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1. Osnovne informacije o podjetju Trelleborg Slovenija, d.o.o. 
 

• Spletna stran: www.trelleborg.com 

• Naslov podjetja: Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj 

• E-mail: Simona.oprin@trelleborg.com 

• Telefon: 04 20 65 487 

• Povezave do družbenih omrežij 

o Facebook: https://www.facebook.com/Trelleborggroup/ 

o LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/trelleborggroup/ 

o YouTube: https://www.youtube.com/trelleborg 

o Twitter: https://twitter.com/trelleborggroup 

 

 

2. Splošno o podjetju 
 

Podjetje Trelleborg Slovenija, d.o.o. temelji na več kot 100-letni lokalni tradiciji gumarstva, hkrati pa 

je eno od naprednejših, v mednarodni poslovni svet vpetih podjetij pri nas. Smo vodilni svetovni 

ponudnik rešitev in tehničnih izdelkov iz polimernih materialov, ki zagotavljajo tesnjenje, blaženje in 

zaščito na kritičnih mestih v zahtevnih okoljih. Osredotočenost na potrebe kupca je ena izmed naših 

temeljnih vrednot. Zanesljivost storitve in izdelka, prilagodljivost ter inovativnost so zagotovilo za 

vedno nove priložnosti, ki jih naše izrazito izvozno usmerjeno podjetje uspešno išče na nišnih 

globalnih tržiščih. 

 

• Glavne dejavnosti podjetja:  

 

V okviru družbe Trelleborg Slovenija proizvajamo različne gumenotehnične izdelke. V sklopu podjetja 

deluje program za zaščito okolja in reševanje, proizvajamo in tržimo profile za gradbeništvo in 

industrijo ter transportne trakove za uporabo v različnih industrijskih dejavnostih. V okviru programa 

GTI – stiskani izdelki pa gumene stiskane izdelke za avtomobilsko industrijo, za industrijo bele tehnike 

in druge panoge. Vsi omenjeni izdelki so proizvedeni na osnovi lastnih zmesi, ki jih prodajamo tudi 

zunanjim kupcem. Gumenotehnični izdelki, ki jih proizvajamo v podjetju Trelleborg Slovenija, so plod 

lastnega znanja in razvoja. 

 

• Organizacijska struktura in klima: 

 

Družba Trelleborg Slovenija je izrazito izvozno usmerjena. S svojo dejavnostjo, ki jo posodablja, razvija 

in optimizira, odločilno prispeva k uspešnemu uveljavljanju slovenskega gospodarstva v mednarodnih 

poslovnih tokovih.  

 

Naše podjetje v Sloveniji je razdeljeno na več programov, od katerih se vsak specializirano ukvarja s 

svojo skupino izdelkov oz. blaga: mešalnica, transportni trakovi, profili, eko in dislocirana enota na 

Ptuju, GTI. 

http://www.trelleborg.com/
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• Naše poslanstvo in vizija: 

 

Poslanstvo 

Ustvarjamo celovite rešitve za različna področja uporabe gumenotehničnih izdelkov. 

 

Vizija 

Postali bomo razvojni partner ključnih strank. Naši izdelki bodo kakovostno primerljivi z najboljšimi 

konkurenti. Postali bomo najbolj fleksibilen in prilagodljiv nišni proizvajalec. 

Postali bomo skupnost strokovnih, ustvarjalnih, motiviranih sodelavcev, ki bo gradila svojo prihodnost 

s povečevanjem svoje konkurenčne sposobnosti. 

 

• Delovna mesta, katera želimo zapolniti: 

 

Srednja tehniška šola - mehatronik operater, tehnik mehatronike, elektrikar, elektrotehnik, strojnik 

Višja strokovna šola – mehatronika, elektroenergetika, strojništvo 

 

 

• Kako lahko sodelujemo: 

 

• Možnosti za zaposlitev 

• Možnost opravljanja prakse, vajeništva  in štipendiranja 

• Razvoj in usposabljanje pod strokovnim mentorstvom 

 

 

• Kaj pričakujemo od novih sodelavcev: 

 

Zavzetost za delo  

Pripravljenost na učenje 

Odgovornost 

Proaktivnost 

Zanesljivost 

 

• Kaj ponujamo svojim zaposlenim: 

 

V poslovni skupini Trelleborg sta vedno na voljo prostor in priložnost za razvoj talentov. V Akademiji 

Trelleborg in njenih programih Odličnosti krepimo usposobljenost naših zaposlenih in razvoj njihove 

kariere. Lahko boste pridobivali poslovna znanja in izkušnje ter sprejemali izzive na različnih 

področjih, v različnih panogah po vsem svetu. 



Zaposlitvena kavarna 2022 Simona Oprin



O nas

▪ Tradicija od 1920, več kot 100 let obstoja gumarstva 

na lokaciji v Kranju

▪ Specializiran nišni proizvajalec gumeno-tehničnih 

izdelkov za uporabo v različnih gospodarskih panogah 

▪ Izrazito izvozno usmerjeno podjetje (izdelke preko 

lastne notranje in zunanjetrgovinske mreže izvažamo v 

več kot 100 držav po svetu) 

▪ V Sloveniji dve proizvodni lokaciji:

Škofjeloška 6, Kranj (sedež podjetja)

Rogozniška 32, Ptuj  

▪ Raznolik nabor izdelkov in storitev: gumene zmesi, 

izdelki za zaščito okolja in reševanje, profili za 

gradbeništvo in industrijo, transportni trakovi, gumeni

stiskani izdelki.
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Tradicija gumarstva na lokaciji v Kranju

▪ Od ustanovitve leta 1920 je podjetje doživelo precej sprememb, predvsem v svoji 

lastniški in organizacijski strukturi

▪ Ves čas je podjetje ostalo zvesto svojemu začetnemu poslanstvu: razvoj in 

kakovostna proizvodnja inovativnih gumeno-tehničnih izdelkov, namenjenih 

razvejani uporabi v različnih gospodarskih panogah

▪ Leta 2016 je podjetje postalo del enega vodilnih gumarskih koncernov na svetu, 

poslovne skupine Trelleborg 

▪ Leta 2018 je podjetje uradno preimenovano v Trelleborg Slovenija
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Trelleborg je vodilni svetovni ponudnik rešitev in tehničnih 

izdelkov iz polimernih materialov, ki zagotavljajo tesnjenje, 

blaženje in zaščito na kritičnih mestih v zahtevnih okoljih. 

