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Način, kako oseba prevzema odgovornost, lahko pomembno 
vpliva na njen karierni razvoj in navsezadnje tudi na zasebno 
življenje. Ko se nam pripeti neljubi dogodek, se lahko na raz-
lične načine odzovemo nekonstruktivno. Lahko iščemo zuna-

njega krivca (sami seveda nikoli ne moremo biti krivi), lahko zanikamo 
pomembnost dogodka, celo obstoj težave, lahko tudi iščemo izgovore, 
zakaj nekaj ne deluje. Priljubljen način reševanja težav je tudi čakanje 
in upanje, da se bo zadeva popravila sama od sebe.
Pred vrati je neljubi dogodek – kažejo se prvi resni znaki recesije. Se-
veda lahko iščemo izgovore: »Za krizo so krivi Trump in Kitajci«. Lahko 
zanikamo pomembnost dogodka: »Saj ta kriza sploh ne bo tako huda, 
kot je bila tista leta 2009.« Lahko iščemo izgovore: »Slovenska podjetja 
smo premajhni igralci na trgu, da bi lahko karkoli spremenili«. Lahko 
pa seveda malo tudi zamižimo, ne sprejmemo nobenih ukrepov in upa-
mo, da se bo zadeva rešila sama od sebe.
Vse navedene reakcije so popolnoma človeške in vsi se poslužujemo 
tovrstnih načinov za soočanje s težavami. Zagotovo pa ti načini niso 
najuspešnejši in se zaradi njih ne premaknemo na bolje. Zato je zelo 
pomembno, da neplodne reakcije čim prej opustimo in se začnemo 
odzivati učinkovito. 
Prva pomembna stvar je, da prepoznamo resničnost: »Trg se ohlaja, 
naročil ni dovolj za vse programe, kar pomeni, da razmere zahtevajo 
prilagoditve«. Naslednji korak je, da pristopimo k reševanju težave: 
»Zaznavamo negativne vplive iz okolja, zato moramo ukrepati.« Tretji 
korak je iskanje ustreznih rešitev, med katerimi so zagotovo tudi spre-
minjanje planov proizvodnje, prerazporejanje zaposlenih s programov 
z manj naročili na programe, kjer imamo več naročil, aktivno iskanje 
novih naročil, optimiziranje izgub v procesih, doseganje operativne 
odličnosti, preusmerjanje programskega miksa v smeri izdelkov z višjo 
dodano vrednostjo, razvoj novih materialov in izdelkov ... Preostane 
nam samo še zadnja faza – razdeliti odgovornosti in učinkovito imple-
mentirati spremembe.
Najslabše je vztrajati pri statusu quo, če le-ta ne daje ustreznih rezul-
tatov. Zagotovo tudi vse spremembe niso dobre, vendar tega ne bomo 
vedeli, če jih ne bomo poskusili uvesti. Vztrajati pri tem, kar poznamo 
danes, je kratkoročno zagotovo najlažje, saj se nam ni treba soočiti z 
uporom, ki ga povzročijo spremembe. Hkrati pa se moramo zavedati, 
da s tem zaviramo napredek in ogrožamo trajnost našega poslovanja. 
Si kdo upa prevzeti to odgovornost?
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Poleti 2019 je na Treh Kra-
ljih v Hotelu Jakec potekalo 
izobraževanje o tehnolo-
giji valjanja za zaposlene 

iz divizije valjarništvo v družbah 
Impol Seval, Impol-TLM in Impol FT. 
Osnovni cilj izobraževanja je bil dvig 
kompetenc strokovnega tima v diviziji 
valjarništvo. S širjenjem proizvodnih 
kapacitet v valjarništvu se soočamo s 
pomanjkanjem metalurškega kadra. 
Svoje znanje o toplem in hladnem 
valjanju so z udeleženci izobraže-
vanja delili strokovnjaki podjetja 
Innoval - Dan Miller, Kyle Smith, 
David Humphreys in Chris Pargeter. 
Na izobraževanju so se udeleženci 
med drugim podrobneje spoznavali z 
mehaniko valjanja, s toplotnimi vidiki 
in metalurgijo valjanja, z mazanjem, 
površino, merjenjem in kontrolo profi-

la ter ravnosti. Usposabljanje je pote-
kalo interaktivno. Med in po predava-
njih so bile tudi praktične delavnice, 
kjer so poslušalci novo pridobljeno 

znanje še dodatno utrdili. Zaposleni 
so ob pridobivanju novega znanja in 
veščin dodatno utrdili medsebojne 
vezi in navezali tudi kakšne nove.

V ponedeljek, 30. septembra, 
so nas obiskali predstavniki 
francoskega veleposlani-
štva, ki so se sprehodili po 

proizvodnih procesih skupine Impol. 
Gostili smo:
• francosko veleposlanico Florence 

Ferrari, 
• pomočnico predstojnika ekonom-

skih zadev Elizabeto Zajc, 
• svetovalko za naložbe v Avstriji 

in Sloveniji v poslovnem oddel-
ku Francije za Avstrijo/Slovenijo 
Thereso Proyer.

Obiskovalcem smo predstavili de-
lovanje proizvodnje, naše izdelke 
in odgovorili na njihova vprašanja.  
Zavzemamo se, da bi trenutnih 30 
milijonov evrov od celotnega prometa 
skupine Impol, ki ga izvozimo v Fran-
cijo, povečali in s tem okrepili izvoz na 
francoskem trgu, k čemur vsekakor 
pripomorejo dobri odnosi in strate-
ško planiranje. Izdelki, ki jih v Impolu 

izvozimo v 
Francijo, 
predsta-
vljajo dva 
odstotka 
slovenske-
ga izvoza. 

Želja po zvišanju izvoza na francoski trg

Tekst: dr. Darja Volšak

Novičke

Tekst: Nina Potočnik

Izobraževanje o tehnologiji valjanja

Obisk francoske 
veleposlanice

Vrednost 
delnic
Tekst: Darja Spindler

Znani so podatki o 
konsolidirani knji-
govodski vredno-
sti delnice skupine 

Impol. Nerevidirana 
knjigovodska vrednost 
delnice skupine Impol, 
ki jo obvladuje družba 
Impol 2000, d. d., po ob-
računu za mesec avgust 
2019 znaša 205,13 evra. 
Vrednost delnice je izra-
čunana iz konsolidirane 
bilance stanja. Pri izraču-
nu se kapital manjšinskih 
lastnikov izključi.

INNOVAL – Rolling 
Technology Course

Obisk francoske veleposlanice

Predstavitev v proizvodnji

Udeleženci usposabljanja s področja tehnologije valjanja

Digitalizacija v skupini Impol 
kot primer dobre prakse

Na konferenci z nazivom Dan 
najboljše prakse - prestavi v 
četrto, ki je 1. oktobra pote-
kala na Gospodarski zborni-

ci Slovenije, je bila letošnja tematika 
dodajanje vrednosti procesom in 
proizvodom z digitalizacijo. Digitaliza-
cijo kadrovske funkcije je predstavila 
direktorica Kadringa, d. o. o., Nina 
Potočnik. Namen konference je bilo 

udeležence soočiti z razmišljanji in 
primeri iz prakse, zakaj je potreb-
no pospešiti digitalno preobrazbo v 
industrijskih podjetjih in kako - torej 
kako s sistematičnim nadgrajeva-
njem avtomatiziranega proizvodnega 
ekosistema v avtonomen in inteli-
genten ekosistem zmanjšati potroške 
v procesih in zvišati vrednost izdelkov. 

Konferenco je organizirala 
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih 
izboljšav – SuSSI, ki deluje znotraj 
Zbornice za elektronsko in elektro-
industrijo GZS (ZEE), in združuje 
slovenska proizvodna podjetja, ki si 
z nenehnimi izboljšavami prizade-
vajo povečevati poslovno uspešnost, 
inovativnost, kakovost, zadovoljstvo 
zaposlenih, varstvo okolja, ugled in 
družbeno odgovornost. Soorgani-
zatorja konference sta bila Grozd 
Pametne tovarne – gPT, ki prav tako 
deluje znotraj ZEE, in Strokovno dru-
štvo za operativno odličnost – SDOO, 
ki združuje uporabnike metodologij 
6-Sigma, vitkosti in ostalih.

Na konferenci »Dan najboljše prakse«, ki je potekala na Go-
spodarski zbornici Slovenije, je Kadring, d. o. o., predstavil 
vpeljevanje programa HRM 4.0
Tekst: Janja Murko

Impol - preteklost, sedanjost, 
prihodnost

Deli aluminija Impol v dirkalnikih 
Grand Prix Engineering

Pohvalno

V Bistriškem gradu in Gra-
slovem stolpu je 25. sep-
tembra v sklopu projekta 
Interreg potekal strokovni 
simpozij na temo rokodel-
skih znanj in veščin, na 
katerega so povabili tudi 
predstavnike skupine Im-
pol, da predstavijo kulturno 
dediščino tovarne.

Vitka proizvodnja

V družbi Impol PCP uvajajo 
signalna opozorila. Ta delu-
jejo tako, da bo npr. po eni 
minuti, ko ne bo materiala, 
na več senzorjih pričela utri-
pati bela luč. Namen je za-
gotoviti varnost in videti, ali 
stroji obratujejo. Ko bo rešitev 
dodelana, se bo prenesla v 
druge procese. 

V dirkalnih bolidih, ki jih 
razvijajo študentje UNI Ma-
ribor - Grand Prix Enginee-
ring, so tudi deli iz alumini-
ja skupine Impol: »Hvaležni 
smo, da so natančno 
prisluhnili našim željam in 
zahtevam. Stalnica je kako-
vost izdelave, kar kaže na 
njihovo profesionalnost.«

Presoja standardov

Septembra 2019 je cer-
tifikacijska hiša Bureau 
Veritas izvedla kontrol-
no presojo za standarda 
ISO 14001:2015 in OHSAS 
18001:2007. Presojevalci so 
presojali aktivnosti, loka-
cije, procese in funkcije v 
organizaciji in odkrili nekaj 
manjših neskladnosti.

Predavatelji na konferenci

Primer dobre prakse je predstavila direktorica Kadringa, d. o. o.
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Metalurg popotnik
Tekst: Janja Murko

Združene države Amerike – v ame-
riškem mestu New York si zastavljajo 
vprašanje, kako prizemljiti oblake. Ideja 
se je porodila z namenom, da bi se 
obiskovalci in zaposleni v okoliških po-
slovnih stavbah dobro počutili. Na prvi 
pogled neuresničljivi želji so se približali 
z oblikovanjem osemmetrskega “stebra 
sanj”, ki je zgrajen iz dveh slojev tanke-
ga aluminija in prepleten tako, da daje 
občutek, kot da je napolnjen z zrakom. 
Neprekinjena konstrukcija aluminija je 
dolga 11.000 metrov, na zunanji strani 
je bela, znotraj pa ima čudovit gradient 
nebesno modre barve z mehko roza od-
tenki. Mimoidoči se lahko pod konstruk-
cijo sprehodijo.

Švedska – švedsko podjetje Vélosophy je izdelalo omejeno serijo 1.000 
koles iz več kot 300.000 recikliranih kapsul Nespresso Arpeggio. Me-
stno kolo Vélosophy je vijolične barve, ki spominja na vijolični odtenek 
kapsule Nespresso Arpeggio z mešanico arabice iz Južne in Srednje 
Amerike. Namen izdelave recikliranih koles je ozaveščanje potrošnikov 
o pomenu recikliranja. V podjetju želijo predvsem spomniti modernega 
potrošnika, da ima vsak posameznik vpliv na odpadke in poudariti po-
membnost ponovne uporabe aluminija. Jean-Marc Duvoisin, izvršni 
direktor Nespressa, je dejal: »S sodelovanjem z Vélosophyjem želimo 
ljubiteljem kave ponazoriti, kakšen potencial ima recikliranje alumini-
jastih kapsul Nespresso. Čudovita kolesa, ki so izdelana iz recikliranih 
kapsul, združujejo trajnostni razvoj in stil, ki skupaj ustvarita smiselno 
izkušnjo recikliranja.« Jimmy Östholm, izvršni direktor in ustanovitelj 
Vélosophyja, pa je povedal: »Vélosophy smo ustvarili z jasnim name-
nom, in sicer, da pozitivno vplivamo na svet. To poganja vsa področja 
našega delovanja. Tudi podjetje Nespresso je zavezano k trajnostnemu 
razvoju, zato je bilo sodelovanje enkratno. Ponosni smo, da smo skupaj 
ustvarili kolo prihodnosti, ki ga odlikujeta lepa oblika in zavezanost 
družbeni odgovornosti ter trajnostnemu razvoju.«

Francija – v podjetju Lush so ponovno navdušili z okolju 
prijaznimi izdelki za nego in lepoto. Leta 2018 so trg pre-
senetili s ponudbo štiridesetih novih šmink, ki so pakirane 
kot “gola polnila”, kar pomeni, da so pokrite z luščenim 
voskom in se jih preprosto vstavi v katerokoli držalo za rde-
čila za ustnice. V letošnjem letu so si zadali, da zmanjšajo 
količino plastičnih odpadkov na področju pakiranja rdečil 
za ustnice, zato so pripravili aluminijasto ohišje, ki ga je 
mogoče ponovno napolniti oziroma reciklirati. Embalažo je 
izdelala družba Aptar Reboul, ki je specializirana za kovin-
sko embalažo, zlasti za embalažo šmink, in je pristopila k 
pobudi Fundacije Ellen MacArthur, ki si prizadeva za okolju 
prijazen pristop. Letno se namreč po svetu proda od 800 
do 900 milijonov šmink, večina je narejena iz plastike ali 
vsebuje elemente, pridobljene iz plastike, ki jih je težko reci-
klirati. Predstavniki podjetja Lush so povedali, da v Angliji 
vsako leto zavržejo 25 milijard takšnih ohišij, kar je nespre-
jemljivo za blagovne znamke, ki se zavzemajo za ekološko 
kozmetiko. »Podjetje Reboul smo odkrili na sejmu v Parizu. 
Gre za eno izmed dveh podjetij na svetu s tehnologijo in 
izkušnjami, potrebnimi za izdelavo teh izdelkov v takšnem 
obsegu, ki ga potrebujemo,« je poudarila Lee Carpenter iz 
podjetja Lush.

Kitajska – oblika stadiona Wuyuanhe v 
kitajskem mestu Haikou, ki so ga zgra-
dili leta 2018, spominja na valove. Poleg 
same oblike pridih valov doda še barva 
sedežev, ki sega od bele, svetlo modre in 
vse do mornarsko modre. Stadion je bil 
oblikovan za izredne vremenske razmere, 
ki vključujejo intenzivno sončno svetlobo in 
močno deževje. Posebno obliko so dosegli 
s fasado iz aluminijastih žaluzij, ki imajo 
estetski in praktični vidik, saj skrbijo za 
naravno prezračevanje. Streha stadiona 
je iz vzdržljive membrane, osvetljena in 
poudarja njegov osrednji del. Na stadionu 
je tudi 400 metrov dolga tekaška steza, v 
zgornjem nadstropju pa se nahaja pešpot 
s pogledom na morje.

Velika Britanija  – Sam Rogers, študent 
londonske univeze Loughborough, je izdelal 
3D-dirkalno obleko, s katero se lahko pov-
zpne na tri kilometre nadmorske višine in 
doseže hitrost 80 km/h. Obleka vsebuje pet 
turbojet motorjev, ki so jih natisnili s 3D-ti-
skalnikom in so v celoti iz aluminija, jekla 
in najlona. Turbine delujejo na gorivo s 
kerozinom, pritrjene so na hrbet in na vsako 
roko, s pomočjo kontrolnikov na notranji 
strani roke pa lahko Sam obleko pilotira. 
Sam je obleko razvil v sklopu svoje diplomske 
naloge, za razvoj je porabil 340.000 funtov, 
kar so sponzorirala podjetja. Predavatelj dr. 
Andrew Johnson je ob predstavitvi obleke 
povedal: “Projekt je odličen, saj smo pokazali, 
da je proizvodnja aditivov za motorje zelo 
pomembna pri načrtovanju in izdelavi pro-
totipov in izdelkov za končno uporabo.”

Nizozemska – 2. oktobra 2019 je ladji The 
Ocean Cleanup uspelo očistiti veliko količino 
plastike. Ladja je iz San Francisca odplula že 9. 
septembra, opremljena s sistemom plavajočih 
pregrad, ki ujamejo smeti in jih odpeljejo na 
reciklažo. Izumitelj in ustanovitelj istoimenske 
neprofitne organizacije Boyan Slat je do ideje 
za čiščenje prišel pri svojih osemnajstih letih, ko 
je med jadranjem naletel na kup plastike. Pred 
leti so že poskusili ujeti plastiko, vendar se je ta 
zaradi prepočasnega toka ladje izmuznila, še 
preden so prišli do obale. Oktobra letos pa je 
Boyan Slat javnosti sporočil, da je njihov čistilni 
sistem v zaplati odpadkov prvič ujel plastiko. 
Cilj projekta je v petih letih očistiti polovico 
zloglasnega otoka smeti, ki je enak dvakratni 
površini Francije. Slat si je s svojo idejo že pred 
časom prislužil naziv »Šampion Zemlje« in s 
tem postal najmlajši dobitnik najprestižnejše 
okoljevarstvene nagrade, ki jo podeljujejo Zdru-
ženi narodi.

Šrilanka – Ministrstvo za šport 
na Šrilanki je 2. oktobra 2019 
razglasilo e-šport za novo špor-
tno disciplino. Šrilanka je tako 
postala prva država v Južni Aziji, 
ki je e-šport uradno priznala kot 
športno disciplino. Izraz e-šport 
označuje dobro organizirane do-
godke tekmovalnih videoiger na 
regionalni in mednarodni ravni. 
Ogromna množica ljudi se zbere, 
da bi gledala, podpirala in se 
učila od najboljših profesionalnih 
igralcev, ki tekmujejo za naslove 
in denarne nagrade. Gre za naj-
hitreje rastočo športno disciplino 
na svetu. Reuters je lani poročal 
o približno 350 milijonih igralcev 
po vsem svetu, številke pa še 
naraščajo.  
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Dosegli smo vrh 
Srečanje Združenja nabavnikov Slovenije (ZNS), 
ki je potekalo 3. oktobra 2019, je bilo posveče-
no napovedim dogajanja na posameznih trgih. 

Srečko Bukovec, predsednik strokovnega sveta ZNS, je 
poudaril, da smo prešli vrh gospodarskega cikla, stopnje 
rasti pa se hitro zmanjšujejo. Po nekaterih napovedih je 
proizvodni sektor že v recesiji,ameriški finančni direktorji 
pa napovedujejo, da bodo ZDA v recesiji še pred jesenski-
mi volitvami v letu 2020.

Brexit in ZDA
Na poslabšanje gospodarstva v Evropi poleg Brexita vpli-
vajo še ukrepi ZDA. Evropa v prvih sedmih mesecih leta 
2019 beleži izjemno visok trgovinski presežek z ZDA, zato 
je realno pričakovati podobne ukrepe proti Evropi, kot jih 

že uvajajo proti Kitajski. 

Proizvodni PMI - Purchasing Managers Index®
PMI indeks kaže, da je gospodarska aktivnost proizvodne-
ga sektorja že tri mesece zaporedoma pod mejo 50 točk.

