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Urednica: Nina Potočnik

S

trah za zdravje in strah za življenje pri številnih ljudeh zavzema sekundarno mesto, saj ga zamenjuje strah za preživetje,
strah, ki je povezan predvsem z ekonomskimi dejavniki. Najbolj brutalno se zadeve odvijajo v popolnoma kapitalističnih
državah, ki jih vodi ekonomija. V ZDA je prvi teden izbruha koronavirusa službo izgubilo 3,3 milijona ljudi. Naslednji teden se je številka podvojila in konec marca je brez zaposlitve ostalo dodatnih 6,6
milijona Američanov.
Slovenske številke so manjše, a niso nezanemarljive. V letu 2020 je
brez zaposlitve ostalo 24.308 ljudi, 16.566 pa jih je dobilo novo zaposlitev. V zadnjem mesecu se je stopnja brezposelnosti povečala v vseh
območnih službah ZRSZ z izjemo Murske sobote, Ptuja in Sevnice. V
treh dneh od objave interventnega zakona je bilo oddanih 1.154 vlog
za čakanje zaposlenih na delo. Skupaj je bilo po poročanju STA oddanih 8.441 vlog, dejansko število zaposlenih je lahko še višje.
Kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih, ne ve nihče. Vsekakor se na
vseh trgih čuti nemir, ljudje pričakujejo izzive, ki jih bo prinesla prihodnost.
Skupina Impol je eno tistih podjetij, ki ni zaprlo vrat in je ohranjalo
nemoten tempo poslovanja. Marca se nam je odlično izšlo, medtem ko
je april za določene dele poslovanja veliko zahtevnejši. Do sedaj smo
zaradi raznovrstnega programa uspeli brez hujših posledic premagati številne krize in le upamo lahko, da bo tako ostalo še naprej.
Ob vseh grozljivih posledicah, ki smo jih čutili in jih še čutimo zaradi
pandemije koronavirusa, lahko najdemo tudi kaj pozitivnega. Ljudje
smo se soočili z drugačnim načinom dela in drugačnim načinom preživljanja prostega časa. Na številnih področjih se je zmanjšala potrošnja. Naenkrat smo imeli več časa za dom in družino. Več časa smo
posvečali pripravi hrane. Začeli smo se zavedati, da obstajajo meje.
Spoznavati smo začeli, da so veliko pomembnejše dobre vezi kot dobre stvari. Odkrili smo, da potrebujemo bistveno manj, kot smo mislili.
Spoznali smo, koliko nam pomenijo naši najbližji, jih morda tudi bolje
spoznali. Umirili smo se.
Pred nami je težko obdobje. Če se bomo znali opreti na stvari, ki so resnično pomembne, ohraniti medsebojno spoštovanje, iskati pametne
rešitve in se prilagajati razmeram, ga bomo zmogli premagati. In kot
vsaka kriza bo tudi ta prinesla pozitivne spremembe.
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Vso morje vode ne more potopiti
ladje, če ta ne zaide vanjo.
Negativne misli vsega sveta
ne morejo v našo glavo,
če jim mi tega ne dopustimo!
Neznani avtor
METALURG
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Vpliv korone na
industrijo aluminija
Združenje EAA (European Aluminium Association) izraža zaskrbljenost, skupina
Impol se je v zahtevnih okoliščinah dobro znašla
Tekst: Nina Potočnik

K

ot večji del industrije se tudi aluminijska industrija ni izognila negativnim posledicam koronakrize,
ki je prizadela celotno verigo proizvodnje aluminija (glinica, primarni aluminij, polizdelki in končni
izdelki). Ključne težave, s katerimi se soočajo številna
podjetja iz te branže, so: prekinitve v dobavnih verigah
in težave z likvidnostjo, zapiranje tovarn zaradi izgube
naročil iz avtomobilskega sektorja in gradbeništva, povečanje absentizma med zaposlenimi, težave z logistiko in
zagotavljanjem pravočasnih dobav, pomanjkanje zaščitnih sredstev (maske, rokavice, razkužila) ter nezmožnost
občasnega ustavljanja zaradi narave procesa. Livarne
denimo morajo delovati 24 ur na dan, sedem dni v tednu,
saj so zaustavitve zaradi energetskih izgub predrage.
S podobnimi težavami se je soočila tudi skupina Impol
in jih v marcu ter aprilu zelo zgledno obvladovala. Likvidnostna sredstva nam zaenkrat omogočajo nemoteno
poslovanje, prav tako uspešno obvladujemo dobavne verige in zagotavljamo zadosten obseg vhodnega materiala.
Ob začetnem porastu absentizma med zaposlenimi se je
stanje v roku dveh tednov umirilo, v aprilu je bila bolniška
odsotnost celo nižja kot v povprečju leta 2019. Zaposleni
so imeli na voljo zaščitna sredstva, pomanjkanje mask na
trgu smo rešili z lastno proizvodnjo v družbi Unidel. Nihče
od zaposlenih ni izgubil zaposlitve, prav tako nihče ni bil

napoten na čakanje na delo. Logistične težave smo uspešno obvladovali in zagotavljali dobave našim kupcem.
Kljub temu pa vsekakor občutimo posledice na poslovanje – zmanjšana je odprema, kupci zamikajo naročila,
določeni kupci tudi zmanjšujejo naročene letne količine.
Vodstvo skupine Impol sporoča, da bo še naprej delalo
vse, kar se da, da ohranimo tekoče poslovanje in posledično seveda tudi zaposlitve.

Glavni izvršni direktor in glavna izvršna direktorica za finance
in informatiko z ekipo vsakodnevno iščeta najboljše rešitve

Pohvalno

Hvala vsem zaposlenim!
Pohvala vsem zaposlenim
V času razhajanja koronavirusa in sprejemanja številnih
ukrepov iskrena zahvala
vsem zaposlenim, ki so vztrajali, marljivo opravljali svoje
zadolžitve in pripomogli, da
je skupina Impol nemoteno
poslovala. Hvala vsem, ki ste
s svojim prispevkom dokazali
lojalnost in predanost delu.
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Več kot 6000 zaščitnih
mask iz Unidela
Inovativnost v Unidelu
Čeprav ob pohodu pandemije na trgu ni bilo mogoče
najti zaščitnih mask, Unidel
ni vrgel puške v koruzo. Sami
so izdelali prototip maske in
ob potrditvi vzorca proizvedli
več kot 6000 mask in s tem
poskrbeli za dodatno zaščito
sodelavcev.

Gasilci vedno prvi!
Gasilci v pomoč
Prvi na udaru pri izvajanju
razkuževanja so bili Impolovi gasilci, ki so te aktivnosti
izvajali, vse dokler ni bilo
na voljo ustrezne zaščite za
ostale zaposlene v procesih.
Delo so opravili vestno in
predano.

Zagotavljanje razkužil
Impol R in R naredil razkužilo
V stilu DIY (do-it-yourself ali
naredi sam) je delovala tudi
družba Impol R in R, ki je
pripomogla k zagotavljanju
zadostnih količin razkužil. Ta
so po uveljavljeni recepturi
izdelali kar sami in pripomogli
k temu, da so bila vsa delovna
mesta ustrezno razkužena.

Novičke

Leto 2019 ni bilo enostavno,
leto 2020 bo še težje
Poslovni dogodki predstavljajo nove izzive za skupino Impol
Tekst: Nina Potočnik

P

o nerevidiranih podatkih
poslovanja je skupina Impol
v letu 2019 dosegla EBITDA
v višini 50,4 milijona EUR
in 27,3 milijona EUR dobička pred
obdavčitvijo. Količinski obseg proizvodnje in prodaje v letu 2019 je
primerljiv s predhodnim letom. V letu
2019 smo v trajna sredstva namenili
30 milijonov EUR in nekoliko znižali
zadolženost. Kazalnik neto dolg na
EBITDA znaša 3,2.
Skupna vrednost izvoza skupine Impol v letu 2019 je znašala 653 milijonov EUR oziroma 95,5 odstotka vseh
prihodkov. Od tega je izvoz v države
Evropske unije dosegel vrednost 528
milijonov EUR, izvoz v ostale evropske
države pa 36 milijonov EUR. Na ostale celine smo izvozili blago v vrednosti

89 milijonov EUR. Izdelke izvažamo v
50 različnih držav, med njimi je naš
najpomembnejši trg Nemčija, kjer
ustvarimo 32 odstotkov prihodkov.
Zahtevno poslovno okolje v letu 2019,
ki so ga zaznamovali upad rasti BDP-ja v Nemčiji, pritiski kitajskih dobaviteljev na evropski trg kot posledica
trgovinske vojne in negotovosti zaradi
brexita, je otežilo doseganje zastavljenih planov. Prav tako se je zaradi
povečanega obsega naložb povečal
strošek amortizacije, hkrati so se tudi
povišali stroški energentov.
Napovedi za leto 2020 so v tem
trenutku skoraj nemogoče, saj nihče
še ne ve, kako močno bo koronakriza
vplivala na poslovanje podjetij. Zagotovo pa lahko rečemo, da se bomo
soočili z zahtevnimi izzivi.

slo zahtevne izzive

Leto 2020 je prine

V Impol Servis kar iz domačega
fotelja
Poleg nove spletne trgovne prenovljena tudi spletna stran
skupine Impol

Vrednost
delnic
Tekst: Simfin

Z

nani so podatki o
konsolidirani knjigovodski vrednosti delnice skupine
Impol. Nerevidirana
knjigovodska vrednost
delnice skupine Impol,
ki jo obvladuje družba
Impol 2000, d. d., po obračunu za mesec januar
2020 znaša 208,96 evra.
Vrednost delnice je izračunana iz konsolidirane
bilance stanja. Pri izračunu se kapital manjšinskih
lastnikov izključi.

Tekst: Nina Potočnik

P

odjetje Impol Servis, ki je del skupine Impol in se ukvarja s prodajo
aluminijastih izdelkov, končnim uporabnikom odslej svoje izdelke ponuja
tudi v spletni trgovini http://www.alumix.si. V njej najdete različne profile, cevi, kotnike, palice, folijo, pločevino, varilne materiale, ograje, poleg
tega pa ponujajo še orodja za obdelavo aluminija.
Prodaja na spletu je postala sodoben kanal hitrega in učinkovitega nakupa,
hkrati pa v situacijah, s katero smo trenutno soočeni, omogoča varno poslovanje.
In to še ni vse: Impolčani lahko v spletni trgovini vedno izkoristite 5-odstotni
popust z vnosom kode za popust: IMPOL5.
Konec marca je izšla tudi nova
spletna stran skupine Impol. S
prenovo smo želeli vsem zainteresiranim javnostim na prijazen
in preprost način predstaviti našo
blagovno znamko. Nova spletna
stran pa ni le drugačna po izgledu,
je tudi varnejša, hitrejša in preglednejša.
Trudimo se z objavo ažurnih informacij tudi na drugih omrežjih
socialnih omrežjih. Vsi ste vabljeni,
da si ogledate profile in objave na
Facebooku, LinkedInu in InstagraPrenovljena spletna podoba
mu.
METALURG

5

ZDA

Novelis, svetovno vodilno podjetje
na področju valjanja aluminija, je
prevzelo globalno podjetje Aleris,
ki velja za globalnega dobavitelja
valjanih aluminijastih izdelkov, s
čimer je Novelis še povečal svojo
moč na trgu valjanih aluminijastih izdelkov. Napovedujejo, da
bodo tako lahko dosegali še učinkovitejše in kakovostnejše rešitve
za svoje kupce
na rastočem
azijskem trgu.

New York, Berlin
Številni slavni kulturni hrami odpirajo virtualna
vrata in v času koronavirusa svoje obiskovalce
vabijo, da jih virtualno obiščejo. Med drugim sta to
storili tudi newyorška opera in berlinska filharmonija, ki v živo predvajata koncerte za gledalce z vsega
sveta. Prav tako lahko obiščete številne muzeje in
galerije. Med najbolj blestečimi, ki jih lahko najdete
na Googlovi platformi, so MoMA, The Metropolitan
Museum of Art and The Guggenheim v New Yorku,
The Musee D’Orsay v Parizu, The Tate Modern in The
British Museum v Londonu in The
Van Gogh Museum v Amsterdamu.
Prav tako lahko obiščete Louvre v
Parizu, Vatikanski muzej v Rimu in
Smithsonian v Washingtonu.

Francija

ZDA

Ball Corporation
je prvo svetovno
podjetje, ki proizvaja aluminijaste pločevinke in se bo
pridružilo certifikaciji ASI,
katerega član je tudi Impol.
Ta dosežek je za podjetje
izjemno pomemben, saj
dokazuje, da izpolnjujejo
smernice na področju okoljskih, socialnih in družbenih
zahtev, ki jih določa ASI. Ball
Corporation je mednarodno
podjetje, ki ima skupaj 23
podjetij v Evropi, na Srednjem vzhodu in v Afriki.
Med drugim so bili njihovi
aluminijasti lončki letos
uporabljeni na svetovno
znanem ameriškem Superbowlu.

Airbus, največji evropski
proizvajalec letal, bo proizvodnjo
svojih glavnih treh modelov letal
zmanjšal za približno tretjino. Kriza,
ki jo povzroča koronavirus, namreč
močno vpliva na njihove končne
kupce, zato želijo svojo proizvodnjo
aktivno prilagoditi spremenjenim
razmeram. Širjenje virusa in posledično padec mednarodnih letalskih
potovanj letalske družbe silijo v
drastične revizije in prilagoditve
novemu tržnemu okolju.

Metalurg popotnik
Tekst: Urša Zidanšek
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Švica

Svetovni evropski forum je izdal prvi okvir pravil za varno
in zanesljivo uporabo tehnologije prepoznavanja obraza.
Biometrično spremljanje ljudi
in nepoštena pristranskost
sta namreč ključna pomisleka poleg pomanjkanja
standardov v industriji, ki bi
tovrstno tehnologijo razvijali.
V prihodnje bomo tako lahko
pod neprestanim nadzorom
pri gibanju po mestih, ki so v
veliki meri že sedaj opremljena z različnimi kamerami in
nadzirajo
dogajanje.

Bosna in Hercegovina
Delničarji v
zadolženem
bosanskem podjetju
Aluminij Mostar, ki je bilo
lani julja zaustavljeno, so
sprejeli ponudbo izraelsko-kitajskega konzorcija
za najem njihove livarne,
kar je prvi korak k delnemu zagonu proizvodnje.
Vodja nadzornega sveta
Zdenko Klepic upa, da
bodo dogovor izvedli v
najkrajšem možnem času
in se bodo lahko delavci
kmalu vrnili na delo.

Kitajska

V prvi polovici februarja 2020 je prodaja avtomobilov
na Kitajskem upadla za 92 odstotkov. Kitajska je sicer
največji trg za avtomobile. Wuhan, mesto, kjer je bil izbruh
koronavirusa največji, je imenovan tudi »motor city«, saj se
tam nahajajo tovarne avtomobilov, kot so General Motors,
Honda, Nissan, Peugeot Group in Renault. Nekateri delavci
še ostajajo doma, zato se nekatere tovarne še vedno borijo
za ponovno odprtje. Seveda se mnoge tovarne že trudijo in
iščejo nove možnosti za svoje poslovanje.

Indonezija
V indonezijskem
mestu Kepuh so se
prostovoljci lotili posebnega načina prepričevanja ljudi, da ostanejo doma.
Prostovoljci se oblečejo v bele
duhove in tavajo po ulicah, s
čimer želijo domačine prepričati, da ne odhajajo od doma.
Duhove imenujejo “pocong”,
ponavadi so zaviti v bele
rjuhe, imajo belo popudrane
obraze in močno obrobljene
oči. Vodja tega mesta pravi,
da ljudje ne zapuščajo več
domov, odkar se poslužujejo
tega principa.

METALURG
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PROTI KORONA
MEGAZAKON

Kako bo gospodarstvu in državljanom
pomagala država?
Megazakon je ocenjen na tri milijarde evrov, pa vendar se marsikomu poraja
vprašanje, ali bo to dovolj za preživetje slovenskega gospodarstva.
Tekst: mag. Rebeka Tramšek

Megazakon je začel veljati 11. 4. 2020. V nadaljevanju na kratko predstavljamo uzakonjene ukrepe. Hkrati opozarjamo, da se v zvezi z zakonom, ki je bil sprejet na hitro, poraja še vrsta vprašanj glede njegovega izvajanja in hkrati tudi
veliko predlogov za dopolnitve. Spremembe bi naj bile znane v okviru drugega paketa ukrepov.

Povračilo nadomestila plače delavcem in oprostitev
plačila prispevkov za socialno varnost za delavce,
ki so napoteni na začasno čakanje na delo ali zaradi
višje sile ne morejo opravljati dela

Nadomestila plač za zaposlene, ki so jih delodajalci zaradi razmer na trgu kot posledice izbruha virusne epidemije
iz poslovnih razlogov napotili na začasno čakanje na
delo, bo povrnila Republika Slovenija. Najvišje povračilo
nadomestila delodajalcu je navzgor omejeno z zneskom v
višini povprečne plače za leto 2019, ki je znašala 1.753,84
evra bruto.
Višina nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile ne
more opravljati dela, se izenačuje z višino nadomestila za
delavce v času začasnega čakanja na delo, to je v višini
80 odstotkov plače delavca zadnjih treh mesecev, vendar
ne manj kot znaša minimalna plača (940,58 evra bruto).
Nadomestilo plače bo delodajalcem povrnila Republika
Slovenija.
Nobeno od omenjenih dveh nadomestil plače ne sme
biti nižje od minimalne plače (940,58 evra bruto),
s čimer skuša vlada še dodatno omiliti posledice pandemije za tiste z najnižjimi plačami.
Do ukrepa bodo upravičeni tisti delodajalci, razen
8
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proračunskih uporabnikov in delodajalcev, ki opravljajo
finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju
2020 niso dosegli več kot 50-odstotne rasti prihodkov
glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj
ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen,
bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno povračilo
izplačanih nadomestil plače. V primeru, da delodajalec ni
posloval v celotnem letu 2019, bodo do pomoči upravičeni tudi tisti, katerim so se za vsaj 25 odstotkov zmanjšali
prihodki v mesecu marcu 2020 glede na februar 2020 ali
so se jim zmanjšali za vsaj 50 odstotkov v mesecu aprilu
ali maju 2020 glede na prihodke v februarju 2020.
Delodajalci vlogo do povračil izplačanih nadomestil plače
v elektronski obliki vložijo pri Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje.
Delodajalci, katerim bo država povrnila nadomestila
plače za delavce na začasnem čakanju na delo oziroma
ne bodo delali zaradi višje sile, bodo upravičeni tudi do
oprostitve plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja, ti bodo od 13. marca do 31. maja plačani iz državnega
proračuna.

