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O ČEM PIŠEMO TOKRAT?

Vsebina

“Kljub turbulentnim časom 
smo zagotovili naročila in 

skupaj s sodelavci iz ostalih 
procesov uspeli izpolnjeva-
ti dobavne roke, kar je bil 
zaradi neprestanih spre-

memb kupcev velik izziv.” 
mag. Petra Pristavnik, direktorica  

prodaje za stiskalništvo
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K
o se leto bliža koncu, je dober čas za refleksijo. Kaj smo v letu dosegli, kaj smo 
izboljšali, kako smo upravljali odnose z ljudmi, kaj smo zgradili in kaj porušili? 
Leto 2021 nam je – milo rečeno – dalo kar precej materiala za razpravo.
Če začnem z dobrim – poslovanje skupine Impol je bilo izvrstno. Dosegli in na-

jverjetneje celo presegli smo zastavljene plane, dvignili čisto prodajno premijo, unovčili 
optimizem na trgu in pošteno oddelali pridobljena naročila. Še celo muhavost avtomo-
bilske industrije, ki nam je povzročila nekaj preglavic v zadnjih mesecih leta, ni pustila 
grenkobe ob sladkem veselju zaradi izjemnih rezultatov.
Leto je bilo delavno in precej manj zabavno kot pretekla leta. Odpadli so številni veseli 
dogodki in nenehno smo uvajali nove ukrepe, da bi preprečili širjenje koronavirusa, ki 
so med ljudi vnašali veliko dvomov, nejevolje in hkrati poslabšali medsebojne odnose. 
Težko je biti zadovoljen in sproščen, ko živiš v nenehni napetosti, ki traja že predolgo in 
se le še stopnjuje, če sodimo dogajanje v drugih državah.
Ko živiš v okolju s pravili in načinom delovanja, s katerimi se ne strinjaš, imaš tri 
možnosti. Lahko se boriš, lahko se vdaš ali to okolje enostavno zapustiš. Borci so vse 
manj zaželeni, saj rušijo avtoriteto tistih, ki so kreatorji nesmislov. Zato v mnogih me-
jnih režimih ni prostora za kritično razmišljanje, za postavljanje smiselnih vprašanj, za 
iskanje argumentov za nelogična pravila. Enostavno se borcem borba ne izplača, še več, 
pogosto celo z borbo ogrozijo svojo eksistenco. Druga možnost je, da ravnamo po ovčje, 
kar med ljudmi neverjetno lepo funkcionira. Ne sprašuj, ne dvomi, ne razmišljaj po svo-
je. To, kar rečejo ljudje, ki so nad tabo, je sveto. Vendar številna zgodovinska dejstva, kot 
so vojne, holokavst, rasna segregacija in navsezadnje tudi propadi številnih organizacij, 
govorijo o tem, da ovčje delovanje ne prinaša dobrih rezultatov. Tretja možnost je beg. 
Ampak kam? V tem norem svetu je trenutno težko najti kraj, ki ni okužen z norostjo.
V teh časih se človek resnično vpraša, kaj je prava pot. Vztrajati, se boriti, iskati drug 
smisel? Samo upam lahko, da ne bomo tako nori, da bomo skupinsko vztrajali in molče 
dolgoročno sprejemali nesmisle, kot so šestmesečna veljavnost prebolelosti, »varni« 
kostanji na stojnicah, pokanje bolnišnic po šivih, ko je zasedenih sedem odstotkov 
razpoložljivih postelj, dodatki za gozdarje zaradi visoke izpostavljenosti virusu, obvezna 
uporaba razkužila za roke na vlečnicah ipd.
Vsem želim predvsem normalne in vesele praznike, v novem letu pa čim več bistrih 
ljudi, premišljenih in utemeljenih odločitev, komunikacije na podlagi dejstev, spošto-
vanja posameznikove integritete in možnosti svobodnega izražanja ter navsezadnje tudi 
kuhančka poleg kostanjev :-). 

ZA ZAČETEK

Slovo
Tekst: Nina Potočnik, urednica revije Metalurg
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V SREDIŠČU

Koronavirus, premagali te bomo!
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Čeprav smo si vsi želeli, da se bo v letu 2021 koronavirus 
umiril in bo leto lažje, še tega nismo dočakali. Tudi 
letos smo se v Impolu vse leto soočali z virusom in s 

priporočili, z ukrepi in odloki, ki jih je sprejemala slovenska 
vlada. Koronavirus je dodobra posegel v vse vidike našega 
življenja. Tudi letos smo vrhunec okužb dosegli v novemb-
ru, in sicer 22. 11., ko je bilo v Impolu aktivno okuženih 32 
sodelavcev. Če primerjamo, smo lani vrhunec okužb beležili 
20. 11., ko smo imeli v Impolu 63 aktivno okuženih sodelavcev. 
Glede na statistiko okužb v Sloveniji smo se dobro odrezali in 
z vsemi ukrepi, ki smo jih sprejeli za preprečevanje širjenja 
virusa, okužbe uspeli tudi precej dobro omejiti. Vsekakor na 
naše delo vplivajo tudi karantene, ki pa jih je letos zaradi pre-
bolelosti, cepljenja in samotestiranja manj. Ko te dni vprašaš 
Impolčane, kaj si želijo v novem letu, prav vsi odgovorijo, da si 
želijo, da bi se življenje kar najhitreje vrnilo v stare tirnice. Vsi 
si želimo, da koronavirus čimprej izgine. Upajmo, da se bo to 
kmalu zgodilo! 

A
kt

ua
ln

o

Okrepitev skupine Impol z 
novimi zaposlenimi
Tekst: Nina Potočnik, direktorica družbe Kadring

Zaradi povečanega števila naročil smo v številnih 
procesih povečevali število izmen, obenem so se v 
določenih procesih povečale zahteve za boljše obvla-

dovanje procesa, ki smo jih morali zato kadrovsko okrepiti.

V prvih enajstih mesecih leta se je skupini Impol pridružilo 
195 novih zaposlenih. Vsem zaposlenim smo dodelili men-
torja, pripravili smo program mentorstva in izvedli prever-
janje usposobljenosti pred iztekom obdobja uvajanja.
Letos smo izboljšali tudi določene kazalnike. Delež bol-
niške odsotnosti je znašal 6,32 odstotka, od tega je bilo 3,1 
odstotka bolniške v breme delodajalca. Povprečni zaposleni 
je v letošnjem letu opravil 11 ur usposabljanja. Študentje so 
pri nas opravili 157.612 ur, kar bi v preračunu pomenilo 91 
dodatnih zaposlitev. 
Skupino Impol sta zapustila 102 sodelavca, od tega je bilo 
36 rednih odpovedi s strani zaposlenih, 23 upokojitev, 20 
odpovedi s strani delodajalca in 22 odhodov po preteku 
pogodbe za določen čas.
Zaposleni ste v prvih enajstih mesecih leta prijavili 1.118 
koristnih predlogov in 498 incidentov. Vodje so v sistemu 
HRM zabeležili 874 pohval in 124 opozoril. Izdali smo tudi 
33 pisnih opozoril.  

S sodelovanjem smo vsi pripomogli 
k omejevanju širjenja okužb

V prvih enajstih mesecih leta se je skupini Impol 
pridružilo 195 novih zaposlenih

V letu 2021 se je število zaposlenih s 1.356 povečalo na 1.449
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IZPOSTAVLJAMO

DOBRODELNOST
Letošnje leto smo se v Impolu ponov-
no izkazali kot dobrodelni in pripravl-
jeni pomagati. Ne le da vodstvo name-
ni sredstva v dobrodelne namene, 
tistim, ki potrebujejo pomoč, pomag-
amo tudi vsi zaposleni. Tudi letos 
smo namreč izpeljali številne akcije z 
dobrodelno noto. 

POHVALE
V letošnjem letu smo bili v Impolu 
zelo pridni tudi pri podajanju korist-
nih predlogov in pohval zaposlenim. 
Do konca novembra so vodje 874-krat 
pohvalili svoje sodelavce. Zaposleni 
so skupaj prijavili 1.118 koristnih 
predlogov. Največji delež realiziranih 
koristnih predlogov je zabeležil Stam-
pal SB. Najbolj pridni so bili pri poda-
janju koristnih predlogov zaposleni v 
družbi Impol PCP, saj so podali 1,29 
koristnega predloga po zaposlenem. 