Zasebna potrošnja in gradbeništvo izredno pomembna
Mag. Maja Bednaš, direktorica Urada RS za makroeko-
nomske analize in razvoj (UMAR), je izpostavila velike 
negotovosti v mednarodnem okolju: »Če se bodo kazalni-
ki zaupanja še naprej poslabševali in se bodo tveganja 
začela uresničevati, se bo rast rast tujega povpraševanja 
upočasnila bolj, kot smo predvideli v osnovnem scenariju. 
Ob tem se nadaljuje rast zasebne potrošnje in gradbenih 
investicij, zato bosta oba segmenta pomemben element 
ohranjanja gospodarske rasti v prihodnjih letih.« 

Nam na vrata že 
trka recesija?
Pripravila: Janja Murko

Srečujemo se z zmanjšanjem povpraševanja. Kaj se dogaja?

Ekonomski trendi

»Pomembno je, da vsak posa-
meznik na vseh področjih skrbi 
za kakovost, da se izognemo 
reklamacijam.«
Breda Veranič, Stampal SB 

»Da priskrbimo dobre izdelke in 
skrbimo za inovacije.«
Katja Gracej, Stampal SB 

»Da največ pozornosti namenimo 
zahtevnim in velikim kupcem.«
Borislav Hostej, Impol R in R

»Pomembno je, da smo prilago-
dljivi, saj se bomo le tako lahko 
hitro odzvali na spremembe.«
Rok Steinacher, Impol

»Pospešeno se moramo usmeriti 
na druge trge, da nismo odvisni 
od avtomobilske industrije.«
Boris Štern, Impol PCP 

»Ne glede na razmere na trgu je 
pomembnoohranjati kakovost, 
še naprej vlagati v znanje in si 
zagotavljati naročila vnaprej. Ne 
moremo pričakovati, da bo šlo 
vse samo navzgor.«
Andrej Gajšek, Impol PCP 

Višja dodana vrednost izdelkov
Recesija bo, vendar so podjetja tokrat v boljši kondiciji. 
Zadolženost do bank je znatno nižja, tako da podjetja 
niso tako močno izpostavljena dolžniškim obveznostim. 
Pomembno je, da se podjetja hitro odzovejo na izziv pro-
duktivnosti in pričnejo ustvarjati izdelke in storitve z višjo 
dodano vrednostjo ter se prilagajati velikim tehnološkim 
spremembam.

Povezana Evropa
Dr. Peter Kraljič, mednarodno priznani svetovalec za na-
bavo in nekdanji direktor ter partner v mednarodni družbi 
McKinsey, ki je kot prvi Slovenec v začetku 80. let objavil 
članek v svetovno priznani reviji Harvard Business Revi-
ew, pravi, da se bodo odnosi med akterji na trgu spre-
menili. Delno se bodo spremenili globalni tokovi: kdo kam 
izvaža in kdo kam uvaža. ZDA ne zanima, kaj se dogaja 
na svetovnem trgu, saj od globalnega trga niso odvisni – 
izvažajo zgolj 10 odstotkov izdelkov. Nemčija v primerjavi 
s tem izvaža 45 odstotkov, Slovenija pa kar 85 odstotkov 
izdelkov. Dr. Kraljič meni, da bi se morala Evropa povezati 
z Rusijo in ustvariti evrazijsko silo, ki bo ob Kitajski in ZDA 
vzpostavila novo ravnotežje na globalnem trgu. 

Prihajajoča kriza ima značaj gospodarskih nihanj
»Slovenska podjetja izvozijo v Nemčijo več kot 20 odstotkov 
celotnega izvoza. Nemčija je za slovenska podjetja najve-
čja trgovinska partnerica. V kolikor začne Nemčija manj 
povpraševati po izdelkih z vsega sveta in tako tudi po 
naših izdelkih, bodo tudi slovenska podjetja vsaj srednje-
ročno to občutila kot zmanjšanje povpraševanja,« pravi 
ekonomist Žan Jan Oplotnik in dodaja: “Kriza pred deseti-
mi leti je bila monetarna kriza, medtem ko ima nova kriza 
verjetno samo značaj običajnih nihanj v gospodarstvu. 
Leta in leta smo zelo pospešeno rasli in to je popolnoma 
normalno. Vsi smo to pričakovali, da bo prej ali slej prišlo 
do obrata. Mislim pa, da ta obrat ne bi smel biti tako mo-
čan, kot je bil pred desetimi leti.”

Upad mednarodne gospodarske rasti

Delež zaposlenih v predelovalnih dejavnostih v letu 2018 (v %)
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Kaj se dogaja v mednarodnem okolju?

Trgovinske vojne (protekcionizem, 
rast tarif, padec izvoznih naročil, 
naraščajoča gospodarska nego-
tovost, padec svetovne trgovine 
in BDP)

Brexit (negativni učinki za evrop-
sko gospodarstvo, potencialen 
padec BDP)

Težave v Italiji (recesija, narašča-
nje javnega dolga)

Begunci (vojne na Bližnjem vzho-
du in preobremenjenost taborišč, 
množične migracije v EU, težave 
držav pri soočanju s krizo)

Kako se boriti proti recesiji?

EU-28EA19SLO

Anketa

Kazalnik gospodarske klim
e, prim

erjava (vir, SU
RS)

Delež dodane vrednosti industrije v gospodarstvu v letu 2018 (v %)
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Predstavitev na sejmu Aluminium v Združenih državah Amerike

Skupina Im-
pol je prvič 
nastopila 
v vlogi 

razstavljavca 
na sejmu Alu-
minium USA, ki 
je potekal 12. in 
13. septembra v 
mestu Nashville 
v zvezni državi 

Tennessee. Sejem je dokaj nov, saj je 
bil tokrat organiziran šele tretjič in se 
odvija vsako drugo leto. Na sejmu se 
je predstavilo okoli 200 razstavljav-
cev, obiskalo pa ga je približno 2.500 
obiskovalcev iz celotne verige alumi-
nijske industrije, vse od proizvajalcev 
izdelkov, strojev, trgovcev, potrošni-
kov do dobaviteljev. Na sejmu je bilo 

organiziranih tudi veliko predavanj o 
aktualnih temah iz sveta aluminija. 
V letih 2018 in 2019 je Impol povečal 
prodajo na ameriški trg s približno 
3.000 ton na 20.000 ton letno. Rast 
smo zabeležili predvsem pri valjanih 
izdelkih, ki danes predstavljajo okoli 
90 odstotkov celotne Impolove pro-
daje v ZDA. Konec leta 2017 so v ZDA 
sprejeli t. i. anti-dumping ukrepe za 
uvoz nekaterih aluminijskih izdelkov 
s Kitajske, predvsem za izdelke serije 
zlitin 1xxx, 3xxx in 5xxx, s čimer so se 
odprla vrata za dobavitelje iz drugih 
delov sveta. V skupini Impol smo raz-
mere hitro in dobro izkoristili. Prodaja 
v letu 2018 je znašala 54 milijonov 
ameriških dolarjev, medtem ko v letu 
2019 načrtujemo, da bomo prese-
gli 60 milijonov ameriških dolarjev. 

Kljub temu so se v drugi polovici leta 
2019 razmere na trgu začele zaostro-
vati. Svetovna ponudba je presegla 
povpraševanje, prav tako se poveču-
jejo domače proizvodne kapacitete. 
Skladišča so trenutno polna, trend 
cen na trgu pada. Ameriški trg še 
vedno ponuja veliko možnosti, ki jih 
želimo izkoristiti in ravno zato smo se 
odločili, da bomo nastopili na sejmu. 
Naš cilj je bil okrepiti blagovno znam-
ko na ameriškem trgu in razširiti bazo 
kontaktov. Z obiskom smo zadovolj-
ni. Imeli smo sestanke z obstoječimi 
kupci in tudi z veliko podjetji, ki lahko 
naši kupci še postanejo. Po sejmu 
smo vzpostavili komunikacijo z vsemi 
novimi kontakti, ki nam že pošiljajo 
povpraševanja. 

Na sejmu do 
novih kontaktov

Tekst: Gregor Žerjav

Sejem USA

Gregor Žerjav

Mreženje je zelo pomembno Dobra ekipa in pozitivno vzdušje na sejmu

Časnik Večer in Štajerska gospodarska 
zbornica razglasili najboljša podjetja 
v Podravju

Skupina Impol je prejela nagra-
do za najboljšo skupino v Po-
dravju. V pogovoru za časnik 
Večer je glavni izvršni direktor 

Andrej Kolmanič delil svoje mnenje.

Kakšno je bilo poslovanje v prvi polo-
vici leta? 
Prva polovica leta je bila dobra. Pro-
izvedli smo za slabih 5 odstotkov več 
kot v enakem obdobju lani in prodali 
za dobre 4 odstotke več. Nekoliko 
nižji čisti dobiček je posledica višjih 
stroškov amortizacije, ki je posledica 
vključevanja novih naložb.
 
Ali skupina Impol razprši poslovanje 
na različna področja? 
Še naprej ohranjamo razpršenost po 
tržiščih, kupcih in industrijah ter tako 
sledimo vodilu, da noben kupec ne 
sme dosegati dominantnega deleža. 
Prodaja je razpršena na večje število 
kupcev, prav tako posamezen kupec 
ne presega 10 odstotkov skupne rea-
lizacije. Naše strateško pozicioniranje 
še dodatno izboljšuje diverzifikacija 
proizvodnega programa. 

Se že kažejo prvi znaki gospodarske-
ga ohlajanja? 
Se kažejo, tudi napovedi do konca 
tega leta niso nič kaj spodbudne. Ne 
pričakujemo bistvenih izboljšav, kaj 
bo prihodnje leto, pa je zaenkrat še 
težko napovedati. Povpraševanj je 
ogromno, kupci izkoriščajo stanje na 
trgu in znižujejo cene. Smo previdni, 
sklepamo izključno kratkoročne po-
godbe. Seveda čutimo prve negativne 
vplive krize, ki se kažejo z zmanjšanim 
obsegom naročil. Zato že sprejemamo 
številne ukrepe, predvsem se osre-
dotočamo na optimizacije procesov 
in iskanje notranjih rezerv. Hkrati 
intenzivno osvajamo nove kupce in se 
trudimo stabilizirati negativne vplive 
upada povpraševanja.

Kako ravnati v 
primeru precej 
cenejše ponudbe 
s Kitajske? 
Enako veliko 
težavo, kot ga 
predstavlja gospo-
darsko ohlajanje, v našem poslovanju 
predstavljajo tudi ponudniki s Kitajske. 
Pritiski Kitajske so se po trgovinski 
vojni z ZDA na trgu EU okrepili, njihov 
delež na evropskem trgu aluminijevih 
valjanih polizdelkov raste z več kot 
100-odstotno rastjo letno, potrošnja 
pač ne. Pa da ne bi kdo mislil, da gre 
za izdelke nižje kakovosti. Ogromno 
investirajo, so vse bolje tehnološko 
opremljeni, med 1,4 milijardami pre-
bivalcev prav gotovo tudi strokovno 
usposobljenega kadra ni težko najti. 

Kam je usmerjena strategija skupine 
Impol za naprej? 
Kitajska nam predstavlja nelojalno 
konkurenco – državne subvencije na 
izvoz, nižji stroški surovine, energen-
tov, delovne sile in nobene zaveze za 
varovanje okolja. Dolgoročno gleda-
no jih je mogoče premagati edino z 
izdelki, narejenimi po meri, s stan-
dardnimi pač ne. Še pred petimi leti 
so bili v večini Impolovi kupci prede-
lovalci in trgovska podjetja. Od takrat 
smo naredili velik premik. Naš cilj so 
izdelki z višjo dodano vrednostjo, to so 
izdelki, ki jih razvijemo in naredimo po 
meri vsakega končnega uporabnika 
naših izdelkov. To niso več predelovalci 
oziroma trgovci, ampak industrijska 
podjetja. Seveda to od nas zahteva več 
znanja pri razvoju in izdelavi izdelkov, 
večjo fleksibilnost, boljšo organiza-
cijo delovnih procesov, aktivnejšo 
prodajno in trženjsko politiko … Letos 
bomo z izdelki, namenjenimi končnim 
kupcem, ustvarili že deset odstotkov 
vseh prihodkov, v prihodnjih treh letih 
pa glede na že sklenjene pogodbe 30 

odstotkov. Pozabiti ne smemo tudi, 
da z majhnimi koraki vstopamo tudi v 
letalsko industrijo.

Kako vstopate v letalsko industrijo? 
Trenutno smo edini slovenski proizva-
jalec v bazi OASIS, mednarodni bazi 
certificiranih potencialnih dobaviteljev 
letalski industriji. Prav gotovo nismo 
edini proizvajalec v Sloveniji za letal-
sko industrijo, vendarle ima Slovenija 
vrhunsko branžno industrijo, ki je 
velikokrat v tujini prepoznana prej kot 
pa doma. Na vstop na te trge smo se 
pripravljali več let. Tehnološki postopki 
za letalsko industrijo so zelo zahtevni 
in da bi vsem zadostili, smo morali iz-
peljati tudi veliko reorganizacijo v vseh 
proizvodnih procesih. Trenutno trg še 
tipamo in ugotavljamo, kakšna bi bila 
primerna cenovna politika. Prepričan 
sem, da bomo tu prve večje posle skle-
nili prihodnje leto. 

Kako pristopiti do družb, kot sta BMW 
in Samsung, je potrebna sreča?
Naša prednost je, da sami obvladu-
jemo celotno verigo izdelave izdelka, 
vse od litja do končne obdelave. Zato 
smo fleksibilnejši, naši dobavni roki 
so lahko ugodnejši, ponudimo lahko 
sprejemljive cene. Kupci tega kova 
od nas prav zahtevajo, da poslovni 
proces v celoti obvladujemo sami ozi-
roma poddobavitelji za nas ne smejo 
izpeljati niti ene faze. Ocenjujemo, da 
je takih potencialnih kupcev še več in 
da bomo tako lahko še bolje izkoristili 
možnosti, ki nam jih daje celovitost 
naše ponudbe. Prve serijske dobave 
se bodo začele leta 2020.

Najboljša 
skupina v 
Podravju

Pripravila: Nina Potočnik

Andrej Kolmanič je prevzel nagrado za najboljšo skupino (Vir fotografije: 
objavljeno v časniku Večer, avtor: Andrej Petelinšek)
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15. raziskovalni simpozij skupine Impol 
Tekst: Nina Potočnik

Digitalizacija, kakovost in 
organizacijska kultura za 
napredek 

„Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.“

V četrtek, 10. oktobra 2019, 
se je v Hotelu Jakec na 
Treh Kraljih odvil 15. razi-
skovalni simpozij skupine 
Impol. Najprej je udele-

žence pozdravil Andrej Kolmanič, 
glavni izvršni direktor skupine Impol, 
nato so se zvrstila predavanja in 
predstavitve.  
Tematika simpozija je bila razdeljena 
v štiri sklope. Prvi sklop je zajemal 
spremembe, ki jih prinaša zunanje 
okolje. V tem sklopu so bile najprej 
predstavljene posledice digitalne 
transformacije za slovensko gospo-
darstvo in strateški odzivi uspešnih 
držav. Dr. Tomaž Savšek iz družbe 

TPV je predstavil izzive, s katerimi se 
soočajo dobavitelji v avtomobilski in-
dustriji na področju vodenja kakovo-
sti. Druga tematika je bila posvečena 
tehnologiji, in sicer so predstavniki iz 
skupine Impol predstavili tri področja 
na področju razvoja:
• razvoj materiala za BMW, 
• razvoj pločevine s teksturirano 

površino EDT,
• novi postopek izdelave litih palic 

za kovanje.
Tretja tematika se je osredotočila na 
osvajanje trgov. Pogovor je poleg tr-
žnih priložnosti v prihodnosti vključe-
val predvsem, kako čim kakovostneje 
obvladovati vse zahteve kupcev. 

Četrti sklop je bil posvečen kakovosti 
in organizacijski kulturi, predvsem, 
kako usklajevati kakovost z razvojem 
in rastjo organizacije ter kako spremi-
njati organizacijsko kulturo. V zadnjih 
desetih letih se namreč veliko govori 
o pomenu organizacijske kulture za 
finančno uspešnost podjetij, pri če-
mer je pomembno, da se organizacije 
zavedajo, da je ključna sprememba 
iz tradicionalne v moderno organi-
zacijsko kulturo, ki omogoča hitrejše 
prilagajanje v hitro spreminjajočem 
se okolju.
Simpozij je zaključil predsednik 
upravnega odbora Jernej Čokl s 
spodbudnimi sklepnimi mislimi.

Raziskovalni simpozij

Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor

Uvodni pozdrav 

dr. Peter Wostner, SVRK 

Posledice digitalne transformacije 
za slovensko gospodarstvo

dr. Tomaž Savšek, TPV

Organizacija kakovosti in proces 
avtomatizacije v družbi TPV

Zunanji gostje

Za uspeh v bliskovito se spreminja-
jočem digitalnem gospodarstvu je 
ključno hitro in drzno ukrepanje pod-
jetij na vseh področij. Pregledali smo 
proces preoblikovanja globalnih verig 
vrednosti, ki so posledica prehoda v 
četrto industrijsko revolucijo in z njo 
povezano digitalno transformacijo. 
Govorili smo tudi o priložnostih Slo-
venije na področju digitalne trans-
formacije, kakšen je strateški odziv 
uspešnih držav, regij in industrij ter 
kje se na tem zemljevidu nahaja 
Slovenija.

Skupina TPV je z izkušnjami iz prakse 
predstavila izzive na področju ka-
kovosti, s katerimi se srečuje avto-
mobilska industrija. Predstavili so 
pomen razvojnih partnerstev pri pre-
seganju zahtev trga. Za dolgoročni 
vstop ali delovanje na mednarodnem 
trgu je treba ponuditi nekaj boljše-
ga, drugačnega, za kar je potrebno 
znanje, ki je vedno razpršeno. Na-
črtno vodena, finančno spodbujena 
raziskovalno-razvojna partnerstva 
so zelo dober način za pridobitev 
tovrstnih znanj in iskanje rešitev.

Uvod

Marko Petrovič, skupina Impol

Litje palic za kovanje

dr. Ana Kračun, Klavdija Ozimič, skupi-
na Impol

Razvoj pločevine s teksturirano 
površino EDT

Aluminij se zaradi dobrih mehanskih 
lastnosti, dobrega preoblikovanja, 
majhne teže in odpornosti proti ko-
roziji vedno bolj uporablja v avtomo-
bilski industriji in uspešno konkurira 
drugim materialom z majhno težo. 
Zaradi vseh naštetih dobrih lastnosti 
aluminija se razvijajo nove tehnolo-
gije in načini uporabe aluminija, ki 
znižujejo stroške proizvodnje. Pred-
stavljen je bil nov način proizvodnje 
litih palic, ki je prikazal, da teh pred 
kovanjem ni treba homogenizirati.

Običajno ima aluminijasta pločevi-
na odvaljano površino »mill finish«. 
Zadnje čase je na trgu veliko pov-
praševanj po pločevini s teksturirano 
površino – EDT. Predstavljene so bile 
prednosti površine EDT v primerjavi 
s površino »mill-finish«, in sicer ima 
izotropno strukturo, ki nima usmerje-
nega vpliva na preoblikovanje. Tako 
nudi boljšo preoblikovalnost in izbolj-
šan videz barve ter s tem ujemanje 
plošč ne glede na orientacijo.

dr. Matej Steinacher, skupina Impol 

Razvoj materiala za profile BMW 
glede na specifikacijo WS 02002 

Z modernizacijo 28-MN iztiskalnice 
z novo pečjo, ki omogoča ogrevanje 
okroglic v klin, in z novim ohlajeval-
nim sistemom, ki omogoča kontro-
lirano ohlajanje iztiskanih profilov, 
smo izpolnili vse pogoje, ki so potreb-
ni za razvoj profilov za avtomobilsko 
industrijo. Na začetku leta 2019 smo 
nadaljevali z razvojem materiala 
za crash in non-crash profile BMW 
glede na specifikacijo WS 02002. Po 
zaključenem razvoju materiala sedaj 
BMW testira, da je skladen s specifi-
kacijami.

