrt stoletja 

ukvarja z izposojo in prodajo prireditvenih šotorov in opreme ter skladiščnih hal. Menedţment podjetja s 

sedeţem na Vranskem sestavljata ustanovitelja in lastnika Marija in Joţe Petre. Podjetje z 32 zaposlenimi se 

je leta 2007 preselilo na Vransko v večje prostore, kar jim zagotavlja razvoj in širitev ponudbe (več o 

podjetju). 

 

 

Peti izbor gazel je gostil Šolski center Celje, ki vključuje pet srednjih šol, in sicer Gimnazijo Lava, Srednjo 

šolo za gradbeništvo in varovanje okolja, Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Srednjo 

šolo za storitvene dejavnosti in logistiko ter Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije. »Dobri se 

spremembam prilagajajo, a mi si ţelimo biti med tistimi, ki spremembe soustvarjajo,« pravi Igor Dosedla, 

direktor Šolskega centra Celje (več o ŠCCE). 

 

Kratka predstavitev petega finalista – PLASTIKA SKAZA, d. o. o. 
 

Podjetje je ţe skoraj 40 let razvojni partner multinacionalk z različnih področij, kot so bela tehnika, 

pohištvena in elektroindustrija ter avtomobilska industrija. Prav deleţ prihodkov iz avtomobilske industrije, 

ki trenutno znaša desetino, naj bi kmalu povečali, je pred časom pojasnila Rednakova, ki je strokovnjakinja 

za strateški del razvoja podjetja. Veliko sodelujejo tudi z zagonskimi podjetji, pri čemer je njihova posebnost, 

da idejo razvijajo tako dolgo, da je stranka zadovoljna s celotnim poslovnim modelom nastopa na trgu. 

Do danes niso izgubili še nobenega kupca. Razvijajo tudi lastne blagovne znamke, s katerimi naj bi do leta 

2020 ustvarili ţe petino prihodkov. Podjetje je lani ustvarilo dobrih 31 milijonov evrov prihodkov in imelo 

tako med letoma 2010 in 2015 indeks rasti 263, letos pa naj bi prodali ţe za 36,4 milijona evrov izdelkov in 

dodano vrednost na zaposlenega dvignili na 45.000 evrov. Stabilnost podjetja potrjuje tudi kazalnik 

verjetnosti preţivetja, ki znaša 87 (največ je 100). Med srednjeročnimi cilji podjetja je, da do leta 2020 

ustvarijo sto milijonov evrov (več o podjetju). 

 

 

 

Utemeljitev metodološke komisije: savinjsko-zasavska regija 2016, Plastika Skaza, d. o. o. 

 

»Pred leti si je Plastika Skaza zastavila cilj: ţelimo postati gazela. Uspelo jim je. Sledila je ambicija: 

ţelimo postati slovenska multinacionalka. Tudi to jim je uspelo. Podjetje, ki se je razvilo iz nekdaj 

obrtniške kooperantske delavnice, je danes inovativno, razvojno naravnano evropsko podjetje, ki 

pogumno postavlja nove trende v tehnološkem razvoju izdelkov iz ekološke plastike, v materialih in 

v dizajnu.  
Pogon rasti dajejo sodobni pristopi k vodenju in inoviranju. Prihodke, ki jih v 95 odstotkih ustvarijo 

na mednarodnih trgih, so od leta 2010 do 2015 povečali za 2,6-krat, z 12 na 31,5 milijona evrov. V 
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petih letih so tako ustvarili 62 novih delovnih mest, dodano vrednost na zaposlenega pa povečali za 

tretjino. Vsako leto v podjetju zabeleţijo več kot 1000 idej; s samozavestjo na trgu ponujajo 240 

lastnih izdelkov, poleg modela imajo vloţeni tudi dve prijavi za patent, v zadnjih treh letih pa so 

registrirali pet blagovnih znamk. V podjetje nenehno vpeljujejo nove metode agilnega delovanja in 

pozornost namenjajo tudi digitalni preobrazbi.   

Več kot 30 let so razvojni partnerji številnim največjim globalnim podjetjem, kljub rasti pa jim uspe 

ohranjati odnos in zvestobo kupcev: še danes sodelujejo s prvim poslovnim partnerjem in do sedaj, 

kot pravijo, niso izgubili niti enega kupca. Med prednostmi podjetja vidijo tudi po spolu 

uravnoteţeno vodstvo – leta 2013 so za to prejeli priznanje managerkam prijazno podjetje.  

Druţbo Plastika Skaza z odlično boniteto A1 ++, ki sodi med 1000 najbolj navdihujočih podjetij v 

Evropi, je metodološka komisija prepoznala za gazelo savinjsko-zasavske regije 2016!« 
 

 

Nekaj podatkov o regiji  

Gazele, ki so se po indeksu rasti prodaje med letoma 2010 in 2015 uvrstile na seznam 100 najhitreje 

rastočih podjetij, so v tej petletki ustvarile 1329 novih delovnih mest, prodajo povečale za 211 

odstotkov, dodano vrednost pa za 175 odstotkov. Regijske gazele so po kazalniku verjetnosti 

preţivetja nekoliko bolj tvegane, saj ta znaša 76 (največ je 100), za regijsko gospodarstvo pa samo 

46, kar je najmanj od šestih regij. Je pa res, da je kazalnik tokrat nekoliko višji, saj je lani znašal za 

gazele 64, za regijsko gospodarstvo pa samo 44. 

Največ gazel s seznama najhitreje rastočih podjetij ima sedeţ v Celju (23), sledijo Litija z osmimi, 

Šentjur in Ţalec s po sedmimi ter Trbovlje in Slovenske Konjice s po petimi. Druge gazele so 

raztresene po vsej savinjsko-zasavski regiji. 

Zadnji regijski dogodek: Dravsko-pomurska gazela 2016 
 

V četrtek, 13. oktobra, bo peti od šestih regijskih izborov pripravljen v Šolskem centru Ptuj 

(Volkmerjeva cesta 19). Nominiranci dravsko-pomurske regije so podjetja LEK VETERINA, d. o. 

o., iz Beltincev, ORODJARSTVO GORJAK, druţba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d. o. o., iz 

občine Rače - Fram in podjetje RESEDA, proizvodnja, trgovina in svetovanje, d. o. o., iz 

Markovcev. 

 
Vabimo vas, da se nam pridružite! 

 

Sklepna prireditev Slovenska gazela 2016 bo v sredo, 19. oktobra, v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Podrobnejše informacije o projektu Gazela 2016 so objavljene na spletni strani www.gazela.com. 
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