Aktualno
Prispevke bodo delodajalci še vedno obračunali v
skladu z veljavnimi predpisi, ne bo pa jih potrebno
plačati, oproščeni pa bodo največ od nadomestila
plače do višine povprečne plače za leto 2019, ki je znašala 1.753,84 evra bruto.

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter krizni dodatek za zaposlene, ki
prejemajo plačo

•

Delodajalci so oproščeni plačila prispevka zavarovanca in
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
delavce v delovnem razmerju, ki kljub epidemiji še naprej
delajo, in sicer za plačilo teh prispevkov od izplačane
plače za delo v obdobju od 13. marca do 31. maja
2020.
Oprostitev velja za delavce v delovnem razmerju, zaposlene v podjetjih v zasebnem sektorju
s sedežem v Republiki Sloveniji, ne velja pa za
zavarovance, katerih delodajalci so neposredni ali
posredni uporabniki državnega proračuna.
Delodajalci, ki so oproščeni plačila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vsakemu delavcu,
ki dela in katerega zadnja izplačana mesečna plača ni
presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni
krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila
vseh davkov in prispevkov. Za mesec marec se izplača
sorazmerni znesek.
Hkrati pa zakon določa, da morajo subjekti, ki so uveljavili:
• povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem
čakanju na delo,
• povračilo nadomestila plače delavcu, ki zaradi višje sile
ne more opravljati dela,
• oprostitev plačila prispevkov ali
izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka
v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do
delitve dobička, izplačil dela plač za poslovno uspešnost
oziroma nagrad poslovodstvu v letu 2020 vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi
obrestmi.

Popravki koronazakona bi naj bili sprejeti do konca aprila. Med drugim se obetajo tudi spremembe
na področju prepoved izplačila dobička, poslovne
uspešnosti in nagrad, in sicer med drugim:

•
•
•

Izplačevanje nagrad (99. člen) kot pogoj za
upravičenost do pomoči bi bilo prepovedano
samo poslovodstvu, ne pa tudi zaposlenim.
Prepoved ne bi veljala za subvencioniranje plač
zaposlenim, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela (če morajo čuvati otroke ali če ne morejo
na delo, ker ni javnega prevoza).
Prepoved ne bi veljala za oprostitve prispevkov za
pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo,
in za izplačilo kriznega dodatka (33. člen).

Vir: www.finance.si, Popravki koronazakona: za koga
vse bo veljal po novem, kako se bo ugotavljal upad prihodkov ... In za koga ukrepov še vedno ni, 20.4.2020,
16.07
preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije, v njej pa bo potrebno izjaviti, da oseba izpolnjuje pogoje za pridobitev izredne pomoči v obliki temeljnega dohodka in da zaradi epidemije ne more opravljati
dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Odlog plačila prispevkov za kmete

Kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali pa petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, so upravičeni tudi do odloga prispevkov, če so v obvezno zavarovanje vključeni na podlagi
opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjujejo pogojev za
vključitev v zavarovanje na katerikoli drugi zavarovalni
podlagi ter nimajo zaposlenih. Ukrep sledi ukrepu, ki ga je
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov že uvedel za samozaposlene osebe. Odloži se lahko
plačilo prispevkov za socialno varnost za mesec april, maj
in junij 2020, le-ti pa morajo nato biti plačani do 31. 3.
2022, in sicer v enkratnem znesku ali pa obročno.

Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene,
družbenike, kmete in verske uslužbence

Z navedenim ukrepom se z namenom pomoči gospodarstvu omogoča oprostitev plačila prispevkov za socialna
zavarovanja za samozaposlene osebe, družbenike, kmete
in verske uslužbence za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5.
2020.
Upravičenci bodo morali za pridobitev te oprostitve podati posebno izjavo, ki bo enotna za uveljavljanje izredne
pomoči v obliki temeljnega dohodka ter za oprostitev
plačila prispevkov. Izjavo bo potrebno posredovati

3 milijarde evrov pomoči
za omilitev posledic
epidemije COVID-19

Novi koronavirus je prinesel spremembe na številnih področjih
METALURG
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Enkratni solidarnostni
dodatek za upokojence

V času izbruha epidemije
koronavirusa, ki je prizadel celotno prebivalstvo RS, so ena od ogroženih skupin tudi upokojenci. Pravica do
izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka
za upokojence se tako določa prav z namenom, da se
zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev,
katerih pokojnine so nižje od 700 evrov, in brezposelnih
prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Dodatek bo izplačan 30. aprila skupaj s pokojnino.
Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah, in sicer
300 evrov, 230 evrov in 130 evrov, odvisno od višine
pokojnine (do 500 evrov, od 500,01 do 600 evrov in od
600,01 EUR do 700 evrov), prejemek pa se ne bo všteval v
dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih
sredstev po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke,
saj je osnovni namen dodatka izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine in
prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa
tudi ne bo predmet izvršbe ali davčne izvršbe.
Solidarnostni dodatek bo po podatkih ministrstva
prejelo 328.780 upravičencev. Med njimi so tudi
prejemniki sorazmernega dela pokojnine, katerim se
bo dodatek izplačal v sorazmernem delu, kot je določen
za izplačilo pokojnine, in brezposelni prejemniki nadomestila iz naslova invalidnosti.

Ukrepi na področju družine (starševsko varstvo in
družinski prejemki)

Pandemija lahko v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma redno delovanje centrov za socialno delo, ki med
drugim vodijo tudi postopke v zvezi s pravicami po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Prav
tako izredne razmere vplivajo na možnost pravočasnega
vlaganja vlog vlagateljev, saj npr. ni javnega prometa.
Za nekatere zaposlene se v času izrednih razmer zahteva
prisotnost na delovnem mestu (npr. zdravstveni delavci,
delavci v policiji, komunali …), zato nimajo možnosti izrabiti očetovskega dopusta v polnem trajanju.
Rok za vlaganje vlog za priznanje pravic po Zakonu
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (npr.
pravice do starševskega nadomestila, pomoči ob rojstvu
otroka, dodatka za nego otroka …) se podaljša, in sicer se
šteje, da je vloga vložena pravočasno, če je vložena v mesecu, ki sledi mesecu prekinitve izrednih ukrepov po tem
zakonu. Primer: vloga bi morala biti vložena npr. do 10. 4.
2020, konec izrednih razmer bo v maju 2020, vloga se bo
štela za pravočasno, če bo vložena v juniju 2020.
Očetje lahko prekinejo očetovski dopust, če se morajo v
času izrednih razmer vrniti nazaj na delo in neizrabljen
del očetovskega dopusta izrabijo kasneje (npr. zdravnik
mora v času očetovskega dopusta nazaj na delo). Očetje
morajo prekinitev javiti na pristojni center
za socialno delo (lahko po elektronski
pošti).
Poviša se dodatek za veliko družino, da bodo vse velike družine, ki
izpolnjujejo pogoje za pridobitev te
pravice, do konca epidemije prejele
višji dodatek za veliko družino, in
sicer družine s tremi otroki 100 evrov
višji dodatek (504,48 evra), družine
10

METALURG

s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek
(691,52 evra). Povišan znesek ne bo izplačan hkrati
z »rednim« dodatkom za veliko družino, temveč bo
posebno nakazilo vsem upravičencem do dodatka
za veliko družino. Za povišan del ni potrebno vložiti vloge.
Izplačan bo konec aprila oziroma v začetku maja.

Ukrepi na področju uveljavljanja pravic iz javnih
sredstev

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo
prejeli upravičenci do denarne socialne pomoči ali
varstvenega dodatka za mesec april 2020. Dodatek bo
izplačan na podlagi zakona predvidoma 30. aprila 2020,
zato vlaganje vlog ni potrebno.
Vse pravice iz javnih sredstev (denarna socialna pomoč,
varstveni dodatek, otroški dodatek itd.), ki se iztečejo 31.
marca 2020, bodo avtomatično podaljšane za en mesec.
Pravica bo v primeru, da bodo izredni ukrepi še trajali, ob
izteku ponovno avtomatsko podaljšana, vendar najdlje
do izteka meseca, v katerem bodo izredni ukrepi s
strani vlade Republike Slovenije preklicani.
Roki za vlaganje vlog za priznanje pravic iz
javnih sredstev in za sporočanje sprememb okoliščin se podaljšajo. To pomeni, da če oseba ne
bo vložila vloge za priznanje pravice ali sporočila
spremembe v času, ko veljajo izredni ukrepi, bo
lahko uveljavila pravico za nazaj, in sicer bo mogoče
vložiti vlogo za priznanje pravice še cel koledarski mesec
po mesecu, v katerem so se iztekli izredni ukrepi.
Centri za socialno delo v letu 2020 po uradni dolžnosti ne
bodo preverili upravičenosti do pravice do prispevka k
plačilu družinskega pomočnika, oprostitve plačila socialno varstvenih storitev ter trajne denarne socialne pomoči
in varstvenega dodatka. Za navedene pravice to centri za
socialno delo izvajajo enkrat letno na dan 1. april. Upravičenec lahko še vedno sporoči spremembo, na podlagi
katere center za socialno delo odloči ponovno.
Roki za dokazovanje namenske porabe izredne denarne
socialne pomoči (30-dnevni rok za porabo in 45-dnevni
rok za predložitev dokazil o namenski porabi) začnejo teči
znova od dneva, v katerem bodo izredni ukrepi preklicani.
Navedeno pomeni, da če bodo ukrepi preklicani 10. maja,
bo mogoče izredno denarno socialno pomoč, izplačano 1.
aprila, porabiti v roku 30 dni, ki začne teči z 10. majem.
Pri denarni socialni pomoči (smiselno tudi pri varstvenem dodatku in subvenciji najemnine) se v času trajanja izrednih ukrepov premoženje, razen prihrankov in
vrednostnih papirjev, s katerimi lahko posameznik hitro
razpolaga, ne upošteva. S tem se omogoči upravičenost
do denarne socialne pomoči tudi tistim, ki zdaj zaradi
lastništva premoženja do denarne socialne pomoči niso
bili upravičeni.
Za potrebe uveljavljanja pravic iz javnih sredstev se v
času trajanja izrednih ukrepov in še nekaj časa po prenehanju le-teh (do 30. junija 2021) uporabljajo vrednosti
nepremičnin, kot so veljale na dan 26. marec 2020.
Vir: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za
državljane in gospodarstvo, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti (https://www.gov.si/
novice/2020-04-14-ukrepi-ministrstva-za-ublazitev-in-zajezitev-posledic-pandemije/)

Anketa

Naši zaposleni na prvi
bojni liniji
Odpremniki v času koronakrize vsak dan v stiku s tujimi šoferji
Zbrala: Urša Zidanšek

Zaposlene na odpremi smo povprašali o spremembah, ki so nastale pri njihovem delu zaradi koronavirusa in kako se soočajo z nastalo situacijo. Prvi šok
za nikogar ni bil enostaven, vendar so nasmeh na obrazu in pozitivne misli
tisto, kar jih vodi pri njihovem delu. In prav je tako!

Dragica Pešak
Pri našem delu imamo veliko stika z vozniki,
zato smo že zelo hitro dobile maske in
razkužila, nato pa so nam delovno mesto
uredili še tako, da imamo okno zaprto in
papirje urejamo samo skozi lino.
Na začetku smo bili vsi malce panični, še
posebej, če so tovornjaki prišli iz Italije. Bilo
je zelo stresno. Zdaj je že boljše, nekako
smo se navadili na razmere, čeprav se ukrepov še vedno držimo, redno razkužujemo in
nosimo zaščitno opremo.
Vsekakor je k boljšemu soočanju s koronakrizo pripomogla podpora med sodelavkami.

Alja Brglez
Ko se je pričela koronakriza, sem prvi
teden svoje delo opravljala v kontejnerju
na parkirišču, kjer sprejemamo tovornjake.
Od tam jih nato postopoma pošiljamo
naprej v industrijsko cono. V neposrednem
stiku z vozniki tovornjakov nismo bili, vse
poteka preko okenca z lino, tako da se jaz
osebno preveč ogroženo nisem počutila.
Moje mnenje je, da manj kot paničariš,
boljše je.
Vsekakor se mi zdi, da je tak način postopnega spuščanja tovornjakov v industrijsko cono boljši in bi se ga morali držati
tudi v prihodnje.

Milena Kobale
Od začetka je bila situacija precej kaotična,
enostavno nismo vedeli, kaj nas čaka,
nismo si predstavljali, da se nam lahko kaj
takega zgodi. Za zaposlene na odpremi je
bilo dobro poskrbljeno, že pred nastalimi
izrednimi razmerami smo dobile zaščitno
opremo in razkužila. Tudi nadaljnji ukrepi
so bili zelo dobrodošli. Mislim, da nam je
delovno okolje vsem sedaj bolj všeč.
Ob takih situacijah se zavemo, da je
najpomembnejše, da smo mi in naši domači
zdravi. Zato moramo predvsem paziti nase
in drug na drugega.

Janez Hren
Naša delovna mesta so najbolj na udaru,
saj se srečujemo z vozniki, ki prihajajo z
različnih lokacij. Zato smo tudi med prvimi
dobili vso zaščitno opremo. Še preden
je Impol sprejel vse ukrepe, smo s sodelavci že čistili in razkuževali kljuke, stole,
računalniško opremo ... Prepričan sem, da
nam je uspelo, da smo ostali zdravi prav
zato, ker smo se vsega skrbno in dosledno
lotili. Tudi večina voznikov tovornjakov
ravna odgovorno in se drži naših ukrepov. V
vsem slabem je tudi nekaj dobrega in upam,
da se bomo iz te krize vsi skupaj kaj naučili.

Marjana Boček
Zdaj se stanje že počasi umirja in smo se na
nastalo situacijo že navadili. Na začetku smo
seveda doživeli šok, predvsem me je skrbelo
za domače. Mislim, da lahko iz te situacije
povzamemo kar nekaj pozitivnih stvari.
Tako kot imamo trenutno urejeno, je super.
Delovno okolje je varnejše in prijetnejše, saj
s strankami in vozniki nimamo neposrednega stika. Prav tako ni gneče. Dejansko
preizkušamo nov sistem parkiranja in lahko
vidimo, kakšne so prednosti in slabosti.

Branko Vrbek
Sam uporabljam zaščitno opremo že vse
od začetka. Tudi komunikacija z vozniki
poteka na daljavo in upoštevamo varnostno razdaljo. Mislim, da mora začeti vsak
pri sebi, se držati osnovnih pravil, potem
lahko skupaj dosežemo cilj. Previdnost
mora biti na prvem mestu, saj nikoli ne veš,
kdo je lahko okužen, ali je morda virus na
površinah tovornjaka, kjerkoli ... Koronavirus
je vsekakor prinesel določene spremembe
in negotovost, vendar se bomo morali na to
navaditi in s spremembami živeti.

Mirko Smogavec
Trenutno svoje delo opravljam na sprejemu
tovornjakov v kontejnerju na parkirišču.
Tukaj se vsi tovornjaki registirajo, potem pa
jih posamezno pošiljamo naprej po industrijski coni. Skrbimo, da v coni ni gneče in da
vstopajo postopoma, s čimer zavarujemo
ostale zaposlene.
METALURG
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Kaj
dogaja?
Družbe poročajo
Zbrala: Urša Zidanšek

Impol R in R
•
•
•

Naročila, ki v tem času prihajajo, so zelo razdrobljena po
zlitinah in dimenzijah, zato je treba dnevno koordinirati
dotok surovin med lokacijami valjarništva

Unidel
•

Impol FT
•
•

•

•

12

V procesu planiranja in logistike se nenehno ukvarjamo z zagotavljanjem in naročanjem pravih surovinskih
vhodov.
Že od sredine marca imamo v valjarništvu pomanjkanje
naročil za debelejše izdelke (pločevine, trakovi in rondele).
Naročila imamo za približno mesec dni vnaprej, medtem ko so naročila folijskih programov zasedena približno 2,5 meseca vnaprej in za nekatere skupine izdelkov
celo dobre 3 mesece. Žal folijski programi v valjarništvu
predstavljajo le približno tretjino potrebnih programov,
zato smo pri proizvodnji teh programov omejeni glede
kapacitet. Zaradi manjka naročil večinskih debelejših
programov zelo težko pripravljamo in naročamo ustrezno
vhodno surovino, saj je potrebno naročati po statistiki in
sta naročanje in priprava surovin zaradi skoraj popolnega izpada naročanja rondel še bolj otežena.
Naročila, ki v tem času prihajajo, so zelo razdrobljena po
zlitinah in dimenzijah, zato moramo dnevno koordinirati
dotok surovin med lokacijami valjarništva. Predvsem je
zelo pomembno, da iz lokacije Slovenska Bistrica proti Šibeniku dnevno odpremljamo najnujnejše vhode (brame)
in iz Šibenika in Sevojna v Slovensko Bistrico najnujnejše
toplovaljane kolobarje.
Na vseh lokacijah valjarništva zato veliko pozornosti
namenjamo postavljanju prioritet v livarnah in toplih
valjarnah.
METALURG

V procesih družbe Impol R in R smo v marcu izvajali
aktivnosti na področju posodobitve priprave okroglih in
ploščatih preizkušancev v mehanskem laboratoriju.
Do konca tega meseca bomo dobavili novo stružnico
Wagner in namestili odsesovalne naprave na CNC-rezkarjih.
Izzive nam predstavlja področje preizkušanja finaliziranih izdelkov, kjer smo uspešno opravili prva testiranja
vzdržljivosti lepila membran na profilih kupca Samsung.
Na tem področju prav tako poteka razvoj povsem nove
analizne metode tehnične čistosti po standardu VDA 19,
katere namen je uvajanje nadzora nad kontaminacijo
delcev na površini finaliziranih izdelkov po zaključenem
postopku pranja.

•

Trenutno v Unidelu vse aktivnosti usmerjamo v zagotavljanje zadostnih količin varovalne opreme pred koronavirusom. Impol redno oskrbujemo z maskami in razkužili,
ki jih dobavljamo v različnih oblikah od različnih virov.
V ta namen smo ustavili vso prodajo za zunanje kupce.
Prav tako skrbimo, da se material ažurno dostavlja na
vse lokacije v Impolu, kjer ga zaposleni potrebujejo.
Ob sprejetju sklepa, da morajo biti vsi zaposleni v Impolu
opremljeni z zaščitnimi maskami, so naše šivilje s predanim delom čez vikend poskrbele, da smo v ponedeljek že
lahko pričeli z dostavo mask. V polni zasedbi so delale cel
vikend, da jim je to uspelo.