V uvodnem nagovoru smo se sezna-
nili s trenutnimi razmerami v med-
narodnem gospodarskem okolju in 
rastjo indeksa svetovne trgovinske 
negotovosti. Dotaknili smo se padca 
naročil v skupini Impol in pomemb-
nosti pozicioniranja skupine Impol 
kot OEM in TIER 1 dobavitelja v 
avtomobilski industriji, saj si lahko le 
s takšno pozicijo zagotovimo stabilno 
in varno prihodnost.

Tehnologija in razvoj
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Vtisi o simpoziju

 »Koristno in zanimivo. Simpozij ti 
da širino, vidiš pogled od zunaj – 
globalni pogled.«
Dr. Tomaž Šuštar, C3M

 »Zelo zanimiv se mi je zdel prvi 
sklop predavanj. Predvsem so nas 
spomnili, da se tudi konkurenca 
ukvarja s podobnimi težavami 
kakor mi.«
Bojan Gril, Impol PCP 

»Simpozij je odlična priložnost za 
povezovanje s podjetji.«
Simona Stegne Ceraj,  
Livarna Nova Gorica 

» Predavanja so zelo industrijsko 
obarvana, podanih je bilo veliko 
koristnih nasvetov, ki bi se jih bilo 
smiselno držati. Predstavniki raz-
iskovalnih inštitucij smo izvedeli, 
kaj je za industrijo pomembno, kar 
vpliva tudi na naše delo.«
Dr. Irena Paulin, IMT 

Anketa

Milena Jovićević, skupina Impol

Tržne priložnosti in izzivi  
barvanega programa

Urban Repa, skupina Impol

Od nominacije, do finalizacije ...

V srbskem podjetju Impol Seval 
obratuje linija za barvanje trakov in 
pločevine. Barvani izdelki se naj-
pogosteje uporabljajo v gradbeni 
industriji, za izdelavo gospodinjskih 
aparatov, transportnih vozil, prome-
tne signalizacije, registrskih tablic in 
oglaševalskih plakatov. Trg barvnih 
izdelkov glede na zahteve kakovosti 
delimo na tri dele: distributerji, pro-
jekti, industrija. Vsak od navedenih 
ima svoje zahteve in specifike, ki se 
nanašajo na kakovost, roke izdelave 
in čas trajanja garancije na proizve-
den material.

Končni odjemalci vse pogosteje iščejo 
dobavitelje končnih izdelkov z višjo 
dodano vrednostjo, saj želijo znižati 
stroške, zagotoviti preglednejši nad-
zor nad dobavno verigo in zagotoviti 
kakovost v celotnem ciklu izdelka. 
Z vstopom Impola na trg direktnih 
dobaviteljev v avtomobilski industriji 
smo prepoznali potrebo po novih 
procesih v podjetju. Ob preoblikova-
nju organizacije v divizije se je poka-
zala potreba po projektnem vodenju 
s ciljem prepoznati vse zahteve, ki jih 
prejemamo s strani kupcev, koordini-
rati interne aktivnosti in sodelovati z 
dobavitelji. 

Osvajanje trgov

»Predavanje, ki ga je pripravilo 
podjetje TPV, je bilo zelo praktično 
naravnano. Prikazan je bil dober 
sistem vodenja področja kakovo-
sti, ki je primeren za implementa-
cijo v druge družbe.«
Sanjin Nusdorfer,  
Livarna Nova Gorica 

»Ker je to moj prvi raziskovalni 
simpozij, sem zelo pozitivno 
presenečen nad samo izvedbo. 
Predavanja so zelo zanimiva, eno 
od predavanj je opisovalo tudi 
naše delo na področju razvoja 
izdelkov v stiskalništvu.« 
Rok Steinacher, Impol

»Zanimivo je videti, kaj drugi dela-
jo. Koristno je slišati tudi mnenje 
udeležencev iz drugih podjetij.«
Damjan Koder, Impol

»Raziskovalni simpozij je dobra 
priložnost, da se seznanimo s 
pomembnimi projekti znotraj 
skupine Impol in z dosežki naših 
sodelavcev. Zelo koristno je bilo 
slišati podatke o novih razmerah 
v mednarodnem okolju in o nujno-
sti prehoda v industrijo 4.0.«
Urška Kukovič Rajšp, Kadring

Bojan Šinkovec, Grega Kostanjšek

Kako zagotoviti kakovost z razvojem 
zrelosti organizacije?

Nikolaj Mejaš, OK Consulting

Zakaj in kako spreminjati  
organizacijsko kulturo?

Pojem kakovost že dolgo ne pomeni 
zgolj kakovostnega izdelka ali stori-
tve, temveč je to skupek vseh ele-
mentov, ki zadovoljujejo vse deležnike 
neke organizacije. Govorimo o celoviti 
kakovosti ali celovitem vodenju kako-
vosti (TQM). Pregledali smo diagno-
stična orodja, ki jih praviloma upo-
rabljajo svetovalna podjetja ali večje 
korporacije, da ugotovijo priložnosti 
za izboljšanje. Na osnovi ugotovljenih 
priložnosti pripravijo predlogo, ki 
lahko služijo kot orientacija pri spre-
jemanju ključnih poslovnih odločitev.

Poenostavljeno bi lahko rekli, da 
je organizacijska kultura osebnost 
organizacije. Kultura je sestavljena iz 
bazičnih prepričanj, vrednot, norm 
(pravil) in vidnih znakov (artefaktov), 
ki jih opazimo pri članih organizaci-
je. Raziskave v zadnjem času kažejo 
na veliko povezanost organizacijske 
kulture s finančnim uspehom podjetij. 
Organizacije z značilnostmi moderne 
organizacijske kulture se hitreje in 
uspešneje prilagajajo globalnemu 
tržišču. Pomembno je, da zaposleni 
delajo za skupni cilj in imajo vpliv v 
podjetju, da lahko vplivajo na odloči-
tve in so upoštevani.

Kakovost in organizacijska kultura

Raziskovalni simpozij

Jernej Čokl, skupina Impol

Sklepni govor predsednika  
upravnega odbora skupine Impol

»Današnje predstavitve lepo prika-
zujejo, kaj moramo narediti v pri-
hodnosti in čemu moramo posvetiti 
pozornost. Skupino Impol čaka veliko 
izzivov. Pravočasno moramo ujeti 
svetovne trende in se jim prilagoditi. 
Vsa omenjena področja – kakovost, 
digitalizacija in ustrezna organiza-
cijska kultura – so zelo pomembna. 
Samo s timskim delom jih bomo 
uspeli ustrezno izboljšati. Čez pet let 
upam in pričakujem, da bo Impol 
digitaliziran.«

Sklep

dr. Tomaž Šuštar Bojan Gril dr. Irena Paulin Simona Stegne Ceraj Sanjin Nusdorfer Rok Steinacher Damjan Koder Urška Kukovič Rajšp
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Impol PCP

• Zamenjali smo mostno dvigalo iz leta 1939.
• Zmontirali smo regalne police.

Impol FT

• Uvajamo nov sistem etiketiranja s pomočjo črtnih kod 
na lokaciji dvojčenih folij. Etiketiranje in črtne kode se 
tvorijo na razdvajalcu in omogočajo sledljivost mate-
riala prek končnih žarilnih peči vse do pakirne linije.

Družbe poročajo
Zbrala: Janja Murko

Kaj 
dogaja?

Regalne police
Črtne kode

Skladiščenje legirnih elementov

Novo mostno dvigalo 

Montaža mostnega dvigala (foto: Samo Stiplovšek, Impol PCP)

Impol R in R
 
• Skupina naših raziskovalcev je bila uspešna na naci-

onalnem tekmovanju GZS za najboljšo inovacijo in je 
tudi tokrat prejela srebrno priznanje GZS za inovacijo 
s področja ugotavljanja kakovosti Al-zlitin.

• V mehanskem in toplotnem laboratoriju obratuje nov 
trgalni stroj Zwick 250, ki bo odpravljal ozka grla in 
zagotavljal dodatne kapacitete za NPV-je. V sodelo-
vanju z IMT izvajamo tudi obsežen projekt, katerega 
cilj je optimiziranje tehnologije izdelave preizkušan-
cev.

• V kemijskem laboratoriju smo zaključili implemen-
tacijo novega stacionarnega in mobilnega kvanto-
metra. Nadaljujemo z aktivnostmi na SPARK-DAT 
projektu in na študiju elektrokemijske korozije (s pou-
darkom na interpretaciji rezultatov) ter kemometrije, 
pri čemer sodelujemo s FKKT UM. 

• V metalografskem laboratoriju veliko sodelujemo 
z IMT in NTF. Še posebej zanimiv je projekt, ki ga 
izvajamo z NTF s ciljem, da osvojimo nova orodja za 
spremljanje kinetike razvoja mikrostrukture Al-zlitin.

• Projekt poenotenja certifikatov je v zaključni fazi te-
stne produkcije in prehoda na redno produkcijo nove 
aplikacije.

• Projekt vitkega preizkušanja je v zaključni fazi, nujne 
so še nekatere programske prilagoditve.

• Zaključili smo projekt označevanja vzorcev za preiz-
kušanje v Impolu R in R. V družbah Impol PCP, Impol 
FT in Impol LLT vzorce označujejo z etiketami, ki poleg 
alfanumeričnega zapisa vsebujejo še QR-kodo za 
digitalno prebiranje informacij. Vzorce, ki prispejo 
v Impol R in R, ob sprejemu v proces preizkušanja 
digitalno odčitamo in s tem potrdimo, da so vzorci 
prispeli in so pripravljeni na proces preizkušanja.

• Izdelali smo Strategijo razvoja družbe do leta 2026, 
kjer velik poudarek namenjamo digitalizaciji procesov 
preizkušanja.

• Razvijamo nove kadre. 
• Največje spremembe so na področju certificiranja, 

kjer smo prešli na nov način potrjevanja certifikatov.
• Ker so meritve sedaj naše krovno poslanstvo, v vseh 

delih družbe uvajamo meroslovne principe za določa-
nje in dokumentiranje kakovosti naših storitev.

• Pripravljamo projekt akreditacije izbranih procesov 
preizkušanja. 

• Pripravljamo tudi projekt tehnološke prenove procesa 
priprave preizkušancev s poudarkom na avtomati-
zaciji.

• Načrtujemo nujno potrebno prostorsko širitev.
• Družba je bila ponovno zelo uspešna na Impolskih 

športnih igrah.

Aktualno

Impol Infrastruktura

• Pridobili smo gradbeno dovoljenje za gradnjo nove 
hale Final 2. Gradbena dela že intenzivno potekajo.

• Izvedli smo zamenjavo cevovoda tehnološke vode od 
potoka Bistrica do vstopa v IC Impol.

• Pridobili smo gradbeno dovoljenje za nadstrešnico 
pri stružnem centru. Trenutno izbiramo izvajalca za 
izvedbo del.

• Obnavljamo umivalnice v livarni 1.

Obnova umivalnice v livarni 1

University of  Ljubljana
Faculty of  Natural Sciences and Engineering
Department of  Materials and Metallurgy 

Analysis of chemical composition homogeneity through the 
cross-section of the rods produced from alloys of 6xxx group

M. Vončina1, P. Cvahte2, A. Kračun2, T. Balaško1, J. Medved1
1University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department for Materials and Metallurgy, Aškerčeva 12, Ljubljana, Slovenia

2 Impol Group, Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenia

Abstract: The alloys from Al-Mg-Si system provides an excellent combination of mechanical properties, heat treatment at extrusion temperature, good
weldability, good corrosion resistance and formability. Due to the high casting speed of rods or slabs the solidification is quite non-equilibrium,
resulting in defects in the material, such as crystalline segregations, the formation of low-melting eutectics, the unfavourable shape of intermetallic
phases and non-homogeneously distributed alloying elements through the entire cross-section of the rods or slabs. The inhomogeneity of the chemical
composition and the solid solution negatively affects the strength, the formability in the warm, corrosion resistance, and can lead to the formation of
undesired phases due to segregation in the material.
In this experimental investigation, the cross-section of the rod from two different alloys of the 6xxx group were investigated. From the cross-section of
the rod, samples for differential scanning calorimetry (DSC) at three different positions (edge, D/4 and centre) were taken in order to determine the
influence of inhomogeneity on the course of DSC curve. Metallographic sample preparation was used for microstructure analysis, whereas the actual
chemical composition was analysed using a scanning electron microscope (SEM) and an energy dispersion spectrometer (EDS).

CONCLUSIONS
The aim of this investigation was analysis of chemical composition homogeneity through the cross-section of the rods produced from alloys of 6xxx
group. DSC analysis indicated non-homogeneity of the experimental alloys.
From the results of the analysis of the cross-section of the rod from the EN AW 6008 alloy, it is evident that the chemical composition is not
homogeneous through the cross-section of the as cast rod. The greatest deviations are observed in the concentration of silicon, which also fluctuates
by more than 0.5 wt.%. Minor deviations are also found in concentrations of magnesium, vanadium, manganese and iron, which can be eliminated by
appropriate homogenization annealing.
Based on the results presented above, it can be concluded that the alloy EN AW 6060 is already quite homogeneous in the as cast state through the
cross-section of the rod. The concentration of some elements slightly increases from the centre to the edge.

WFO-Technical Forum and 59th IFC Portorož, 18th -20th September 2019.

Comparison of heating (a) and cooling (b) DSC curves of EN AW 6060 alloy from different places 
of the rod: blue - centre, green - D/4, red - edge.

Comparison of heating (a) and cooling (b) DSC curves of EN AW 6008 alloy from different 
places of the rod: blue - centre, green - D/4, red - edge.

Microstructures of 6008_centre sample (a), 6008_D/4 sample (b) and 6008_edge sample (c).

Microstructures of 6060_centre sample (a), 6060_D/4 sample (b) and 6060_edge sample (c). 

EDS analysis of samples after DSC analysis from the alloy EN AW 
6060 taken from the cross-section of the rod at D/4, the centre and 

the edge.

EDS analysis of samples after DSC analysis from the alloy EN AW 
6008 taken from the cross-section of the rod at D/4, the centre and 

the edge.

Results of the EDS analysis on the samples after the DSC experiments
confirm the preliminary conclusions, whereas only the fluctuation of
certain chemical elements is presented. It can be seen that the
chemical composition is not homogeneous through the cross section
of the as cast rod. The largest deviations in the EN AW 6008 alloy are
found in a silicon concentration, which varies by more than 0.5
wt.%. Minor deviations are also found in concentrations of
magnesium, vanadium, manganese and iron, which can be
eliminated by appropriate homogenization annealing.

Minor fluctuations in the chemical composition are shown by EDS
analysis of the alloy EN AW 6060, which was assumed already after
the DSC analysis, where the DSC curves are very similar. The
concentrations of magnesium, silicon, manganese and iron are
slightly increased from the centre to the edge. EN AW 6060 alloy
rods are already fairly homogeneous in chemical composition in as
cast state.

a) b)

a) b)

a) b) c)

a) b) c)

Napredki razvoja

• Septembra smo na mednarodni livarski konferenci 
2019 »The World Foundry Organization Technical Fo-
rum and 59th IFC, ki je potekala v Portorožu, prikaza-
li rezultate analiz, izvedene v okviru projekta Martin. 

• Uspešno izpeljan 15. raziskovalni simpozij skupine 
Impol.

• Predstavitev na raziskovalnem simpoziju v Portorožu.
• Z oktobrom je valjarništvo dobilo samostojni oddelek 

»Razvoj izdelkov v diviziji valjarništvo«.
• V razvoju valjarništva izvajamo številne aktivnosti 

skladno s planom razvojno-raziskovalnih nalog za 
leto 2019. Uspešno smo razvili tehnologijo EDT tekstu-
riranja površine pločevine in okarakterizirali kako-
vost glede na standarde, kar je omogočilo odpremo 
vzorčne količine. Izdelali smo program razvoja in plan 
za leto 2020 glede na potrebe trga, ki vključuje razvoj 
povsem novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo, kar 
so skupni projekti s kupci. 

• V stiskalništvu nadaljujemo z razvojem profilov za 
avtomobilsko industrijo.

Impol LLT

• V mesecu septembru smo odlili prve količine litih pa-
lic v premeru 107 mm in v treh različnih zlitinah. Prve 
količine bomo oktobra dostavili kupcem za validacijo.

• Skupaj z družbo Impol PCP dokončno usklajujemo 
ponudbe za dobavo opreme za obdelavo litih palic.

• Zaključili smo dela za razširitev skladišča posnemkov. 
Vložili smo vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja.

• Izvajamo generalni remont multikomorne talilne peči 
in 3. livne peči, ki jo bomo tudi konstrukcijsko predela-
li in modernizirali.

• Uredili smo dodatno skladišče za skladiščenje legirnih 
elementov.

Plakat s predstavitve prvih rezultatov v okvira projekta Martin

Montaža mostnega dvigala (foto: Samo Stiplovšek, Impol PCP)

Trgalni stroj Zwick 250 (foto: Tatjana Vrečnak)
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Z litimi palicami smo se srečali 
konec leta 2016, ko so po njih 
začeli povpraševati prvi kupci. 
Gre za popolnoma novo teh-

nologijo, ki omogoča, da so palice po 
litju že primerne za direktno kovanje. S 
tem odpade faza ektruzije, zato je cena 
litih palic nižja od stiskanih. Pri zasnovi 
projekta je sodelovala širša skupina, v 
katero so bili vključeni procesni inženirji 

v družbi Impol LLT in Impol PCP ter sodelavci v razvoju in 
prodaji. 
Leta 2017 smo stopili v stik s proizvajalci opreme ter 
izvedli prve teste in validacije litih palic. Sprva smo imeli 
idejo, da za litje palic postavimo popolnoma novo talilno-
-livno linijo s horizontalnim livnim strojem. Zaradi visoke 
investicije, pomanjkljivosti opreme in možnih tveganj smo 
se na koncu odločili za vertikalno litje drogov po tehnologiji 
Wagstaffa. Prednost Wagstaffovega livnega orodja je bila 
tudi ta, da ga je možno namestiti na 4. livni stroj, zato je 
bila investicija cenovno precej ugodnejša. V istem letu smo 
z Wagstaffom tehnično uskladili ponudbo, opremo pa smo 
naročili v začetku leta 2018.  
Livna orodja so bila dobavljena marca 2019. Prvo litje 
smo načrtovali aprila, a smo ga zaradi takrat polno za-
sedenih livarniških kapacitet in prioritet naročil v skupini 

Impol prestavili na september. Med prvim litjem smo odlili 
lite palice v premeru 107 mm in v treh različnih zlitinah 
(AC52, AC75 ter AC85). Vse odlite palice so namenjene 
validaciji kupcev. Prve količine smo s pomočjo zunanjih 
kooperantov že obdelali in jih dostavili potencialnim kup-
cem. Z litjem prvih količin projekta še ne zaključujemo. V 
livarni moramo dodelati pomožno livarsko opremo tako, 
da bomo po koncu projekta zagotovili načrtovano pro-
duktivnost, izvesti moramo tudi optimizacijo logistike po 
končanem litju. 
Poteka tudi drugi del investicije, ki je vezan na opremo 
za obdelavo litih palic. Trenutno skupaj s kolegi iz družbe 
Impol PCP usklajujemo vsebino ponudbe s potencialnim 
dobaviteljem. Načrtujemo, da bomo še v tem letu izdali 
naročilo za opremo (transportni sistem, naprave za skla-
piranje, žage, UZ-naprave, pakirne linije …). Dobavo in 
zagon načrtujemo v začetku leta 2021, takrat pa priča-
kujemo tudi prva večja naročila. V letu 2020 naj bi odlili 
približno 500 ton litih palic, med leti 2021 in 2026 pa do 
7.000 ton. Letne kapacitete litja palic na 4. talilno-livni 
liniji znašajo vse do 30.000 ton ob litju premera palic 107 
mm. Dobavljena livna komora nam sicer z zamenjavo 
ustreznih kokil zagotavlja litje palic od premera 65 do 107 
mm. Družba Impol LLT je odgovorna samo za litje, med-
tem ko je za stik s kupci, obdelavo in pakiranje zadolžena 
družba Impol PCP.  