OBVOZNICA
Eden izmed pomembnejših projektov 
na lokalni ravni, za katerega si je Impol 
močno prizadeval, saj je temelj za naš 
nadaljnji obstoj, je zahodna obvoznica. 
Priključitev Impola na nove kablovode 
predvidevamo konec leta. Po novi 
obvoznici se bomo po načrtih vozili 
spomladi 2022. Projekt je pomembna 
pridobitev za vse prebivalce Slovenske 
Bistrice, saj se bo tako mesto razbre-
menilo tovornega prometa. 

REKORDNA PROIZVODNJA 
V skupini Impol bomo letos v vseh 
divizijah uspešno zaključili leto. Vse 
tri divizije so poslovale uspešno in 
presegle plane. Zahvala gre vsem 
zaposlenim, ki ste s svojim delom 
pomembno prispevali pri dobrih 
rezultatih. Dobri rezultati letošnje-
ga leta so optimistična napoved za 
naprej. Dokazali smo, da znamo in 
zmoremo. 

Vrednost delnic

Znani so podatki o konsolidirani kn-
jigovodski vrednosti delnice skupine 
Impol. Nerevidirana knjigovodska 

vrednost delnice skupine Impol, ki jo 
obvladuje družba Impol 2000, d. d., po 
obračunu za mesec oktober 2021 znaša 
240,28 evra. Vrednost delnice je izraču-
nana iz konsolidirane bilance stanja. Pri 
izračunu se kapital manjšinskih lastnikov 
izključi. 

Tekst: SimFin
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Ali ste vedeli?
Najbolj prodajani izdelki Impola v letu 
2021:
• vlečene palice,
• profili za finalizacijo,
• profili z dekorativno površino,
• palice za avtomobilsko industrijo,
• folije,
• rebrasta pločevina vseh vzorcev,
• pločevine,
• barvane pločevine in trakovi,
• folije za prehranske kontejnerje, 
• rondelice z embalažo ...

V letu 2021 smo za zlitine,
 odlite v Impolovi livarni, 

porabili okrog 

78 odstotkov 
sekundarnega aluminija, 

od tega 40 odstotkov 
internega povratnega 

aluminija in 38 odstotkov 
pre-consumer aluminija.
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   Januar

       Februar
       Marec

2021

• Januarja smo v Impolu dosegli načrtovane 
plane, zato smo si zaposleni prislužili stim-
ulacijo za delovno uspešnost. 

• Eden izmed večjih posegov v Impolu LLT v 
času novoletnih praznikov je bila zamenja-
va rampe na multikomorni talilni peči.

• Med novoletnimi prazniki so v Impolu PCP 
posodobili kalilnico, ki bo lahko zagotavl-
jala možnost izdelave palic po standardu 
AMS.

• Zaradi sproščanja omejitev se je lahko 
trgovina Alumix ponovno odprla, seveda 
ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov.

• V Impolu LLT so izvedli preklop stikališča 
iz napetostnega nivoja 6 na 20 kV.

• Konec februarja smo zaustavili 35-MN 
indirektno stiskalnico v cevarni, ker smo 
zaznali razpoko na nosilcu stiskalnega 
bata.

• Podjetje Intertek, ki je za kupca Tefal pri 
nas izvedlo presojo ocenitve delovnih 
pogojev, je dobro ocenilo naš način delo-
vanja. V Impolu smo prejeli Achivement 
award, kar potrjuje, da je naše okolje 
delavcem prijazno, da spoštujemo vse 
pravne in formalne norme ter zagotavl-
jamo zdravo in varno delovno okolje za 
zaposlene.

• Na področju razvoja novih materialov smo 
uspešno zaključili kvalifikacijo materialov, 
ki ustreza specifikaciji TL 116-N/C-24.

Nasin rover 
Perseverance, del  

odprave Mars 2020,  
uspešno pristane v  

kraterju Jezero na Marsu.

Prvič 
po letu 1970 

spet steče redni 
železniški potniški promet 

med Grosupljem in  
Kočevjem.

20. januarja Joe Biden  
zapriseže kot 46.  

predsednik Združenih 
držav Amerike.

Prvo srečanje med pa-
pežem in šiitskim verskim 
voditeljem in prvi papeški 

obisk Iraka v zgodovini.

ČASOVNICA
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   April

   Maj

    Junij

• V začetku aprila je potekala 
presoja po standardih IATF 
16949 in ISO 9001.

• 20. aprila je v Industrijski coni 
Impol prišlo do nekontrolirane-
ga vžiga surovine v fazi taljenja, 
vendar dogodek na srečo ni 
povzročil nobene škode.

• Uspešno smo zaključili sanacijo 
poškodovanega nosilca bata na 
35-MN indirektni stiskalnici.

• V nekaterih proizvodnih 
procesih v skupini Impol smo 
zaradi varovanja premoženja 
in varnosti ljudi uvedli dodat-
en video nadzor.

• Tehnologija v valjarništvu se je 
soočala z izzivom maksimalne 
optimizacije tehnoloških pro-
cesov, ki omogoča realizacijo 
rekordnih naročil prejšnjega 
in tega leta.

• Količina naročil na vseh programih je 
bila zelo visoka.

• V Impolu Seval smo zaključevali z mod-
ernizacijo tople valjarne. Proizvedli smo 
testne količine velikih kolobarjev in s 
pomočjo podjetij SMS in IMS odpravili 
tehnične težave na JMS profilometru.

V Sloveniji je 
potrjen prvi primer 

indijske mutacije novega 
koronavirusa. 

Beloruske oblasti aretirajo 
novinarja in opozicijskega ak-
tivista Romana Protasevicha, 

kar povzroči mednarodni 
incident.

Zgodi se kolobarjast 
Sončev mrk.

16. junija poteče vladni 
odlok o razglasitvi 

epidemije v Sloveniji.

Nasin helikopter Ingenui-
ty, ki je del odprave Mars 2020, 
izvede prvi nadzorovani polet z 

lastnim pogonom na drugem planetu 
v zgodovini.

Evropski parlament potrdi Sporazum 
o trgovini in sodelovanju med EU 

in Združenim kraljestvom.

ČASOVNICA
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ČASOVNICA

   JULIJ

       AVGUST

       SEPTEMBER

• Julija je v družbah Impol LLT in Kadring pričel 
testno delovati neposreden prenos stimulacij iz 
programa HRM 4.0 v obračun plač.

• Pričeli smo dela za izgradnjo parkirišča, ki bodo 
omogočila razbremenitev dolgih kolon tovornih 
vozil. 

• V razvoju valjanih izdelkov smo uspešno zaključi-
li še drugo razvojno nalogo v sklopu posebnega 
projekta BLUESCOPE, v katerem smo razvili 
tehnologijo izdelave folije z visoko vsebnostjo cinka 
za namen korozijske zaščite jeklenih površin za 
gradbeništvo.

• Na liniji VAT/HAT smo zagnali serijski 
proces za kupca BMW. Linija deluje 
avtomatsko, kar pomeni, da dva horizon-
talna centra poslužuje en robot.

• V Impolu R in R smo za namene pren-
ove področja priprave preizkušancev 
preuredili obstoječe pisarniške prostore v 
garderobe za zaposlene v laboratoriju in 
kletne prostore za nov CNC-obdelovalni 
center in žago.

• Potekal je 16. raziskovalni simpozij 
skupine Impol, ki je bil tokrat zeleno 
obarvan.

• V Impolu PCP smo prevzeli novo šilno 
linijo, v večji meri smo tudi zaključili 
projekt posodobitve kalilnice.

• Začeli smo demontažo hladne valjarne 
Bistral 1.

V 
Sloveniji so 

odkrili prvi primer 
virusa rjave grbančav-
osti plodov paradižnika.

Potres z magnitudo 7,2 po 
trenutni lestvici prizadene 

Haiti in zahteva več kot 
1.200 življenj.

Začne se 
upravni postopek 

za izgradnjo drugega 
bloka jedrske elektrarne 

Krško.

Potekajo poletne 
olimpijske igre v 

Tokiu 2020.

Vlada 
Republike 

Slovenije uvede 
pogoj PCT za skoraj vse 

zaposlene in potrošnike v 
državi.

V Ljubljani poteka protest 
proti zaostritvi pogoja 
PCT s približno 8.000 

udeleženci.
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ČASOVNICA

   OKTOBER

   NOVEMBER

    DECEMBER

• V izobraževalnem centru v skupini Impol smo prvič orga-
nizirali usposabljanje po programu nemške avtomobilske 
zveze z nazivom VDA 6.3.

• Med 6. 10. 2021 in 8. 10. 2021 je potekala kontrolna presoja 
po standardu ISO 14001 in ISO 45001. Ob kontrolni presoji 
je potekala tudi certifikacija družbe Impol-FinAl.

