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NOV LOGISTIČNI CENTER TKK SRPENICA  

 

V torek, 24. aprila 2018, je podjetje TKK Srpenica slavnostno odprlo nov logističen center, ob 
tem pa obeležilo tudi 70-letnico delovanja. Podjetje se je v teh letih iz majhne obrti proizvodnje 
krede razvilo v vodilnega regijskega proizvajalca poliuretanske pene, tesnilih mas, lepil, 
dodatkov za betone in malte. 
 
V novem logističnem skladišču, kjer se je odvijala celotna slovesnost, bo na 7.700 kvadratnih 
metrih površine na voljo za okoli 10.000 paletnih mest. Ob novem objektu so uredili tudi 
parkirišči namenjeni tovornjakom in zaposlenim. Skupna vrednost investicije, ki jo je podjetje 
TKK v celoti izvedlo z lastnimi sredstvi, znaša več kot 6,5 milijona evrov.  
 

 
Foto: Blaž Močnik 

 
Podjetje je z novimi prostori v celoti moderniziralo skladiščni proces, letos pa nadaljuje z 
novimi investicijskimi vlaganji, kjer bo v prostorih bivšega skladišča povečalo proizvodne 
kapacitete za proizvodnjo tesnilnih mas. V letošnjem letu načrtujejo za okoli 65 milijonov 
evrov prodaje. Večino svojih izdelkov prodajo na tujih trgih in sicer v 68 državah na vseh petih 
celinah. 
 
TKK Srpenica trenutno zaposluje 210 ljudi, dodatnih 40 pa dela v hčerinskih podjetjih na 
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Bolgariji in Rusiji. Načrtovana širitev proizvodnje bo 
prinesla še nekaj novih delovnih mest v Zgornjem Posočju. Iščejo predvsem viličarje ter 
strokovnjake v komerciali in razvoju. Ker v lokalnem okolju očitno ni dovolj ustreznega kadra, 
bodo primorani tega pridobiti tudi od drugod. 
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Slovesnosti so se udeležili predsednik države Borut Pahor, župan Občina Bovec Valter Mlekuž 
in poslanec v DZ RS Danijel Krivec. Goste sta nagovorila tudi belgijski lastnik Vic Baron Swerts 
in izvršni direktor TKK Srpenica Uroš Lozar.  
Večina govornikov je izrazilo veselje nad tako veliko pridobitvijo, hkrati pa poudarilo, da je za 
zagotovitev ugodnega poslovnega okolja na tem delu Slovenije nujno potrebno izboljšati 
cestno povezavo med Novo Gorico in Bovcem. 
 
Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje in mreženje med poslovnimi partnerji ter 
podpornim okoljem za podjetništvo v regiji. 
 

 

Slavnostnega dogodka in mreženja s podjetji ter podpornimi institucijami za podjetništvo se je udeležila 
tudi svetovalka SPOT svetovanje Goriška, Nežika Kavčič s Posoškega razvojnega centra 
Foto: Vesna Kozar 

 
 
 
 
Zapisala: Nežika Kavčič, SPOT svetovanje Goriška  
Posoški razvojni center 