Unidel oskrbuje Impol z razkužili in zaščitno opremo

Aktualno

Impol PCP

Impol LLT

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

PP cevarna: Zaradi zaustavitve dobav v avtomobilski
industriji smo na 55-MN stiskalni liniji s štiriizmenskega
prešli na triizmenski režim dela.
Dnevno smo v stiku s komercialo in planiranjem, da
gredo v proizvodnjo predvsem tista naročila, ki jih bomo
lahko v čim krajšem času odpremili.
Dokončujemo prenovo orodjarne. Končali smo gradbena
dela, naredili elektro in strojne instalacije ter izdobavili
optični merilni sistem za merjenje orodij.
Prenova orodjarne je v zaključni fazi.
Prejeli smo nov merilni sistem za merjenje orodij in
profilov, ki ga moramo še postaviti na določeno mesto in
izobraziti zaposlene, ki bodo rokovali z njim.
Pričeli smo z gradbenimi deli za povezovalno progo med
400T natezno-ravnalnim strojem in žago Hertvich za
končni razrez.
Končali smo gradbena dela za novi dvovaljčni ravnalni
stroj EJP, montaže zaradi epidemije še nismo začeli.
V PP cevarna bi po planih že morali delati z novim
strojem za ravnanje okroglih palic z vgrajenim laserskim
sistemom za merjenje ravnosti palic. Vendar je stroj
zaradi koronavirusa ostal v Italiji in tako pripravljeni
temelji samevajo.
Prav tako potekajo zadnje priprave za planirano montažo povezave za predajo palic med ravnalnikom 400T in
žago Hertwick, ki naj bi se začela 25. 4. 2020.
PP Alumobil: Dobavili so nam stroj za posnemanje robov
kratkih palic. Nekaj nepravilnosti moramo še odpraviti,
predvsem imamo težave z raztrosom ostružkov. Vseeno
smo že uspeli prodati skoraj 140 ton palic s posnetimi
robovi.
Na razrezu v Tehnofinalu imamo povečan obseg dela,
zato smo prešli na štiriizmenski delavnik.
Za doseganje boljših toleranc rezanja smo izdelali novi
temelj za žago Elumatec 2, kar je zahtevalo tudi demontažo, montažo in centriranje žage.
Montaža in zagon posnemalne naprave za palice na
žagi Elumatec 1.
Obe žagi sta na lokaciji v Tehnofinalu.
Montaža in zagon mehanizma za izločanje odpadnih
palic na končni žagi v PP Alumobil.
PP profili: Zagnali smo avtomatsko regalno skladišče
orodij. Zaradi primanjkovanja prostora in fizičnega napora pri manipulaciji in skladiščenju orodij smo investirali v avtomatsko regalno skladišče orodij. Glavni namen
skladišča je samodejni uvoz in izvoz ter skladiščenje
orodij. Skladišče polnimo z orodji, da sprostimo staro
lokacijo, ki bo namenjena za skladišče rezervnih delov.
Že od začetka leta poteka montaža avtomatskega regalnega skladišča orodij.
Montažo smo končali, tako da smo sedaj začeli s testnim
avtomatskim zalaganjem orodij v skladišče, kar zaenkrat poteka po planu.
Dnevno se izdelujejo tista naročila, ki jih lahko najhitreje
odpremimo

•

V zadnjem obdobju se večinoma trudimo, da proizvodnja
poteka nemoteno. Skrbimo za zadostne zaloge vhodne
surovine, legirnih elementov in potrošnih materialov
ter zagotavljamo, da so na voljo vsa zaščitna sredstva
za zaposlene in da se izvajajo vsi predpisani varnostni
ukrepi.
V tem trenutku služba vzdrževanja pripravlja vse potrebno za izvedbo remontov med prvomajskimi prazniki.
V letošnjem letu sicer planiramo, da bomo izvedli dela, ki
so nujno potrebna za nemoten potek proizvodnje. Služba
vzdrževanja trenutno izvaja tudi aktivnosti za premestitev ter dodatno hlajenje elektro in merilne opreme na
čistilni napravi dimnih plinov Z1.

Impol LLT skrbi za zadostne količine vhodne surovine,
legirnih elementov in potrošnih materialov

Impol Infrastruktura
•

•
•

•

Zaključili smo gradnjo objekta Final 2. Čaka nas še
pridobitev uporabnega dovoljenja. Zaradi koronavirusa
imajo prepoved aktivnosti pooblaščenci, od katerih moramo dobiti dokazila o zanesljivosti, preden lahko vložimo dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Vlogo bomo oddali takoj po sprostitvi ukrepov.
Dela za širitev objekta Alcad potekajo po planu. Izvajamo fasaderska in notranja zaključna dela.
Pripravljamo tehnično dokumentacijo za gradnjo zunanjega parkirišča, ki bo namenjeno tovornjakom in osebnim vozilom. Do poletja načrtujemo, da bomo pridobili
gradbeno dovoljenje. Pogoj za to je sprostitev ukrepov
zaradi koronavirusa pri soglasodajalcih in upravni enoti.
V sklopu ukrepov zaradi koronavirusa smo skupaj s službo logistike prestavili parkirišče za tovornjake izven IC
Impol. Tovornjaki parkirajo na makadamskem parkirišču
ob potoku. Po 13. uri, ko nastane težava zaradi parkirišč za osebna vozila, to parkirišče sprostimo za osebna
vozila. Navedeni ukrep se je izkazal kot zelo pozitiven.
Zastojev na glavni cesti skoraj ni več in tudi v industrijski
coni je na transportnih poteh sedaj več reda.

Področje kakovosti
Presoje procesov so zaradi koronavirusa prestavljene, in
sicer:
•
presoja po ASI performance standardu je prestavljena
na termin od 2. do 5. junija 2020,
•
presoja po standardu IATF 16949 je prestavljena na
termin od 15. do 16. junija 2020.
Presoje bodo izvedene, če bodo razmere takrat to dopuščale.
METALURG
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Časovnica
koronavirus (SARS-CoV-2)
Svet/Slovenija/Impol

Zbrala: Urša Zidanšek

31. december 2019

Izbruh bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus
v kitajskem mestu Wuhan; bolezen se hitro širi v
druge kitajske regije in po svetu. Svetovna zdravstvena organizacija nato uradno prizna novi
koronavirus pod imenom SARS-CoV-2 in bolezen
kot COVID-19.

15. februar 2020

Prva smrtna žrtev novega koronavirusa v Evropi.
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V Impolu pričnemo s preventivno
akcijo Kako ukrepamo za
preprečitev širjenja bolezni dihal?

7. marec 2020

11. januar 2020

Prva uradna smrtna žrtev novega koronavirusa
na Kitajskem.

21. februar

Porast števila primerov COVID-19 v EU: na severu Italije zabeleženo znatno povečanje števila
primerov COVID-19. Istočasno začne o primerih
okužb poročati veliko drugih držav članic.

4. marec 2020

Potrjen prvi primer okužbe v Sloveniji: turist, ki
se je čez Italijo vračal iz Maroka.

Vlada omeji javne dogodke v zaprtih prostorih na
do 500 udeležencev. 12 okuženih, 785 testiranih.

9. marec 2020

10. marec 2020

Za ves promet, razen tovornega, se zapre meja z
Italijo.

12. marec 2020

Slovenija razglasi epidemijo. Vlada objavi, da se
od 16. 3. naprej zapirajo vse izobraževalne ustanove. 89 okuženih.
14
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Vlada omeji javna zbiranja v zaprtih prostorih na do 100 udeležencev in v odprtih na do
500 udeležencev. Prav tako se prične merjenje
telesne temperature vsem potnikom na letališču
Jožeta Pučnika.

10. marec 2020

Sprejmemo prve ukrepe v skupini Impol:
• spremenjen urnik malice,
• prepoved sestankov z večjim številom udeležencev,
• prepoved združevanja večjega števila oseb,
• omejeni stiki s poslovnimi partnerji,
• posebna pravila za voznike in zaposlene, ki
imajo neposredni stik z njimi,
• v vse prostore namestimo razkuževalce,
• omejeno izvajanje usposabljanj,
• peščeno parkirišče ob potoku je dopoldan
namenjeno le za voznike tovornih vozil.
• izdamo prve napotke za ukrepanje v primeru znakov bolezni.

!

1,5 m

Koronavirus

13. marec 2020

•
•
14. marec 2020

Testirajo se samo še resnejši, hospitalizirani
primeri okužbe. 181 okuženih, 5.369 testiranih.
Zabeležena prva smrt zaradi okužbe, in sicer
oskrbovanec doma upokojencev iz Metlike.

!
16. marec 2020

•

16. marec 2020

Zaprejo se šole in vrtci pa tudi restavracije in bari,
ustavi se javni promet in izvajanje vseh življenjsko
nepotrebnih storitev. 253 okuženih, 6.712 testranih.

Zaradi nespoštovanja navodil smo od 13.
3. naprej do preklica odpovedali pripravo
malice za vse zaposlene v skupnih prostorih
jedilnice.
Impol objavi podrobnejše napotke, kako
ravnati v primeru, da sumimo, da smo okuženi s koronavirusom.

•
•

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, velja spremenjen režim parkiranja. V dopoldanskem
času je makadamsko parkirišče ob potoku
namenjeno samo parkiranju tovornjakov.
Velja prepoved združevanja po skupinah.
Impol objavi napotke za ukrepanje v primeru potrditve koronavirusa.

17. marec 2020
18. marec 2020

Zaradi neupoštevanja navodil s strani določenih
zaposlenih v Impolu ponovno pozovemo zaposlene, da se ne zadržujejo v skupinah.

Z dopisom glavnega izvršnega direktorja Impol
obvesti zaposlene, da bomo za zagotavljanje
večje varnosti izvajali meritev telesne temperature. Ukrep začne veljati 19. marca 2020.
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19. marec 2020
20. marec 2020

V Sloveniji je razglašena karantena (z nekaj izjemami). 341 okuženih, 10.98 testiranih.

Izhajati prične Izredni Metalurgov poročevalec, ki od 19. 3. 2020 naprej izhaja vsak
delovni dan. Zaposleni ga prejmejo na
elektronske naslove, v proizvodnji pa se
natisne in izobesi na oglasne deske.
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2. april 2020

Državni zbor potrdi 3 milijarde evrov vredne
ukrepe za blažitev posledic epidemije za gospodarstvo.
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V Impolu uvedemo obvezno
uporabo zaščitnih mask.
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10 okuženih, ki so se zdravili na infekcijski kliniki
v Ljubljani, je ozdravelo.

31. marec 2020

802 okuženih, 119 hospitaliziranih (od teh 28
na intenzivni negi), skupaj 22.474 testiranih, 15
smrti.

20. april 2020

Zaposleni na delovnem mestu med delom upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja okužb
s koronavirusom, kar je zelo pohvalno! Veliko
kršitev ukrepov na žalost še vedno beležimo pri
registraciji, v garderobah in med odmori. Doslej
smo bili v Impolu uspešni pri preprečevanju širjenja okužb med zaposlenimi, saj nismo zabeležili še nobene potrjene okužbe.
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Avtomobilska industrija
Napovedano zmanjšanje prodaje
avtomobilov za več kot tretjino
V prvem četrtletju leta 2020 je letalska industrija v glavnem utrpela upad zaradi zmanjšanega povpraševanja s Kitajske, v drugem četrtletju pa se je koronakriza resno preselila v Evropo in ZDA.
Zaradi vsesplošne ustavitve poslovalnic se je prodaja avtomobilov
na Zahodu praktično ustavila. Aprila je večina proizvajalcev avtomobilov obstala. Zaloge se kopičijo. V evropski avtomobilski industriji je po podatkih ACEA 1.138.536 zaposlenih trenutno napotenih
na čakanje na delo, v tem sektorju je sicer neposredno zaposlenih
več kot 2,6 milijona ljudi. Zaradi zastojev do 14. aprila so proizvajalci izdelali 1,9 milijona manj vozil kot običajno, zaprtje tovarn pa
povprečno traja 24 dni. Analitiki v svetovnem merilu napovedujejo
12-odstotni upad prodaje avtomobilov v letu 2020, kar je precej
več kot 8-odstotni upad, ki je bil zabeležen v letih 2008 in 2009. Za
evropski trg se napoveduje celo 14-odstotni, za ZDA pa 15-odstotni upad. Druge napovedi predvidevajo tudi do 40-odstotni upad
prodaje avtomobilov, nihče pa ne more vedeti, kako dolgo bo upad
povpraševanja trajal. Lahko bi ga podaljšali naslednji dejavniki:
1. Zaradi manjše kupne moči bodo ljudje manj pripravljeni na
investicije v nove avtomobile.
2. Zaradi povečevanja dela od doma bo manj zanimanja za
nakup lastnih vozil.
3. Zaradi trenda okoljske ozaveščenosti se bo povečala prodaja
električnih vozil.

Prehrambena industrija
Usmerjanje v lokalno in zdravo prehrano
Proizvajalci prehrane se prav tako niso izognili vplivom novega koronavirusa, saj se je vedenje potrošnikov v zadnjem mesecu precej spremenilo. Povečalo se je povpraševanje po osnovnih živilih, kot so moka, jajca,
sol, sladkor in kvas. Povečala se je prodaja živil z dolgim rokom trajanja,
medtem ko se je zmanjšala poraba hitreje pokvarljivih dobrin. Prav tako
se je zmanjšala prodaja pijač, na kar je najbolj vplivalo zaprtje restavracij in lokalov. Koronavirus bo spremenil tudi načine, kako se bomo prehranjevali v prihodnosti. Strokovnjaki napovedujejo naslednje trende:
1. Zmanjšala se bo uporaba restavracij: 32 odstotkov odraslih meni,
da bodo po koronakrizi manjkrat jedli v restavracijah. Prav tako bodo
ljudje manj pripravljeni obiskovati večje javne dogodke.
2. Večji poudarek bomo namenjali zdravi in organsko pridelani prehrani.
3. Zaostrili se bodo predpisi za zagotavljanje zdrave prehrane.
4. Zmanjšalo se bo povpraševanje po eksotični prehrani.
5. Povečalo se bo povpraševanje po lokalni prehrani.

Tekst: Nina Potočnik
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Panoge

Logistika
Dobavne verige se bodo skrajšale
Začetki koronavirusa na Kitajskem so ogrozili globalno oskrbo. Med ZDA in Kitajsko sicer
poteka trgovina v letni vrednosti 516 milijard
dolarjev. Prekinitev teh vezi je močno ogrozila
poslovanje številnih posredniških trgovin, med
katerimi imajo določene več kot 50-odstotni
delež dobav s Kitajske (npr. Best Buy 60 %, Steve Madden 73%). Ameriški veletrgovci so samo
marca in aprila utrpeli več kot 700-milijonsko
škodo. Drugi šok za logistiko se dogaja prav v
tem trenutku zaradi splošnega upada povpraševanja, kar seveda zmanjšuje obseg in posledično tudi cene prevozov. Hkrati se povečujejo
stroški logističnih podjetij, saj morajo pokrivati
stroške karanten, podaljšanega čakanja na
meji in drugih administrativnih obremenitev.
Pričakujemo lahko, da se bo področje logistike
v prihodnosti močno spremenilo.
Trendi, ki se na tem področju napovedujejo, so
naslednji:
1. Povečanje lokalizacije dobavnih verig.
2. Povečanje zahtev po skladiščenju in obvladovanju večjega obsega materiala.
3. Pospeševanje prodaje po spletu.

Letalska industrija
V boju za obstoj
Vrednosti delnic proizvajalcev letal Boeing in Airbus so v
marcu strmoglavile. Letalske družbe so začele z masovnim odpuščanjem ljudi, število zaposlenih v teh družbah
se je zmanjšalo celo do 90 odstotkov. Leti so odpovedani,
prevoz deluje le še za nujne potrebe in potrebe transporta. Nemška letalska družba Lufthansa poroča, da
vsako uro zastoja izgubi približno milijon evrov, kar je za
mnoge nepredstavljiva številka. Težava je še večja, ker
mnogi ne vidijo hitrega izhoda iz nastale situacije, saj
se napovedujejo dlje časa trajajoči negativni trendi za
letalsko industrijo:
1. Ljudje se bodo navadili na reševanje poslovnih
težav na telefonskih konferencah in zmanjšali obseg
potovanja.
2. Zaradi strahu in tudi recesije bodo ljudje manj pripravljeni potovati z letali.
3. Izkušnje številnih potreb po finančnih pomočeh
letalskim družbam iz preteklosti lahko povzročijo selektivno pripravljenost vlad za pomoč.
4. Recesija bo zmanjšala možnosti razvoja v letalski
industriji.
5. Kitajska načrtuje odpiranje konkurenčnejših lastnih
letalskih družb.
6. Bogati ljudje se bodo zaradi varnosti pogosteje odločali za zasebne lete.

METALURG
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1929

Impol že skoraj 200 let uspešno
premaguje vse ovire na svoji
poti
Zbrala: Urša Zidanšek

1825

Prve zametke Impola sta vzpostavila brata Vincenc in Anton
Sternberger, ki sta 19. marca
1825 od Ignaca Greissmayerja
kupila plavž in kovačijo. Posest
je obsegala dve kotlarni in dve
stanovanjski hiši. Še isto leto
sta pričela izdelovati bakrene
izdelke.

Od leta 1924 je tovarna začela
doživljati večji preporod. Lastniki so
jo dograjevali in posodabljali. Izdali
so tudi prvi, štiristranski katalog
izdelkov.

Prva svetovna vojna

Prva svetovna vojna se je
začela leta 1914 in je trajala do
novembra 1918. Močna trenja
med Avstro-Ogrsko in Srbijo
so po atentatu na avstroogrskega prestolonaslednika
Franca Ferdinanda v enem
tednu praktično vso Evropo
pahnila v vojno. Sledila so
dobra štiri krvava leta izčrpavanja na številnih frontah
v Evropi in po svetu. Med tem
časom je svoje obratovanje
ustavil tudi Impol. Številni zaposleni so morali na bojišča.

Druga svetovna vojna

Druga svetovna vojna je trajala od leta 1939 do leta 1945,
velja pa za najobsežnejši in
najdražji oborožen spopad v
zgodovini, v katerem je sodelovala večina svetovnih držav z
več kot 100 milijonov pripadnikov oboroženih sil. Okupator je
številna podjetja vključil v svoj
oboroževalni stroj in med njimi
je bil tudi Impol. Med vojno so
partizani v noči s 4. na 5. julij
leta 1944 poskušali tovarno
zažgati. Dva dni pozneje so
minirali strojnico v tovarni in
jo 16. julija ponovno napadli,
vendar je nemška vojska napade uspešno odbila.

1908

Leta 1908 je umrl Jožef Sternberger, s čimer se je tudi končalo lastništvo družine Sternberger. Njegove dedinje, hčerke
Jožefina, Andreja in Olga, ter
solastnik Vincenc Sternberger
so leta 1909 obrat prodali. Kupil
ga je Jožef Kern. Obrat je postal
podružnica obrata iz Budimpešte.
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1944
1920

Po popolnem zastoju obratovanja med prvo svetovno vojno
sledi ponovno širjenje dejavnosti. Obrat sta leta 1920 kupila
Leon Weiss, tovarnar iz Klosterneuburga, in Filip Berger,
tovarnar z Dunaja. Obrat sta
vodila pod imenom Kupferhammer- und Messingwerke Brüder
Sternberger. Naslov nakazuje,
da se je tovarna ukvarjala s
predelavo bakra in žolte. Po štirih letih je obrat kupila družba
Dioničko društvo za prometi
kovinama – Zugmayer I Gruber,
ki ga je preimenovala v Tvornica
bakra I messinga.