• V Impolu Seval smo dokončali rekonstrukcijo in posodo-
bitev valjarne za vroče valjanje V – 2.

• V Impolu v Slovenski Bistrici se oktobra ni pripetila nobena 
delovna nezgoda.

• V Impolu PCP potekajo intenzivna 
gradbena dela in priprava prostora za 
montažo linije za lite palice.

• Decembra v Impolu poteka akci-
ja “Pohvala zate”, v okviru katere 
zaposleni s kartico pohvalijo svoje 
sodelavce.  

• Tudi letošnji tradicionalni dogodki so 
zaradi koronavirusa odpovedani. 

• Izvaja se priklučitev Impola na nov 
kablovod.

Svetovna zdravstvena 
organizacija odobri 
uporabo cepiva RTS, 
prvega cepiva proti 

malariji.

Barbados po 75 letih 
samostojnosti pod 

britansko krono postane 
republika.

18. decembra bo po več 
prestavitvah izstreljen 

vesoljski teleskop James 
Webb.
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Letošnje leto se bo kljub zahtevnosti 
za skupino Impol uspešno končalo. 
O poslovanju, planih, rezultatih in 
ciljih sta spregovorila glavni izvršni 
direktor Andrej Kolmanič in izvršna 
direktorica za finance Irena Šela.

ČE BI MORALI OPISATI LETOŠNJE 
LETO Z ENO BESEDO, KATERO BI 
IZBRALI? ZAKAJ?
ANDREJ: Turbulentno.
IRENA: Iztekajoče se leto je prineslo 
ogromno dogodkov, s katerimi smo 
se v poslovanju skupine srečali prvič 
oziroma smo jih intenzivneje dožive-
li. Povpraševanje po naših izdelkih je 
bilo izjemno, hkrati pa smo se soočali z 
nerazumno rastjo stroškov, ki smo jih na 
srečo tudi uspešno prevalili v cene naših 
izdelkov. 
ANDREJ: Pristali smo v vrtincu skoraj 
dnevnih sprememb, kar je prineslo veliko 

nemira in negotovosti zaradi nenehnega 
spreminjanja pogojev na trgu.

POSLOVANJE JE BILO ZELO ZA-
NIMIVO NA RAZLIČNIH PODROČJIH 
- PORAST POVPRAŠEVANJA, RAST 
CEN SUROVIN, KORONSKI UKREPI … 
KAKO SE JE SKUPINA IMPOL ZNAŠ-
LA OB VSEH TEH IZZIVIH?
ANDREJ: Dobro smo se znašli. S sklepan-
jem pogodb na nabavni strani ob koncu 
leta 2020 smo v leto vstopili z zagotovl-
jenimi potrebnimi količinami surovin 
oziroma formatov po zelo konkurenčnih 
cenah, kar je izredno pomembno vplivalo 
na ekonomiko poslovanja. V začetku leta 
se je na svetovnih trgih izredno povečalo 
povpraševanje po vseh izdelkih, seveda 
tudi po naših. V trenutku je začela veljati 
temeljna teorija mikroekonomije o ponud-
bi in povpraševanju. Kljub enormnemu 
povpraševanju smo bili strpni,  potrpežl-

jivi in naše kapacitete sistematično 
ponujali trgu. S tem smo dosegli najboljši 
možni izplen med zasedenostjo kapacitet 
in prodajno ceno. 
IRENA: Seveda smo negativni učinek 
povečanega povpraševanja občutili na 
naši nabavni strani. Cene embalaže, 
prevozov, legirnih elementov, energije in 
storitev so nepredstavljivo narasle. Zaradi 
povečanega povpraševanja je občasno pri-
hajalo tudi do manjših težav v dobavah. Z 
rastjo povpraševanja se je povečevala tudi 
potreba po financiranju zalog, terjatev in 
proizvodnje. Tako smo morali tudi na tem 
področju odreagirati hitro in učinkovito z 
vključevanjem dodatnih virov financiranja 
v poslovanje.
ANDREJ: Koronski ukrepi niso bistveno 
vplivali na poslovanje sistema, smo pa v 
drugem polletju tudi mi občutili posledice 
krize pomanjkanja čipov v avtomobilski 
industriji. Naši kupci iz te panoge nam 

VSE TRI divizije so  
poslovalE nadpovprečno
Stebri, cilji in strateške usmeritve
Tekst: Nina Potočnik, direktorica družbe Kadring
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BESEDA IZVRŠNIH DIREKTORJEV

namreč na kratek rok prestavljajo ali 
celo odpovedujejo določena naročila, kar 
zmanjšuje zasedenost določenih proizvod-
nih kapacitet.

KAKO STE ZADOVOLJNI S POSLO-
VANJEM POSAMEZNIH DIVIZIJ?
ANDREJ: Vse tri divizije poslujejo skladno 
s pričakovanji. Kljub zgoraj omenjenim 
težavam pri kupcih v avtomobilski indus-
triji pričakujemo, da bomo izpolnili letne 
plane proizvodnje in prodaje. Livarništvo 
odlično opravlja svojo vlogo zagotavljanja 
ustrezne surovine ostalima divizijama. 
Divizija valjarništvo se že vse leto srečuje s 
stalnim povpraševanjem in stanje na trgih 
dobro izkorišča na vseh lokacijah. V času 
slabšega povpraševanja v letu 2020 smo 
se strateško lotili posodobitve oziroma 
nadgradnje proizvodne opreme, kar smo 
letos izvrstno unovčili.
IRENA: Stiskalništvo z industrijskimi kup-
ci vzdržuje trajno stabilnost, s trgovino 
pa regulira poslovanje. Žal smo imeli v 
obdobju največjega povpraševanja smolo 
zaradi strojeloma na 35-MN stiskalnici, 

zaradi česar smo izgubili določen po-
tencial. Kot že rečeno, se v drugem delu 
leta spopadamo z izzivi v avtomobilski 
industriji, kar se čuti tudi v družbi Im-
pol-FinAl. V vsakem primeru pričakujemo 
dober poslovni rezultat, še posebej pa 
smo veseli, da je poslovanje zelo uspešno 
v obeh divizijah, kar se je zgodilo prvič v 
zgodovini.

KJE ŠE NISMO DOSEGLI ŽELENIH 
CILJEV? KATERE ORGANIZACIJSKE 
SPREMEMBE NAČRTUJETE V PRI-
HODNJEM OBDOBJU?
ANDREJ: Pri projektu »Odličnost« imamo 
še ogromno nerealiziranih ciljev, ki so v 
tem trenutku vsi povezani z učinkovitostjo 
procesov s poudarkom na proizvodnji, 
kakovosti, prodaji, logistiki, človeških 
virih, informatiki in logistiki. Učinkovitost 
je edina pot, ki nas dela konkurenčne in 
nam zagotavlja obstoj na dolgi rok. 
IRENA: Bistvenih organizacijskih spre-
memb v kratkoročnem obdobju ne pred-
videvamo, vsaj načrtno ne. Bomo pa uved-
li dodatne nove procese oziroma okrepili 
obstoječe, in sicer logistiko, kontroling, 
kakovost in vitko pisarno.

CILJ ZA NADALJNJE OBDOBJE JE 
DOSEČI DODANO VREDNOST PO 
ZAPOSLENEM V VIŠINI 80.000 EUR. 
KATERE BODO KLJUČNE AKTIVNOS-
TI ZA DOSEGANJE TEGA CILJA?
IRENA: Glede na omejitve na nabavnem 
in prodajnem trgu bomo največ pozor-
nosti namenjali daljšanju proizvodnih 
verig in ne toliko količinam. Verigo želimo 
daljšati tako na začetku kot tudi na koncu 

obstoječih procesov. To ne velja samo za 
finalizirane izdelke, katerih količino bomo 
povečali za sto odstotkov, ampak pred-
vsem za izdelke, ki jih že danes proizvaja-
mo na način, da bomo v proizvodni proces 
vključili še več livarniških kapacitet. 
ANDREJ: To nam bo omogočilo vkl-
jučevanje višjega deleža sekundarnih 
surovin, ki so cenovno ugodnejše. Istočas-
no bomo razvijali izdelke z višjo dodano 
vrednostjo in optimirali procese.