Kako je potekala prva izvedba litja z novo tehnologijo?

»Gre za nov proces litja, s katerim 
se še spoznavamo. Skrbel sem 
za koordinacijo proizvodnje in 
potek dela, da smo s sodelavci 
iz procesnega inženiringa lahko 
vzpostavili proces litja palic.  Pri 
prvem litju so se pokazale potre-
be po prilagoditvah, ki smo jih s 
pomočjo sodelavcev in zunanjega 
nadzornika uspešno izvedli.«
Simon Brglez, Impol LLT

»Moja zadolžitev je bila priprava 
livnega orodja. Pri prvih litjih 
smo imeli mentorja iz tujine, ki 
nas je uvajal v delo z napra-
vo, da smo začeli dosegati 
maksimalne rezultate. Takšno 
mentorstvo mi je bilo zelo všeč, 
saj sem lahko zastavil tehnična 
vprašanja in pridobil zares 
natančne odgovore, ki mi bodo 
kasneje pomagali pri upravljanju 
stroja.«
David Erker, Impol LLT

»Moja vloga je bila opraviti 
metalografske preiskave palic, 
ko so bile odlite. Podobne stvari 
v proizvodnji že imamo, smo se 
pa morali tu bolj prilagajati, saj so 
procesni parametri litja drugačni. 
Izkušnja je bila izjemna, saj smo 
se dobro ujeli s predstavniki 
podjetja, ki so stroj dobavili.«
Marko Petrovič, Impol LLT

»Skrbela sem za koordinacijo del 
po tehnološki plati, kar je zajemalo 
pripravo tehnologije in plana litja, 
da so se podatki prenesli na livni 
stroj. Treba je bilo odpraviti veliko 
omejitev, kar je predstavljajo velik 
izziv. Izkušnja pri poskusnem litju 
je bila izjemna, saj je celotna ekipa 
skupaj delovala zelo složno. Pri 
redni proizvodnji bodo zagotovo 
izzivi, ki jih bomo morali mirno re-
ševati, da bomo dosegli kakovost.«
Aleksandra Robič, Impol LLT

Kako so potekale priprave novega stroja? 

Prvo litje

»Sem operater in medtem ko je
bil tukaj serviser iz tujine, smo
se veliko naučili. Usposobil nas
je, da znamo sedaj napravo 
sami uporabljati.«
Matej Pernat, Impol LLT

»Sodeloval sem pri montiranju 
naprave. S tehnologi smo pre-
izkusili prvo litje, ki je uspelo. 
Naredili smo prevzemne teste, 
da smo preverili, ali naprava 
deluje. Izkušnja je bila zanimi-
va, saj smo veliko sodelovali 
v timu, prisoten pa je bil tudi 
mentor iz tujine. « 
Dušan Kores, Impol LLT

»Kot vodja vzdrževanja sem 
poskrbel za pripravo strojne 
opreme, ki je potrebna za izved-
bo projekta z vsemi regulaci-
jami. Tehnološki parametri se 
bistveno razlikujejo od trenu-
tnih, zato smo se morali močno 
prilagoditi. Projekt je prinesel 
nove izzive, nova znanja in nove 
izkušnje.«
Franci Tomazini, Impol LLT

Nova naprava v družbi Impol LLT
Tekst: Jure Čretnik

Lite palice za 
direktno kovanje 

Jure Čretnik

Pogovor z gospodom Remcom Malaisom iz podjetja 
Wagstaff 

Kakšna je bil vaša vloga pri projektu litih palic?
V ta projekt sem vključen od začetka, ko so se pričeli do-
govori za izdobavo livnih orodij za litje litih palic. Najprej 
smo pripravili dizajn, nato smo po končni uskladitvi z 
Impolom pričeli z izdelavo. Danes, ko so livna orodja izdo-
bavljena, je moja naloga, da preverim njihovo ustreznost. 
Največji poudarek je namenjen varnosti. Nato orodja pred 
prvim litjem testiramo v ''suhem'' režimu, kjer še ne upo-
rabljamo taline, nato sledi litje. Po uspešnem zagonu po-
skrbim še za ustrezno usposabljanje operaterjev in nudim 
podporo ekipam vzdrževanja ter procesnega inženiringa. 

Kako bi opredelili bistveno prednost tehnologije?
Gre za relativno novo tehnologijo, katere glavna prednost 
je ta, da lahko po litju palico že uporabimo za nadaljnjo 
predelavo v končne izdelke. Preoblikovanje palic na stiskal-
nicah ni več potrebno, s čimer skrajšamo procesno verigo. 

Ste se srečali s kakšnimi posebnostmi pri napravi?
Vsako livno orodje je drugačno, vedno so kakšne posebno-
sti. Pri prvem litju smo naleteli na težave, ki smo jih kmalu 
odpravili. Nato je sledilo litje treh različnih zlitin in vsa litja 
so potekala nemoteno. 

Imate kakšen nasvet za ekipo, ki bo delala z napravo?
Timsko delo. Ekipa naj še naprej tako dobro sodeluje, kot 
je v teh dneh, ko smo delali skupaj. Vsak v timu nekaj ve. 
To morate upoštevati in dosegali boste vrhunsko kakovost. 

Se proizvodnja v Sloveniji precej razlikuje od ostalih 
podjetij, s katerimi ste v stiku?
Evropa je Evropa, vse je zelo podobno, saj smo na istem 
kontinentu. 

Kako se vam zdi Impol v primerjavi z drugimi podjetji?
Vsako podjetje je drugačno in je zgodba zase s svojimi 
prednostmi in slabostmi. Zagotovo mi je tukaj všeč, odnosi 
so v redu, všeč mi je bila dobro organizirana malica :) ... 
Vidi se, da stvari gladko tečejo, da je organizacija dobra 
in da vlagate v novo opremo ter razvoj. 

Kaj ste počeli ta čas, ko niste delali?
Slovenska Bistrica je super, saj je vse dostopno peš. Obi-
skal sem grad in se nekajkrat sprehodil po mestu. Udele-
žil sem se tudi športnih iger skupine Impol. Najprej sem 
streljal, nato pa smo šli na grad Štatenberg. 

Se boste še kaj vrnili?
Ker orodja tudi servisiram, se bom vrnil takoj, ko boste po-
trebovali tehnično podporo, sicer pa, ko bo treba opraviti 
večji servis. Seveda se bom vrnil z veseljem.

»Kot upravljavec litja sem 
delal iz kabine, in sicer sem 
računalniško upravljal proces. 
Pri novem izdelku nikoli ne veš, 
kaj lahko pričakuješ. Zunanji 
nadzornik je bil v veliko pomoč, 
saj nam je določil parametre in 
nas usmerjal.«
Robert Rak, Impol LLT

»To je bila povsem nova izku-
šnja. Upravljali smo s tehno-
logijo, ki nam je popolnoma 
nepoznana. Delal sem kot livar 
pri zagonu nove livne komore. 
Brez mentorstva bi se težko 
znašel, saj je bilo potrebnega 
veliko usklajevanja in prilagaja-
nja novostim. «
Aleš Brajlih, Impol LLT

Remco Malais iz podjetja Wagstaff 

Simon Brglez David Erker Aleksandra Robič Marko Petrovič

Franci Tomazini

Matej Pernat

Dušan Kores

Robert Rak

Aleš Brajlih
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Uspešen zagon projekta 
KOC MAT 2.0
Kompetenčni center za razvoj materialov KOC MAT 2.0 združuje kar 33 partnerjev
Tekst: Urška Kukovič Rajšp

Septembra  je po uspešni pri-
javi zaživel nov kompetenčni 
center za razvoj materialov 
KOC MAT 2.0, ki deluje pod 
okriljem SRIP MATPRO. Gre za 

nadaljevanje projekta KOC MAT, ki je 
bil izveden lani. Tokratni kompetenčni 
center vodi Kadring. V projektu, ki bo 
trajal do 31. maja 2022, sodeluje kar 33 
partnerjev. 

Predstavitev KOC MAT 2.0
KOC MAT 2.0 združuje podjetja v sklopu SRIP MATPRO, ki 
delujejo na treh področjih: kovinsko-predelovalna indu-
strija, multikomponente in premazi ter IKT. Podjetja v 
partnerstvu skupaj zaposlujejo več kot 6.000 oseb, letno 
po podatkih iz konsolidiranih bilanc za leto 2018 ustvarijo 
več kot 4,3 milijarde evra prihodkov oziroma 1 odstotek 
slovenskega BDP in so izrazito izvozno naravnana. Glavni 

namen KOC MAT 2.0 je povezati podjetja na področju 
razvoja kompetenc zaposlenih, izvedba skupnih usposa-
bljanj na prednostnih področjih (učinkoviti razvoj mate-
rialov, digitalizacija procesov, uvajanje avtomatizacije in 
robotizacije ter izboljšanje kakovosti procesov in izdelkov), 
s tem pa dvig ključnih kompetenc zaposlenih in zagota-
vljanje rasti dodane vrednosti na zaposlenega, obsega 
prihodkov in rast delovnih mest v dejavnosti kovinsko-
-predelovalne industrije in multikomponent.

»Glavni namen KOC MAT 2.0 je povezati podjetja na 
področju razvoja kompetenc zaposlenih in izvedba 
skupnih usposabljanj na prednostnih področjih.«

Cilji projekta 
Glavni cilji projekta so priprava in izvedba novega pro-
grama usposabljanja na področju digitalizacije in avto-
matizacije (Strokovnjak za uvajanje in vodenje podro-

Urška Kukovič 
Rajšp

ResEvo, d. o. o.

Alumat, d. o. o.

Alumero, d. o. o.

Alcad, d. o. o.

AquafilSLO, d. o. o.

Belinka Perkemija, d. o. o.

LTH Castings, d. o. o.

C3M, d. o. o.

Weiler Abrasives, d. o. o.

Plamtex, d. o. o.

Impol 2000, d. d. SIJ Acroni, d. o. o.

Impol, d. o. o. SIJ Elektrode Jesenice, d. o. o.

Impol PCP, d. o. o. SIJ SUZ, d. o. o.

Elan, d. o. o. Štore Steel, d. o. o.

Elmibit, d. o. o. Talum, d. d. 

Helios, d. o. o. Talum Izparilniki, d. o. o.

Hidria, d. o. o. Tehnika-SET, d. d.

Kolektor Orodjarna, d. o. o. TPV, d. o. o.

Kovis-Livarna, d. o. o. Livarna Titan, d. o. o.

Magneti Ljubljana, d. o. o. Livarna Gorica, d. o. o.

Mojstrovina, d. o. o. Livar, d. d. 

Partnerji projekta

Projektna pisarna

čja digitalizacije v proizvodnem podjetju), realizacija 
najmanj 2.000 vključitev v usposabljanja in vključitev 
vsaj 400 zaposlenih v usposabljanja. Cilj projekta je 
nadgradnja vsaj enega srednješolskega izobraževalne-
ga programa na področju panoge za tehnični kader in 
vzpostavitev trajnega sistema prenosa dobrih praks.

»Glavna usmeritev kompetenčnega centra je 
razvoj kompetenc s področja 

digitalizacije in avtomatizacije procesov.« 

Skupni interes 
Podjetja v KOC MAT 2.0 povezujejo komplementarni pro-
izvodni programi, zato že imamo tradicijo partnerskega 
sodelovanja (kupec-dobavitelj/razvojni dobavitelji), saj 
se soočamo z istimi izzivi, kot so optimizacija proizvodnih 
procesov, posodobitev proizvodnih programov, avto-
matizacija, robotizacija in informatizacija proizvodne-
ga procesa, uvedba digitalizacije procesov, izboljšanje 
uvajanja praks vitke proizvodnje in kreiranje pogojev 
za razvoj materialov kot končnih produktov. Z dvigom 
kompetenc bomo pridobili znanja za uvajanje sistemov 
obvladovanja proizvodnje in tehnološkega razvoja.

Uvodno srečanje
Na začetnem sestanku, ki je potekal 18. septembra 2019 
v izobraževalnem centru Impola, so se partnerji projekta 
seznanili z navodili za izvajanje projekta in s predlo-
gom programa skupnih usposabljanj. Glavna usmeritev 
kompetenčnega centra je razvoj kompetenc s področja 
digitalizacije in avtomatizacije procesov. Pomen usposa-
bljanj za razvoj zaposlenih in doseganje dobrih poslov-
nih rezultatov podjetij v partnerstvu je na sestanku 
izpostavil tudi David Kastelec z Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Re-
publike Slovenije. 

Koordinatorica SRIP MATPRO Vesna Nahtigal je ob 
koncu dogodka izpostavila velik pomen združevanja 
moči podjetij v panogi tudi na področju razvoja kadrov. 
Vabljene je povabila tudi na posvet Povezovanje - ključ 
do konkurenčnosti kadrov in poudarila, da je projekt 
KOC MAT 2.0 pomembna platforma za boljše povezova-
nje podjetij. 

Uvodno srečanje je potekalo v Izobraževalnem centru (IC Impol)

David Kastelec, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Udeleženci iz 33 partnerskih podjetij

»Kompetenčni center za razvoj materialov 
združuje 33 partnerjev s področja industrije.

 Nosilec projekta je Kadring.«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Vpeljevanje kontrolne plošče v družbi Stampal SB

 »Kontrolna plošča je še v fazi 
razvoja, tako da vsebine še 
dopolnjujemo. Poleg kazalnikov bi 
objavili še druge vsebine, ki so za-
nimive za zaposlene, npr. dogodki 
v skupini Impol, fotografije ...«
Matjaž Zajko, Stampal SB

 »Povsem v redu se mi zdi, da so 
kazalniki predstavljeni in smo 
zaposleni obveščeni o tem, kaj 
se dogaja v družbi. Pogrešam, da 
bi bili poleg kazalnikov za nazaj 
predstavljeni tudi plani za naprej, 
da veš, na kaj se pripravljamo.«
Dušan Jurič, Stampal SB

 »Dobro je, da vidiš informcije o 
poslovanju družbe in veš, kako 
poslujemo. Vsebina mi je všeč. 
Lahko bi dodali še rojstne dneve 
sodelavcev in voščilo, mogoče 
jedilnik ali informacije o kolektiv-
nem dopustu.«
Roman Kotnik, Stampal SB

»V redu je, da smo obveščeni. 
Nimamo sicer veliko časa, da 
bi gledali na tablo, a zagotovo 
informacije iz prve roke hitreje 
pridejo do nas.«
Aljaž Amon, Stampal SB

Anketa

Prikaz kazalnikov poslovanja družbe in skupine Impol, fotografije iz delovnega 
procesa ter druga obvestila 
Pripravila: Janja Murko

Vdružbah skupine Impol si 
prizadevamo za pretočnost 
informacij, zato je poleg 
oglasnih desk na voljo še 

digitalen prikaz podatkov na kontrol-
nih tablah. V letošnjem letu je tudi 
družba Stampal SB v svoje prosto-
re umestila digitalne displaye, na 
katerih se vrtijo kazalniki o poslova-
nju družbe in o dogodkih v družbi. Z 

digitalnim prikazovanjem podatkov 
zaposleni hitreje prejmejo informa-
cije, vsebino pa lahko pripravimo na 
interaktivnejši način, npr. s prikazom 
fotografij, posnetkov ali s hitrejšim 
menjavanjem podatkov. Za pripravo 
kontrolne table v družbi Stmpal SB je 
bil odgovoren Matjaž Zajko, ki o vzpo-
stavitvi pravi: »Najprej je bilo treba 
priskrbeti ponudbe za televizorje, 

jih umestiti na vidna mesta, nato se 
je začela priprava vsebine. V priho-
dnosti želimo, da bi lahko kontrolne 
table z vmesnikom povezali s stroji in 
tako direktno pridobili informacije o 
delovanju stroja, izdelani in planirani 
količini, skupni OEE ...« Seveda pa je 
zato potrebno ustrezno obvladovanje 
proizvodnih kazalnikov.

Digitalen prikaz informacij 
v družbi Stampal SB

Stampal SB

Kdo nam pomaga pri uporabi aplikacij? Pogovarjali smo se s skupino za podporo ...
Pripravila: Janja Murko

Predstavitev skupine za 
podporo (helpdesk)

Alcad

»Opažamo, da ogromno vprašanj dobivamo 
za podporo pri uporabi aplikacij, npr. pri 
spremembah oziroma dopolnitvah, ki smo jih 
naredili v aplikacijah, in le-te ne delujejo, kot 
bi zaposleni želeli. Povsem pričakovano je, da 
se pri uporabi novih aplikacij srečujemo s po-
manjkljivostmi, ki se kljub testiranju pokažejo 
šele pri uporabi aplikacije, zato je pomembno, 
da se uporabniki takoj, ko naletijo na težavo, 
obrnejo na nas. Naše načelo namreč je, da je 
uporabnikova težava tudi naša težava. S tem 
želimo sporočiti, da bomo vsako težavo vzeli 
resno in se bomo po naših najboljših  močeh 
potrudili, da jo odpravimo.«
Stojan Erker, Alcad

»Neke vrste »helpdesk« kot pomoč uporab-
nikom smo vzpostavili že prej, sedaj pa smo 
sistem nadgradili. Prej sem bila zaposlena na 
področju razvoja aplikacij, zdaj pa s svojimi iz-
kušnjami pomagam, da hitro pridemo do reši-
tev, ki so v dobro zaposlenega, nas in seveda 
pripomorejo k uspešnemu delovanju družbe. 
Gre za povsem novo oblikovanje podporne 
skupine, kjer sta seveda hitra rešitev in dobro 
delovanje aplikacij prioriteta. To delo rada 
opravljam, pri čemer je moje najpomembnej-
še vodilo zadovoljstvo uporabnika. V veliko 
zadovoljstvo mi je, da pomagam zaposlene-
mu, da lahko naprej opravlja svoje delo.«
Breda Zidovnik, Alcad

Kako je potekala vzpostavi-
tev skupine?
Podpora uporabnikom 
aplikacij je seveda že prej 

delovala, vendar smo sedaj, ko smo 
postali del skupine Impol, le-to še 
okrepili. Takoj v začetku julija smo 
pričeli z vzpostavljanjem podporne 
skupine, uradno pa je skupina priče-
la z delovanjem v začetku septembra. 