Širil se je proizvodni
program izdelkov.
Dejavnost se je razširila na valjane izdelke in žice iz bakra,
medenine in brona.
Tovarna Zugmayer
in Gruber je bila edini
proizvajalec polizdelkov barvnih kovin na
področju Kraljevine
Jugoslavije, kar je
ugodno vplivalo na
širitev. Proizvodnja ni
obstala niti v vojnem
času, proizvajali so
tudi izdelke, ki so bili
namenjeni uporabi v
vojni industriji.

1955

Tovarna se je začela izvozno usmerjati. Večji del izvoza je bil usmerjen v
razvite zahodne države in socialistične dele Evrope. V mnogih državah se
je Impol uveljavil z nekaterimi specialnimi in s tehnološko zahtevnimi
izdelki. Med najpomembnejše izvozne
države so sodile ZDA, ZRN, Avstrija,
ZSSR, Bolgarija, Iran in Irak.

1946

Po pregonu okupatorja je bilo z
odločbo vlade Federativne ljudske
republike Jugoslavije 31. decembra 1946 ustanovljeno podjetje z
nazivom Industrija metalnih polizdelkov Slovenska Bistrica, direktor
je bil Milan Stepišnik.
Podjetje Impol, industrija metalnih
polizdelkov, je bilo s tem imenom
prvič registrirano 11. marca 1947.

1987

1951

Pojavljale so se težave s
pomanjkanjem surovine in
nestabilnost v podjetju. Ker
niso prejeli obljubljene povišice in zaradi nestabilnih
razmer v podjetju, so delavci
stavkali. Stavka je sprožila
številne spremembe: spremembo vodstva oziroma
uvedbo prisilne uprave v
letu 1988 in prestrukturiranje organizacije podjetja.
V tem letu je Impol dosegel
najvišje število zaposlenih v
zgodovini - 2.423 delavcev.

Sledila je postopna preusmeritev proizvodnje v
predelavo aluminija. Vodenje tovarne je leta 1951
prevzel Štefan Podričnik,
ki je ostal na čelu tovarne
naslednjih 23 let.

Zgodovina

Razpad
Jugoslavije

Jugoslavija se je
soočala s številnimi
nasprotji in težavami:
nacionalne napetosti, gospodarsko bolj
razvit sever in manj
razvit jug, dolžniška
kriza ... Pričela je pokati po šivih in niti tuja
posredovanja je niso
mogla več obdržati
skupaj. Odcepile so se
posamezne države,
med njimi tudi Slovenija, kar je za Impol
pomenilo velike spremembe v poslovanju.

1974

Sledila je naslednja velika
preizkušnja za Impol, po
spremembi ustave Jugoslavije se je Impol namreč
razdelil na posamezne
TOZD-e. Istočasno se je
spremenilo tudi vodstvo
podjetja, saj je Štefana
Podričnika na mestu
direktorja zamenjal Jože
Kavkler.

1990

Od Impola se leta 1990
odcepi TOZD Montal in nastane podjetje Almont.

1950

Tovarno so 9. septembra
1950 prevzeli v upravljanje
delavci. Zaradi nacionalne
politike se je začela preusmeritev proizvodnega programa.
Izdelavo bakrenih izdelkov
so prevzele nove tovarne v
Sevojnem in Svetozarevu,
bližina tovarne glinice in
aluminija v Kidričevem pa je
ponujala možnost preusmeritve v aluminijeve polizdelke.

1962

Leta 1962 se izdelki iz bakra v
celoti umaknejo iz proizvodnje.
Slednje delno olajša delo zaposlenih, saj je aluminij trikrat
lažji od bakra.
METALURG
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1991

Impol je z osamosvojitvijo
Slovenije izgubil velik delež
svojega trga, ki je bil v večji
meri vezan na Jugoslavijo.
Začelo se je intenzivno usmerjanje v izvoz, obenem pa se
je izvajalo prestrukturiranje z
namenom osredotočenja na
ključne programe.

2002

Razvoj Impola se je
nadaljeval s prestrukturiranjem. Impol kupi
70 odstotkov delnic
valjarne aluminija
Sevojno in ustanovi
družbo Impol Seval.

2007

1995

Z ustanovitvijo družbe
IAC v ZDA postane Impol
mednarodno podjetje.
Na tuje trge je prodal že
približno 80 odstotkov
izdelkov in s tem dokazal,
da lahko preživi tudi v
tržnem gospodarstvu.
Iz Impola so se izločili
programi, ki niso bili
neposredno pomembni
za osrednjo metalurško
dejavnost. S preoblikovanjem leta 1995 nastanejo
nove družbe: Tehnika-SET, Simfin, Impol Kadring, Impol Inotechna,
Alumat, Alupak, Unidel.

1997

1992

Lastništvo Impola je
prešlo v roke Sklada
Republike Slovenije za
razvoj. Istega leta je
Impol osvojil standard
ISO 9001 in s tem pridobil potrditev načina
poslovanja skladno z
najvišjimi zahtevami
mednarodnega okolja.
Direktor postane Jernej
Čokl, ki podjetje upravlja
naslednjih 23 let.
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Svetovna gospodarska
kriza 2008-2009

Družba Impol 2000, d. d., je
dokupila še 45 odstotkov delnic
Impola, d. d., in tako s skupno 94
odstotki delnic postala obvladujoča družba v skupini. Od januarja dalje je Impol pričel delovati
s spremenjeno organiziranostjo.
Večina podpornih dejavnosti
deluje pogodbeno v t. i. outsourcingu, vsak proizvodni program
pa je organiziran v posebni družbi kot predelovalna dejavnost.
Impol je prvič v svojem delovanju dosegel pol milijarde evrov
realizacije.

Pričele so se priprave na lastninjenje podjetja. Zaposleni so ustanovili
družbo pooblaščenko Impol 2000,
d. d., in z vložitvijo zadolžnic za manj
izplačane plače postali večinski
lastniki Impola.

2008

Finančna kriza je na evropskih
tleh izbruhnila proti koncu leta
2008, prve napovedi o recesiji v ZDA so se pojavile že leto
poprej. V Sloveniji se je kriza
začela kazati septembra 2008,
ko so številna podjetja dobila
napovedi o zmanjšanju naročil.
Prva je bila prizadeta avtomobilska industrija, ki ji je kasneje
sledilo gradbeništvo. Svet se je
moral soočiti z največjo krizo po
svetovni gospodarski depresiji v tridesetih letih prejšnjega
stoletja. Med poglavitne vzroke
za nastanek aktualne finančne
in gospodarske krize prištevamo
nastanek in pok nepremičninskega balona v ZDA, prekomerno potrošnjo v ZDA, premajhno
regulacijo finančnega sektorja
in človeški pohlep.

Konec leta 2008 se je pričela gospodarska kriza. Prišlo je do močnega
padca povpraševanja. Kljub izjemnemu padcu cen aluminija je bila tržna
realizacija v celotni skupini Impol dosežena, in sicer je znašala 446 milijonov evrov, kar je blizu ravni, doseženi
v predhodnem letu. Nadaljevala se je
tudi notranja lastniška konsolidacija
in izvedla statusna sprememba v odvisnih družbah v skupini z namenom
racionalizacije procesa upravljanja.
Ker je Impol 2000, d. d., pridobil
97,5-odstotni lastniški delež v družbi
Impol, d. d., je bila sprejeta odločitev,
da se status Impola, d. d., delniške
družbe, spremeni v d. o. o., družbo z
omejeno odgovornostjo. Uprava skupine Impol je postala tričlanska.

Zgodovina

2012

Leto 2012 je bilo eno izmed zahtevnejših poslovnih let, saj je bilo
poslovanje na področju predelave
aluminija vse leto deležno cenovnih
pritiskov na višanje nabavnih cen
aluminijskih surovin, na drugi strani
pa so prodajne cene doživljale stagnacijo in tudi pritiske na nižanje.

2015
2009

Zaradi splošne krize, ki je izvirala in tudi pustila največje posledice v obstoječem
finančnem sistemu, so se
pojavile težave na področju
zavarovanj nabavnih cen
surovine in terjatev do kupcev. Financiranje procesa
delovanja in razvoja je bilo
zelo zahtevno in zato je bilo
treba delovati z oblikovanjem denarnih rezerv, ki
so omogočale nemoteno
poslovanje.

Skupina Impol je prešla z
dvotirnega na enotirni sistem
upravljanja. Poslovno leto je bilo
polno izzivov in ustrezni nastop
na trgu je skupini omogočil najti
prave poslovne priložnosti in
doseči izredno dober poslovni
rezultat.

2020

Prvo polovico leta se soočamo s
svetovno pandemijo koronavirusa, ki povzroča bolezen COVID-19. Z namenom preprečitve
širjenja okužb je vodstvo sprejelo
številne ukrepe. Česa podobnega Impol v svoji zgodovini še ni
doživel, pa vendar optimistično zremo v prihodnost in smo
prepričani, da bomo tudi to oviro
s skupnim prispevkom vseh zaposlenih uspeli premostiti.

Koronakriza

Koronakriza se je pojavila na Kitajskem, od koder se je v Evropo razširil
koronavirus, ki povzroča bolezen
COVID-19. Ukrepi, ki so jih sprejele
številne države po svetu, so za seboj
potegnili nemalo posledic za gospodarstvo. Številna podjetja so (začasno) zaprla svoja vrata in določen
delež svojih zaposlenih poslala na
čakanje ali jih celo odpustila.

2016

2011

Impol si je povsem opomogel od
padca povpraševanja in dosegel
najboljši poslovni izid v zadnjem
desetletju poslovanja.

Leto 2016 bo
ostalo zapisano
kot leto širitve, saj
je skupina Impol prek družbe
Impol-TLM, d. o.
o., na javni dražbi
kupila proizvodna
sredstva bivšega
TLM Aluminium v
Šibeniku na Hrvaškem.
METALURG
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Intervju: Sebastijan Kegl

V kriznih časih brez
dobre logistike ne gre

Pripravila: Nina Potočnik

Sebastijan Kegl se je po skoraj dveh desetletjih dela za špediterje in avtoprevoznike pridružil skupini Impol, kjer se je
začel ukvarjati s področjem logistike. S svojim širokim znanjem in bogatimi izkušnjami je postopoma začel preoblikovati
pravila poslovanja na področju logistike in s tem že pripomogel k optimizaciji stroškov. V prihodnje bomo oblikovali tudi
samostojno logistično službo ravno z namenom boljšega obvladovanja procesa in iskanja sinergij med vsemi lokacijami
ter področjem nabave in prodaje.
Kje se je začela vaša poklicna pot? Kaj vas je pripeljalo na
področje logistike?

Moja poklicna pot se je začela leta 1999 po končanem izobraževanju na Tehnični fakulteti Univerze Maribor, kjer sem diplomiral iz smeri logistika. Pričel sem z obvezno prakso v podjetju
Viator & Vektor v Mariboru. Podjetje je bilo specializirano za
celovito logistiko in opravljalo vse vrste transporta, tako da
sem med prakso spoznaval zakonitosti vseh logističnih procesov, spoznaval veje transporta, ljudi in seveda pridobival vsa
praktična znanja, ki jih potrebujem za opravljanje tega dela.
Že v rani mladosti sem se »zaljubil v letalstvo«, zato me je zanimanje za logistiko spremljalo že od nekdaj.

Kdaj ste se prvič srečali z Impolom?

Z Impolom se srečujem že od mladosti. Moj oče je bil »zaprisežen Impolčan«, prav tako je v Impolu zaposlenih nekaj drugih
mojih sorodnikov. Z delom v Impolu sem se podrobneje spoznal
v srednji šoli, kjer sem vsako leto v času počitnic opravljal počitniško delo v proizvodnji. Tako sem si zaslužil nekaj denarja za
počitnice in začel spoznavati proizvodne procese.

V Impolu ste zaposleni od oktobra 2017. Kako to, da ste se
odločili za menjavo zaposlitve?

16 let sem bil zaposlen v prevoznem podjetju, ki je med drugim
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opravljalo transportne storitve tudi za skupino Impol. Tako sem
strokovno spoznaval delovne procese Impola, vrste izdelkov,
ljudi, kupce Impola in odpremne države. Spoznal sem tudi
težave, s katerimi se Impol srečuje na področju logistike.
Med nadaljevanjem študija v času sodelovanja z Impolom se
mi je porodila marsikatera ideja o organiziranosti logistike.
Kasneje je bilo razpisano delovno mesto prav za to področje,
kar sem izkoristil, saj sem to videl kot priložnost za strokovno in
osebno rast.

V čem se skupina Impol loči od vaših prejšnjih delodajalcev?

Vsaka delovna sredina ti nekaj da. V Impolu je poseben poudarek namenjen enotnosti in timskemu delu.
Predvsem sem ponosen, da sem član kolektiva z res odličnimi
sodelavci. Timsko delo je ključnega pomena za razumevanje
nadrejenih in vodstva ter ponuja možnost prenosa idej v realnost. Vse to so spremembe, ki štejejo in so ključ do zadovoljstva.

V zadnjem času se vse bolj jasno kaže potreba po vzpostavitvi oddelka logistike. Kako to področje trenutno deluje?
Že pred mojim prihodom se je kazala potreba po organiziranju takšnega oddelka, predvsem povezava med nabavno in
prodajno logistiko, prav tako notranjo logistiko. Nujno moramo
uporabljati vse sinergije za vse družbe v skupini. Impol se ne

Intervju

ukvarja samo z odpremo gotovih izdelkov, v Impol in ostale družbe pripeljemo še več blaga, kot ga odpremimo do končnih kupcev. Zaradi tega je nujno
potrebno vzpostaviti takšen oddelek, ki bo omogočal povezave vseh prevozov, izkoriščal možnosti vseh transportnih vej, nižal stroške, načeloma pa
iskal rešitve za vedno večje zahteve trga.
Impol v svoji nenehni rasti izpolnjuje visoke zahteve kupcev, termini dostav
in povezave so vedno bolj zahtevne in definirane. Situacija na prevoznem
trgu se nenehno spreminja, prevozniki in zakonodaja na tem področju tudi,
zato je nujno potrebno slediti tem spremembam in vedno narediti tako, da
bo za Impol najboljše. Današnji krizni čas je pokazal, da je tak oddelek nuja,
prav tako tudi ljudje z znanjem s področja logistike.

Sebastijanovih top 5
DRUŽINA
Je največji
navdih in
podpora
na vseh
področjih.

V kriznih razmerah, ki jih je povzročil novi koronavirus, ste imeli logisti
kar precej preglavic. Kako ste jih reševali?
V tem kriznem času je postala logistika za Impol prepoznavna. Čez noč so se
tuje države odločile, da vsaka po svojem sistemu regulira prečkanje tovornjakov in blaga, nekatere so kar zaprle svoje meje. Tako so se začele spremembe pri prevozih, omejitve in ukrepi, nesoglasja med prevozniki, nešteto
informacij, predvsem pa nevednost. Mi smo ohranili mirno kri in si zadali
določene smernice. Hrvaška in Srbija sta bili najbolj kritični, zaradi karantene sodelavci niso imeli možnosti rešiti odpremne naloge, ni bilo tovornjakov,
predvsem za Italijo in Španijo.
Z dobro koordinacijo vodstva družbe, s sodelovanjem prodaje in nabave,
z usklajevanjem komercialistov in logistov tudi v družbah Impol Seval in
Impol-TLM smo vsak dan posebej planirali odpremo in dobavo surovine.
Prevoze kombiniramo, tovornjake za Hrvaško in Srbijo prekladamo v naši
družbi in tako zagotavljamo nemoteno oskrbo. Preklade izvajamo tudi za
odpremo. Skratka, vse se pripelje do Impola in potem po prekladu dostavi
kupcem.

LOVSKA
PUŠKA

Ga vodi v
objem narave
in med zeleno
bratovščino.

Kako to poteka v praksi?

Med Impolovimi družbami v Slovenski Bistrici in družbo Impol-TLM za potrebe proizvodnje material dnevno prevaža približno 30 tovornjakov. Zaradi
ukrepov za omejitev koronavirusa je kar naenkrat vse obstalo, vsi vozniki so
morali v karanteno. Hkrati smo bili slabo informirani, kaj lahko in česa se
ne sme. Kljub oviram smo uspeli reševati težave in smo bili pri tem uspešni.
Zadnje čase naša logistika skrbi za dobavo surovine in za tovornjake, saj
jih prodajalci surovine ne morejo več zagotoviti. Vedno ponavljam, narediti
moramo vse, kar je v naših rokah, samo da se kolesa ne ustavijo.

TELEFON

Je nepogrešljiv
v službi in v
prostem času.

Kako ste si zastavili razvoj logistike v skupini Impol v prihodnje?

Potekajo priprave za vzpostavitev oddelka logistike, v tem kriznem času
smo razvili dobro sodelovanje, tudi vodstvo nam pomaga in razume naše
potrebe. Nekako smo postali enakovreden del v vseh družbah. Sodelovanje
med nabavo in prodajo ter sodelovanje pri prevozih med družbami v skupini
bo glavni cilj in namen logistike. Avtomatizacija logističnega procesa je bila
nekoč še nepredstavljiv pojem, zdaj pa postaja nuja in sledili bomo uvedbi
novih tehnologij. Smo v zadnji fazi uvedbe transportnega informacijskega
sistema, ki nam bo omogočal obvladovanje stroškov in sledenje blaga, tudi
za potrebe avtomobilske industrije. Sistem nam bo omogočal tudi avtomatsko povezovanje mest blaga za odpremo in prevzem surovin, s čimer bomo
prevoznikom omogočili redni ciklus obratov tovornjakov in tudi optimizirali
transportne stroške.

KUHALNICA
Z njo nasiti in
osrečuje družino
in prijatelje.

Lahko pričakujemo tudi kakšne spremembe v industrijski coni?

Pričeli smo načrtovati zunanja parkirišča, pri čemer sodelujemo z družbo
Impol Infrastruktura. Pripravljamo rešitve za terminsko načrtovanje odpreme in njeno optimizacijo ter rešitve za optimizacijo notranje transportne
logistike. Sem spada tudi prevzem in prevoz odpadkov. Čaka nas veliko dela,
ampak smo polni idej in dobre volje.

Kaj počnete v prostem času?

Večino svojega prostega časa preživim z družino. Radi spoznavamo nove
dežele, zato se vse pogosteje odpravljamo na večdnevna potovanja v tujino.
Moja velika strast sta tudi lov in narava. Temu v svojem življenju dajem velik
poudarek, saj me narava pomirja in je navdih za nove ideje. Zelo rad tudi
kuham, kljub številnim drugim obveznostim pa še vedno najdem čas za
pohodništvo in fitnes.