ENA IZMED PRIORITET V STRATEGIJI 
JE TUDI TRAJNOST POSLOVANJA. 
KATERE CILJE NAMERAVAMO REALI-
ZIRATI V LETU 2022?
ANDREJ: Pričenjamo z uporabo zelen-
ega aluminija z ogljičnim odtisom, ki je 
manjši od štirih kilogramov na kilogram 
proizvedenega aluminija. Za primerjavo – 
klasični postopki  povzročijo med devet in 
šestnajst kilogramov izpusta ogljikovega 
dioksida na kilogram proizvodnje alumini-
ja. Prav tako pričenjamo z uporabo zelene 
električne energije z ogljičnim odtisom 0 
kg/kWh, medtem ko je pri klasični elektri-
ki 0,6 kg CO2/kWh izpusta.
IRENA: Vzpostaviti moramo informacijski 
sistem za spremljanje ogljičnega odti-
sa naših polizdelkov. Izdelati moramo 
analize LCA za skupine izdelkov iz Impola 
Seval. Prav tako bomo pripravili študijo 
izvedljivosti namestitve solarnih panelov 
v družbi Impol-TLM. Če bo možno, bomo 
ponovno izvedli tradicionalne dogodke, 
namenjene sedanjim in bivšim zaposlen-
im. Načrtujemo tudi naložbe v opremo za 
zmanjševanje vplivov na okolje. 

• Uspešno zadovoljevanje 
potreb kupcev: kljub enorm-
nemu povpraševanju in 
omejenim kapacitetam so bili 
vsi naši kupci zadovoljni, saj 
nismo imeli nobenega prime-
ra eskalacije.

• Zagotavljanje likvidnosti: 
nemoteno smo zagotavljali 
likvidna sredstva kljub 40-ods-
totnemu povečanju obratnega 
kapitala.

• Zmanjšanje reklamacij: vred-
nost priznanih reklamacij smo 
zmanjšali za 50 odstotkov.

• Napredek projektov v diviziji 
stiskalništvo: uspešno smo 
štiri projekte TIER 1 pripel-
jali v proizvodno fazo (BMW, 
Daimler, Nemak).

• Organizacijska kultura: 
z izbiro nadpovprečno in 
podpovprečno uspešnih 
sodelavcev smo spremenili 
naš način razmišljanja.

Na vsakem področju oziroma v 
vsakem procesu lahko opazimo 
izboljšave. Nekatere so vidne 
bolj, nekatere malo manj, vsem 
skrbnikom oz. lastnikom proce-
som pa moramo vsekakor izkazati 
priznanje.
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Višati želimo delež sekundarnih 
surovin in hkrati razvijati izdelke z 
višjo dodano vrednostjo
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Leto 2021 se je začelo z izjemnim 
povpraševanjem po izdelkih v diviziji 
stiskalništvo. Direktor divizije mag. 
Urh Knuplež je podrobneje pred-
stavil poslovanje, izzive in načrte za 
prihodnost.

KAJ JE BILO LETA 2021 V DIVIZIJI 
STISKALNIŠTVO V  OSPREDJU?
Leto 2021 se je začelo z visokim 
povpraševanjem, zato smo si zastavili 
ambiciozne načrte, ki smo jih želeli še 
preseči. Količina naročil je rasla in doseg-
la vrhunec v drugem četrtletju, ko smo v 
Impolu PCP proizvedli več kot 8.000 ton 
na mesec. Nekje v drugi polovici leta smo 
pričeli zaznavati ohlajanje na avtomo-
bilskem trgu, ki je bilo posledica poman-
jkanja polprevodnikov pri naših končnih 
odjemalcih in količina naročil na našem 
najpomembnejšem segmentu je začela 
upadati. Zato smo morali na nekaterih 
strojih zmanjšati število izmen in proiz-
vodnjo prilagoditi odpoklicem. Hkrati 
smo proizvodnjo preusmerjali v druge 
programe z boljšim povpraševanjem, kot 
so npr. vlečene palice. Imeli smo tudi ne-
kaj smole, saj se nam je v času največjega 
povpraševanja pokvarila 35-MN indirek-
tna stiskalnica. Kljub vsem navedenim 

izzivom bomo v Impolu PCP realizirali 
proizvodnjo v višini 88.500 ton, kar pome-

ni 98-odstotno realizacijo letnega plana. V 
sestrskih podjetjih Impol-FinAl in Stampal 
SB bomo letni plan proizvodnje reali-
zirali in tudi presegli. Predvsem v družbi 
Stampal SB smo imeli izjemno visok obseg 
naročil, kar se bo očitno nadaljevalo tudi 
v letu 2022.

KATERIH JE PET GLAVNIH PROJEK-
TOV, KI SO SE LETOS ODVIJALI V 
DIVIZIJI STISKALNIŠTVO?
1. Dvig nivoja kakovosti: Predvsem v Im-
polu PCP in Impolu-FinAl smo se močno 
trudili, da smo vsa odstopanja odkrili 
čim prej oziroma na mestu nastanka. 
Hkrati smo krepili še končno kontrolo, da 
neustrezen material ne bi prišel do naših 
kupcev.
2. Optimizacija procesa iztiskanja na 
25-MN stiskalnici: Največje količine 
proizvodnje v Impolu- FinAl smo načr-
tovali na projektu Samsung, kar se je 
izkazalo za pravilno, zato smo poskusili 
čim bolj optimirati proces iztiskanja na 
25-MN stiskalnici in transporta surovcev v 
Impolu-FinAl ter tam mehansko obdelati 
in odpremiti zahtevano število kosov. 
Dokončali smo tudi namestitev strojev in 
zagnali proizvodnjo na treh drugih projek-
tih za dva renomirana kupca, to sta BMW 

Rekordna realizacija 
stiskalništva
Iztiskane palice nadomeščamo z litimi
Tekst: Nina Potočnik, direktorica družbe Kadring

stiskalništvo

“Obeti za leto 2022 so 
trenutno zelo dobri, nivo 
povpraševanja po naših 
izdelkih z izjemo kupcev 
v avtomobilski industriji 

je trenutno visok, zato 
predvidevamo dober 
začetek novega kole-

darskega leta. ”
mag. Urh Knuplež, direktor divizije 
stiskalništvo in družbe Impol PCP
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in Daimler. Predvsem na projektih za kup-
ca BMW nas v prihajajočem letu čaka še 
veliko dela, saj je na enem predvidena tudi 
stoodstotna širitev obsega proizvodnje.
3. Porast proizvodnje vlečenih palic: 
Večletni trend upadanja proizvedenih 
letnih količin vlečenih palic nam je že 
lani predstavljal izziv, vendar se je zaradi 
zahtevne tržne situacije, ki je bila posledi-
ca pandemije, trend upadanja nadaljeval. 
Letos smo predvsem v drugi polovici leta 
veliko pozornosti posvetili optimizaciji 
proizvodnih kapacitet in nadgradnji tre-
nutne razpoložljivosti strojev. Letos bomo 
proizvedli in prodali več kot 8.000 ton 
vlečenih palic, izziv za leto 2022 pa ostaja 
10.000 ton proizvodnje ob predpostavki, 
da na trgu ne bo večjih pretresov.
4. Lite palice: Nenehna težnja po cenitvi 
proizvodnje avtomobilov še naprej po-

spešuje povpraševanje po litih palicah za 
kovanje, zato smo se že pred leti odločili, 
da portfelj naših izdelkov razširimo z 
litjem in mehansko obdelavo litih palic. 
Opremo bomo montirali v prvi polovici 
naslednjega leta. Za letos se lahko pohvali-
mo, da smo že uspešno sklenili prvi posel.
5. Porast obsega poslovanja Stampala 
SB: Družba Stampal SB se že kar nekaj 
časa sooča s povečanim obsegom naročil 
za obstoječe projekte in s povečanim ob-
segom povpraševanj za nove in obstoječe 
projekte, saj nekateri kupci zaradi lažjega 
obvladovanja nabavnih verig proizvodnjo 
z Daljnega vzhoda ponovno selijo v Evro-
po. Ker ne gre le za povečevanje obsega 
poslovanja, ampak večinoma tudi za 
izdelke z visoko dodano vrednostjo, smo 
se odločili za širitev proizvodnih kapacitet 
v Stampalu SB. Obstoječo halo bomo do-

impol pcp

 PP cevarna PP profili PP Alumobil

Doseganje 
planov v 2021 

(jan-nov)

27.416 ton, 98,5 % 26.110/25.454 ton, 97,5 % 29.468 ton, 104 %

Glavne 
spremembe 

v 2021

Izdelki različnih dimenzij (5-180 
mm), zlitin in oblik. Izdelava 
vlečenih palic dimenzij 5-76 
mm.