Kakšen je namen podporne skupine?
Potrebe po nudenju podpore uporab-
nikom pri operativni uporabi vseh 
aplikacij, tako Alcadovih kot drugih, 
so se povečale. Namen je, da se na 
čim več vprašanj odgovori že v sami 
skupini in da do razvijalcev pridejo le 
tiste težave, ki za rešitev potrebujejo 
poseg v pogramsko kodo. 

Kako se obrniti na podporno 
skupino?
Vzpostavili smo sistem podpore pre-
ko vmesnika, za spremljanje odprtih 

vprašanj pa imamo pripravljeno 
predlogo. Uporabniki se lahko na nas 
obrnejo preko telefona, vendar vsa-
kega zaposlenega prosimo, da kljub 
telefonskemu pogovoru svoje vpra-
šanje ali težavo pošlje na elektronski 
naslov podpora@alcad.si. Vsake-
mu vprašanju dodelimo številko, ki 
jo prejme zaposleni, ki je zastavil 
vprašanje ali izpostavil težavo. Tako 
lahko vsak spremlja kakšen je status 
njegovega vprašanja ali težave – je 
že v reševanju, še je na čakanju, je 
že rešen. Za nemoteno delovanje 
poslovanja imamo seveda različne 
prioritete.  

Kako bi opredelili prioritete napak?
Performančne težave so napake, pri 
katerih se program ne odziva ali se 
pojavi kakšna druga manjša zadeva. 
Višje prioritete so tiste težave, ki jih 
ne moremo pustiti, da čakajo v vrsti. 
Gre za alarmantne težave ali kot jih 
imenujemo z interno oznako »Tiste, 

zaradi katerih stoji tovornjak!«, kar v 
prenesenem pomenu pomeni, da je 
tako nujno, da stranke čakajo, česar 
si zares ne moremo privoščiti.

Kakšni so cilji za naprej?
Zaposleni v skupini za podporo upo-
rabnikom imamo zelo široko pozna-
vanje delovanja celotnega informa-
cijskega sistema. Znanje in izkušnje 
smo si pridobili z dolgoletnim sode-
lovanjem na različnih projektih za 
izgradnjo ali dopolnitve najrazličnej-
ših informacijskih rešitev, kar lahko 
sedaj izkoristimo za hitro prepozna-
vanje vzrokov ali postopkov za rešitev 
nastalih težav. Zato je potrebno, da 
tudi za naprej naša usmeritev ostaja 
tesno sodelovanje z razvojnimi skupi-
nami, saj bomo le na tak način lahko 
zagotavljali kakovostne storitve, ki 
jih potrebujejo uporabniki informa-
cijskega sistem ter nenazadnje tudi 
preko analiz prispelih pripomb, po-
bud in dopolnitev, celotni Alcad.

»Zame je nudenje podpore zaposlenim pri 
uporabi aplikacij nekaj povsem novega, mi 
pa dosedanje izkušnje pridejo prav. Pred 
tem sem delala na sistemski ureditvi mreže. 
Najpogostejše težave zaposlenih, ki jih 
rešujem, so kreiranje novih uporabnikov, nove 
registracije, back-upi za vsa sistemska dela, 
nastavitev Wi-fija, nastavitev računalnikov, 
dodajam vse vrste avtorizacij, nameščam 
razne programe preko oddaljenega dostopa 
ali na licu mesta ... Delo opravljam preudarno, 
strokovno in zanesljivo, v največje veselje pa 
mi je, da je uporabnik zadovoljen. Moje sporo-
čilo je: »Tukaj sem, da pomagam.«
Dominika Javornik, Alcad

Ekipa

Matjaž Zajko Dušan Jurič Aljaž Amon Roman Kotnik

Stojan Erker Breda Zidovnik Dominika Javornik
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Pripravila: Janja Murko

Tanja Ahaj v skupini Impol deluje kot notranja revizorka. 
Izredno odgovorno delo z izjemno mero natančnosti 
opravlja že od leta 2004, že celih 15 let, in pri tem nabira 
znanje in izkušnje.

Svojo pot ste pričeli s študijem ekonomije. Kaj vas je 
navdušilo za to smer?
Z odločitvijo za študij ekonomije na tedanjem VEKŠ-u in 
kot deficitarna štipendistka Impola za področje financ 
in računovodstva, sem svojo pot nadaljevala samo še 
v smeri financ, računovodstva, davkov in nazadnje 
revizije. Moja prva zaposlitev je bila v računovodstvu 
Impola, natančneje v obračunu plač, nato sem v Sim-
finu opravljala delo računovodkinje različnih družb z 
raznoliko dejavnostjo in druga finančno-računovodska 
dela. Hkrati sem spoznavala davčno zakonodajo in na-
daljevala študij ob delu na EPF, smer specialist za javne 
finance in davčno svetovanje. Pri računovodskem delu 
sem sodelovala tudi z zunanjimi revizorji in se seznanila z 
revizorskim delom. Vse te izkušnje so me navdušile in leta 
2004 sem pričela z delom kot notranja revizorka v skupini 
Impol. 

Kdaj ste se prvič srečali z revizijo?
Z revizijo v širšem pomenu besede sem se prvič srečala že 
med študijem in kasneje z delom v računovodstvu, ko sem 
leta 1993 začela delati v Impolu in smo imeli vsakoletno 
zunanjo revizijo. Beseda revizija namreč pomeni pregled 
poslovanja in dokumentov zaradi ugotavljanja skladnosti 
s predpisi in zakoni s ciljem, da se ugotovi pravilnost in 
ustreznost. Z notranjo revizijo sem se praktično srečala 
pri delu notranje revizorke v Impolu, teoretično pa na 
specialističnem študiju na Slovenskem inštitutu za revizijo 
v Ljubljani, kjer sem leta 2006 opravila študij in pridobila 
znanje za opravljanje del preizkušene notranje revizorke. 

Kaj vam je pri tem poklicu najbolj všeč?
Pri poklicu notranje revizorke mi je najbolj všeč, da je 
delo zelo raznoliko, posega praktično na vsa področja 
poslovanja skupine Impol. Zelo mi je všeč, da lahko 
opravljam notranjo revizijo v Impolu, ki je iz leta v leto 
uspešnejši. Dela ni malo, saj je skupina Impol komplek-
sna v vseh pogledih, je peti največji izvoznik v Sloveniji, 
ki potuje proti milijardi evrov ustvarjenih prihodkov in je 
ob polletju zaposlovala 2.399 ljudi. Podatki povedo, da 
je procesov veliko in s tem prav tako veliko priložnosti za 
izboljšave. Impol se ravno v tem času podaja na nova 
proizvodna področja izdelave finalnih izdelkov za nove 
kupce, kar narekuje spremembe in doslednost pri sprem-
ljanju procesov, ki morajo biti skladni z zahtevami kupcev, 
zakonodajo in notranjimi pravili skupine Impol. V notranji 
reviziji lahko skupaj z zaposlenimi prispevamo, da pro-
cese obvladamo bolje in skladno z zahtevami. Izziv je, da 
preverimo stanje in podamo predloge izboljšav, za kar 
potrebujemo ogromno znanja.

Kakšna znanja so potrebna za izvajanje tega poklica?
Zelo priporočljivo je, da je oseba že po značaju »revizor«, 
to pomeni, da jo odlikujejo natančnost, vedoželjnost, 
radovednost in komunikativnost. Seveda so potrebna 
tudi formalna znanja s področja ekonomije, predvsem s 
področja računovodstva, financ, davkov in revizije. Pogoj 
za opravljanje tega dela je zaključen študij ekonomije. 
Ni obvezen, je pa priporočljivo, da zaključiš podiplomski 
študij za preizkušenega notranjega revizorja na Slov-
enskem inštitutu za revizijo v Ljubljani, kjer se seznaniš 
z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri 
notranjem revidiranju. Licenco vzdržuješ z aktivnostjo in 
izobraževanji. Sama sem vključena v Sekcijo notranjih re-
vizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo v Ljubljani in 
v sekcijo IIA (The Institute of Internal Auditors) Slovenija, 

Učiti se moramo novih veščin
Intervju: Tanja Ahaj, notranja revizorka

Branje
Novice ter 
moderna 
in klasična 
literatura mi
nudijo navdih 
za razmišljanje 
in vrednotenje.

Delo
Vsak dan mi 
pomeni nov izziv 
in hkrati 
priložnost za 
izboljševanje.

Družina
Dragocenost, 

smisel in 
veselje v 

mojem 
življenju.

Gore
 Gore mi 

dajo 
občutek 

brezmejnosti.

Tanjinih top 5

Intervjukjer imamo mesečne sestanke in nas opozarjajo na spremembe. 
Za kakovostno izvajanje notranje revizije v praksi je dodatno treba 
dobro poznati notranje procese v skupini Impol. Pravila skupine 
Impol, strategija in cilji vodstva so osnova, ki mora biti dobro 
zastavljena. Notranji revizor preveri, če so prepoznana tveganja in 
vzpostavljene notranje kontrole, da bodo ti cilji uresničeni in hkrati 
upoštevana zakonitost ter skladnost poslovanja s pravili skupine. 
Le tako lahko notranja revizija skupini Impol prinese dodano vred-
nost.

Kaj je namen notranje revizije?
Namen notranje revizije je formalno opredeljen v Kodeksu poslov-
nih ravnanj skupine Impol, in sicer tekoče spremljamo medsebojne 
odnose med družbami skupine Impol in ustreznost, verodostojnost, 
pravilnost in zakonitost poslovnih dogodkov v vsakem poslovnem 
subjektu. O ugotovitvah redno, najmanj pa enkrat mesečno, poro-
čamo upravnemu odboru, revizijski komisiji in izvršnim direktor-
jem. Praviloma se pomanjkljivosti, ki se pokažejo v procesu notra-
nje revizije, odpravijo takoj, ko jih ugotovimo. Dodana vrednost je 
še večja, če skupaj z odgovornimi osebami za posamezne procese 
prepoznamo možnosti izboljšav v smeri povečanja gospodarnosti 
in učinkovitosti ter transparentnosti. Opravljamo še druga opera-
tivna dela, kot je sodelovanje z zunanjim revizorjem itd.

Kako poteka delo notranje revizorke v Impolu?
Imamo letni plan del, ki se med letom spreminja glede na tekoče 
potrebe in zahteve vodstva. Dela se lotimo tam, kjer so poslov-
na tveganja največja, bodisi po velikosti ali verjetnosti nastanka 
tveganega dogodka. Operativno poteka delo po metodiki Mednaro-
dnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, 
ki zajema projektni pristop (kdo, kaj, zakaj, do kdaj). To pomeni, 
da pred pričetkom dela jasno določimo cilj revizije, sledi izdelava 
plana, v katerem jasno določimo odgovorne osebe in vsa pravila, 
zakone, OP-je, delovna navodila in drugo, ki jih moramo preučiti in 
upoštevati. Nato izvedemo pregled na terenu v sodelovanju z nosilci 
procesa. Zaželeno je, da nosilci aktivno sodelujejo, saj oni najbolje 
vedo in so največji strokovnjaki za področje, na katerem delajo. Cilj 
je, da podamo mnenje in predlagamo izboljšave. Menim, da skupaj 
z zaposlenimi v skupini Impol delujemo v tej smeri.

S kakšnimi izzivi se srečujete pri svojem poklicu? So spremembe 
in prilagoditve dela pogoste, se morate udeleževati usposabljanja, 
prenašate svoja znanja na druge službe …?
Tudi ko delo opraviš, še nisi prišel do konca. Ravno ko pomisliš, da 
ti je uspelo, že v naslednji uri izveš, da bi lahko bilo še boljše. Živimo 
v informacijski družbi in velika umetnost je zbrati čim več informa-
cij, ki so pri tem delu podlaga za prave in dobre odločitve. Tudi no-
tranja revizija zahteva spremembe, tako kot vsako področje. Mora-
mo slediti novostim in se učiti. Obvladovati moramo veliko količino 
podatkov in različne situacije, uporabljati različna nova IT-orodja 
in delovati timsko. Povsod velja, da več glav več ve. Klasična znanja 
niso več dovolj, vse generacije se moramo učiti novih veščin. 

Kakšni so vaši izzivi za naprej?
Še naprej dihati z Impolom in skupini prinašati dodano vrednost 
ter razumeti in spoznavati vse procese od temeljnih do podpornih, 
organiziranih v različnih družbah, tudi v Impolu Seval in Impo-
lu-TLM. Korektno in timsko želim sodelovati z zaposlenimi in se 
strokovno izpopolnjevati, tako da sem vključena v sekcijo notranjih 
revizorjev na slovenskem nivoju.
 
Na Impoliadi ste premagali vzpon na Tinje. Čestitke! Se veliko 
ukvarjate s športom in kaj radi počnete za sprostitev?
Hvala. Vesela sem, da Impol organizira športne igre in ponuja 
ogromno različnih disciplin. Menim, da s tem krepimo timski duh, 
zaposleni se povezujemo med seboj. Sama se udeležim kolesar-
jenja, ker tudi v prostem času rekreativno kolesarim. Včasih bolj, 
drugič manj. Vsekakor mi šport zelo veliko pomeni - od rekreacije, 
sprostitve, bistrenja uma in tudi druženja s prijatelji, s katerimi se 
večkrat odpravimo na kolesarske ture po Sloveniji in v tujini. Tako 
ima kolesarjenje zame še večjo vrednost. 

Šport
S kolesom

 in tekom si 
zapolnim prosti 

čas, obenem 
pa se družim s 

prijatelji.
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David Erker,
Impol LLT

Izobrazba: strojni tehnik.
Domače mesto: Slovenska Bistrica.
Zaposlen v skupini Impol: šest let.
Trenutno DM: tehnolog vzdrževanja.
Kaj te je pripeljalo sem? 
Zanimanje za to delo.
Kaj ti je všeč pri tvojem delu? Raznolikost dela.
Družina? Že zaseden, srečno :)
Kako napolniš svoje baterije? 
S sprehodom v naravi.
Najljubša hrana? Piščanec na 1000 načinov :)
Kako bi se opisal? Pošten, lojalen, zanesljiv.
Misel za zaposlene? Kdor se primerja z dru-
gimi in misli, da bo drugi naredil manj, bo na 
koncu sam naredil manj.

Matjaž Cvahte,
Impol LLT

Izobrazba: inženir mehatronike.
Domače mesto: Slovenska Bistrica.
Zaposlen v skupini Impol od: 2012.
Trenutno DM: tehnolog vzdrževanja.
Kaj te je pripeljalo sem? 
Ko sem iskal zaposlitev, sem se prijavil na 
razpis, z delom v Impolu pa sem se srečal že 
kot študent. 
Kaj ti je všeč pri tvojem delu? 
Raznolikost – všeč mi je, da so vedno kakšni 
različni projekti in se kaj novega naučim.
Družina? S partnerko imava sina.
Kako napolniš svoje baterije? Kolesarjenje, 
rekreativno se rad ukvarjam z boksom.
Najljubša hrana? Raznolika hrana, nisem 
izbirčen.
Kako bi se opisal? Vedno dobre volje, potrpe-
žljiv.
Misel za zaposlene? Naredi danes, ne presta-
vljaj na jutri.

Tekst: Nina Potočnik

Tatjana Vrečnak,
Impol R in R

Izobrazba: metalurški tehnik.
Domače mesto: Slovenska Bistrica.
Zaposlena v skupini Impol: 33 let.
Trenutno DM: kontrolor analitik metalurških 
preiskav. 
Kaj te je pripeljalo sem? 
Bila sem štipendistka Impola, nato sem se tu 
zaposlila.
Kaj ti je všeč pri tvojem delu? Samostojnost 
in raznolikost, timsko delo. 
Družina? Ponosna sem na svoja odrasla 
otroka, Špelo in Miha. Prav tako sem srečna, 
da se s partnerjem dobro razumeva.
Kako napolniš svoje baterije? Rada kegljam, 
grem na sprehod s psom, vrtnarim.
Najljubša hrana? Domača hrana z vrta.
Kako bi se opisala? Nasmejana, prijazna, 
vedno pripravljena pomagati.
Misel za zaposlene? Vzdržujmo dobre medo-
sebne odnose, spoštujmo drug drugega, ohra-
njajmo dobro voljo, saj tako zmoremo vse.

Andrej Gomivnik ,
Impol LLT

Izobrazba: diplomirani inženir strojništva.
Domače mesto: Slovenska Bistrica.
Zaposlen v skupini Impol: dve leti.
Trenutno DM: tehnolog vzdrževanja.
Kaj te je pripeljalo sem? 
Iskal sem dobro delovno okolje. Impol me je 
prepričal, prav tako bližina delovnega mesta. 
Kaj ti je všeč pri tvojem delu? Raznolikost dela 
in možnost, da si lahko sam razporejam delo.
Družina? Imam partnerko.
Kako napolniš svoje baterije? Z raznimi špor-
ti, kot sta surfanje ali potapljanje.
Najljubša hrana? Morske ribe.
Kako bi se opisal? Nasmejan, zanesljiv.
Misel za zaposlene? Dobra ideja vedno prav 
pride.

Pravi Impolčani, prave Impolčanke
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Zvonko 
Amon, 
Impol FT

Izobrazba: diplomirani inženir metalurgije.
Domače mesto: Stogovci, Ptujska Gora.
Zaposlen v skupini Impol od: Avgusta je bilo že polnih 
31 let, če se prav spomnim - je že daleč.
Trenutno DM: organizator proizvodnje.
Kaj te je pripeljalo sem? Težnja po čimprejšnji osamo-
svojitvi, zagotovljena služba in razbremenitev družine 
s stroški.
Kaj ti je všeč pri tvojem delu? Delo z ljudmi, raznoli-
kost, kreativnost in vedno novi izzivi.
Družina? Žena Marjana, hčerki Dolores in Nika ter sin 
Aljaž – zlata družina.
Kako napolniš svoje baterije? V družinskem krogu bo-
disi doma ali kje na terenu ob delu ali na dopustu.
Najljubša hrana? Vprašanje za mojo ženo. Jem vse, 
posebej rad jedi, ki jih lahko zajamem z veliko žlico - 
smeh.
Kako bi se opisal? Pošten, delaven, dokaj zahteven, 
transparenten, na trenutke preveč odkrit in vedno pri-
pravljen pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč.
Misel za zaposlene? Pot do neuspeha je zelo kratka in 
hitra, k uspehu nazaj pa zelo, zelo dolga. Samo pošte-
nje, transparentnost, spoštovanje drugačnih in trdo 
delo je pot do uspeha, ki pa ga brez jasnega cilja ni.
Utrinek: Delo v Impolu sem začel na topli valjarni, ki 
je za menoj. Vsakokrat ko grem mimo, se spomnim 
svojih začetkov. Všeč mi je, da sem lahko od začetnika 
napredoval do odgovornejšega delovnega mesta. V 
proizvodnji FT sta samo dva stroja, na katerih nisem 
delal. Nasvet vsem: delajte odgovorno in bodite lojalni 
podjetju.