JADRALNO
LETALO

Njegova
največja
strast in
adrenalin.
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Pogled v prihodnost
Kaj se bo spremenilo po koronavirusu?
Tekst: Nina Potočnik

Krhko gospodarstvo
Mnogi napovedujejo, da je pred vrati resna recesija. Trenutno ni dvoma o tem, ali recesija prihaja ali
ne, ampak je že tukaj. Po napovedih Mednarodnega
denarnega sklada se bo slovenski BDP v letu 2020
skrčil za 8 odstotkov, na svetovnem nivoju pa lahko
pričakujemo 3-odstotno krčenje BDP-ja, kar je več kot v
obdobju prejšnje krize v letih 2008 in 2009. Nihče v tej
fazi ne upa napovedati, kako dolgo bo recesija trajala.
Vsi upajo na obliko črke V, vendar je stanje zelo nejasno. Svetovno gospodarstvo večine zahodnih držav
po mnenju BBC-ja temelji na dveh prepričanjih: »Trg
nam omogoča visoko kakovost življenja.« in »Trg se po
krizi vedno vrne v normalne tirnice«. To pomeni, da so
države slabo pripravljene na poseganje v gospodarstvo
in preprečevanje širitve krize. Mnogi analitiki menijo,
da bo kriza brez ustreznih državnih ukrepov bistveno
hujša.
Konec globalizacije, kot jo poznamo
Z zapiranjem mej so se države začele intenzivneje
poglabljati v samooskrbo in samozadostnost. Številne
države in tudi podjetja bodo težila k temu, da bomo
skrajševali dobavne verige in tako bolje obvladovali
tveganja, hkrati pa zmanjšali obremenitve okolja. To
prinaša izzive tudi za Slovenijo. Analiza časnika Finance kaže, da glede hrane nismo samozadostni, saj je
samooskrba s posameznimi živili naslednja: zelenjava
(41 %), sadje (47 %), žita (69 %), meso (81 %) in jajca (96
%). Vzredimo dovolj goveda in piščancev, prašičev pa

bistveno premalo. Pritiski na lokalizacijo prehrambenih
verig so večji, hkrati pa posamezniki postajajo vse bolj
naklonjeni kupovanju hrane od lokalnih dobaviteljev.
Porast tehnoloških podjetij
Ena redkih panog, ki je koronavirus ni prizadel, je informacijska tehnologija. Podjetja, kot so Google, Apple,
Facebook in Paypal dosegajo rast vrednosti delnic.
Ljudje so vse manj nejevoljni glede novih tehnologij, saj
so se v času izolacije izkazale kot pomemben vir zabave
in ohranjanja socialnih stikov.
Povečan nadzor
Ob občutku, da sta ogrožena naše življenje in varnost,
so ljudje pripravljeni sprejeti številne ukrepe, čeprav
mnogi posegajo v zasebnost posameznika. Te okoliščine lahko zdaj dobro izkoristijo vlade in povečajo obseg
nadzora nad prebivalstvom. Tudi v borbi z virusom so
se v primerjavi z demokratičnimi državami bolje spopadle tehnokratske države, kot sta Kitajska in Singapur, kar upravičuje drugačne sisteme vodenja.
Spremembe v zdravstvu
Koronavirus je razkril številne anomalije zdravstvenih
sistemov. Najbolj na udaru je ameriški zdravstveni
sistem, ki že po prvih tednih širjenja pandemije poka po
šivih. Strokovnjaki predvidevajo, da se bodo prebivalci
številnih držav začeli boriti za to, da bo osnovna zdravstvena oskrba dostopna vsem.

Ali ste vedeli?
Ekonomski analitiki recesije glede na njihovo trajanje in vpliv na gospodarstvo delijo na štiri tipe:

V

Pri recesiji oblike V se
gospodarstvo v kratkem
času močno zruši, vendar
si hitro opomore in vrne v
prvotno stanje prej kot v
enem letu.
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W

Pri recesiji oblike W si
gospodarstvo hitro opomore, vendar nato tudi
ponovno hitro zapade v
recesijo. Primer tovrstnih
nihanj smo doživeli v času
recesije med leti 2008 in
2013, kar se je zgodilo v
več evropskih državah.

U

Recesija v obliki črke U
traja dlje časa, BDP se
daljše obdobje zmanjšuje
in začne počasneje rasti.
Takšna recesija traja približno dve leti.

L

Najhujša oblika recesije pomeni velik upad
gospodarstva in začetek
dolgotrajnega obdobja
recesije oziroma depresije, ki lahko traja tudi
desetletje. Primer tovrstne
recesije je bil v Grčiji med
leti 2007 in 2016.

Prihodnost

Kako bo koronavirus spremenil
način dela?

Grozljiv vpliv koronavirusa
na trg dela

Povečanje uporabe tehnologije
Zaradi potrebe po ohranjanju distance so se mnogi sestanki začeli
odvijati prek spletnih orodij, prav
tako se je povečala uporaba drugih
programov za spremljanje produktivnosti zaposlenih. Prihranki, ki jih tak
način dela omogoča, bodo zagotovo
prepričali številne menedžerje, da s
tem nadaljujejo.

Mednarodna delovna organizacija (ILO) intenzivno
spremlja dogodke in ocenjuje, da bo kriza, ki jo povzroča koronavirus, hujša od krize po drugi svetovni
vojni.

Delo od doma
Številni zaposleni po vsem svetu
so pričeli z delom od doma in za to
začeli uporabljati različna spletna
orodja. V skupini Impol je npr. od
doma delalo 7 odstotkov zaposlenih.
Delo od doma ima lahko za podjetja
tudi številne pozitivne učinke, kot so
zmanjšanje stroškov infrastrukture, večja fleksibilnost za zaposlene,
višja produktivnost zaradi zmanjšanja motenj in boljša usmerjenost v
bistvene naloge. Vprašanje je, koliko
od teh prednosti bodo podjetja v tem
»eksperimentalnem koronačasu«
prepoznala in tudi kasneje nadaljevala s tovrstnimi ukrepi. Gallupova
študija namreč kaže, da je delo od
doma najučinkoviteje, če poteka dva
ali tri delovne dni v tednu. V tem času
zaposleni nima sestankov in se lahko
osredotoča na delo samo.

•

Dvig higienskih standardov
V proizvodnih prostorih delo od
doma sicer ni možno, kar pa ne
pomeni, da bo vse ostalo, kot je
bilo. Pričakujemo lahko, da se bodo
dvignile zahteve glede zagotavljanja higiene, dezinfekcije prostorov
in pogostejših nadzorov zdravstvenega stanja zaposlenih. Prav tako
lahko pričakujemo pospešen razvoj
avtomatizacije in robotizacije, posebej v delih proizvodnje, ki zahtevajo
nakopičenost večjega števila ljudi na
enem mestu.
Službe brez smisla
Pandemija razkriva, da je precej
služb pravzaprav brez smisla in da
lahko življenje brez določenih funkcij teče normalno naprej. Hkrati pa
se kaže potreba po usposobljenih
zaposlenih, ki so sposobni reševati
zahtevne razmere. Zato lahko pričakujemo ukinitev določenih delovnih
mest in okrepitve na področjih, kjer
so bila podjetja trenutno prešibka.

Nekaj ključnih informacij, ki nakazujejo resnost
situacije:

•

Delna ali popolna zaprtja organizacij so
vplivala na življenje 2,7 milijarde zaposlenih, kar predstavlja kar 81 odstotkov delovne

sile.
Podjetja imajo katastrofalne izgube prihodkov,
kar ogroža njihovo solventnost in posledično
obstoj. Najhuje so prizadeta mala podjetja, ki

so v tem času že odpustila več milijonov zaposlenih. Najhuje so prizadeti ljudje v prekarnih

•

oblikah zaposlitve.
Povečuje se odpuščanje, številna podjetja se odločajo tudi za skrajšanje delovnikov. Po napo-

vedih se bo obseg delovnih ur v drugi polovici leta 2020 zmanjšal za 6,7 odstotka, kar je
enako številu 195 milijonov polno zaposlenih.
Najbolj izpostavljeni so zaposleni v veleprodaji, turizmu, gostinstvu in proizvodnji. V

•

navedenih sektorjih je v svetu zaposlenih 1,25
milijarde ljudi, kar predstavlja 38 odstotkov
globalne delovne sile.
Delovna
sila
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Delež zaposlenih, ki
živijo v državah, kjer
je bilo zaprtje delovnih mest predlagano

Marec
Delež zaposlenih, ki
živijo v državah, kjer
je bilo zaprtje delovnih mest zahtevano
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Projekti na področju informatike v Impolu
V Impolu potekajo številni projekti prenove informatike, predstavljamo vam aktualne
Pripravil: dr. Denis Špelič

Odpoklici – EDI (Electronic Data Interchange)
Ekipa:

Muceki
Člani ekipe: Kristijan Dovnik, Matic Strajnšak, Martina Krančan, Mitja Brdnik, Ajda Gaberc in Anita Lampret kot lastnik produkta.

Skupina Impol je s kakovostjo izdelkov in znanjem že dokazala, da lahko postane dobavitelj Tier 1 najuglednejšim kupcem avtomobilske industrije. Da to uresničimo, se moramo prilagoditi tudi zahtevam kupcem na področju sistemskih rešitev. Ena od teh
zahtev je vzpostavitev izmenjave podatkov EDI.
EDI je postopek izmenjave informacij med prodajalci in kupci, ki se posredujejo v elektronski obliki. Z enostavno razlago ga lahko
opišemo kot prevajalca in prevoznika za dostavo poslovnih dokumentov poslovnim partnerjem, ki to delo opravi namesto nas.
EDI odpravi potrebo po papirju, saj se dokumenti pošiljajo digitalno, s čimer prihranimo čas, delo ljudi in ostale stroške, zmanjšamo pa tudi možnost napak.
Glavne prednosti sistema EDI so:
•
zmanjšanje stroškov,
•
hitrost,
Kratek opis: •
natančnost,
•
poslovna učinkovitost,
•
varnost prenosa podatkov,
•
okolju prijazno.
Cilj projekta je bila vzpostavitev kanala EDI za komuniciranje in omogočiti sprejem in obdelavo odpoklica poslanega preko sistema EDI.
Trenutno smo vzpostavili EDI za odpoklice, kar pomeni, da kupci lahko pošiljajo naročila za izdelke preko sistema EDI in ne več
papirnato po elektronski pošti ali faksu. Naročila, ki prispejo preko sistema, se avtomatsko prenesejo v informacijski sistem, kar
prihrani čas pri vnosu in obdelavi naročila tako v prodaji kot tudi v tehnologiji.
Z vzpostavitvijo sistema EDI lahko pokažemo našim kupcem, da smo v koraku s časom z najsodobnejšimi tehnologijami in lahko
zagotavljamo odlično sodobno poslovanje, hitro obdelavo podatkov in natančnost.
Rešitev zagotavlja, da lahko kupec oz. partner sam preko kanala EDI z EDIFACT standardom v naš sistem ERP pošilja odpoklice.
Sam odpoklic je elektronsko sporočilo, ki nosi informacije, kam je potrebno posamezni material dobaviti (katera tovarna, katero
Rešitev:
razkladalno mesto), kateri ident (ItemId), na kateri dan (just in time delivery), kakšno količino in po kateri številki pogodbe.
Zraven je seveda še veliko ostalih informacij, ki so potrebne za uspešno obdelavo.
S projektom smo pridobili avtomatski vnos naročila v sistem na kupčevo zahtevo, ki jo pošlje preko sistema EDI (odpoklic).
Pred tem je postopek potekal po elektronski pošti ali telefonu. Komercialist je moral ročno vpisovati podatke v sistem in ročno
vnašati pozicije, prav tako vse spremembe količine ali dobavnega roka. Sedaj je to vse avtomatizirano. Ob spremembi količine ali
Pridobljene dobavnega roka program sam stornira stare pozicije in vnese nove, komercialist po želji samo preveri, katere so te spremembe in
funkcionalnosti: po potrebi komunicira s kupcem. S tem smo zmanjšali možnost napak v komunikaciji ali pri prepisovanju podatkov iz elektronske
pošte v program.
V sklopu projekta smo naredili tudi pregled količin (napovedi) za prihodnje dobave za posameznega kupca za vse njegove idente
(izdelke) in ga poimenovali »CALLOFF PLAN«.
V naslednjih fazah projekta moramo dokončati še elektronsko dobavnico – ASN (Advanced Shipping Notification), ki se bo
ustvarila avtomatsko in prek sistema EDI poslala kupcu. Potrebno je pripraviti še elektronski račun ali fakturo, kjer bo program
Nadgradnja
ponovno sam ustvaril račun in ga prek sistema poslal kupcu oz. bo kupec lahko poslal račun za material. Obstaja tudi obratna pot,
kakovosti:
kjer bo Impol, d. o. o., v vlogi kupca in bo našim dobaviteljem (primer AHA EMMI) pošiljal odpoklice in od dobaviteljev sprejemal
elektronske dobavnice in elektronske fakture.

FinMES - Digitalizacija proizvodnje v Impolu-FinAl, d. o. o.
Ekipa: Mignoni

Člani ekipe: Tomaž Bergant, Sašo Potočnik, Mihael Veber, Primož Novak, Jernej Ferjančič, Filip Gregor in Jure Muc kot lastnik izdelka. Pri testiranju in navodilih je pomagala Tina Hmelak, pri izpisih pa Jan Gaberc.

Kratek opis: Cilj projekta je digitalizacija procesov v Impolu-FinAl ter skladnost sistema z MMOG/LE (celovita presoja verige oskrbe) in LOPA

(BMW). Narejen je povsem nov proizvodni modul, ki vsebuje funkcionalnosti od planiranja proizvodnje do sistema za upravljanje
proizvodnje (angleško Manufacturing Execution System ali MES). S tem smo pridobili računalniški sistem za nadzor, upravljanje in
optimizacijo vseh elementov proizvodnega procesa v realnem času.

Rešitev: Rešitev se imenuje FinMES.
Pridobljene FinMES je integriran v PIS, neposredno bo povezan tudi s stroji s sistemom ATES. Sistem je navzven sodobno povezljiv z naprednifunkcionalnosti: mi odprtimi programskimi vmesniki. Med drugim omogoča napredno analitiko po metodi OEE (Overall Equipment Effectiveness

- Razpoložljivost – A, Zmogljivost– P, Kakovost – Q), ki omogoča podjetjem, da razkrijejo dejansko skupno učinkovitost strojev in
naprav in jo primerjajo s konkurenčnimi podjetji v branži. Ker metoda OEE predstavlja merilo za merjenje produktivnosti, je priznana kot ena najboljših metod, ki jo podjetja uporabljajo za proces nenehnih izboljšav. Srce sistema je večnivojska tehnologija in
napredna podpora kosovnici, kjer v drevesno tehnologijo povezujemo tehnološke postopke, orodja in kompetence, ki jih pridobimo
iz sistema HRM. V sistem je možno dodajati tudi slike in videodatoteke, ki jih lahko predvajamo na delovnem mestu operaterja.
Rešitev je sestavljena iz administratorskega dela (spletni vmesnik), programske opreme za namestitev na delovnih postajah v
proizvodnji (MES) ter sistema za nadzor in upravljanje.

Nadgradnja Integracija z ostalimi novo zgrajenimi moduli, kot so Merilni protokol, EDI – projekt odpoklici in Embalaža, Globalni delovni nalog, in
kakovosti: z naprednimi analitičnimi sistemi za umetno inteligenco (AI) in strojno učenje (ML), predvsem pa s celovitim sistemom planiranja,
ki bo omogočal maksimalno izkoriščenost vseh virov glede na strukturo naročil dobaviteljev.
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Merilni protokol - Profilarna stiskalnica 6010
Ekipa:
Kratek opis:

Smrkci
Člani ekipe: Primož Žvižaj, Matej Zgubič, Marko Brglez, Lea Rupnik, Ida Kverh in David Kropec kot lastnika izdelka
Cilj projekta je digitalizirati vse merilne protokole v skupini Impol ter vzpostaviti vhodno in izhodno kontrolo kakovosti pri prevzemu in izdaji materiala med posameznimi proizvodnimi procesi.

Rešitev predstavljata dva modula:
Rešitev: •
Skrbniška spletna aplikacija za dodajanje in urejanje merilnih protokolov ter pregled in analizo zajetih podatkov o meritvah.
•
Namizna aplikacija za vnos posameznih meritev v celotnem proizvodnem procesu od stiskanja do razreza na liniji 6010.
•
•
Pridobljene
•
funkcionalnosti:
•
•

Nadgradnja
kakovosti:

Prijava v namizno aplikacijo MP z brezstično kartico RFID, ki jo zaposleni uporabljajo za registracijo delovnega časa;
enkratna prijava merilne naprave s skeniranjem QR-kode (ob skeniranju se samodejno preverja veljavnost merila);
komunikacija merilne naprave preko USB-vmesnika in samodejni prenos meritve v aplikacijo ob pritisku na tipko;
razvit protokol za brezžično komunikacijo merilnih naprav, če naprava to omogoča;
uporabnikom prijaznejši, hitrejši in učinkovit merilni protokol, ki zaposlenemu pomaga preprečiti napako pri vnosu meritve.

Druga digitalizacija merilnega protokola v skupini Impol (prva je bila v okviru projekta RoMES v družbi Rondal) bo za potrebe
kontrole kakovosti stiskanja v profilarni na stiskalnici 6010, natezno-ravnalnem stroju in razrezni žagi omogočala, da se obstoječi
papirnati proces zapisovanja meritev popolnoma digitalizira in se vse meritve samodejno shranjujejo v podatkovno bazo. S tem
bo omogočena sledljivost meritev po merilnih protokolih, ki bodo shranjeni v enotni obliki in enaki bazi, ter enostaven pregled
vseh rezultatov na enem mestu. Omogočena bo tudi statistična kontrola procesa (SPC) in realno časovno spremljanje ustreznosti
meritev znotraj tolerančnih predpisov. S pomočjo projekta bo možno definirati merilne protokole za vse izdelke in ne samo za
okrogle palice za kovanje. Ker bo vsaka merilna naprava enolično označena s QR-kodo, bo omogočena tudi sledljivost meritev po
posamezni merilni napravi, kar je ena izmed zahtev letalske in avtomobilske industrije za merjenje kritičnih karakteristik izdelka.
Ker se bo ob vsaki meritvi izvajala kontrola o ustreznosti meritve znotraj tolerančnih mej, bo MP ob odstopanju od dovoljenih vrednosti lahko samodejno obvestil operaterja in preprečil nadaljnji proces izdelka, ki ne bo ustrezal predpisanim karakteristikam, s
tem pa bomo preprečili reklamacije. S projektom bomo zadostili tudi zahtevam standarda IATF 16949.