Dodelani izdelki, izdelki za 
avtomobilsko industrijo, izdelki 
z zahtevami po dekorativni 
površini, izdelki zahtevnih oblik 
in dimenzijskih razredov.

Izdelava izdelkov za avtomo-
bilsko industrijo.

Največji izzivi 
v 2021

Sprememba asortimana iz 
stiskanih v vlečene izdelke.

Zaposlovanje, usposabljanje 
novozaposlenih.

Prilagajanje planov negotovemu 
avtomobilskemu trgu.

Priložnosti za 
izboljšave 

v 2022

Optimizacije procesov  in 
povečanje količine izdelave 
vlečenih palic.

Optimiranje in avtomatiziranje 
procesa, nadgradnje, optimi-
zacije posameznih modulov 
informacijskega procesa.

Optimizacija tehnologij za nove 
izdelke.

Najbolje 
prodajani 

izdelki

Vlečene palice. Izdelki za finalizacijo, program 
kupca Heroal, 
izdelki z dekorativno površino.

• Izdelki za avtomobilsko 
industrijo.

Naložbe v 2021

Ravnalni stroj, avtomatska šilna 
linija, posodobitev kalilnice po 
zahtevah letalskega standarda.

Branje QR-kode v skladišču 
surovine, tehtanje materiala na 
končni žagi, sprememba fiksne 
žage v premikajočo na 28-MN 
stiskalnici, nadgradnja, posodo-
bitev videonadzornih sistemov.

Avtomatsko štemplanje palic,
poravnava palic pred paki-
ranjem, odsesovanje na žagi 
elumatec 2 (predvideno konec 
tega leta).

Cilji za 2022

Proizvesti 31.000 ton izdelkov, 
od tega 10.850 ton vlečenih 
palic.

Dokončati optimizacijo pakiran-
ja, implementacija Shop Floor 
Managementa, urediti lokacije 
surovin, optimizacija procesa, 
dvigovanje delovne zavesti.

Realizacija plana v višini 31.000 
ton in uspešno dokončanje 
investicije projekta lite palice.

PROCESI:  poslovanje procesov v družbi Impol PCP

V letošnjem letu smo izboljšali 
kakovost naših izdelkov
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gradili z novo ladjo, ki nam bo omogočila 
podvojitev obstoječih kapacitet.

PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV IN 
OBSEŽNEJŠIH PROJEKTOV JE VED-
NO ZAHTEVNEJŠE. KAKO POTEKAJO 
TOVRSTNI PROJEKTI?
V letošnjem letu je bilo pridobivanje novih 
kupcev še posebej oteženo, saj so bile naše 
kapacitete večino časa zasedene. Obstoječi 
kupci so zahtevali več od napovedi, ki so 
jih podali konec lanskega leta, ko okrevan-
je po pandemiji še ni bilo tako očitno, 
zaradi nepredvidljivih razmer na trgu, 
predvsem v avtomobilski industriji, pa so 
bili pričakovani dobavni roki veliko krajši. 
Prejemali smo veliko povpraševanj, ki pa 
so zahtevala nemogoče kratke dobavne 
roke,  zato smo se osredotočali predvsem 
na dolgoročnejše projekte in med drugim 
pričeli sodelovati tudi s konkurentom 
Constellium, ki naše šivne cevi dobavlja 
ameriški tovarni BMW.
V Impolu-FinAl smo pričeli s serijs-
ko proizvodnjo za kupca BMW. Gre za 
ogromen preskok v pristopu, načinu 
razmišljanja in razumevanju zahtev kup-
ca. Seveda krivulje učenja na tem področ-
ju še zdaleč nismo dosegli. Na koncu naj 
dodam še, da smo na trgu izjemno uspeš-
no nastopili in relativno dobro izkoristili 
ponujene tržne priložnosti, kar se odraža 
tudi v poslovnem rezultatu divizije.

NA KATERE TRI DOSEŽKE 
PRETEKLEGA LETA STE NAJBOLJ 
PONOSNI?
1. Rekorden obseg realizacije proizvodnje, 
ki smo jo v primerjavi z letom 2019 pov-
ečali za 6.500 ton. 
2. Ustavitev padca prodaje vlečenih palic.
3. Uspešen pričetek serijske proizvodnje 
za kupca BMW v vlogi dobavitelja Tier 1. 

KAJ VAM JE LETOS PREDSTAVLJALO 
NAJVEČJE IZZIVE?
Strojelom: Kljub odličnim tržnim 
razmeram, ki so vladale večji del leta, smo 
se srečevali tudi s številnimi izzivi. Večji 
izziv je bil gotovo okvara 35-MN indirek-
tne stiskalnice v marcu. Gre za edino 
stiskalnico tega tipa v Impolu, zato je bilo 
še posebej zahtevno iskati alternativne 
poti za izdelke, ki so večinoma namen-
jeni kupcem v avtomobilski industriji. 
Po sanaciji, ki jo bomo sicer zaključili 
med prihajajočimi remonti z zamenjavo 
počenega dela, smo se še kar nekaj časa 
soočali z zamudami do kupcev, ki smo jih 

odpravili šele meseca septembra.
Upad odpoklicev v avtomobilski indus-
triji: Težave z dobavami polprevodnikov 
proizvajalcem motornih vozil so se 
intenzivno kazale tudi pri nas, še posebej 
v drugi polovici leta, ko smo predvsem v 
PP Alumobil in Impolu-FinAl zaznali upad 
naročil. Na nekaterih stiskalnicah smo 
morali preiti na triizmensko delo. Nivo 
naročil je bil izjemno nestabilen, kupci so 
pričakovali kratke dobavne roke in izred-
no prilagodljivost.
Informacijska podpora: Tudi področje in-
formacijske tehnologije nam je prinašalo 
nepričakovane izzive. Sledenje logističnim 
(odpoklici, dokumentacija) in kakovost-
nim zahtevam kupcev (merilni protokol) 
so le nekatere teme, ki jim bomo morali v 
prihodnosti nameniti ogromno pozornos-
ti. Dvig nivoja informacijske podpore je po 
mojem osebnem prepričanju eden izmed 
največjih izzivov za bližnjo prihodnost.

KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022? KAKŠNI SO OBETI?
Obeti za leto 2022 so trenutno zelo dobri, 
nivo povpraševanja po naših izdelkih z 
izjemo kupcev v avtomobilski industriji 
je trenutno visok, zato predvidevamo 
dober začetek novega koledarskega leta. 
Iz preteklih izkušenj smo se naučili, da 
so globalni trgi zelo nepredvidljivi, da 
jih že na videz majhne zadeve vržejo iz 
ravnovesja in povzročijo nepredvidljive 
posledice, zato so dolgoročne napovedi 
zelo nehvaležne. Bistveno je, da vajeti trd-
no držimo v svojih rokah in smo nenehno 

pripravljeni na nove izzive. Izpostaviti bi 
želel še zaskrbljujočo statistiko na področ-
ju varstva in zdravja pri delu, predvsem v 
Impolu PCP. Letos smo zabeležili nezav-
idljivo veliko število nezgod, v primerjavi 
z letom 2020 smo skupno število celo pre-
segli. Vse nezgode so bile na srečo sicer 
lažje narave, vendar nam bo to področje 
izzive prinašalo še v prihodnjem letu, ko 
bodo potrebne temeljite spremembe v 
razumevanju in sprejemanju varnostnih 
navodil s strani vseh zaposlenih. 

Obeti za leto 2022 so trenutno zelo 
dobri, nivo povpraševanja po naših 
izdelkih z izjemo kupcev v avtomobil-
ski industriji je trenutno visok

V Impolu-FinAl smo pričeli s seri-
jsko proizvodnjo za kupca BMW
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impol-FINAL

Direktor družbe Darko Vranešević je 
pojasnil pestro dogajanje v družbi 
Impol-FinAl v iztekajočem se letu.

KAJ JE ZAZNAMOVALO LETO 2021 V 
IMPOLU-FINAL?
V Impolu-FinAl so leto zaznamovali 
naslednji dosežki:
• reorganizacija organizacijske struk-

ture s ciljem, da izpolnjujemo stan-
darde in pričakovanja v avtomobilski 
industriji;

• uspešen mlad tim, ki je kos izzivom, 
s katerimi nas soočajo zahtevni kupci 
in industrija;

• naglo povečanje zaposlenih za približ-
no 70 odstotkov od januarja do konca 
leta;

• eksponentno povečanje realizacije za 
približno 250 odstotkov; 

• zadovoljstvo večine kupcev z našo 
storitvijo (DPI - delivery performance 
indicator) oz. zadovoljstvo kupcev z 
rednimi dobavami, ki prvič od usta-
novitve družbe znaša 100 odstotkov.  