Njegove inovativne rešitve trajnostno izboljšujejo poslovno 

uspešnost kupcev. 

Skupina Trelleborg trenutno zaposluje cca 24.000 ljudi v 

50 državah po svetu.

Sedež podjetja se nahaja v mestu Trelleborg na jugu 

Švedske. 

Trelleborgova delnica kotira na borzi od leta 1964 in je 

razvrščena v kotacijo Nasdaq Stockholm, Large Cap.
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CTRL+klik na sliko za ogled filma

https://www.youtube.com/watch?v=PIDhTa1PFww&feature=youtu.be
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Mešalnica

▪ Gumene zmesi na osnovi naravnega 

kavčuka in sintetičnih kavčukov: NR, IR, 

BR, SBR,CR,  NBR, NBR/PVC,  IIR, CIIR, 

BrIIR, CSM, EPM, EPDM, EAM, HNBR, 

uporabljamo tudi njihove mešanice

▪ Avtomobilska industrija

▪ Bela tehnika

▪ Gradbena industrija

▪ Prehrambena industrija

▪ Transport in logistika

▪ Industrija obnovljivih virov in 

energetika

▪ Procesne tehnologije

Nabor izdelkov Področja uporabe
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Zaščita okolja in reševanje

ČEPI IN PAKERJI:

▪ Čepi za tesnenje in testiranje cevovodov 

▪ Pnevmatski pakerji za popravila 

cevovodov

ZAŠČITA OKOLJA IN REŠEVANJE:

▪ Lovilne in dvižne blazine z ustrezno 

pripadajočo opremo za polnjenje izdelkov

▪ Dodatna oprema za reševanje 

(dekontaminacijske enote, nosila, zračni 

mostovi in vodne pregrade)

▪ Reševanje & Hazmat

▪ Cestno reševanje

▪ Zaščita in popravila cevovodov

▪ Dekontaminacija

▪ Zaščita in manipulacija voda

▪ Intervencije ob geoloških 

raziskavah in bioloških 

nesrečah

Nabor izdelkov Področja uporabe
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Transportni trakovi

▪ Transportni trakovi za različne namene / 

Rebrasti transportni trakovi / Transportni 

trakovi za posebne aplikacije

▪ Tehnične gumene plošče

▪ Rebra in profili

▪ Reciklažna industrija

▪ Gradbeništvo

▪ Kmetijstvo

▪ Prehrambena industrija

▪ Lesna in papirna 

industrija

▪ Kamnolomi, zemeljska 

dela

▪ Cementarne

▪ Elektrarne

▪ Pristaniška dejavnost

▪ Gradnja cest in tunelov

▪ Rudarstvo

▪ Metalurgija

Nabor izdelkov Področja uporabe
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Gumeni stiskani izdelki

▪ Kombinacija elastomer-kovina 

▪ Kombinacija elastomer-plastika

▪ Kombinacija elastomer-elastomer 

▪ Kombinacija plastika-termoplast 

▪ Avtomobilska industrija

▪ Komercialna vozila

▪ Gradbeništvo

▪ Bela tehnika

Nabor izdelkov Področja uporabe
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Profili

▪ Gumena tesnila 

▪ Penasta gumena tesnila  

▪ Izdelki, ki zahtevajo dodelavo v obliki rezanja, 

luknjanja, nanašanja lepila ipd. 

▪ Gradbeništvo

▪ Avtomobilska industrija

▪ Bela tehnika

▪ Gradnja tunelov

▪ Industrija obnovljivih virov in energetika

Nabor izdelkov Področja uporabe
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Raziskave in razvoj

Nadzor kakovosti v vseh 

stopnjah dobavne verige 

Inovativni oddelek virtualnega razvoja in 

prototipiranja

Sistem Inovacij in izboljšav, 

od leta 1954 

Hišna mešalnica za razvoj in proizvodnjo 

gumenih zmesi

Hišni centralni laboratorij za hitro in zanesljivo 

preverjanje ustreznosti in razvoj gumenih zmesi 
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Potrebe po zaposlitvah
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Srednja tehniška šola - mehatronik operater, tehnik mehatronike, 

elektrikar, elektrotehnik

Višja strokovna šola – mehatronika, elektroenergetika



Kaj lahko pričakujete?
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• MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV

• MOŽNOST OPRAVLJANJA PRAKSE, VAJENIŠTVA  IN 
ŠTIPENDIRANJA

• RAZVOJ IN USPOSABLJANJE POD STROKOVNIM 
MENTORSTVOM



Kaj navedem v vlogo?
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• Ime in priimek

• Naslov bivanja, telefonska številka, elektronski naslov

• Program šolanja

• Morebitne delovne izkušnje (počitniško delo, praksa)

• Za kaj se zanimate (zaposlitev, štipendija, praksa, počitniško delo)
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simona.oprin@trelleborg.com