Embalaža
Ekipa:
Kratek opis:
Rešitev:

Apollo
Člani ekipe: Matej Spindler, Denis Rojs, Bogdan Mlakar, Luka Škerjanec in Petra Ačko kot lastnik izdelka.
Cilj projekta je digitalizacija procesa spremljanja povratne in nepovratne embalaže v skupini Impol - obojev, palet, gitterboxov in
ostalih embalažnih enot.
Rešitev bo izvedena v dveh ločenih programskih rešitvah, in sicer v spletni skrbniški aplikaciji in mobilni aplikaciji za ročni čitalec
črtne kode.

Omogočeni bodo:
•
enostavna prijava šifranta nove embalaže,
•
odpis stare ali poškodovane embalaže,
•
pregled zgodovine embalaže,
Pridobljene
•
pregled stanja impolske povratne embalaže, ki se nahaja pri kupcu,
funkcionalnosti:
•
izpis dokumenta pri odpremi tovornjaka,
•
popis in prevzem ob dostavi prazne embalaže,
•
spremljanje stanja kupčeve povratne embalaže pri nas,
•
spremljanje lokacije impolske nepovratne embalaže, ki se seli med proizvodnimi procesi.
Lažje obvladovanje dela z embalažo in obvladovanje potreb po naročanju embalaže in dokazovanje količinskega stanja povratne
embalaže pri kupcih.
Povratna embalaža v naši lasti ima zelo visoko vrednost, zato smo morali zagotoviti njeno spremljanje. Prav tako je nujno, da
Nadgradnja imamo dokazila, da smo embalažo dobavili kupcu, poleg tega tudi, koliko embalaže in kdaj je kupec vrnil. Enako velja za kupčevo
kakovosti: embalažo, ki jo moramo količinsko in kakovostno prevzeti ter njeno stanje v našem skladišču tudi voditi in imeti možnost dokazovati. Tretji vidik je naša interna embalaža, ki kroži med proizvodnimi procesi in jo je treba lastniško in lokacijsko spremljati, kje
se nahaja in čigava je. Nova rešitev pokriva vse tri vidike spremljanja embalaže in je zastavljena dovolj široko, da lahko kadarkoli
vključimo vso embalažo skupine Impol.

Globalni delovni nalog
Ekipa:
Kratek opis:

DotNet Banda
Člani ekipe: Alenka Skrbinek, Nejc Tramšek, Evgen Meklav, Goran Zorko, Tina Hmelak in Stanka Kamenik kot lastnik izdelka.
Namen projekta je zagotoviti sledljivost materiala in spremljanje količinskih informacij za finalizirane izdelke ter izdelke v povezovalni globalni tehnologiji.

Rešitev: Rešitev bo izvedena v projektih Globalni delovni nalog in Strateške pogodbe odpoklicev.
Strateška pogodba za odpoklice omogoča vodenje planiranih količin za posameznega kupca. Plan se razdeli po posameznih projektih, na katerega je lahko vezanih več različnih izdelkov. Ti podatki so osnova za določanje količin varnostne in optimalne zaloge.
Globalna tehnologija povezuje ident finaliziranega izdelka, PCP ident in vhodno surovino (drog). Pripravili smo pregled ali t. i.
Pridobljene
master plan, kjer lahko spremljamo aktivna naročila, zaloge in količine v proizvodnji za finalizirane izdelke in za ostale idente v
funkcionalnosti:
globalni tehnologiji.
Pri pregledu v master planu upoštevamo varnostno zalogo. Identi v globalni tehnologiji, ki imajo varnostno zalogo prenizko, so
ustrezno označeni.

Nadgradnja Sledljivost od končnega izdelka do sarže med proizvodnimi procesi in v proizvodnih procesih, večja preglednost nad količinami v
kakovosti: procesu.
METALURG
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Podnebne spremembe in
varovanje okolja: izziv in
priložnost za gospodarstvo
Trenutne razmere zaradi epidemije bolezni COVID-19 in s tem povezane omejitve pri delovanju trgov silijo podjetja, da spremenijo svoj
način delovanja. Nekatera tuja podjetja vlagajo v prenovo poslovnih
modelov; rešitev vidijo v pospešeni digitalizaciji in avtomatizaciji procesov ter v selitvi tovarn bliže trgom, na katere prodajajo. Ob
digitalizaciji poslovanja v ospredje prihajajo tudi nove tehnologije za
zniževanje ogljičnega odtisa podjetij in varovanje okolja. Vlaganje v
varovanje okolja podjetjem predstavlja hkrati njihovo odgovornost in
poslovno priložnost.
Pripravili: Urška Kukovič Rajšp in Barbara Hribernik Pigac

Sprejet Nacionalni energetski in
podnebni načrt Republike Slovenije
Vlada je februarja sprejela celoviti
Nacionalni energetski in podnebni
načrt Republike Slovenije (NEPN), ki
pomembno vpliva tudi na proizvodna podjetja ter na delitev javnih
sredstev na tem področju. Ključni cilji,
ki jih država zasleduje do leta 2030,
so:
• zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 36 odstotkov v
primerjavi z izhodiščnim letom
2005, od tega za 20 odstotkov v
vseh sektorjih, ki niso vključeni v
ETS. NEPN jasno določa tudi sektorske cilje. Impol, d. o. o., naj bi
kot podjetje, ki je vključeno v ETS,
sledil skupnemu cilju zmanjšanja
emisij TGP za 43 odstotkov do
leta 2030;

•

vsaj 35-odstotno izboljšanje
energetske učinkovitosti, kar je
višje od cilja, sprejetega na ravni
EU (32,5 odstotka);
• vsaj 27 odstotkov obnovljivih
virov energije, kar je nižje od cilja
na ravni EU (32 odstotkov);
• 3-odstotno vlaganje v raziskave
in razvoj, od tega bo vlada zagotovila 1 odstotek javnih sredstev.
NEPN med drugim opredeljuje tudi
cilje za zmanjšanje in opuščanje rabe
premoga (do leta 2030 za 30 odstotkov), zaprtje bloka 6 Termoelektrarne
Šoštanj, najkasneje do leta 2027
sprejetje odločitve o drugem bloku
Nuklearne elektrarne Krško (NEK),
postopno zmanjševanje subvencij
fosilnim virom energije in njihovo ukinitev. Ob tem bodo krepili vlaganja
v raziskave in razvoj ter v kadre, ki

bodo pomembni za prehod v podnebno nevtralno družbo.
Podjetja, ki so vključena v ETS, bodo
prisiljena znižati svoje emisije, saj
se bo količina brezplačno dodeljenih
kuponov s sedanjih 83 odstotkov do
leta 2030 zmanjšala na 0 odstotkov,
kar bo poleg zmanjšanja subvencij
za rabo fosilnih goriv veliko finančno
breme.
Državne finančne spodbude
Poleg javnih sredstev za vlaganja v
raziskave in razvoj je vlada predvidela tudi finančne spodbude za trajnostne rešitve v prometu (javni trajnostni transport), vlaganja v prenove
stavb (ogrevanje in hlajenje, celovita
prenova) in v industrijo (razpisi so v
pripravi).

Višina sredstev
(v EUR)

Ukrep

Opis naložbe

Subvencije za domače in
tuje začetne investicije v
dejavnosti, ki so pomembne
za prehod v nizkoogljično,
krožno in podnebno odporno gospodarstvo

Pomembne so predvsem naložbe v proizvodnjo z
lesom, na področju alternativnih goriv v prometu
(npr. proizvodnja baterij, električnih vozil, vodika)
in v proizvodnjo izdelkov za zmanjševanje pritiskov na okolje (npr. proizvodnja filtrov prašnih
delcev)

Do 10 milijonov

Oddaja vloge
na MGRT

Podpora prehodu v krožno,
nizkoogljično in podnebno
odporno gospodarstvo

Novi izdelki, storitve in poslovni modeli, ki vplivajo na znižanje emisij TGP in pritiskov na okolje

Do 4 milijone

Razpis je v pripravi (MOP)

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno
mobilnost

Postavitev polnilnic za vodik, električnih polnilnic Do 4 milijone
za prihode na delo z električnimi vozili in/ali vozili
na vodik ali za uporabo službenih električnih vozil
in/ali vozil na vodik, investicije v postaje za kolesa

Zelena delovna mesta

Sofinanciranje zelenih javnih del in subvencije za
delodajalce, ki bodo zaposlovali na zelenih delovnih mestih (npr. skrb za povečanje energetske
učinkovitosti); pogoj za subvencijo bo zaposlitev
za vsaj 3 leta

Tabela: Sredstva Sklada za podnebne spremembe za sodelovanje z gospodarstvom
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Do 3 milijone

Način prijave

Razpis EKO
sklada

Javno povabilo Zavoda za
zaposlovanje –
v pripravi

Ekologija

Sredstva Sklada za podnebne
spremembe
Za ukrepe, ki blažijo podnebne
spremembe, lahko podjetja pridobijo
tudi sredstva Sklada za podnebne
spremembe. Marca je bil sprejet program porabe sredstev Sklada v letu
2020, ki med drugim predvideva 21
milijonov evrov sredstev za sodelovanje z gospodarstvom. Največ,
deset milijonov evrov, bo namenjenih za subvencije za domače in tuje
začetne investicije v dejavnosti, ki so
pomembne za prehod v nizkoogljično,
krožno in podnebno odporno gospodarstvo. Pri tem so kot pomembne
naložbe izpostavili predvsem naložbe
v proizvodnjo z lesom, na področju
alternativnih goriv v prometu (npr.
proizvodnja baterij, električnih vozil,
vodika) in pri proizvodnji izdelkov za
zmanjševanje pritiskov na okolje (npr.
proizvodnja filtrov prašnih delcev).
450 milijonov za varstvo okolja,
učinkovito rabo virov in podnebne
ukrepe
Evropska komisija je v začetku aprila
objavila razpis za zbiranje predlogov
projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja
narave, varstva okolja in učinkovite
rabe virov ter podnebnih ukrepov je
na voljo dobrih 450 milijonov evrov.
Upravičenci za ta sredstva so tudi zasebna podjetja, povprečna vrednost
odobrenih projektov pa se giblje med
enim in petimi milijoni evrov. Ob
tem Evropska komisija sofinancira
največ 55 odstotkov za tradicionalne projekte s prednostnih področij
podprogramov za podnebne ukrepe
(prilagajanje podnebnim spremembam, blaženje podnebnih sprememb
ter podnebno upravljanje in informacije) in okolje (okolje in učinkovita
raba virov ter okoljsko upravljanje in
informacije) in največ 60 odstotkov za
projekte prednostnega področja narava in biotska raznovrstnost (podprogram za okolje). Izjemoma je pri
določenih prednostnih temah možna
višina sofinanciranja do 75 odstotkov.
Projekt bo delno sofinanciran tudi
iz proračuna Republike Slovenije, in
sicer iz sredstev Sklada za podnebne
spremembe.

43 %

Za
bomo
morali v Impolu zmanjšati
emisije TGP do leta 2030

83 %

0%

na
se bo do
Iz
leta 2030 zmanjšala količina
brezplačno dodeljenih kuponov
za emisije TGP, kar bo poleg
zmanjšanja subvencij za rabo
fosilnih goriv veliko finančno
breme za Impol

Vsaj

35-% izboljšanje

energetske učinkovitosti
bi naj dosegli v Sloveniji
do leta 2030

27 % obnovljivih
virov energije naj bi v
Sloveniji uporabljali do leta
2030
Vsaj

Podnebje

Zaradi koronavirusa čistejši zrak
Zaradi zaustavitve
številnih proizvodenj
po svetu so v nekaterih
mestih, npr. v Delhiju
v Indiji, po več letih
znova videli modro
nebo. Vpliv na okolje
je precejšen. V Delhiju
je stopnja ogljikovega
dioksida v zraku padla
za 71 odstotkov, na
Kitajskem je onesnaženost zraka februarja močno padla, a
so bili konec marca
že na starih tirnicah.
Tudi pri nas je bila po
podatkih Agencije za
okolje kakovost zraka
v aprilu dobra. Okoljevarstveniki upajo, da
bodo vidne izboljšave
kakovosti okolja dodatna spodbuda za večja
finančna vlaganja v
okolju prijazne ukrepe.

Občutno izboljšanje kakovosti zraka nad Evropo med januarjem in marcem 2020
METALURG

29

Mitja Predikaka,

Tomaž Gracej,

Izobrazba: inženir strojništva
Domače mesto: Pragersko
Zaposlen v skupini Impol od: 2004
Trenutno DM: vodja PC 25-MN
Kaj ti je všeč pri tvojem delu?
Delo je zelo razgibano, saj vsak dan prinese kaj novega
in nepredvidljivega. Najpomembnejše pa je medsebojno
razumevanje in spoštovanje.
Kako doživljaš čas korone na delovnem mestu?
Trenutne razmere so prinesle številne spremembe, ki jih
že dobro obvladujemo.
Vzdušje je vsak dan boljše in prepričan sem, da se bo
življenje počasi vrnilo v stare tirnice.
Družina?
Sem poročen in imam dva sinova, stara 7 in 12 let.
Ti je korona spremenila preživljanje prostega časa?
Trenutno imam bolj malo prostega časa. Tisti čas, ki ga
imam, pa rad preživim na domačem vrtu z družino.
Najljubša hrana?
BBQ, rebrca iz pečice, pica …
Kako bi se opisal s tremi besedami?
Delaven, nasmejan in praktičen.
Misel ali nasvet za sodelavce?
Trenutno smo močnejši, če smo narazen.

Izobrazba: diplomirani inženir strojništva
Domače mesto: Planina pod Šumikom
Zaposlen v skupini Impol od: 2013
Trenutno DM: tehnični strokovnjak 2
Kaj ti je všeč pri tvojem delu?
Raznolikost samega dela in delo z ljudmi. Vedno se najdejo
novi izzivi, ki jih moramo reševati timsko in sistematično.
Kako doživljaš čas korone na delovnem mestu?
Upoštevamo ukrepe, ki jih je podalo vodstvo skupine
Impol. Tudi sami smo izvedli nekaj ukrepov, da smo v čim
večji meri zagotovili zdravje in varnost ljudi v laboratorijih.
Družina?
Imam dva sina, Anej je star 6 let in Liam 4 leta.
Ti je korona spremenila preživljanje prostega časa?
Ker živimo na podeželju, sploh nimamo občutka, da se
v zunanjem svetu dogajajo takšne stvari, če seveda ne
spremljaš medijev. Pri nas normalno kolesarimo, hodimo
na pohode itd., seveda v občini. V takšnih časih smo lahko
srečni, da smo doma tam, kjer smo.
Najljubša hrana?
BBQ.
Kako bi se opisal s tremi besedami?
Iznajdljiv, družaben in vedno pripravljen pomagati drugim.
Misel ali nasvet za sodelavce?
Preden namenite svoj čas in energijo reševanju neke težave, se najprej prepričajte, če je to sploh vaša težava.

Impol PCP

Zbrala: Urša Zidanšek
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Impol R in R

Pravi Impolčani med koronakrizo

Dušan Gosak,

Peter Medved,

Izobrazba: komercialist
Domače mesto: Laporje
Zaposlen v skupini Impol od: 1988
Trenutno DM: skladiščnik-odpremnik v podjetju Unidel
Kaj ti je všeč pri tvojem delu?
Raznolikost, delo z ljudmi in občutek, da zanje delam nekaj
dobrega.
Kako doživljaš čas korone na delovnem mestu?
»Koronakriza« je meni in vsem mojim sodelavcem prinesla
dodatne izzive in obveznosti, saj smo podjetje, ki skrbi za
varnost in zaščito ljudi. Skrbimo, da so vsi zaposleni v skupini Impol opremljeni z zaščitnimi maskami, rokavicami,
razkužili in drugimi sredstvi, potrebnimi za preprečevanje
širjenja koronavirusa. Naenkrat smo imeli več dela, vendar se zavedamo resnosti situacije in naše odgovornosti. Z
dobro vodjo se človek potrudi in naredi največ, kar zmore.
Družina?
Sem poročen z ženo Bojano, s katero imava hči Urško in
sina Davida.
Ti je korona spremenila preživljanje prostega časa?
Imam več miru in časa za svojo družino.
Najljubša hrana?
Vse z žara, še posebej ribe.
Kako bi se opisal s tremi besedami?
Pošten, resnicoljuben, vztrajen.
Misel ali nasvet za sodelavce?
Naj ohranijo pozitivne misli, delo pa opravljajo tako, da
poskrbijo za svoje zdravje in zdravje ljudi, ki jih obkrožajo.
Tudi ta kriza bo minila.

Izobrazba: metalurški tehnik
Domače mesto: Črešnjevec
Zaposlen v skupini Impol od: 1987
Trenutno DM: vodja pakiranja v PP cevarna
Kaj ti je všeč pri tvojem delu?
Všeč mi je, da je delo raznoliko in da delam z ljudmi, ki so
pripravljeni opravljati delo vestno in dosegajo pričakovane rezultate.
Kako doživljaš čas korone na delovnem mestu?
Čas preživljamo skoraj normalno. Seveda je bilo na začetku krize malo nelagodja, vendar smo se navadili na
drugačno življenje ob vseh zaščitnih ukrepih na delovnem
mestu. Spremembe niso tako moteče, saj gre za naše
zdravje in preživetje.
Družina?
Je nimam.
Ti je korona spremenila preživljanje prostega časa?
Preživljanje prostega časa se je zelo spremenilo sploh zaradi omejitve potovanja med občinami. Če je to način, da
ostanemo zdravi, bomo pač morali potrpeti.
Najljubša hrana?
Vse po malem.
Kako bi se opisal s tremi besedami?
Zanesljiv, odprt, delaven.
Misel ali nasvet za sodelavce?
Držimo se navodil za preprečevanje prenosa virusa, da
ostanemo zdravi in pozitivni.

Unidel

Impol PCP
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Delo od doma v Impolu
Pokukali smo v domače pisarne naših zaposlenih
Zbrala: Urša Zidanšek

Ob nastanku izrednih razmer in sprejetju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa smo se v Impolu odločili, da bodo
zaposleni, katerim delovno mesto to dopušča, delali od doma. Hkrati na takšen način rešujemo težave z varstvom
otrok, saj so v tem času zaprti tudi vrtci in šole.
V večini primerov je delo od doma veliko zahtevnejše, kot je delo v pisarni. Vsekakor zahteva veliko samodiscipline in
odgovornosti ter zelo dobro organizacijo časa. Tisti, ki imajo majhne otroke, se morajo tudi zelo dobro usklajevati s partnerjem. Nekaj zaposlenih, ki delajo od doma, smo prosili, da nam predstavijo svoj novi delovni kotiček in z nami delijo,
kako so se organizirali. In jim postavili vprašanje ali je delo od doma res dopust?