KATERE IZDELKE TRENUTNO IZDE-
LUJETE IN KAKŠNI SO OBETI ZA 
PRIHODNJE LETO?
Trenutno imamo v proizvodnem portfel-

ju večinoma izdelke, ki spadajo v družino 
izdelkov Cevi in Profili (izdelki DI). V 
prihodnjem letu je cilj, da usvojimo vse 
nove projekte za zagotavljanje serijskih 
pogojev glede kakovosti in produktiv-
nosti. Obeti so zelo pozitivni. Kupca 
BMW in Samsung SDI povprašujeta po 
sodelovanju na novih projektih, kar kaže 
na dobro in uspešno delovanje skupine 
Impol. Letos smo pričeli tudi s produkci-
jo odkovkov DI oz. sodelujemo z družbo 
Stampal SB, kjer vidim velik potencial, 
predvsem za divizijsko sodelovanje med 
vsemi družbami.

NA KATERE TRI DOSEŽKE 
PRETEKLEGA LETA STE NAJBOLJ 
PONOSNI?
Moramo se zavedati, da je ekipa v Impo-
lu-FinAl dokaj mlada in se šele oblikuje. 
Če upoštevamo kazalnike, ki jih dosega-
mo, nam je to lahko v še večje zadovol-
jstvo in ponos. Ob tej priložnosti se vsem 
zahvaljujem za požrtvovalno, proaktivno 
in predano delo. Omenil bi rad še us-
pešno opravljene validacije proizvodnih 
procesov oz. presoje kupcev Mercedes, 
Nemak in Samsung SDI, kjer smo rangi-
rani kot dobavitelj A oz. B, kar je zaradi 
mlade ekipe še večji uspeh. Uspešno smo 

Kupci nas prepoznavajo kot 
strateškega dobavitelja
Uspešno smo prestali validacije Mercedesa, Nemaka in Samsunga SDI
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

“Usmerili se bomo v 
uspešno in dobro med-
sebojno sodelovanje v 
družbi Impol-FinAl in 

drugih hčerinskih druž-
bah. Vsekakor bo tudi 
pomembno, da vsem 

kupcem še naprej nudi-
mo dober servis, da bodo 
Impol prepoznavali kot 
strateškega dobavitelja.”

Darko Vranešević, direktor družbe  
Impol-FinAl
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Impol-final

Direktor družbe dr. Varužan 
Kevorkijan je pojasnil dogajanje v 
družbi Impol R in R v iztekajočem 
se letu.

KAJ JE VPLIVALO NA POSLOVANJE 
DRUŽBE LETA 2021?
Na poslovanje družbe so vplivali šte-
vilni dejavniki, ki so bili v veliki meri 
povezani s pandemijo. Ta je povzročila 
upad naročil nekaterih storitev družbe, 
obenem pa se je povečal obseg dru-
gih storitev. Naši ključni izzivi so bili 
pogosto nihanje obsega naročil, strožje 
zahteve za kakovost naših storitev, 
sprotno prilagajanje zahtevam kupcev 
in vse krajši roki za podajanje rezultatov 
analiz. Soočali smo se tudi s povečanim 
obsegom bolniških odsotnosti. Stalen 
izziv pa je bilo zagotavljanje varnega 
dela oz. preprečevanje okužb zaposlen-
ih s covid-19.
Nekaj zaposlenih v družbi nas je zapus-
tilo, med drugim tudi ključni kader, 
kar smo uspešno prebrodili z zaposlo-
vanjem novih strokovnjakov in opti-

miziranjem podprocesov. Tako bomo 
imeli konec leta 41 zaposlenih, kar je za 
dva zaposlena manj kot na začetku leta. 
Enako število zaposlenih bomo skušali 
ohraniti tudi v letu 2022.

KATERIH PET GLAVNIH PROJEK-
TOV SE JE LETOS ODVIJALO PRI 
VAS?
Kot najpomembnejše projekte lahko 
izpostavimo:
• načrtovanje in implementacija 

naprednih metod priprave okrog-
lih in ploščatih epruvet za natezni 
preizkus,

• vpeljava meroslovnih orodij za 
zagotavljanje kakovosti meritev, 

• projektno sodelovanje na področju 
sistema ravnanja z okoljem (SRO) 
s poudarkom na razogljičenju 
proizvodnje,

• učinkovito preverjanje skladnosti pro-
cesnih poti z zahtevami standardov,

• posodobitev informacijske teh-
nologije krmiljenja peči za toplotne 
obdelave.

Leto 2021: kadrovske 
krepitve in  
posodobitve opreme 
Presegli bomo letni plan
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

se certificirali po standardih IATF 16949, 
ISO 9001, 14001 in 45001. S tem smo tudi 
dokazali pravo smer razvoja naše družbe. 
 
KAJ VAM JE LETOS PREDSTAVLJALO 
NAJVEČJE IZZIVE?
Kot sem že omenil na začetku, smo se 
trudili obdržati vzdržno in kontrolirano 
poslovanje ob zelo hitri rasti podjetja. Ob 
takšni rasti obstaja nevarnost nevzdržnega 
delovanja in neuspešno delujoče orga-
nizacije, ki lahko posledično ogrozi tudi 
dobave končnim kupcem. Izziv je bilo tudi 
usklajevanje med velikimi pričakovanji 
kupcev, mlado delujočo organizacijsko 
strukturo in pričakovanji vrhnjega vodstva 
in upravnega odbora. Ni bilo vedno enos-
tavno, vendar mislim, da nam je uspelo. 

KATERE SO BILE GLAVNE SPREMEM-
BE, KI STE JIH LETOS SPREJELI?
Spremembe so bile predvsem organizaci-
jske, in sicer uvedba predstavnikov kako-
vosti, procesne tehnologije, vzdrževanja 
po izmenah s ciljem čim boljše podpore 
proizvodnji. Vzpostavili smo skladišč-
no-regalno poslovanje, povečali ekipo na 
planiranju, ki prevzema vedno pomem-
bnejšo in odgovornejšo vlogo kakor tudi 
sistemsko spremljanje delovanja dobavi-
teljev. Pridružili sta se nam tudi novi vodja 
kakovosti in proizvodnje.
 
KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022? KAKŠNI SO OBETI?
Obeti so dobri, polni novih izzivov in 
realizacije strategije za leto 2022. Usmerili 
se bomo v uspešno in dobro medsebojno 
sodelovanje v družbi Impol-FinAl in dru-
gih hčerinskih družbah. Vsekakor bo tudi 
pomembno, da vsem kupcem še naprej 
nudimo dober servis, da bodo Impol pre-
poznavali kot strateškega dobavitelja. 

Letos smo uvedli veliko 
organizacijskih sprememb
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NA KATERE TRI DOSEŽKE PRETEKLE-
GA LETA STE NAJBOLJ PONOSNI?
Preseganje letnega plana: Na osnovi 
rezultatov, ki smo jih dosegli od januarja 
do oktobra 2021, verjamem, da bomo 
presegli letni plan. 
Leto brez delovnih nezgod: Upam, da jih 
tudi do konca leta ne bo. Brez dvoma je to 
rezultat aktivnega preprečevanja delovnih 
nezgod, izvajanja rednih linijskih nadzo-
rov in večje ozaveščenosti zaposlenih o 
pomenu varnega dela. Tudi pri izbiri nove 
opreme stremimo k izboljšanju pogojev 
varnega dela, predvsem pri izvajanju 
operacij, ki lahko predstavljajo večja 
tveganja.
1 koristen predlog na zaposlenega: 
Konec oktobra 2021 je delež koristnih 
predlogov na zaposlenega znašal že 89 
odstotkov, zato verjamem, da bomo doseg-
li zastavljen letni cilj: 1 koristni predlog na 
zaposlenega. Družba Impol R in R je bila 
tudi prejemnica dveh srebrnih priznanj za 
inovacije Podravja 2021.

KATERE SO BILE TRI GLAVNE SPRE-
MEMBE, KI STE JIH VPELJALI LETOS?
Kadrovske krepitve: Ključni proces 
družbe, tj. preizkušanje in certificiranje, 
smo kadrovsko močno okrepili. Ta proces 
je sestavljen iz štirih podprocesov: me-
hansko in toplotno preizkušanje, meta-
lografija, kemija in certificiranje. Vodenje 
procesa je z letom 2021 prevzel Sandi Žist. 