N epri-
merno 
vedenje 
na de-

lovnem mestu 
predstavlja vedno 
večji izziv, saj 
ustvarja slab vtis 
in je škodljivo za 
posel. Avtor študi-
je, ki so jo izvedli 
na Floridi, Trevor 

Foulk, je dokazal, da se neprimerno 
vedenje na delovnem mestu pojavlja 
vsak dan. Do takšnega vedenja smo 
sicer pogosto strpni, kljub temu da so 
v študiji dokazali, da ima dolgoročno 
slab vpliv. Zaposleni, ki se nenehno 
pritožuje, lahko zniža nivo energije 
vseh ostalih sodelavcev v pisarni, 
prav tako pa lahko vodja z neprimer-
nim vedenjem in nepremišljenimi 
opazkami ustvarja napetost. Takšno 
neprimerno vedenje vodi do slabega 
vzdušja na delovnem mestu ali pa 
celo do okolja, ki je nevzdržno.

Kako lahko torej še pravi čas zatre-
mo neprimerno vedenje?

1. Upoštevajmo poslovni bonton
Poslovni bonton govori o pravilni 
komunikaciji. Namen upoštevanja 
poslovnega bontona je ustvariti po-
zitivne odnose, ki ustvarjajo ugodno 
delovno okolje tako za sodelavce ka-
kor tudi za stranke oziroma poslov-
ne partnerje. Spodbujanje pohval, 
motivacije, navdihovanja in spošto-
vanja vplivajo k oblikovanju produk-
tivnega okolja, ki lahko dobro pripo-
more k dobičkonosnosti organizacije.

Poslovni bonton 2. del
Tekst: mag. Rebeka Tramšek

Primeren odnos za dobro izvedbo nalog 

Rubrika

2. Bodimo pozorni na neverbalno 
komunikacijo

Poleg besed komuniciramo tudi s 
tonom glasu, izrazom na obrazu in z 
govorico telesa. Ti neverbalni znaki 
izkazujejo naše notranje zaznavanje. 
Kljub neizrečenemu lahko občutite 
napetost, zato v takšnem primeru 
skličite sestanek, da zmedo in ne-
gativne občutke izrazite na pravilen 
način in ponovno vzpostavite primer-
no delovno okolje.

3. Izognimo se nesporazumom
Kaj izrečemo, je ravno tako pomemb-
no kot kako to izrečemo. Učinkovito 
komunikacijo dosežemo šele takrat, 
ko naš sogovornik dano sporočilo 
tudi primerno sprejme. Če nečesa ne 
razumemo, vprašajmo. Ko podajamo 
informacije, moramo pri sogovorni-
ku preveriti, kako je dano sporočilo 
razumel.

4. Preden damo povratno informa-
cijo, še enkrat preberimo spo-
ročilo ali premislimo, kaj bomo 
povedali

Kolikokrat se je že zgodilo, da smo 
elektronsko sporočilo napačno razu-
meli, ker nismo videli sogovornikove 
neverbalne komunikacije? Pisna 
sporočila naj bodo jasna. Izognimo se 
sarkazmu ali prekratkemu odgovoru 
in pazimo, da sporočilo ni zapleteno. 
Če pisno sporočilo postane predolgo, 
raje dvignimo telefon in se pogovo-
rimo. Pri osebni komunikaciji se mo-
ramo zavedati, da besed ne moremo 
vzeti nazaj, kot lahko to naredimo pri 
pisanju elektronske pošte, preden jo 
pošljemo. Ravno zato je pomembno, 

da smo iskreni, saj naš sogovornik to 
začuti. Postavljajmo jasna vprašanja 
in dajajmo jasne odgovore, sogovor-
niku pa vedno ponudimo možnost, da 
deli svoje mnenje in ideje.

5. Ohranimo osebno komunikacijo 
kljub tehnologiji

Ljudje smo kljub vedno večji priso-
tnosti tehnologije na vseh področjih 
življenja še vedno družabna bitja. 
Res je tehnologija pohitrila procese 
dela in vpliva na razvoj, nikakor pa 
ne smemo dovoliti, da bi prekomer-
na uporaba tehnologije negativno 
vplivala na našo socialno in čustve-
no inteligenco. Kadarkoli je mogoče, 
spodbujajmo medsebojno komuni-
kacijo.

Mnoge organizacije vlagajo v usposa-
bljanja, da bi izboljšale komunikacij-
ske sposobnosti in vzpostavile dobre 
time. Pomembno je, da sta poslovni 
bonton in kultura vključeni v poslovno 
etiko podjetja. Tako delovno mesto ne 
bo le prijetnejše in prijaznejše, ampak 
bo omogočalo, da zaposleni razvijajo 
svoje sposobnosti in delajo usklajeno. 
Prav tako bo takšno okolje omogoča-
lo, da zaposleni uvidijo, v katero smer 
se želijo razvijati.
Vir: entrepreneur.com

 Pravi Impolčani z zgodbo

Boris 
Bračič,
Impol LLT

Izobrazba: strojni 
tehnik.
Domače mesto: Levič.
Zaposlen v skupini Impol od: 1999.
Trenutno DM: organizator skladišča.
Kaj te je pripeljalo sem? Po vojski sem 
iskal službo in sem izbral Impol.
Kaj ti je všeč pri tvojem delu?
Da je veliko kontakta z drugimi ljudmi.
Družina? Družina, žena in otroci.
Kako napolniš svoje baterije? 
Največkrat tako, da se z družino odpra-
vimo na izlet in pa seveda z razvajanjem 
družine s peko na žaru.
Najljubša hrana?
Rebrca na žaru. Zadnje čase veliko pečem 
na žaru in sem že pravi specialist. :)
Kako bi se opisal?
Natančen, komunikativen, zanesljiv.
Misel za zaposlene?
Če hočeš razumeti sedanjost, moraš po-
znati zgodovino.
Utrinek: Pred časom sem imel možnost 
dobiti izvod Metalurga, ki je iz leta 2002. 
Tako sem še mlad na tej fotografiji, da sem 
si ga zaželel za spomin in ga sedaj prav 
posebej hranim :). Fotografija je nastala 
pri zagonu tretje linije livarne Wagstaff 
opreme. 

Mag. Rebeka 
Tramšek

METALURG28 METALURG 29



Nogometna ekipa DPZ Impol se je v sezoni 2017/2018 uvrstila na Evropsko prvenstvo  
v poslovnem nogometu, v sezoni 2018/19 so ponovno slovenski podprvaki

»Dogodek je bil čudovit. Za-
hvaljujem se Impolu, ker nam je 
to izkušnjo omogočil. Na EP v 
Bolgariji smo se imeli super. Kljub 
temu, da so bile nasprotne ekipe 
zelo močne, smo osvojili odlično 
peto mesto in na EP v Bolgariji 
doživeli nepozabno izkušnjo. Še 
enkrat hvala vsem.«
Gregor Očko

»Izredno lep športni dogodek z 
vrhunskimi ekipami iz celotne 
Evrope. Zahvaljujem se organi-
zatorju tekmovanja in seveda 
našemu podjetju Impol, ki nam 
je omogočilo, da odpotujemo v 
Bolgarijo.«
Branko Javernik

»Odlična izkušnja, dober rezultat! 
Seveda pa zahvala podjetju za 
podporo!«
David Verhovnik

»Dobro organizirano prvenstvo 
v Bolgariji, ki je zame enkratna 
in nepozabna izkušnja. Zahva-
ljujem se podjetju, ker nam je 
omogočilo, da smo se udeležili 
prvenstva.«
Denis Verhovnik

»Turnir je bil zelo dobro organizi-
ran, sodelovale so močne ekipe. 
Vesel sem, da smo dosegli dober 
rezultat. Zahvaljujem se podjetju 
Impol, da nam je omogočilo sode-
lovanje na tem prvenstvu.«
Gorazd Fridrih

»Zagotovo zelo dober turnir, 
kjer so sodelovale močne ekipe. 
Zame osebno sodelovanje pred-
stavlja novo izkušnjo. Zahvaliti se 
želim podjetju Impol, ker nam je 
omogočilo, da se udeležimo tur-
nirja, Jožetu Fajsu, ki je igralcem 
ves čas stal ob strani, in ekipi za 
borbenost in nasmejanost v vseh 
trenutkih.«
Grega Smogavc

»Bila je enkratna priložnost za 
osvojitev evropske poslovne lige 
v nogometu. Z malo več sreče bi 
nam to tudi uspelo. Hvala Impolu 
za to podporo.« 
Matevž Arh 

»Poklon ekipi za odličen rezultat, 
dobre tekme in za pokončno držo 
na mednarodni sceni. Osebno 
sem izgubil veliko živcev :) . Naj-
lepše je zagotovo to, da so člani 
odprave zgradili trden prijateljski 
odnos. Lepo je bilo biti Slovenec 
in Impolčan v Plovdivu.«
Jože Fajs, predsednik DPZ Impol

»Zame je bila to nepozabna izku-
šnja, saj še nikoli nismo sodelova-
li na tako velikem tekmovanju. 
Dogodek mi bo za vedno ostal 
v spominu. Pohvalil bi celotno 
ekipo, ki je kakovostni igri dodala 
še pravi borbeni duh. Verjamem, 
da je na prvenstvu ekipa prido-
bila dragocene izkušnje. Zahvala 
vsem, ki ste nam pomagali.«
Nejc Plajh, vodja ekipe

»Dokazali smo, da se lahko 
kosamo z najboljšimi v evropski 
konkurenci. Z malce sreče v 
izločilnih bojih bi lahko bili še za 
kakšno mesto boljši, vendar smo 
zelo zadovoljni. Pohvale igralcem 
za pristop in trud na tekmah ter 
tudi izven igrišča, da smo postali 
res “prava klapa”. Hvala vsem, ki 
so nam omogočili sodelovanje v 
Bolgariji.«
Jurček Klinc, trener

»Udeležba na Evropskem prven-
stvu v nogometu  je bila čudovita 
izkušnja. Hvala vsem, ki so nam 
to omogočili, predvsem pa ekipi 
za dobre borbe z zelo dobrimi 
ekipami. Mislim, da smo Impol in 
Slovenijo odlično zastopali.«
Drago Štefane

»Najprej bi se rad zahvalil vsem, 
ki so nam omogočili, da se udele-
žimo tekmovanja v Bolgariji. Spo-
znali smo, da se lahko kosamo z 
moštvi iz ostalih evropskih držav. 
Upam, da bomo še kdaj imeli 
priložnost, da zastopamo Impol 
in Slovenijo.« 
Bojan Smogavec

»V Bolgariji smo dosegli odlično 
peto mesto kljub igri z odbojno 
žogo, večjemu igrišču in drugač-
nemu načinu igranja. Seveda 
bomo s treningi in tekmami našo 
igro še izboljšali, tako da bomo 
naslednje leto v Srbiji med elito. 
Mi smo Impol!«
Tomaž Gracej

»V tretji tekmi proti Bolgarom 
je zaradi neupoštevanja t. i. fair 
playa nasprotnika že kazalo na 
izpad naše ekipe, vendar se je 
sreča obrnila nam v prid. Lepo 
prvenstvo, na katerem smo Slo-
venci pustili pomemben pečat.«
Matjaž Leva, kapetan ekipe

»Z ekipo redno igram in sem 
vesel, da smo se uvrstili na 
evropsko prventsvo, v Bolgariji 
pa nisem bil, saj sem bil službeno 
odsoten. Celotni ekipi česti-
tam za borbenost na odigranih 
tekmah.«
Jure Stegne

»V veselje mi je bilo, da sem 
lahko takšno izkušnjo na igrišču 
doživel z ekipo DPZ Impol. Če-
stitke fantom in seveda zahvala 
vsem, ki so nam to omogočili. Mi 
smo Impol!« 
Andrej Erker

»Za nami je naporen, obenem pa 
tudi zelo lep in uspešen konec 
tedna. Ekipe na turnirju so bile 
zelo dobre in izenačene. Lepo se 
mi zdi, da nas podjetje podpira 
tudi izven službenih obveznosti 
in nam pomaga pri takšnih »pod-
vigih«. Menim, da smo uspešno 
zastopali Impol in Slovenijo ter 
dosegli dober rezultat.«
Marjan Smogavc

»Organizacija EP v Bolgariji 
je bila odlična, ekipe so bile 
enakovredne in mi smo dosegli 
dober rezultat. Turnir nam bo 
ostal v lepem spominu, saj smo 
vsi zelo uživali. Zahvala Impolu za 
udeležbo v Bolgariji.«
Uroš Šturm

Ekipa DPZ Impol peta na 
Evropskem prvenstvu v Bolgariji

Zbrala: Janja Murko
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Nogometaši DPZ Impol so si v letu 2018/2017 pri-
borili mesto podprvaka v Slovenski ligi poslov-
nega nogometa. S tem so se uvrstili na Evropsko 
prvenstvo, ki je potekalo septembra v Bolgariji. 

 
Kako je potekala pot v Bolgarijo?
Za pot smo uporabili kombi, vozili so člani ekipe, ki so se 
med seboj izmenjevali. S seboj smo imeli malico, nabrali 
smo si nekaj žepnine, ostalo smo zbrali skupaj. Trenirke 
nam je priskrbel Impol – ob tej priložnosti bi se še posebej 
rad zahvalil vsem in vsakemu posebej, ki ste nas na kakr-
šen koli način podprli in nas s tem še dodatno motivirali.

Vam je bilo v Bolgariji všeč?
Celotna ekipa je bila v Bolgariji prvič, zato nismo vede-
li, kaj pričakovati, bilo je več kot 12 ur vožnje v eno smer. 
Vsem nam je bilo zelo všeč, takšno potovanje in uvrstitev 
pa nas je kot ekipo popolnoma povezalo, celoten čas smo 
delovali kot družina, bili smo složni, vsi smo se prilagajali. 
Timski duh ni bil le na igrišču.

Kako pa je bilo na igrišču?
Bila je prav posebna izkušnja. Tekmovalo je 12 ekip iz sed-
mih držav - Srbije, Poljske, Bolgarije, Romunije, Turčije, 
Belorusije in Slovenije. V skupinskem delu tekmovanja 
smo najprej premagali Bolgarijo s 3:1, v drugem nastopu 
so nas čakali močni Srbi. ki so zmagali s 5:3. O napredo-
vanju v četrtfinale je odločala tekma z drugo najmočnejšo 
postavo gostiteljev. Impolovcem je zadoščal že neodločen 
rezultat 3:3. Drugi dan so v četrtfinalu proti ekipi Impola 
igrali pravi atleti iz Belorusije. Prvi polčas je sicer naši 
ekipi prinesel dve veliki priložnosti, vendar je po prvih 15 
minutah rezultat še vedno ostal 0:0. Nadaljevanje je bilo 
zelo napeto, a ravno v zadnji minuti tekme so naši igralci 
naredili napako v obrambi in v polfinale so odšli Belorusi, 
Slovencem pa je ostalo igranje za uvrstitev od petega do 
osmega mesta. Najprej je sledila tekma s Turki – zmagali 
smo s 4:2, nato je sledila še tekma za peto mesto s prvaki 
bolgarske lige. Po rednem delu se je srečanje končalo s 3:3 
in o zmagovalcu so odločali kazenski streli. Junak je postal 
vratar Uroš Šturm, ki je ubranil dva strela in tako smo se 
veselili petega mesta na prvenstvu. Pokal za naslov prva-
ka so domov odnesli Srbi, podprvaki so bili Romuni, tretje 
mesto pa so zasedli Belorusi.
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Ribiči iz Industrijske cone 
Impol smo sončnega popol-
dneva v petek, 20. septem-
bra, zaključili letošnjo ligo 

v športnem ribolovu. Letos smo se 
zbrali na petih tekmah, ki so poteka-
le na ribniku Farovec.

Tekmovalo je sedem ekip
V preizkušanju ribiške sreče se je že 
tretje leto zapored pomerilo sedem 
tričlanskih ekip. Vsak član ekipe je 
v svojem sektorju poskušal uloviti 
čim več rib, nato smo po štirih urah 
ribolova ribe stehtali in vrnili nazaj 
v ribnik. Tisti, ki je v svojem sektorju 
ulovil ribe z največjo skupno težo, je 
dobil eno kazensko točko, drugi dve 
kazenski točki itn. Na koncu vsake 
tekme se kazenske točke seštejejo in 
zmaga tista ekipa, ki ima najmanj 
kazenskih točk. Ekipa, ki po petih tek-
mah zbere najmanj kazenskih točk, 
postane zmagovalec za tekoče leto.

Rondal - zmagovalna ekipa
Letošnje leto je bilo v znamenju ekipe 
iz Rondala. Jože Ačko, Jani Vešnik 
in Aleš Vešnik so bili na vseh tekmah 
za en kakovostni razred pred vsemi 
ostalimi, saj so na koncu zbrali le 25 
kazenskih točk. Na drugo mesto se 
je uvrstila prva ekipa iz Livarne z 41 
kazenskimi točkami in na tretje mesto 
prva ekipa Cevarne s 44 kazenskimi 
točkami. Skupna ulovljena teža rib je 
že dober pokazatelj izkušenosti ekipe 
iz Rondala, saj so skupaj ulovili 166 kg 
rib, drugouvrščena ekipa Livarne 1 pa 
skoraj polovico manj, in sicer 87 kg.
 

Ali gre za ribiško srečo?
Zagotovo za tako uspešen ribolov ni 
kriva le ribiška sreča. Ribiči vemo, 
da je sreča le majhen del uspešnega 
ribolova, več pa pomenijo izkušnje 
in znanje o tehnikah ribolova. Ekipa 
Rondala ima veliko izkušenj in zna-
nja, seveda pa jim občasno priskoči 
na pomoč tudi ribiška sreča. A tudi v 
ribolovu je rek »važno je sodelovati, 
ne zmagati« še kako pomemben, saj 
smo bili na koncu vsi zadovoljni, da 
smo se srečali, uživali v ribolovu in 
skupnem druženju.

Nadaljujemo že spomladi
Ob koncu smo že delali načrte za 
naslednje leto. Želimo si, da se nam 
pridruži še kakšna nova ekipa, po 
vsej verjetnosti pa se nam bodo 
drugo leto pridružili tudi upokojenci 
Impola, saj je med njimi še kar nekaj 
aktivnih ribičev. Tudi v Industrijski 
coni Impola je veliko »nedeljskih« in 
tistih »tapravih« ribičev, ki bi se nam 
lahko pridružili. 

Idej za nadaljevanje je veliko
Po treh letih t. i. »Impolske lige v ribo-
lovu« razmišljamo, da bi naslednje 
leto ob podelitvi pokalov in plaket 
priredili manjšo pogostitev za vse 
udeležence, organizirali kakšno noč-
no tekmo ali prestavili kakšno tekmo 
s petka na soboto ali nedeljo – idej 
je veliko. Ribiške palice bodo sedaj 
nekaj časa počivale, spomladi pa si 
bomo impolski ribiči ponovno zaželeli 
»dober prijem«, kar je tudi ribiški 
pozdrav. 