Katere prednosti in
slabosti ste izpostavili?
Prednosti:
domače okolje,
manj stresa,
lažja organizacija dela (delo
mora biti narejeno, sam pa se
odločiš, kdaj v dnevu ga boš
dokončal),
fleksibilni delovni čas,
izognem se gneči ob prihodu na
delovno mesto,
manj motečih dejavnikov za
zaposlene,
uskaditev z bioritmom,
udobna oblačila,
protistresna terapija (živali).
Slabosti:
potreba po lastni organizaciji in
postavljanju prioritet,
pomanjkanje pristnega osebnega stika s sodelavci in strankami,
odsotnost dokumentov v fizični
obliki,
podpisovanje dokumentov,
lastni delovni pripomočki,
kroženje informacij je upočasnjeno,
pisarna na dosegu roke, zato
se delo velikokrat nadaljuje ves
dan.
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Alja Paštrović, Impol 2000
Z veseljem vam predstavim svoj pogled na
delo od doma. Moj delavnik se ne začne
nič drugače, kot če bi hodila v službo. Le
takoj se mi ni treba preobleči iz »udobnih
oblačil« in vstanem lahko malo bolj pozno,
saj kavo spijem, medtem ko že delam.
Sicer delo poteka kot običajno, saj sem si
uredila tudi pisarno. Držim se običajnega
delavnika. Dela se lotim ob isti uri kot v
službi. Že zjutraj si naredim načrt, kaj je
najpomembnejše v tistem dnevu.
Da lahko uspešno opravljam delo od doma,
ni odvisno le od vrste dela, ampak tudi od
karakterja zaposlenega. Pomembno je, da
sem disciplinirana, kreativna, imam čut za
odgovornost, upoštevam časovne roke,
znam pisati in komunicirati po elektronski
pošti in vem, kako krmariti med zasebnim
in službenim življenjem. Tudi partner je že
pred »koronakrizo« občasno delal od doma,
tako da nam doma to ni tuje. Tudi otrok, ki je
star 8,5 let, točno razume dinamiko dela.
Delovni dan si razdelim v tri ključne prioritete dneva – delo, dom, družina.
Takšna dinamika dela mi je zelo všeč. S
sodelavci, s katerimi sodelujem, se slišim
dnevno po telefonu in elektronski pošti,
zato delo poteka brez posebnosti.

Klaudija Smogavec, Unidel
Svoj delovni dan pričnem najkasneje ob 7. uri,
enako kot običajno. Domačo pisarno sem si
uredila v dnevni sobi.
Ker je moja hči stara že 12 let, ima svoj
računalnik in se dopoldne posvečava vsaka
svojim obveznostim. Delo od doma je precej
bolj naporno, predvsem komuniciranje s
sodelavci, ki je za dobro opravljen posel še
kako pomembno.
Trenutno se počutim, kot da bi bila samostojni podjetnik. Delo sicer dobro poteka,
vendar je za naš tim pomembno, da smo
skupaj. Hitreje se dogovorimo in aktivnosti
potekajo hitreje.
Delo je trenutno povsem drugače organizirano, ker ni obiskov pri strankah, kar je
zelo moteče. Doma imam popolni mir in
lahko delam, kot si začrtam. Sicer pa vseeno
vidim, da je za našo skupino delo v pisarni
prednost, predvsem zaradi hitrejšega
kroženja informacij. Če ne bi bilo omejitev glede obiskov pri strankah in glede
prodaje določenega blaga kupcem in bi znali
sestanke na daljavo bolje organizirati in
izkoristiti spletne povezave med nami sodelavci, bi lahko takšen način dela postal stalnica. Mislim, da za nas zaenkrat še ne pride v
poštev, ker nismo tako modernizirani.

Povezani
Gasilci
Ksenija Erker Robnik, Impol 2000
Če kdo misli, da je delo od doma »dopust«, moram reči, da temu ni tako, saj na
elektronsko pošto, ki jo prejmemo, nihče ne
odgovarja namesto nas.
Zelo stresni so bili predvsem prvi dnevi,
ko se je bilo treba prilagoditi in se z otroki
dogovoriti glede njihovih šolskih obveznosti in kdo bo kdaj uporabljal računalnik.
Enega imam samo jaz, drugega pa si sinova
delita za šolo, ampak se nam uspe uskladiti.
Moj delovni dan poteka za računalniško
mizico v dnevni sobi. Nekaj metrov stran
za svojo mizo sedi mlajši sin, ki občasno
postavi kakšno vprašanje in je sedaj kot moj
sodelavec.
Vstajam ob običajni uri, torej ob šestih
zjutraj, da lahko z delom začnem okrog
sedme ure. Pred tem psičko odpeljem na
krajši sprehod, skuham kavo, pojem zajtrk
in začnem z delom. Sinovoma je sedaj
prizaneseno, saj lahko svojo šolo na daljavo
začneta kasneje kot običajno in si delo
prilagodita po svoje.
Največja prednost dela od doma je delo
v športnih oblačilih in »protistresna terapija«, ki je v pisarni žal ne moremo imeti,
to pa so naši mačkoni in psička, ki so zelo
veseli, da smo ves čas z njimi.

Petra Ačko, Impol 2000
Delo od doma ni zabava, ampak resno delo.
Pri nas v prodaji se ves čas dogaja ogromno
nepredvidenih stvari, zato moraš biti v
delovnem času na razpolago kupcem, ki
so navajeni odgovore dobiti takoj, ko si jih
zaželijo. Službeno pisarno sem si uredila kar
v domači pisarni, ki si jo zdaj delim z obema
sinovoma in sodelavkami preko skypa.
Vsako jutro vstanemo pred sedmo uro in
se ob sedmih skupaj namestimo v pisarni,
kjer se jaz prijavim v službo, sinova pa v easistenta oziroma spletno učilnico. Sinova
s šolskim delom končata približno ob 11. uri.
Ker delamo v skupnem prostoru, lahko ves
čas nadziram njuno delo, tako da zagotovo
vsak dan sproti opravita naloge.
Sem vodja prodajnega področja, imam dve
sodelavki, ki opravljata operativne stvari za
naše kupce, kar je v pisarni zelo enostavno
usklajevati, saj sedimo vsaka na svoji strani
iste mize. Sedaj pa smo ravno zato ustvarile
skupino na Skypu. Po štirih tednih smo
že zelo uigrane. Celotna prodaja končnih
izdelkov si je ustvarila tudi skupino na »messengerju«, kjer predebatiramo aktualne
zadeve. Skoraj vsak dan okoli devete ure
imamo sestanek po Skypu z direktorjem
prodaje. Delo od doma ima svoje prednosti,
saj lahko v krajših premorih pripraviš kosilo
ali greš malo na zrak. Na srečo imamo trenutno največ dela v zadnjem letu dni. Zaradi
situacije na trgu se veliko kupcev zaradi
zaprtja konkurence obrača na nas, prav
tako se je trenutno povišalo število naročil
za prehrambno in farmacevtsko industrijo,
kar je naša glavna dejavnost. Prednost dela
od doma je tudi to, da se zjutraj ni treba
urediti, delaš lahko v udobni trenirki, tudi z
razmršeno frizuro. Tudi vstati ni treba uro
prej.Čeprav si lahko delovni dan sami organiziramo, večina zaposlenih v nabavi dela od
7.00 do 15.30, saj imamo veliko stika s proizvodnjo, tehnologijo, planiranjem in ostalimi,
ki so med tem časom na delu. Zagotovo
je dobro tudi to, da imam zaradi dela od
doma večji nadzor, kako otroka opravljata
šolske obveznosti in tako lahko popoldneve
posvetimo prostočasnim dejavnostim in
opravilom.
Seveda ima delo od doma tudi slabe
strani, saj nimaš osebnega stika, večina
stvari poteka v pisni obliki, delovni dan se
velikokrat ne konča ob odhodu z delovnega
mesta, saj imaš pisarno tudi popoldan na
dosegu roke. Ko popoldan prebereš prvo
elektronsko sporočilo, hitro »padeš noter«
in se to lahko zavleče. Meni je bilo delo od
doma všeč prvi teden, potem pa sem počasi
pričela pogrešati dnevno rutino, sodelavce,
osebne stike in pogovore. Mogoče mi je
težje tudi zato, ker partner hodi v službo in
sem večino časa sama z otrokoma.

Barbara Hribernik Pigac, Impol d. o. o.
Moj delovni dan poteka skoraj enako, samo
da prihranim pot iz Maribora v Slovensko
Bistrico in nazaj. Domačo pisarno sem si
uredila v sobi najmlajšega sina, ki pa je v
svojo učilnico na daljavo spremenil dnevno
sobo, kjer ima na razpolago vse učne
pripomočke (televizijo, tablico ...).
Usklajevanje dela, družine in ostalih opravil
je bilo v prvem tednu težko, ko osnovnošolci
še niso imeli spletnih učilnic. Sedaj je lažje,
ker so zaposleni in za naloge, ki jih morajo
opraviti, prejemajo dnevna videonavodila.
Najmlajši sin je star 11 let in sedaj razume,
da me med delom ne sme motiti, če res ni
nujno.
Vsekakor pogrešam stike s sodelavci, telefonski pogovori ne odtehtajo stikov v živo.
Slabost dela od doma je slabše delovanje
računalniških povezav. Ni konstruktivnega
dialoga s sodelavci, ki je sedaj omejen na
najnujnejšo komunikacijo in usklajevanje.
Arhiv nujnih dokumentov imamo še vedno
v fizični obliki in je seveda v Slovenski
Bistrici. Prednost vidim predvsem v tem, da
prihranim čas za pot v službo in domov.
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Tomi Motaln, Impol, d. o. o.
Kar se tiče delovnega časa, dan poteka
običajno, saj sem vezan na procese v logistiki, se pravi uvozna carina, najave tovornjakov in odpreme, usklajevanje prevozov med
Impolom-TLM in Impolom za namen interne
proizvodnje in carinjenje tovornjakov, ki
pridejo iz Impola Seval. Poleg tega delo
zajema še logistiko dobav z Nizozemske
in Francije v Impol-TLM, intrastat in ostala
mesečna poročila.
Delo traja malo dlje časa, saj VPN ne
omogoča dela na dveh ekranih hkrati, kar
pride zelo prav pri potrjevanju faktur in
ostalih preglednicah. Prav tako potrebuješ
več časa, da dobiš nekatere odgovore, ki jih
sicer v timu lahko zelo hitro uskladiš.
Ker je v logistiki sedaj zaradi številnih zamud, sprememb, zakonodaje in upoštevanja
karantene precej pestro, se nenehno usklajujemo s prevozniki, dobavitelji in prejemniki materiala. Delo je stresno in zanimivo
obenem, saj neposredno vplivamo na to, da
zagotovimo delovanje podjetja.
Včasih delam tudi zvečer, saj je treba urediti
kakšno spremembo najav. Na mojem delovnem mestu to vsekakor ni »dopust« in upam,
da bomo lahko čim prej začeli z normalnim
delom.
Srečo imam, ker imam na voljo starejšo hišo
poleg naše, kjer sem si lahko uredil domačo
pisarno, saj bi bilo sicer z dvema majhnima
otrokoma delo skoraj nemogoče. Na srečo
je partnerka, ki je ravno tako zaposlena v
Impolu, do septembra še na porodniškem
dopustu in lahko poskrbi za otroke, medtem
ko delam. Izredno hvaležen sem za njeno
pomoč, sicer dela ne bi mogel nemoteno
opravljati. Delo od doma mi nikakor ni
všeč, saj zahteva veliko prilagajanja in več
usklajevanja. Narava mojega dela je taka,
da vsega ne morem narediti od doma, zato
moram občasno tudi v podjetje. Pogrešam
sodelavce in družbo. Prednosti dela od
doma vidim samo zelo kratkoročno, da delo
v teh razmerah sploh lahko poteka. Vsekakor
pa ne more nadomestiti dela v pisarni, saj
tudi informacije v pisarni krožijo hitreje.
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Marko Žunec, Impol Servis
Začetek dneva se od juter, ko sem hodil
v pisarno, ne razlikuje veliko. Vstajanje
ob že utečeni uri in kuhanje kave, nato pa
se namesto v avto odpravim v domačo
delovno sobo, kjer preživim večino dneva in
večera. Prvi del dneva je namenjen pregledovanju pošte, naročil, likvidaciji računov,
vnosu podatkov v poročilo o doseganju
plana, spletnim sestankom … V prvi polovici dneva si vzamem dobro uro počitka in
se družim z otrokoma. Drugi del dneva, ki se
večinoma zavleče v noč, pa namenim spletni trgovini. Čas preživim še z otrokoma.
Ker sem se zadnje tri tedne aktivno
ukvarjal s postavitvijo spletne trgovine,
sem za računalnikom ostajal pozno v noč.
V povprečju je tako moj delavnik trajal tudi
po 12 ur.
Na srečo imam domačo pisarno že od
nekdaj, tako da posebno urejanje ni bilo
potrebno. Sem si jo pa vseeno nekoliko
preuredil in pisalno mizo postavil tako, da
gledam naravo.
Nekako sem ujel tedenski ritem in se kar
dobro organiziral. Enkrat na teden se
za nekaj ur odpravim v podjetje, enkrat
tedensko grem v trgovino, ostale dni pa
preživim doma. Ker imam dva otroka enake
starosti, se zamotita kar sama, tako da ne
potrebujeta moje nenehne prisotnosti. Če
me potrebujeta, vesta, kje sem. Vesta pa
tudi, da morata počakati, če se pogovarjam
po telefonu.
Ker sem tehnični človek in velik ljubitelj
»gadgetov«, sem poslovanje v veliki meri
prilagodil digitalnemu poslovanju, zato
lahko od doma naredim enako, kot če bi bil
prisoten v podjetju. Mogoče naredim celo
še kaj več, saj ni motečih dejavnikov, kot so
nenapovedani sestanki ali obiski strank, ki
ti lahko vzamejo tudi po nekaj ur časa. Na
splošno mi je delo od doma všeč, pomanjkljivost pa je seveda v tem, da ne vidim
svojih zaposlenih.

PET
nasvetov
za varno

delo
od doma

Tekst: Jernej Šosterič, vodja IT-varnosti v skupini Impol

Udobno se namestimo v našo domačo
pisarno, zamotimo
otroke, vzpostavimo
povezavo VPN do
podjetja, odpremo
odjemalca za dostop
do službene pošte in
se lotimo dela.
Sliši se sicer dobro in preprosto, vendar delo od doma
predstavlja svojevrsten izziv,
saj se zelo težko izognemo
motnjam, ki jih je v domačem
okolju te dni v izobilju. Moteči
dejavniki niso le tisti dejavniki iz domačega okolja, ki
nam odvračajo pozornost, saj
je potrebno imeti še zvrhan
koš discipline, da ohranimo
delovne procese. Poleg tega
je ključnega pomena še zagotavljanje varnosti delovnega
okolja.
Trenutne razmere so namreč
kot naročene za spletne kriminalce, ki s še večjo vnemo
kot sicer iščejo priložnost,
s katero bi lahko izkoristili
zmedo, nepripravljenost uporabnikov in nepričakovane
dogodke.
Zato vam svetujem, da poskušate slediti naslednjim
napotkom za varno delo od
doma.

1. Vi

Zgolj tehnologija nas žal ne more popolnoma obvarovati pred spletnimi
kriminalci, ki v zadnjem mesecu vlagajo še več energije v to, da bi vdrli v
vaš računalnik, preko katerega bi si
zagotovili dostop do informacijskega
sistema podjetja ali pa bi podjetju
kako drugače škodovali. Kljub vsem
varnostnim mehanizmom, ki smo jih
v zadnjem času vpeljali v Impolu,
smo žal najšibkejši člen še zmeraj
mi uporabniki. Zato moramo biti
v teh turbulentnih okoliščinah pri
upravljanju z osebnim računalnikom
še previdnejši, da ne podležemo t. i.
»socialnemu inženiringu« in ostalim
metodam, ko si nepridipravi od žrtve
z zlorabo zaupanja pridobijo občutljive podatke.
Svetujem vam, da vedno in dosledno
spoštujete ter sledite določeni varnostni politiki Impola in poskrbite za
ustrezno komunikacijo:
• medsebojna komunikacija naj
zmeraj poteka na preverljiv
način (telefon, elektronska pošta,
videoklic);
• ne odpirajte sumljivih priponk v
elektronski pošti, še posebej ne
tistih, ki bi pod pretvezo paničnih
ali urgentnih novic (npr. nujno
sporočilo nekega organa ali o
novem virusu) zahtevale vašo
pozornost ali ukrepanje;
• bodite še dodatno pozorni na
sumljiva sporočila vaših »sodelavcev«, katerim sicer tovrstnega ravnanja ne bi pripisali, na
klice neznancev, ki bi od vas pod
pretvezo nujnosti situacije (virus)
zahtevali kršenje predpisov ali
morda celo dostop do vašega računalnika (npr. nudenje tehnične
pomoči ipd.).

2. Domače omrežje

Med delom od doma ste povezani
v svet preko domačega, največkrat
brezžičnega omrežja, kjer verjetno že
dolgo niste spremenili gesla za dostop. Morda ste ga zaupali sosedom,
ki so vas pred leti prosili, če bi lahko

do interneta dostopali preko vaše
povezave. Zdaj je skrajni in pravi čas,
da geslo za vsak slučaj spremenimo.
Novo geslo naj bo močno, torej kar se
da dolgo (minimalno 10 znakov), in
takšno, da ga ni mogoče kar uganiti.
• Sprememba privzetega gesla za
vaše brezžično omrežje.
• Omrežje zaščitite z geslom in dostop dovolite le znanim osebam
oz. družinskim članom.
• Zmeraj uporabljajte močna gesla, ki se jih ne da uganiti.
Po spremembi gesla na vašem brezžičnem omrežju ne pozabite vnesti
novega gesla tudi na vse ostale naprave, ki se povezujejo na to brezžično omrežje.

3. Gesla

Tudi gesla, ki jih uporabljate za dostop do službenega računalnika ali
programov, morajo biti čim kompleksnejša. Nikakor ne imejte samo
enega gesla za vse, temveč poskusite
svoja ustvarjena gesla ločiti vsaj
na tista, ki jih uporabljate v zasebne, in na tista, ki jih uporabljate v
službene namene. Še posebej dobro
varujte geslo za dostop do službenega omrežja (VPN GlobalProtect).
Prav tako je priporočena uporaba t.
i. upravljalnikov gesel, ki so specializirani programi za varno shranjevanje vaših gesel v šifrirani obliki, pri
čemer nam nudijo še ostale dodatne
funkcionalnosti.
• Geslo naj vsebuje vsaj 10 znakov.
• Vsebuje naj male in velike črke,
ločila in posebne znake (klicaj,
vejica, pika, presledek).
• Če je možno, uporabite za vsako
storitev drugo geslo.
• Gesel v nobenem primeru ne
razkrivajte drugim osebam, niti v
primeru, če od vas to zahtevajo.

opreme na vseh domačih napravah,
predvsem na omrežnem usmerjevalniku. Poskrbite, da bodo vaše naprave in nameščeni programi, ki jih
uporabljate za dostop do službenega
omrežja, redno posodobljeni. S popravki namreč odpravljate varnostne
luknje in zmanjšujete možnost zlorabe svojega računalnika in posledično
službenega omrežja.

5. Družinski člani

Smiselno je omejiti dostop do naprav,
ki jih uporabljate za povezovanje v
službeno omrežje, tudi vašim družinskim članom, predvsem otrokom. Le
ti lahko nevede in po nesreči spremenijo ali morda zbrišejo pomembne podatke in tako nehote okužijo
računalnik. Identična pravila veljajo
tudi za službene tablice in telefone, ki
jih ne puščajte neomejeno in nenadzorovano v otroških rokah.
Vsekakor pa ne pozabite, da je skrb
za varnost stalen proces, ki ga v
službenem okolju običajno opravljajo drugi, doma pa smo za to odgovorni sami.
Redno posodabljanje programske opreme je
pomemben dejavnik za izboljšanje varnosti

4. Posodobitve

Z vsem opisanim pa še vedno niste
izčrpali vseh opravil, ki jih lahko naredite doma za višjo in boljšo varnost
dela od doma. Pomembna stvar je
tudi redno posodabljanje programske
METALURG
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?

Imate
vprašanje

Vprašanje št. 1

Moja žena ima s.p. in dela krajši
delovni čas od polnega, ker imava malega otroka, polovico prispevkov pa ji plačuje država. Ali
lahko koristi ukrepe po novem
zakonu?
Odgovarja: mag. Rebeka Tramšek

I

z trenutno veljavnega mnenja FURS izhaja, da takšne
osebe niso upravičene do oprostitve plačila prispevkov. Enako velja tudi za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka. Zavezanci, ki delno pridobivajo sredstva
tudi s strani države za starševsko varstvo, niso zavarovani samo po eni zavarovalni podlagi, zato jim upravičenje
po trenutno sprejetih ukrepih ne pripada. Predlagamo,
da sproti spremljate vse spremembe tolmačenj in zakonodaje, saj se le-to precej hitro spreminja. Več informacij
najdete na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije.

Predlagamo, da sproti spremljate vse spremembe tolmačenj in
zakonodaje, saj se le-to precej hitro spreminja
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Vprašanje št. 2
Nekaj mojih znancev je doma
»na čakanju«. Kaj to pomeni
in ali lahko tudi jaz ostanem
doma »na čakanju«?
Odgovarja: Metka Lešnik

D

elodajalcem, ki začasno ne morejo zagotavljati
dela svojim zaposlenim iz poslovnih razlogov, je
skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (UL RS,
št. 21/2013 s sprem.) omogočeno, da v primeru,
ko imajo namen ohraniti zaposlitev svojih zaposlenih,
namesto odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga svoje delavce napotijo na čakanje na delo doma.
Napotitev na čakanje na delo doma se lahko odredi le
v pisni obliki in za največ šest mesecev v posameznem
koledarskem letu. V času čakanja na delo doma imajo delavci pravico do nadomestila plače v višini 80 %
povprečne mesečne plače za polni delovni čas zadnjih
treh mesecev oz. iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih
pred začetkom odsotnosti. V času čakanja na delo doma
imajo delavci tudi dolžnost, da se odzovejo na vsak poziv
delodajalca.
Zaradi razglasitve epidemije bolezni COVID-19 je mnogo
delodajalcev izgubilo posel ali so bili zaradi Odloka o
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 25/20
z dne, 15. 3. 2020) in podobnih odlokov prisiljeni zapreti
svoje poslovalnice oz. ustaviti izvajanje svojih storitev.
Lahko se je tudi zmanjšalo povpraševanje po njihovih
izdelkih ali storitvah in posledično zaradi zmanjšanega
obsega dela ne zmorejo zagotavljati dela svojim zaposlenim. Večina navedenih delodajalcev je prepričanih,
da bo epidemije COVID-19 kmalu konec in bodo lahko
ponovno pričeli z delom oz. da se bo njihov obseg dela
ponovno povečal, zato so svoje zaposlene napotili na čakanje na delo. Ko se bo situacija izboljšala, pa bodo svoje
delavce ponovno pozvali na delo.
V skupini Impol se do sredine aprila 2020 še nismo
odločili za ukrep čakanja na delo doma, saj to glede na
obstoječe potrebe delovnega procesa še ni bilo potrebno.
Z namenom omilitve posledic epidemije COVID-19 je bil
sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (UL RS, št. 49/20 z dne, 10. 4. 2020), ki
velja od 11. 4. 2020 dalje. Skladno z navedenim zakonom
je ob izpolnjevanju strogih pogojev delodajalcem, ki so
se odločili za ukrep čakanja na delo, omogočeno, da za
delavce, ki so napoteni na čakanje na delo, uveljavljajo
povračilo izplačanega nadomestila za čas čakanja na
delo. Prav tako so navedeni delodajalci za delavce, ki so
doma na čakanju na delo, oproščeni plačila prispevkov
za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače, pri
čemer je ta oprostitev plačila prispevkov omejena navzgor. Ukrep povračila nadomestila plače za čas čakanja
na delo in oprostitev plačila prispevkov v času čakanja je
predvidena za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Metalurg odgovarja

Vprašanje št. 3

Vprašanje št. 5

Odplačujem kredit za stanovanje. Je smiselno, da se odločim
za odlog kredita?

Zakaj v Impolu nismo nabavili
IR-kamere za merjenje temperature?

Odgovarja: mag. Rebeka Tramšek

Odgovarja: Željka Kutija

Č

e zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morete
poravnati kreditnih obveznosti, lahko v skladu z
Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila
obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) zaprosite za odlog plačila kredita. Kreditojemalec lahko zaradi
posledic epidemije COVID-19 odloži plačilo obveznosti za
največ 12 mesecev, zaprosi pa lahko tudi za krajše obdobje, če meni, da je to zanj ugodneje. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga
plačila. Vse podrobnosti in še druge možnosti rešitev vam
bodo predstavili na banki, kjer ste sklenili kredit.
Vendar previdno! Zveza potrošnikov Slovenije opozarja:
Odlog plačila kreditnih obveznosti je zagotovo učinkovita, vendar hkrati kratkoročna rešitev za potrošnike, ki se
zaradi posledic epidemije COVID-19 soočajo s finančnimi
težavami in nikakor ne zmorejo poravnati niti zmanjšane
mesečne obveznosti za najeto posojilo. Pri tej rešitvi pa ne
smemo prezreti, da bodo prav kreditojemalci na koncu
na ta način soočeni s še višjim dolgom po izteku odloga
in bodo za svoje posojilo plačali več zaradi situacije, ki ni
posledica njihovih ravnanj. Banke bodo namreč v času
odloga plačila še naprej obračunavale obresti, za njegovo
odobritev pa lahko potrošniku zaračunajo tudi dodatne
stroške. Z ukrepom se tako za banke ne spreminja prav
veliko, potrošnik pa bo na koncu soočen s še višjim dolgom.

P

reučili smo možnost za spremljanje temperature
posameznikov z infrardečo kamero oz. s termografskim sistemom. Težava pri tej kameri je, da
mora biti večina kamer, ki jih je trenutno možno
dobiti na trgu, nameščena v zaprtem prostoru, kjer lahko
zagotavljamo stalno temperaturo. To pomeni, da bi morali imeti v Impolu vratarnico urejeno tako, da bi zaposleni v
podjetje vstopali skozi zaprt prostor, kjer bi se jim telesna
temperatura uravnala in bi jo lahko izmerili.
Na trgu je možno dobiti tudi veliko dražje IR-kamere, ki
so lahko nameščene zunaj in niso občutljive na nihanje
zunanjih temperatur. Vendar se težava pojavi pri vrednosti merjenja. Če smo ljudje zjutraj izpostavljeni nižjim
temperaturam, lahko to posledično izmeri tudi do 2 °C
nižjo temperaturo in obratno v primeru visokih temperatur. Prav natančnost merjenja pa je v trenutni situaciji
ključnega pomena.
Zato je trenutni sistem kontrole najučinkovitejši. Temperaturo zaposlenim izmeri delovodja v prvi uri dela, vsem
strankam pa temperaturo izmeri vratar. Če se bo izkazalo,
da bo potreba po merjenju temperature dolgotrajnejša,
bomo dodatno preučili še druge možnosti.

Vprašanje št. 4
Kakšno zaščito nam nudi obrazna pralna maska?
Odgovarja: Željka Kutija

O

brazna pralna maska pomaga preprečevati
prenos umazanije z rok neposredno na sluznico
nosu in ust. Virusi se najpogosteje prenašajo
kapljično, kar pomeni, da jih nevede z rokami
prenesemo z drugih površin na obraz, posledično pa v
usta. Različne zaščite na obrazu preprečujejo, da virus
prenašamo na takšen način in hkrati pomagajo preprečevati prenos okužb z obolelega na druge. Seveda je izjemno
pomembno, da maske pravilno uporabljamo.
Najpomembnejše je, da se maske pravilno uporabljajo

Zaenkrat takšen sistem za Impol še ne pride v poštev

Vprašanje št. 6
Kje prejmemo ključne informacije o koronavirusu?
Odgovarja: Željka Kutija

N

acionalni inštitut za javno zdravje ves čas spremlja dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. Na njihovi spletni strani so objavljene
aktualne in ključne informacije ter priporočila za
zaščito zdravja prebivalcev.
METALURG
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Stopimo narazen
Menda so ugotovili, da proti koronavirusu najbolj pomagata česen
in čebula.
Ko se ju najemo, ljudje sami vzdržujejo varnostno razdaljo.

Objavljamo vaše prispevke!
Vsi, ki ste tokrat zamudili, lahko
svoj prispevek oddate za naslednjo številko Metalurga.

Da premagamo virus, moramo
stopiti skupaj, tako da stopimo
narazen.

Nekaj pa se da početi doma! Aleksandra Robič

Blondinka
Blondinka se pripelje na bencinsko
črpalko in prosi prodajalca, če ji
natoči bencin.
Prodajalec jo ustrežljivo vpraša:
»95 ali 98?«
Blondinka odvrne: »A letošnjega
nimate?!«

Uroš Rebernak

Igor Mernik

Velikonočni korončki. Sonja Falež

Električarjev avtomobil
Spomnim se, da mi je oče dal denar,
da grem plačat položnico za elektriko. Namesto tega sem šel kupit
srečko, s katero si lahko zadel nov
avtomobil.
Ko sem prišel domov, sem očetu
povedal, kaj sem naredil in me je
pretepel.
Drugo jutro, ko se je oče prebudil in
odprl vrata, je pred našo hišo stal
popolnoma nov avtomobil. Vsi smo
jokali, posebej jaz, saj je bil to avtomobil električarjev, ki so k nam prišli
izklopit elektriko. Takrat me je oče še
enkrat pretepel.

Anže Sotlar

Hišica za punčke iz DAS mase in s pomočjo umetniških rok. Romana Črešnar

Pohod na Tri kralje. Miha Kapun

Nekoč in danes
Nekoč sem pred diskoteko z osebno izkaznico dokazoval, da sem
starejši, kot je videti. Danes pred
trgovino z osebno izkaznico dokazujem, da sem mlajši kot v resnici.

Boris Hozjan

Nagrada za prispevkee
Nagrado (promocijska majica in
gospodinjska folija) prevzamete v
kadrovski službi Impola (Mateja
Hribernik in Katja Žmaher), v prvem nadstropju upravne stavbe.
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V prostem času smo gasilci aktivirani s strani CZ, da nadziramo pohodnike v
vintgarju, če upoštevajo navodila za COVID-19. Gregor Polanc

Sprostitev

IMPOL

PISEC
PRATIKE

PREBIVALEC
LEŠ

MERA
2,54 cm

NAJVIŠJI
PRI
TAROKU

IMPOL

MEHKA
TKANINA
ZA IGRAÈE

SKLADBA
ZA
SOLISTA
V OPERI

NEM. MET.
KOPJA
AFRIŠKO
LJUDSTVO

SL. KEMIK
(ANTON)

ZDRAVILO
PROTI
VROÈINI

PREDEROMULOV
LANI
BRAT
DVOJÈEK ESPERANTO

ATLET
OWENS

FR.-ŠVIC.
PISATELJ
(CLAUDE)

MESTO S
TEBANCI
KOŽNI
IZPUŠÈAJ

IMPOL

OBRED V
KATOLIŠKI
CERKVI

RADIJSKI
VODITELJ
IN UREDNIK
(ANDREJ)

LOPA,
SENÈNICA
BREZDOMOVINEC

BELG.
PEVEC

LUKA V
FRANCIJI
ODPRTO
KURIŠÈE

HRIBOVJE
V
SLAVONIJI
(HRV.)

DORIS
DRAGOVIÆ
OP. PEVEC
(ERVIN)
PAS PRI
KIMONU
GLINA,
ILOVICA

BABILON.
MESTO
AM. IGR.
DOUGLAS)

MAKEDONSKO
KOLO

VLADAR,
OBLASTNIK

ANG. MAT.
(GEORGE)
IVO
DANEU

VELIKA
SKALA

PRITOK
DRAVE

TEŽKO
TALJIVA
KOVINA
(ZNAK W)

NAGON,
INSTINKT
IGRALKA
MIRANDA

POKLON,
DARILO

PEVEC V
ZBORU
VRSTA
UGANKE
IGRALKA
CARRERA

FILMSKI
REŽISER
KAZAN

STARORIMSKI
VOJSKOVODJA
PRST
ÈRNICA
BRIT. IGR.
(GREER)

PRAH ZA
ZATIRANJE
MRÈESA
IMPOL

DESET
LIPOV, NA
ODPADNA
KVADRAT
SADNI,
VODA
...
MAK. PIS.
(REDKO) ŠIPKOV
(JORDAN)

S(P)ANJE

SL. PEVEC
ZABAVNE
GLASBE
(MARIJAN)

SL.
AGRONOM
(FRANC)

STAROGR.
DIDAKT.
PESNIK,
ARATOS

BOBNAR
STARR
BIATLONKA
ZUBRILOVA

Nagrajenci križanke Metalurg 1/2020:
ANDREJA
RIHTER
M. PLEMIÈ
(FERENC)

ŽELEZNO
SPENJALO
ZA LES,
SPENJAÈA
MAJHNA
DEKLICA

SPOLNOST

1. bon za 40 evrov: Aleš Kamenik, Impol FT
2. bon za 40 evrov: Petra Ačko,Impol FT
3. bon za 40 evrov: Nataša Kos, Impol PCP

GLAVNI
ŠTEVNIK
REKA V
KALIFORN.

Nagrajenci nagrade prevzamete v tajništvu
Kadringa.

GORSKI
PRELAZ
V ŠVICI

Geslo tokratne križanke pošljite v uredništvo
Metalurga do 15. junija 2020.

JUNAK
CERVANTESOVEGA
ROMANA
BELJAKOVINA V
PROŽNIH
VLAKNIH

GESLO
KRIŽANKE

Trije izžrebani nagrajenci boste prejeli
vsak bon za Jager v vrednosti 40 evrov.

Zahvale

Voščilo

Zahvala

Zahvala

Ob izgubi očeta se vsem sodelavcem iz procesa FTT iskreno
zahvaljujem za podporo, denarno
pomoč in izrečeno sožalje.

Ob izgubi svoje mame se zahvaljujem vsem sodelavcem v procesu RRT za izkazano podporo in
izrečeno sožalje.

Ivan Bračun, Impol FT

Hinko Špes, Impol FT

30. marca 2020 je bilo v Stampalu SB zelo veselo. Sodelavka
Katja Gracej
je praznovala
svoj 30. rojstni
dan. Sodelavke ji želijo
veliko sreče in
zdravja!
Vse najboljše!

Metalurg je tukaj za vas! Če se želite v Metalurgu zahavliti svojim sodelavcem, če želite objaviti voščila, pozdrave,
ali pa se oglasiti kar tako, nam lahko to sporočite na: ursa.zidansek@kadring.si ali pokličete na 040 462 032.
METALURG
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Bencinska kosilnica WR65497N
moč 2,5 kW pri 2.800 obr/min, prostornina
motorja 144 cc, delovna širina 51 cm,
višina košnje 25 - 75 mm,
3830068854775

Bencinska kosilnica WR65494
4 T motor, prostornina 125 cc,
moč 1,7 kW, širina košnje 51 cm,
centr. nastavitev višine 25-75 mm,
3830068852443

139,90

179,90

Bencinska kosilnica WJZ18H-BS575IS-B
150 cc, 2,1 kW/2.800 obr/min
delovna širina 46 cm, koš za travo 60 L,
3830068852610

Bencinska kosilnica LV56Z4
moč 3,5 kW pri 2.800 obr/min
prostornina motorja 196 cc,
delovna širina 55 cm,
koš za travo 70 L,
3830068854706

Bencinska kosilnica LV56C1
moč 2,8 kW pri 2.800 obr/min
prostornina motorja 175 cc,
delovna širina 55 cm,
višina košnje 25-75 mm,
3830068854713

VELIKA
KOLESA
ZADAJ

179,90

Bencinska kosilnica Ideal GTM5006LS
motor Loncin, prostornina 196 cc, moč 3,5 kW, delovna
širina 51 cm, koš za travo 62 L,
3830068854935

Zelo primerna za starejše ljudi,
priložena original Briggs
baterija in polnilec

powerd by

AKU VŽIG
SAMOHODNA

469,00
Pometač Karcher S4
1.766-320.0,
4054278247922

SAMOHODNA

POMETAČ KäRCHER
S4 TWIN
1.766-360.0,
4054278247939

89,90

-15

15 točk

Vrtni stol Lugano J2262
mere 54 x 58 x 86 cm,inox, ročaji iz
tikovega lesa

Čistilec Kärcher
K5 Full Control EU
1.324-500.0,
tlak 20-145 bar,
pretok max. 500
L/h, temperatura
max. do 40OC,
moč 3 kW,
4054278044774

VISOKOTLAČNI
ČISTILEC K3 EU
1.601-812.0, tlak
20-120 bar, max.
pretok 380 L/h,
moč motorja
1,6 kW, rezervoar
za čistilo,
4039784819320

134,90

79,99

239,99

289,90

114,66

299,90

Vrtna miza Beja J1116
mere 180 x 90 cm, 8 mm kaljeno steklo, stone matt dizajn

149,90

-13

299,99

20 točk 130,41

89,99
Vrtni stol Ecco J5117
mere 57 x 62 x 81 cm, z blazino,
alum okvir

229,90

Vrtna miza Ecco J1124
mere 180 x 90 cm x 75 cm, 5 mm
kaljeno steklo (stone looking), nerjaveče jeklo
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