Ekipne uvrstitve:

UVR. EKIPA UL. 
TEŽA

K. TOČKE

1 RONDAL 166025 25,0

2 LIVARNA 1 87795 41,0

3 CEVARNA 1 88040 44,0

4 CEVARNA 2 30350 75,0

5 VALJARNA 53315 79,0

6 LIVARNA 2 36520 84,0

7 ALUMAT 10375 101,0

Posamezne uvrstitve:

UVR. EKIPA UL. 
TEŽA

K. TOČKE

1 Ačko Jože 47120 6

2 Ozimič Vinko 31340 11

3 Vešnik Jani 64820 12

4 Vešnik Aleš 49130 13

5 Jagodič Sergej 28995 13

6 Purg Dušan 33750 14

7 Kurnik Aleš 22840 14

8 Novak Igor 22950 19

9 Kores Dušan 17885 20

10 Kolenc Milan 23875 21

11 Ačko Branko 19430 21

12 Štern Mitja 26595 24

13 Perger Zdravko 11950 25

14 Fišer Marko 12210 26

15 Macuh Albin 9315 26

16 Rup Vili 18960 27

17 Milan Stegne 7625 29

18 Dovnik Andrej 6155 32

Za nami je uspešna sezona  
Impolske lige v ribolovu 
Rondal z znanjem in malce ribiške sreče postal zmagovalna ekipa. Vsi zainteresirani 
vabljeni, da se nam priključite spomladi v že četrti sezoni Impolske lige v ribolovu
Tekst: Igor Novak

StaplerCup

Zgodovina StaplerCup
StaplerCup je leta 1992 prvič predstavilo podjetje Suffel 
Fördertechnik v Aschaffenburgu kot regijsko tekmova-
nje za najboljše voznike viličarjev. Pod geslom »Varnost 
na prvem mestu« proizvajalec in ponudnik logističnih 
storitev Linde Material Handling že od leta 2005 orga-
nizira istoimensko tekmovanje kot nemško prvenstvo 
za voznike viličarjev. Koncept današnjega StaplerCu-
pa so leta 2005 razvili v sodelovanju s tržno agencijo 
BBDO Live. Cilj dogodka StaplerCup je izboljšati podobo 
voznikov viličarjev. Potem ko je proizvajalca viličarja 
leta 2006 prodala nekdanja matična družba Linde AG, 
je dogodek po BBDO služil tudi kot orodje za lokacijsko 
trženje. Po navedbah podjetja je agencija od leta 2005 
dosegla več kot osem milijard tiskovnih stikov in poro-
čala o konkurenci v dnevnem tisku, televiziji, radiu in 
internetnih medijih. Pokal je prejel tudi več nagrad v 
tržni industriji.

Tekst: Anže Sotlar

Impolčani med najboljšimi v Sloveniji in s tem uvrstitev na mednarodno tekmovanje 
v Nemčiji

Regionalno tekmovanje
Tekmovanje je bilo sestavljeno 
iz treh iger. Vsak tekmovalec je 
moral sodelovati v vseh treh 

igrah, seštevek pa je prinesel končni 
rezultat. Pri prvi igri so tekmovali z 
električnim čelnim viličarjem. Potrebna 
je bila velika mera natančnosti, da so 
tekmovalci zaboje piva naložili enega 
na drugega in jih na koncu odložili v 

regal. Druga igra je bila z nogometnimi žogami, ki so jih 
morali tekmovalci postaviti na vrh stožcev. Tretja igra je 
bila letos presenečenje, saj je vključevala vožnjo z regal-
nim viličarjem, kjer so vozniki natikali obteženo okroglo 
ploščo in jo morali natančno postaviti na drog. Tekmova-
nja se je letos udeležilo osem Impolčanov, ki so dokazali, 
da jim tekmovanje ni tuje, saj trenutni prvak in podprvak 
prihajata prav iz našega podjetja. To sta Dejan Adam, 
ki je zasedel prvo, in Branko Vrbek, ki je zasedel drugo 
mesto. Tudi ostali Impolčani so več kot dostojno zastopali 
barve našega podjetja.

Mednarodni StaplerCup 2019
Od 19. do 21. septembra je potekal že 15. mednarodni 
StaplerCup v Aschaffenburgu, mestu ob reki Main, kjer 
ima med drugim glavni sedež podjetje Linde Material 
Handling. V finale so se uvrstili tudi trije najboljši vozniki 
viličarjev iz Slovenije. Za naše tekmovalce je bilo lepo po-
skrbljeno, saj je tridnevno potovanje financiralo podjetje 
Linde. Celje so zapustili že v torek, 17. septembra, v sredo 
pa so imeli tekmovalci v dopoldanskih urah še čas za pri-
prave za tekmovanje. Dan pred začetkom tekmovanja so 
tekmovalci v sestavi Branko Vrbek (Impol), Dejan Adam 
(Impol) in Andrej Javornik (GKN Driveline) izkoristili prilo-
žnost za trening in ogled proizvodnje viličarjev Linde v t. i. 
tovarni Werk 2. Ogledali so si tudi proizvodnjo Kaupovih 
priključkov za viličarje, kot so bočni pomik, pozicioner, 
rotacijske klešče … V četrtek pa je potekalo tekmovanje. 
Organizatorji so potek iger skrbno skrivali, tako da tekmo-
valci niso vedeli, kaj jih bo čakalo v finalu.

Impolčani 11. na mednarodnem StaplerCupu 2019
V finale se je uvrstilo 18 držav: Belgija, Češka, 
Čile, Kitajska, Estonija, Finska, 
Francija, Italija, Latvija, 
Litva, Nemčija, Nizozemska, 
Avstrija, Madžarska, Rusija, 
Slovaška, Španija in Slove-
nija. Prva tri mesta so zasedli 
tekmovalci s Slovaške, Češke 
in Nizozemske, vendar je 11. 
mesto za naše viličariste na 
StaplerCup tekmovanju vse-
kakor lep dosežek. Kot veleva 
nemška tradicija, je po zaklju-
čenem tekmovanju sledila slav-
nostna prireditev v centru mesta 
Aschaffenburg, t. i. Oktoberfest.

StaplerCup 2019 - tekmovanje 
voznikov viličarjev

Ribolov

Anže Sotlar

Dejan Adam (1. mesto) in Branko Verbek 

(2. mesto) v Sloveniji
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Bistričani v odbojkarski 
reprezentanci

Del slovenske odbojkarske 
reprezentance, katerih 
uspehe se je na letošnjem 
evropskem prvenstvu ve-

selila celotna Slovenija, so tudi štirje 
člani iz Slovenske Bistrice: Žiga in 
Tonček Štern, Alen Šket in Matic Vi-
dečnik. Vtise o dogajanju sta z nami 
delila brata Štern.

Žiga in Tonček, kako se počutita po 
takšnem uspehu?
Uradno super, neuradno pa zelo 
utrujeno (smeh). Dosegli smo nekaj 
fantastičnega in upajmo, da je to šele 
začetek.

Vaš uspeh je zagotovo povezan s 
trdim delom. Kdaj je bil po vajinem 
mnenju začetek tega uspeha?
Spomniva se trenutka, ko je vodenje 
slovenske odbojkarske reprezentan-
ce pred štirimi leti prevzel Italijan 
Andrea Giani, ki je pošteno prevetril 
našo miselnost. V ekipo je prinesel 
povsem novo energijo, da smo zma-
govalna ekipa. Pomagal nam je, da 
smo to dejansko začeli verjeti, kar je 
bil prelomen dogodek. Za njim nas je 
treniral Slobodan Kovačev, sedaj pa 
Alberto Giuliani in pomembno je, da 
sta oba nadaljevala s spodbujanjem 
takšne miselnosti.

Kako sta postala del odbojkarske 
reprezentance?
Vsako leto povabijo nekaj mlajših in 
talentiranih igralcev.

Kako pa prepoznajo talent?
Svoj talent dokažeš v klubih, kjer 
igraš.

Kdaj sta se sploh pričela ukvarjati z 
odbojko?
Odbojka naju spremlja že od majhnih 
nog. Oče je včasih sam igral odbojko, 
kasneje je bil trener, tako da naju 
je kar hitro pričel učiti. Začela sva v 
klubu v Slovenski Bistrici.

Kako pogosto trenirate?
Treniramo vsak dan, včasih tudi 
dvakrat, za športno pripravljenost pa 
skrbimo tudi sami. 

Kam pa vaju je pot nesla potem?
Tonček: Žiga je po koncu srednje šole 
odšel študirat v Ljubljano in pričel 
s treningi v Kamniku, jaz pa sem se 
mu pridružil leto kasneje. Sledilo je 
treniranje v Italiji, najprej v Veroni, 
nato pa v Latinu. To sezono grem na 
Poljsko.
Žiga: Tako je, najprej sva odšla v 
Ljubljano, kjer smo trenirali v Ka-
mniku, kasneje sem odšel v Francijo, 
nekaj časa sem bil v Turčiji, lani sem 
bil v Latinu. Za naprej se trenutno še 
dogovarjam.

Ko sta začela igrati pri klubih v tuji-
ni, se je oče umaknil?
Vsekakor ne. Oče je najin mentor še 
naprej. Spremlja najino vsako tekmo, 
vsaj na internetu, če ni druge možno-
sti. Takoj po tekmi nama seveda takoj 
pove, kaj bi lahko naredila boljše. Je 
najin prvi kritik, šele potem sledijo 
pohvale, spodbude, nasveti …

Imata še kakšnega brata ali sestro? 
Kako vajino pot spremlja mama?
Nimava drugih bratov in sester, 
mama pa je seveda najina zvesta 
navijačica. 

Družina vaju je torej spremljala tudi 
v Franciji?
Seveda. Govorimo o razširjeni družini. 
Vesela sva, da sta naju podprla oče in 
mama, najini punci in veliko prijate-
ljev. Ob tej priložnosti bi se rada vsem 
še posebej zahvalila – za podporo in 
sponzorstva. 
  
Kako so potekale priprave na Evrop-
sko prvenstvo 2019?
Dobili smo se že 14. maja in inten-
zivno trenirali štiri mesece. Trener 
Andrea nam je vcepil zmagovalno 
miselnost. Vzpostavil je dober sistem 
dela in si pridobil avtoriteto, tako da 
smo vsi pričeli dihati kot ekipa. Verjeti 
smo začeli, da smo ekipa sveta. Tre-
ningi so bili naporni, a ko se prven-
stvo enkrat prične, ne moreš več kaj 
dosti spreminjati. Takrat je treba 
odigrati najboljše, trener pa nam 
pomaga s taktičnimi nasveti. 

Kaj pa po tekmi – kako je, ko izgubite 
in kako, ko zmagate?
Vsak mora pri sebi razčistiti. Za nazaj 
ne moremo ničesar spremeniti, zato 
nima smisla, da razmišljamo o prete-
klosti. V letalu na poti domov iz Fran-
cije je bila tišina, bili smo razočarani. 
Šele kasneje smo se pričeli zavedati, 
kako daleč smo prišli.

Zares ste pravi zmagovalci in pono-
sni smo na vas. Kakšno pa so vaši 
cilji za naprej?
Veselo pričakujemo januar, ko bomo 
igrali na kvalifikacijskem turnirju za 
nastop na poletnih olimpijskih igrah, 
ki bodo prihodnje leto v Tokiu. Igrali 
bomo z Nemčijo, Češko in Belgijo. Dr-
žite pesti in še enkrat hvala vsem.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je nizala uspehe na letošnjem evropskem 
prvenstvu - pogovarjali smo se z bratoma Štern 
Pripravila: Enej Sajko in Janja Murko

Kako se opazi vloga skupine Impol v okolici?

Matjaž Goričan, Impol LLT
»Impol vlaga v zaposlene in šir-
šo družbo, npr. s spodbujanjem 
športnih dejavnosti. Prav se mi 
zdi, da je podjetje odgovorno do 
širše družbe.« 

Peter Podovac, Impol PCP
»Impol je odgovorno podjetje do 
zaposlenih in do širše družbe – 
nudi varne zaposlitve, spodbuja 
k odgovorni uporabi zaščitnih 
sredstev v proizvodnji, omogoča 
izobraževanja, pripravlja izlete 
za najboljše izmene.«

 Katja Žmaher, Kadring, d. o. o.
»Pomembno vlogo sem opazila 
pri organizaciji dogodka Fridin 
rojstni dan. Gre za največji 
dogodek v Slovenski Bistrici in 
okolici, ki je namenjen predvsem 
otrokom, pa tudi odraslim. Skozi 
leta je Impol z dogodkom uspel 
povezati različne ciljne skupine.«

Anketa

Na slovesnosti ob 60-letnici ustanovitve judo kluba v Slovenski Bistrici smo se 
pogovarjali s predsednikom kluba, gospodom Francem Očkom 
Pripravila: Janja Murko

Judo je del Slovenske Bistrice že 60 let. Kako se je 
vse skupaj pričelo? 
Štirje fantje iz Slovenske Bistrice (Franc Pliber-
šek, Jože Soršak, Ivan Brbre in Adi Greif), ki so 

obiskovali Industrijsko kovinarsko šolo v Mariboru in se 
ukvarjali z judom, so le-tega prinesli v Slovensko Bi-
strico. Preko mladinske organizacije tovarne Impola so 
ustanovili Društvo za judo v Slovenski Bistrici. Jože Ajd je 
postal prvi predsednik kluba, sedaj pa že več kot 20 let 
klub uspešno vodi Janko Žerjav (član uprave Impola). Ob 
tej prelomnici se želimo zahvaliti Impolu, ki nas vseskozi 
podpira. Zavedamo se vloge skupine Impol, ki jo ima v 
celotni družbi. Danes slavimo že 60 let od ustanovite juda 
v Slovenski Bistrici. 

Kateri so bili najbolj prepoznavni uspehi Judo kluba v 
Slovenski Bistrici? 
Leta 1966 je Stanko Topolčnik kot prvi bistriški judoist po-
stal član jugoslovanske reprezentance, leta 1969 je osvojil 
bronasto medaljo na Evropskem prvenstvu za člane v 
Ostendu v Nemčiji, kar je bila prva medalja za člane Judo 
kluba Impol v zgodovini, leta 1972 pa je bil prvi Slovenec 
na olimpijskih igrah v judu. V začetku sedemdesetih let 
se je klub uvrstil v zvezno ligo, kasneje je dvakrat postal 
jugoslovanski prvak in desetkrat podprvak. Impol je bil 

tudi trikrat zmagovalec pokalnega prvenstva Jugoslavije. 
Leta 1979 smo v Edinburghu osvojili naslov mladinskega 
evropskega prvaka, leta 1984 se je na olimpijskih igrah v 
Los Angelesu Filip Leščak uvrstil na peto mesto. Kar pet 
članov iz Kluba Impol Slovenska Bistrica se je uvrstilo na 
olimpijske igre (še Janez Vidmajer in Matjaž Ceraj). Leta 
1983 smo bili tretji v ekipni uvrstitvi na tekmovanju v 
Evropi. V Sloveniji smo še vedno med prvimi štirimi klubi, 
če zajamemo vse starostne kategorije, tako organizacijsko 
kot rezultatsko. Nižje nismo bili nikoli. 

Zakaj vam je judo tako blizu? 
Gre za čudovito miselnost, ki izhaja z Japonske in postaja 
vedno bolj uveljavljena tudi drugod po svetu. Trenutno je 
v klubu približno 50 članov in 130 otrok.  

Kakšni so izzivi za prihodnje?
Vito Dragič lovi olimpijske igre v Tokiu 2020 v kategoriji 
nad 100 kg, Tejo Tropan pa v novembru čaka evrop-
sko prvenstvo do 23 let v kategoriji do 52 kg. Na uspehe 
pripravljamo kar nekaj perspektivnih tekmovalcev. V pri-
hodnosti si želimo za ekipno državno prvenstvo sestaviti 
ekipo samo iz domačih tekmovalcev. Cilj je našo tradicijo 
obdržati še naprej, da bi se z judom ukvarjalo čim več 
mladih.

60 let Judo kluba Impol

Jure Ahej, študent
»Zelo pomembno je, da skupina 
Impol zaposluje toliko ljudi. 
Lepo je videti, da je aktivno vpe-
ta v dogajanje v okolici - podpira 
društva in prireja razne dogodke 
za zaposlene.«

Matjaž Goričan Peter Podovac Jure Ahej Katja Žmaher

Foto: Aleš Kolar

Judo
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Z digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju 
izkazujemo svojo identiteto, jamčimo za vsebino 
elektronsko posredovanih informacij in se elek-
tronsko podpisujemo. Digitalno potrdilo služi kot 

»osebna izkaznica« in ima enako vrednost kot lastnoročni 
podpis. Uporablja se pri portalu e-uprava, pri spletnem 
bnčništvu ...
Digitalno potrdilo je računalniški zapis, ki vsebuje podatke 
o imetniku, podatke o izdajatelju digitalnega potrdila in 
njegovo obdobje veljavnosti.
Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje 
overitelji:
• Ministrstvo za javno upravo (SIGEN-CA),
• Pošta Slovenije, d. o. o., (Pošta®CA),
• Nova Ljubljanska banka, d. d., (AC NLB),
• Halcom, d. d., (Halcom CA). 
Pridobitev SIGEN-CA: Za pridobitev spletnega potrdila 
potrebujete osebni dokument. Zahtevek podate osebno 
na prijavni službi SIGEN-CA na upravni enoti ustno ali z 
natisnjenim zahtevkom. Če ste imetnik obstoječega potrdi-
la, lahko dva meseca pred potekom oddate e-zahtevek za 
ponovno pridobitev potrdila.
Pošta®CA: Za pridobitev spletnega potrdila pri Pošti 
Slovenije morate izpolniti elektronsko vlogo za pridobi-
tev digitalnega potrdila za fizične osebe. Nato opravite 
osebno identifikacijo v registracijski pisarni in po prejemu 
aktivacijskih kod prevzamete digitalno potrdilo.
AC NLB: Postopek namestitve komponente za e-podpiso-
vanje v NLB Kliku večinoma poteka samodejno, pri čemer 
le sledite navodilom na zaslonu. Za namestitev morate 
imeti administratorske pravice v osebnem računalniku. Če 
jih nimate, vas na to med postopkom nameščanja opozori 
sistem. Po namestitvi komponente v spletnem brskalniku 
Mozilla Firefox morate spletni brskalnik ponovno zagnati, 
vstopiti v NLB Klik in vnesti ustrezen zahtevek.
Halcom CA: Za pridobitev digitalnega potrdila morate 
izpolniti elektronsko naročilnico na spletni strani. Bodoči 
imetnik nato ob predložitvi veljavnega osebnega doku-
menta osebno odda zahtevek na sedežu podjetja Halcom, 
d. d., ali v poslovalnici Unicredit banke. Halcom CA po 
prejetem zahtevku in plačilu predračuna imetniku pošlje:
• za napredno potrdilo (v dveh ločenih pošiljkah):
 - pametno kartico/ključ USB,
 - osebna gesla (kodi PIN in PUK).
• Za standardno potrdilo:
 - geslo za prevzem digitalnega potrdila.

V večini družb skupine Impol velja, da delavcu 
oziroma njegovi družini pripada solidarnostna 
pomoč v odstotku od višine povprečne plače 
delavcev pri delodajalcu oziroma povprečne 

plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, če je to 
za delavca ugodneje, in sicer v naslednjih primerih:
• smrt delavca, ki je delal pri zadnjem delodajalcu več 

kot 10 let – 170 %;
• smrt delavca, ki je delal pri zadnjem delodajalcu do 

10 let – 120 %;
• smrt ožjega družinskega člana delavca (zakonec, 

zunajzakonski partner, otroci in posvojenci, ki jih je 
delavec po zakonu dolžan preživljati), ki dela pri za-
dnjem delodajalcu več kot 10 let – 100 %;

• smrt ožjega družinskega člana delavca, ki dela pri 
zadnjem delodajalcu do 10 let – 80 %;

• ob nastanku težje invalidnosti delavca (najmanj dru-
ga kategorija), ki dela pri zadnjem delodajalcu več kot 
10 let – 100 %;

• ob nastanku težje invalidnosti delavca (najmanj 
druga kategorija), ki dela pri zadnjem delodajalcu do 
10 let – 80 %;

• nesreča, ki jo povzroči delovanje naravnih sil (ele-
mentarne nesreče), ki povzročijo večjo škodo na biva-
lišču delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu več kot 
10 let – 100 %; 

• nesreče, ki jo povzroči delovanje naravnih sil (ele-
mentarne nesreče), ki povzročijo večjo škodo na 
bivališču delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu do 
10 let – 80 %.

Delavec lahko delodajalca enkrat letno zaprosi za so-
lidarnostno pomoč tudi v primeru daljše neprekinjene 
bolezni ali poškodbe (nad 3 mesece). Višina solidarnostne 
pomoči je stvar dogovora med delavcem in delodajalcem. 
Praksa v skupini Impol je, da višino solidarnostne pomoči 
v primeru bolniške odsotnosti določimo glede na čas tra-
janja odsotnosti v posameznem letu. 
V nekaterih družbah skupine Impol je ureditev zaradi 
drugačne kolektivne pogodbe dejavnosti, ki zavezuje 
delodajalca, lahko nekoliko drugačna. To velja npr. za 
družbo Unidel. 

Kdaj sem upravičen do solidar-
nostne pomoči?

 Vprašanje št. 2

Odgovarja: mag. Rebeka Tramšek

Solidarnostna pomoč

Metalurg odgovarja

Teden promocije 
zdravja

M ed 21. in 25 oktobrom 2019 je v skupini Impol 
potekal teden promocije zdravja, s katerim 
želimo spodbuditi zaposlene, da skrbijo za 
svoje zdravje tako pri delu kot v prostem času. 

Strnjene dejavnosti v enem tednu so združevale različne 
aktivnosti in izvajalce. Za priključitev v delavnico so bile 
potrebne predhodne prijave, ob prijavi pa so zaposleni 
dobili promocijsko darilo Zavarovalnice Sava, ki je dogo-
dek tudi podprla. Aktivnosti, ki so potekale v okviru Tedna 
promocije zdravja:
• meritve krvnega sladkorja, 
• meritve telesne sestave,
• telovadba na delovnem mestu, 
• prva pomoč na delovnem mestu,
• predstavitev tehnik sproščanja, 
• predstavitev preventivnih programov (DORA, ZORA, 

SVIT),
• test hitre hoje in prikaz nordijske hoje, 
• delavnica »Zdravo jemo«, 
• predavanje »Tanka črta odgovornosti« in »Komunika-

cija«,
• delavnica »Promocija zdravja na delovnem mestu in 

kazalniki zdravja v skupini Impol«.
Redna telesna aktivnost je nujna za zdravo psihično in 
fizično stanje. Bolj ko smo telesno pripravljeni, bolje se 
počutimo, to pa tudi odlično vpliva na duševno stanje. 
Poskrbimo za svoje gibanje vsak dan, tako doma ka-
kor v službi. Dela v službi od nas zahtevajo, da dlje časa 
zadržujemo določen položaj (sedeče delo, stoječe delo, 
fizični napori, stres ...), zato so nujne vadbe za gibljivost 
in vzdržnost oziroma moč. Dovolj je že, če dva- do trikrat 
tedensko naredimo nekaj preprostih vaj ali pa gremo na 
kratek sprehod. Redna telesna aktivnost namreč poma-
ga pri kontroliranju teže, znižuje krvni tlak, krepi kosti in 
mišice, izboljšuje psihofizične sposobnosti in deluje kot 
protiutež pri soočanju z vsakdanjim stresom, ki ga je v da-
našnjem času vedno več. Ravno stres je pogosto vzrok za 
nastanek številnih bolezni in še vedno je najboljše zdravilo 
za lajšanje le-tega redna telesna aktivnost. V svoj jedilnik 
moramo vključiti tudi kakšen zdrav obrok ali si ga pripra-
viti sami.

Zvarčevanjem v dodatnem pokojninskem zavaro-
vanju lahko dosežete davčno olajšavo pri doho-
dnini. Znesek davčne olajšave je navzgor omejen, 
Običajno je tako, da vplačila delodajalca (v tem 

primeru skupine Impol) med letom ne dosežejo celotnega 
razpoložljivega zneska. Mnogi se zato ob koncu leta odlo-
čajo za dodatno vplačilo in si tako znižajo dohodnino.  
Višina davčne olajšave je omejena na največ 5,844 
odstotka bruto plače zaposlenega, vendar ne več kot 
2.819,09 evra v letu 2019. V skupini Impol delodajalec 
zaposlenemu plačuje mesečno premijo v višini 25,04 
ali 34,95 evra, zaposleni pa lahko z lastnimi vplačili 
izkoristi še razliko do najvišje možne premije, to je 5,844 
odstotka svoje bruto plače. Pri dodatnem pokojninskem 
zavarovanju »popust« traja vse leto: davčna olajšava 
je odvisna od davčnega razreda, v katerega se uvr-
šča posameznik in znaša -16, -27, -34, -39 in tudi -50 
odstotkov od vplačanih sredstev. Premije, ki jih vplača 
zaposleni na svoj osebni varčevalni račun, znižujejo 
osnovo za odmero dohodnine. Prihranek ustreza stopnji 
dohodninskega razreda. Če zaposleni prejema povpreč-
no plačo 1.000 evrov neto, znaša »popust« 27 odstotkov. 
Za privarčevanih 100 evrov zaposleni plača 73 evrov. Za-
kaj ne bi dodatno prihranili pri dohodnini? Prihranek pri 
dohodnini je odvisen od vašega dohodninskega razreda 
(plače) in premije, ki jo za vas vplača delodajalec.  

Kaj pomeni višja davčna olaj-
šava, ki jo lahko dosežem z var-
čevanjem za pokojnino?

 Vprašanje št. 3

Odgovarja: Robert Majcen, Zavarovalnica Sava

Moja 
bruto 
plača 

Moja 
neto 

plača 

Premija, ki jo 
plača

 delodajalec* 

Možno lastno 
vplačilo

Vplačilo za 12 
mesecev

 Prihranek - vračilo  pri             
dohodnini

1.500 1.000  25,04           34,95 63 53 756 636 204 172 27 % 

2.000 1.285   
25,04           34,95 92 82 1.104 984 298 266 27 % 

2.500 1.569  25,04           34,95 121 111 1.452 7.332 932 360 27 % 

3.000 1.828  25,04           34,95 150 140 1.800 1.680 612 571 34 % 

(zneski so v EUR)
*Zgornji izračun je primer olajšave za zaposlenega, ki mu delodajalec 
plača mesečno premijo v višini 25,04 ali 34,95 evra. 

Podatki za izvedbo doplačila 
Doplačilo premije je enostavno. Višino doplačila vsak do-
loči sam, pri čemer se upošteva izračun davčne olajšave. 
Več informacij
Če se želite o dodatnem vplačilu pogovoriti po telefonu 
ali elektronski pošti, nas lahko pokličete na brezplačno 
številko 080 29 29 ali pišete na elektronski naslov info@
sava-pokojninska.si. Osebno se lahko obrnete na 031 367 
840 (g. Rober Majcen) ali na elektronski naslov robert.
majcen@sava-pokojninska.si. 

Vabljeni na INFO TOČKE, ki bodo:
- NOVEMBRA: 14. in 15., med 10.00 in 14.00 in
- DECEMBRA; 3. 12., med 10.00 in 14.00 v mali učilnici 
izobraževalnega centra Kadring (izobraževalni center 
Impol). Več: Robert Majcen (031 367 840).

Tekst: Željka Kutija

Teden promocije zdravja

?
Kako do digitalnega potrdila?

 Vprašanje št. 1

Odgovarja: Enej Sajko

Imate 
vprašanje
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Trendi Metalurg

Prihajajoča
dogajanja

Pravljično srečanje v knjižnici Kebelj
Kdaj? 2. 11. 2019, 9.00
Kje? Knjižnica Slovenska Bistrica

Tradicionalni 8. Martinov pohod
Kdaj? 9. 11. 2019, 8.00
Prireja? TD Viničar 

Tradicionalni 9. Martinov šahovski 
turnir
Kdaj? 9. 11. 2019, 9.00
Prireja? TD Viničar 

1001 PRAVLJICA - lutkovna predstava 
Kdaj? 9. 11. 2019, 10.30
Kje? Dom svobode

Martinovanje 2019
Kdaj? 11. 11. 2019, ob 11.11 uri
Kje? Grad Slovenska Bistrica

Festival živa coprnija v živo
Kdaj? 14. - 16. 11. 2019
Kje? Lutkovno gledališče Koruzno zrno

Siddharta
Kdaj? 15. 11. 2019, 20.00
Kje? SNG Maribor

Profesor Kuzman mlajši - 
monokomedija
Kdaj? 17. 11. 2019, 19.00
Kje? Slomškov kulturni dom, Slovenska 
Bistrica

Dražen Zečič
Kdaj? 26. 11. 2019, 20.00
Kje? Dvorana Tabor, Maribor

Vir: TIC Slovenska Bistrica, 
Eventim

Infolinija

Ali znam 
parkirati?

Aktivnosti 
DPZ

Menjamo folijo za vic

KMEÈKI
UPORNIKI

UPORAB-
LJANJE

TOMAŽ
LAJEVEC

ESEJIST
(VITAL)

ÈRKA
AZBUKE

NATIS

ANT. MESTO
V TURÈIJI

POSNETEK
PREDMETA
V REKLAM.

NAMENE

IMPOL

PEVEC
RAHIMOV-

SKI

FENIÈAN.
BOGINJA,

IŠTAR

GOROVJE V
SEVERNI
AMERIKI

SANITETNI
MATERIAL

GOBA
MAVRAH

VRSTA
RIBE

IMPOL MESTO V
TURÈIJI

MORSKA
RIBA

POSLADEK
PO

OBEDU

NEUMNICA

PISATELJ
BAROJA

GESLO
KRIŽANKE

IGRALEC
QUINN ŽLAHTNI

PLIN

KRAJ POD
FRUŠKO

GORO

PREBI-
VALKA

NEMÈIJE

BERILIJ

PISATELJ.
FERBER

HRVAŠKA
PEVKA

(RADOJKA)

GORI
PRED

TABER-
NAKLJEM

GRADITELJ
TROJAN.
KONJA

MESTO V
NEMÈIJI

(OPTIÈNA
INDUSTR.)

TEKOÈINA
V ŽILAH

DIVJI MER-
JASEC

HAŠKOV
JUNAK

IMPOL

KRAJ NA
VIPAVSKEM

IMPOL HOLMIJ

ŠVIC.
SLIKAR

(JOHANN
HEINRICH)

ZVEZDNA
SKUPINA,
GOSTO-
SEVCI

REKA V
ANGLIJI

OLJKIN
PLOD

TEŽA
OVOJNINETELIÈEK

SAMOSTAN
PRI KOSOV.
MITROVICI

VRSTA
VIŠNJE

PROŽILO
PUŠÈIC

GRŠKA
POKRAJINA

MESTO
YPRESKOŽNI

IZPUŠÈAJ

TEŽKO
OBOROŽEN

GRŠKI
PEŠEC

SNEG ZA
SANKANJE,

SANINEC

LIPOV,
SADNI,

ŠIPKOV ...

ZADNJA
ŽIV. NOGA

SEÈEVOD

BENETKE

STARO-
RIMSKI

VOJSKO-
VODJA

ODPADLO
SADJE

POLET,
ZANOS

ALB. POLIT.
(RAMIZ)

SREDSTVO
ZA

GAŠENJE

IGRALEC

SLIKAR
VIDMAR

ŠKOTSKO
MESTO

(RIBIŠTVO)

VSTOPNICA

DARILO,
POKLON

SMUÈI
(NORD.)

IMPOL

SL.
PESNICA
(MAJDA)

NENASIÈEN
OGLJIKO-

VODIK

ŠAHIST
LARSEN

NEM. ARH.
(WILHELM)

MEDN.
UMETNI
JEZIK

PRITOK
DONAVE

MUSLIM.
SEKTA

Sprostitev

Nagrajenci križanke Metalurg 5/2019:

1. bon za 40 evrov: Aleš Lepej, Impol PCP
2. bon za 40 evrov: Boris Golob, Rondal
3. bon za 40 evrov: Zdenka Globovnik, Impol R in R

Nagrajenci nagrade prevzamete v tajništvu  
Kadringa.

Geslo tokratne križanke pošljite v uredništvo  
Metalurga do 1. decembra 2019.
 
Trije izžrebani nagrajenci boste prejeli vsak 
bon za trgovine Jager v vrednosti 40 evrov.

Fair play
Mlad par preživi poročno noč v hotelu.
Zjutraj se ženin poreže pri britju in kri obriše v 
rjuho. Sobarica vidi kri na rjuhi in misli, da je bila 
nevesta nedolžna, kar pove šefu. Šef pravi mlado-
poročencema: 
 »To je velika redkost in velika čast za naš hotel. Za 
nagrado bosta lahko noč po zlati poroki čez 50 let 
brezplačno prespala pri nas.«
Čez 50 let dedek in babica res prideta in prespita  
isti sobi. Zjutraj babica, precej prehlajena, izpiha 

nos v rjuho. »Ja, kaj pa delaš?« pravi dedek, babica 
pa odgovori: »Pred 50 leti si ti meni dvignil ugled, 
zdaj ga bom pa jaz tebi.«
Vli Rup, Impol FT

Gorenjski vic
Gorenc pride v nobel gostilno in stopi do glavnega 
natakarja: “Tu imate en evro!”
Natakar : “Ali želite rezervacijo?”
Gorenjec : “Ne. Zvečer pridem z žensko, rekel 
vam bom za mizo, vi pa recite, da je vse na žalost 
zasedeno.”

 

Gorenjska šala
Zakaj ima vsaka prava Gorenjka ljubimca? 
Da špara moža! 
Vica je prispeval: Žiga Tramšek, Impol PCP 

Prazen tank 
Pride blondinka na bencinsko črpalko: 
»Mi, prosim, natankate bencin?«
Prodajalec vpraša: “95 ali 98”?
Blondinka: “Kaj letošnjega nimate?” 
Mitja Brdnik

Utrinki

Impol povsod (foto: Nejc Juhart)

Leon Tolopovec iz družbe Im-
pol LLT je prejemnik trenirke 
nogometašev, ki so potovali 
na Evropsko tekmovanje v 

poslovni ligi. Ob prejemu je pove-
dal: »Tudi sam sem včasih rekrea-
tivno s prijatelji igral nogomet, zato 
mi je ta šport zelo všeč in iskreno 
čestitam celotni skupini za dose-
žene rezultate. Želim jim še obilo 
uspeha tudi v prihodnje. Prejem 
trenirke mi ogromno pomeni, saj 
je zelo lepa in jo bom s ponosom 
nosil, sedaj bodo tudi drugje hitreje  
prepoznali, da sem zaposlen v 
Impolu.«

Podeljena trenirka

VSodexu nam je 
vaše zadovoljstvo 
zelo pomemb-
no. Le če izvemo vaše mnenje 

o naših storitvah, se lahko razvijamo 
tako, da bomo vsi zadovoljni. Mnenje in 
vtise pošljite na Infolinijo: vase.mnenje@
sodexo.com. V restavraciji se od 10. 10. 
2019 naprej ponovno nahaja knjiga vtisov, 
v katero lahko vpišete svoje pripombe in 
pohvale glede malice.

Teks: Sodexo

Pravilno

Nepravilno

Tudi parkiranje 
je del vožnje. 

Bodimo odgovorni 
in strpni. 

Ne pozabite: do 15. 11. 2019 
je potrebno urediti 

zimsko opremo.

Poskrbim, da 
nikogar ne 

zaparkiram.

Tekst: DPZ Impol

Pričeli smo z aktivnostmi v DPZ 
Impol. Pridružite se nam!

Ponedeljek 17.00-18.00, kegljanje,
Športni park – kegljišče,

 (od 7. 10. 2019)

18.00, telovadba za 
moške, Gasilski dom Impol 

(prostori DPZ), 
(od 1. 11. 2019)

Torek 17.50-18.50, telovadba 
za ženske, Gasilski dom 

Impol (prostori DPZ) 
(od 1. 10. 2019)

Sreda 18.00-20.00, namizni 
tenis, Gasilski dom Impol 

(prostori DPZ) 
(od 2. 10. 2019)

Četrtek

Petek 17.30-19.00, nogomet,
Športna dvorana Zg. 

Ložnica 
(od 4. 10. 2019)

18.30-20.00, odbojka,
Srednja šola Slovenska 

Bistrica
 (od 4. 10. 2019)

Leon Topolovec
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Pripravite vaše vozilo na zimo!

ZIMSKE PNEVMATIKE SAVA
155/70/13 S3+
165/70/13 S3+
165/70/14 S3+
175/65/14 S3+
175/70/13 S3+
175/70/14 S3+
185/60/14 S3+
185/60/15 S3+
185/65/14 S3+
185/65/15 S3+
195/65/15 S3+
205/55/16 S3+
205/55/16 HP2
205/60/16 HP2

.....36,09 EUR

.....36,89 EUR

.....38,49 EUR

.....40,39 EUR

.....39,99 EUR

.....43,89 EUR

.....43,89 EUR

.....44,29 EUR

.....43,59 EUR
.....46,19 EUR
.....47,39 EUR
.....52,69 EUR
.....52,69 EUR
.....63,59 EUR

E/O/Z; F, C, hrup 67dB

E/O/Z; E, C, hrup 68 dB

E/O/Z; E, C, hrup 68 dB

E/O/Z; E, C, hrup 68 dB

E/O/Z; E, C, hrup 68 dB

E/O/Z; E, B, hrup 68 dB

E/O/Z; E, C, hrup 68 dB

E/O/Z; E, C, hrup 68 dB

E/O/Z; E, C, hrup 68 dB

E/O/Z; E, C, hrup 68 dB

E/O/Z; E, C, hrup 70 dB

E/O/Z; C, C, hrup 71 dB

E/O/Z; C, C, hrup 71 dB

E/O/Z; C, B, hrup 71 dB

*E/O/Z: Energetska učinkovitost, 
oprijem na mokrem, zunanji hrup

Antifriz JAGER G12

8,99

2,99
1 L

3 L

7,99

2,79
1 L

3 L

ANTIFRIZ JAGER MODRI

2,98

do - 200C

ZIMSKO ČISTILO 5 L

BELI NAGROBNI PESEK
4-7 mm,

7-11 mm,
25 kg

beli

3,69

SVEČA 5-DNEVNASVEČA CVET
Veliki

SVEČA MAŠAVŽIGALNIK
Za sveče in 

gospodinjstvo

2,29

1,59

-30

1,99

0,99

-50
1,69

1,19

-29
2,39

0,99

-58

PRALNI PRAŠEK
 DASH
Actilift

92 pranj

-50
14,4520 točk

28,90

KAPSULE PERSIL DISCS
Regular

11/1

-50
3,99 5 točk

7,99

KAVA BARCAFFE
400 g

-24
3,6915 točk

4,89

ČOKOLADA MILKA
Mlečna; 100 g

-36
0,6910 točk

1,09

SESALNIK GORENJE VCEB11CXWII
 Sesalnik z vrečko za suho čiščenje, HEPA filtracija, 

priložena osnovna krtača in dodatni nastavek, 
energijski razred A. 

SUŠILNI STROJ SHARP 
KDGCB8S7PW9EE

 15 programov, polnjenje 8 kg, BubbleDrum, 
glasnost 65 dB, energijski razred B, 

mere 84,5 x 59,6 x 60,9 cm 

-24
227,9930 točk

299,99

-50
39,9915 točk

79,99