Kadrovsko smo najbolj okrepili procesni 
inženiring v podprocesu mehanskega 
in toplotnega preizkušanja. Področje 
priprave preizkušancev je prevzel David 
Vratuša, področje preizkušanja pa Tomaž 
Junež. V metalografiji smo zaposlili nove-
ga procesnega inženirja dr. Božo Skelo in 
v procesu kemije mag. Simona Madžar-
ca. Kadrovske okrepitve smo izvedli na 
podlagi prezaposlitev štirih sodelavcev v 
preostale družbe skupine Impol.
Posodobitev opreme: Nadaljevali smo s 
projektom posodobitve opreme. V letu 
2021 smo pridobili nov optični emisijski 
spektrometer. Pohvalimo se lahko, da gre 
za verjetno enega najsodobnejših instru-
mentov te vrste, ki je trenutno dostopen 
na trgu. V mehanskem in toplotnem labo-
ratoriju smo veliko investirali v opremo za 
razrez in strojno obdelavo preizkušancev 
ter pridobitev novih delovnih prostorov za 
izvajanje naštetih operacij. Na področju 
toplotnih obdelav smo skupaj z družbo 
Impol PCP posodobili informacijski 
sistem za krmiljenje peči, kar predstavlja 
delno avtomatizacijo in znatno zmanjšuje 
vpliv operaterja. V kemijskem laboratoriju 
smo uspešno implementirali novo metodo 
določanja vlage v valjarniških oljih in 
pridobili potrebno opremo.
Organizacijske in metodološke spre-
membe na področju kakovosti dela 
zaposlenih: Uvedli smo niz organizaci-
jskih in metodoloških sprememb na 
področju spremljanja, analiziranja in 
dviga kakovosti dela zaposlenih s ciljem 
zmanjševanja vpliva človeškega faktorja. 
Ker naše delo ni avtomatizirano, je zman-
jšanje človeškega faktorja ključno za dvig 
kakovosti našega dela. Na tem področju 
beležimo opazne izboljšave, kar so pre-
poznali tudi neodvisni tuji presojevalci, a 

imamo kljub temu še veliko možnosti za 
izboljšave. 

KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022? KAKŠNI SO OBETI?
V letu 2022 želimo pričeti s širjenjem 
poslovnih prostorov, saj je ta nujna za nad-
aljnji razvoj družbe. Projekt smo pripravili 
že leta 2021 in upamo, da bo prepoznan 
kot ena izmed prioritet skupine.
Plan za leto 2022 predvideva rast obsega 
storitev, ki bi presegel predkoronsko ra-
ven. Veliko se bomo ukvarjali tudi z racio-
nalizacijo stroškov poslovanja in dvigom 
kakovosti dela zaposlenih.
Med pomembnejše razvojne projekte in 
cilje za leto 2022 sodijo:
• nadaljevanje projekta stalnih izbol-

jšav na področju dviga kakovosti 
storitev neodvisnega preizkušanja, 

• izboljšave na področju certificiranja 
s poudarkom na zahtevah za izdajo 
certifikatov,

• vpeljava naprednih orodij preverjanja 
sledljivosti procesnih poti, 

• razvoj in implementacija novih metod 
preizkušanja: 
• elektrokemijske metode ugotavl-

janja korozijske obstojnosti 
aluminijevih zlitin in izdelkov 
(barvanih trakov),

• razvoj tipskih etalonov za 
določanje kemične sestave alu-
minijevih zlitin z optično emisijs-
ko spektroskopijo, 

• nadaljevanje projekta akreditacije 
izbranih postopkov preizkušanja, 

• inoviranje na področju razogljičenja 
aluminijske panoge, in sicer zajetje 
CO2,

• sodelovanje v RR projektih skupine. 

“Družba Impol R in R je bila 
prejemnica dveh srebrnih 

priznanj za inovacije Podravja 
2021.”

dr. Varužan Kevorkijan, direktor družbe  
Impol R in R

Na področju kvantometrskih analiz smo v mese-
cu juliju prevzeli nov kvantometer Spectro
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LIVARNIŠTVO

Jure Čretnik, direktor divizije livar-
ništvo, je zelo zadovoljen z obsegom 
proizvodnje litih izdelkov.

KAKO OCENJUJETE POSLOVANJE 
DRUŽBE IMPOL LLT V LETU 2021?
Za nami je eno najuspešnejših let, ki ga 
bomo zaključili z rekordnimi proizve-
denimi količinami, in sicer okoli 150.000 
ton. To je 13 odstotkov več, kot je do sedaj 
znašala največja letna proizvodnja. Potrebe 
po livarniških izdelkih so bile večino časa 
večje od kapacitet, zato smo lahko opti-
malno zasedli proizvodne kapacitete. V 
drugi polovici leta se je sicer ponovil lanski 
scenarij. Ponovno je pričelo primanjkovati 
ustreznih sekundarnih surovin aluminija 
in legirnih elementov, kar je bolj kot na 
produktivnost proizvodnje vplivalo na 
finančni rezultat družbe. Na področju ka-
kovosti smo uspešno zaključili zastavljene 
naloge. S tem smo ponovno sledili zastavl-
jenim ciljem nižanja pretočnega faktorja in 
izboljšanja kazalnikov kakovosti.  

NA KATERE DOSEŽKE PRETEKLEGA 
LETA STE NAJBOLJ PONOSNI?
Poleg letošnjih rekordnih proizvedenih 
količin smo ponosni tudi na projekt litih 

palic. S prvim litjem smo sicer pričeli 
že v lanskem letu, ko smo odlili prve 
količine v premeru 107 mm. V letošnjem 
letu smo uspešno usvojili še litje premera 
72 mm. Zaradi zavzetosti in sodelovanja 
zaposlenih v proizvodnji, procesnem 
inženiringu in vzdrževanju smo palice 
v premeru 72 mm uspešno odlili že ob 
prvem litju. Konec leta smo na liniji za 
homogeniziranje vgradili opremo za 
sledenje zaporednim številkam drogov iz 
livnih strojev, s čimer smo vključili zadnji 
manjkajoči člen pri zagotavljanju celovite 
sledljivosti. Sledljivost naših izdelkov 
tako zagotavljamo čez celotni proizvodni 
proces, od skladišča vhodnih surovin do 
skladišča končnih izdelkov. 

KAJ JE BILO LETA 2021 V DIVIZIJI 
LIVARNIŠTVO V OSPREDJU?
Na divizijskem področju smo se največ 
vključevali v livarništvu v Impolu-TLM. 
Za obstoječo livarno smo s kolegi iz 
Impola-TLM že v začetku leta definirali 
naloge za dvig kakovosti in produktivno-
sti talilno-livne opreme. Kljub izvedenim 
aktivnostim z rezultati še ne moremo 
biti popolnoma zadovoljni in se bomo z 
izzivi srečevali tudi v prihodnjem letu. 

Posvečali smo se aktivnostim za izgradn-
jo nove livarne v Impolu-TLM. Projektno 
dokumentacijo za izgradnjo prve faze 
livarne smo v večji meri končali. Žal nam 
težavo predstavljajo birokratski postopki, 
zaradi česar še vedno nismo pridobili 
gradbenega dovoljenja. Optimistično 

Za divizijo livarništvo eno 
najuspešnejših let
Na divizijskem področju smo se največ vključevali v livarništvu v Impolu-TLM

Tekst: Nina Potočnik, direktorica družbe Kadring

• Rekonstrukcija linije za 
homogeniziranje dro-
gov 1 in 2, ki še poteka;

• prenova livarniškega 
informacijskega siste-
ma, ki še poteka;

• spremljanje proizvodnje 
in zastojev, ki prav tako 
poteka;

• avtomatsko merjen-
je vodika v talini med 
procesom litja;

• opremljenost saržirnih 
naprav na talilnih 
pečeh linije 2 in 4 s 
tehtalnimi celicami.
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pričakujemo, da ga bomo pridobili v 
prvi polovici naslednjega leta, v poletnih 
mesecih pa načrtujemo, da bomo pričeli 
z gradbenimi deli. 

KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022? KAKŠNI SO OBETI?
V naslednjem letu nas čaka precej izzivov. 
Naše glavne prioritetne naloge bodo na 
področju surovinske oskrbe. Osredotočali 
se bomo na zviševanje porabe oziroma 
vključevanje večjega deleža post-consum-
er odpada v naše izdelke. Gre za odpad, ki 

je zaključil življenjski ciklus in vpliva na 
nižanje ogljičnega odtisa naših izdelkov. 
Istočasno bomo iskali tudi načine, kako 
v proces vključevati kontaminiran pre- 
in post-consumer odpad. Ker v večini 
primerov direktno pretaljevanje kontam-
iniranega odpada na obstoječih talilnih 
pečeh ni možno, smo si zastavili naloge, 
da bomo iskali najboljše tehnologije za 
obdelavo teh vrst odpada pred procesom 
taljenja. 
Pričeli smo s projektom rekonstrukcije 
linije za homogeniziranje 1 in 2, s projek-
tom spremljanja proizvodnje in zastojev 
ter prenovo livarniškega informacijskega 
sistema. Zaradi kompleksnosti projektov 
bomo z aktivnostmi nadaljevali tudi v 

naslednjem letu, ko načrtujemo, da jih 
bomo tudi zaključili. Na področju inves-
ticij imamo v planu modernizacijo in-
dukcijske peči 3 in 4 ter širjenje skladišča 
vhodne surovine. Skladno s strategijo 
razvoja skupine v letu 2024 načrtujemo 
investicijo v dodatno linijo za homoge-
niziranje drogov. Da bomo lahko sledili 
časovnemu okvirju, bo v naslednjem letu 
treba pripraviti tehnične rešitve in potreb-
no projektno dokumentacijo. Implemen-
tirali bomo metode vitke proizvodnje na 
vsaj eni izmed talilno-livnih linij. 
Na divizijskem področju je prioriteta 
izgradnja nove livarne v Impolu-TLM in 
poenotenje tehnologij med vsemi livarna-
mi v sistemu skupine. 

“Letošnje leto bomo 
zaključili z rekord-

nimi proizvedenimi 
količinami, in sicer 
okoli 150.000 ton. To 
je 13 odstotkov več, 

kot je do sedaj znašala 
največja letna proiz-

vodnja.”
Jure Čretnik, direktor divizije livarništvo 

in družbe Impol LLT

Poleg rekordnih količin smo 
ponosni tudi na projekt litih palic
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VALJARNIŠTVO

Direktor divizije valjarništvo Tomaž 
Smolar je zadovoljen s poslovanjem 
v letu 2021, saj so uspešno povečali 
obseg povpraševanja po valjanih 
izdelkih in tudi zaključili zahtevne 
investicije.

KAJ JE BILO LETA 2021 V DIVIZIJI 
VALJARNIŠTVO V OSPREDJU?
Vsekakor dinamična rast trga in rast 
prodajnih marž, ki smo se je po lanskolet-
ni krizi še toliko bolj razveselili. Ukvarjali 
smo se tudi s hitro rastjo stroškov ener-

gentov, surovin in repromaterialov, kar 
smo do sedaj odlično obvladovali. 

KATERIH JE PET GLAVNIH PROJEK-
TOV, KI SO SE LETOS ODVIJALI V 
DIVIZIJI VALJARNIŠTVO?
• Rast povpraševanja po valjanih 

Dinamična rast valjarništva
Izboljšali smo kakovost izdelkov
Tekst: Nina Potočnik, direktorica družbe Kadring

“V letošnjem letu je bila 
realizacija odvisna od 

produktivnosti in kako-
vosti proizvodnega mik-
sa, saj je povpraševanje 
po izdelkih hitro raslo.”

Tomaž Smolar, direktor divizije val-
jarništvo in družbe Impol FT

 RRT FTT

Doseganje planov v 
2021

 113 %  101 %

Glavne strateške 
prednosti procesa

Učinkovitost nišne pro-
duktivnosti

Ponudba optimalnega 
miksa aluminijevih folij 

Glavne spremembe 
v 2021

Dvig obsega realizacije za 
20 %

Dvig obsega realizacije 
za 4 %

Največji izzivi v 
2021

Produktni miks Izboljšanje izkoristka 

Priložnosti za izbol-
jšave v 2022

Racionalizacija an-
gažiranih linij

Hitrost in produktivnost 
valjanja

Najbolj prodajani 
izdelki

Rebrasta pločevina vseh 
vzorcev

Folija za pokrovčke ra-
zličnih namembnosti

Cilji za 2022 Izboljšana ekonomika 
poslovanja

Izboljšana produktivnost

PROCESI:  poslovanje procesov v družbi Impol FT
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izdelkih in višanje prodaje valjanih 
izdelkov za več kot 15 odstotkov;

• sodelovanje v uspešni kampanji 
antidumpinga proti uvozu valjanih 
izdelkov in folij v Evropo;

• zaključek modernizacije tople val-
jarne V3 v Impolu Seval;

• zanesljivost realizacije proizvodnje v 
družbi Impol-TLM vse mesece letošn-
jega leta;

• rast produktivnosti za 18 odstotkov 
in izboljšanje kakovosti ter izkorist-
ka surovin v družbi Impol FT za 4 
odstotke. 

PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV IN 
OBSEŽNEJŠIH PROJEKTOV JE VED-
NO ZAHTEVNEJŠE. KAKO POTEKAJO 
TOVRSTNI PROJEKTI?
V letošnjem letu je bila realizacija odvisna 
od produktivnosti in kakovosti proiz-
vodnega miksa, saj je povpraševanje po 
izdelkih hitro raslo. Predvsem smo uspeli 
nekatere manj uspešne izdelke izločiti 
iz prodajnega miksa in jih nadomestiti z 
donosnejšimi. 

NA KATERE TRI DOSEŽKE 
PRETEKLEGA LETA STE NAJBOLJ 
PONOSNI?
Na izboljšanje obsega proizvodnje, proda-
je in kakovosti izdelkov.

KAJ VAM JE LETOS PREDSTAVLJALO 
NAJVEČJE IZZIVE?
Prenos rastočih stroškov poslovanja v 
prodajne cene, kar je neposredno vplivalo 
na likvidnost poslovanja in poslovni 
rezulat.

KATERE SO BILE GLAVNE SPREMEM-
BE, KI STE JIH LETOS UVEDLI?
Maksimiranje produktivnosti valjarn in 
razreznih linij Rl 6, MIDI in WT ter posto-
pno ustavljanje NRS, McKay in izsekoval-
nih linij.

KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022? KAKŠNI SO OBETI?
Poudarek bomo namenjali maksimizaciji 
outputa izdelkov z optimalnim izkorist-
kom in nadaljevali z ustavljanjem prej 
navedenih proizvodnih linij. 

impol FT

 Impol FT Impol Seval Impol-TLM Rondal

Doseganje 
planov v 2021

 106 %  100 %  102 %  104 %

Glavne 
strateške 
prednosti 

družbe

Raznolikost programa Miks valjanih izdelkov 
za distribucijo

Usklajenost kapacitet v 
skupini

Ponudba zlitinskih ron-
delic za industrijo

Glavne 
spremembe 

v 2021

Povečevanje produk-
tivnosti

Konsolidacija po re-
montu tople valjarne

Zanesljivost realizacije Nihanje povpraševanja

Največji izzivi 
v 2021

Prenos rastočih 
stroškov v prodajne 
cene

Pravočasnost dobav Produktivnost Zasedanje kapacitet

Priložnosti za 
izboljšave 

v 2022

Ekonomika poslovanja, 
produktivnost

Produktivnost ključnih 
linij

Produktivnost HV V22 Rast obsega trga

Najbolj 
prodajani 

izdelki

Folije, rebrasta pločevi-
na

Pločevine in barvani 
izdelki

Folije za prehranske 
kontejnerje

Rondelice za embalažo

Naložbe 
v 2021

Posoditev prezračevan-
ja hale, modernizacija 
skladišča folij (še čaka 
na potrditev UO)

Modernizacija TV V3 v 
vrednosti 20 milijonov 
evrov

V okviru investicijskega 
vzdrževanja

V okviru investicijskega 
vzdrževanja

Cilji za 2022 68.000 t (+2 %) 53.000 t (+4 %) 54.400 t (+7 %) 10.000 t (+5 %)

POUDARKI:  poslovanje posameznih družb v diviziji valjarništvo

Letos smo uspeli nekatere manj 
uspešne izdelke izločiti iz prodajnega 
miksa in jih nadomestiti z donosnejšimi

www.impol.si November-december 2021    21



Direktor družbe mag. Bojan Kropf 
zelo zadovoljen z doseženimi rezu-
ltati

KAKO STE ZADOVOLJNI Z REZULTA-
TI V LETU 2021?
V Impolu-TLM smo v prvih enajstih 
mesecih tega leta ustvarili rekorden 
obseg proizvodnje, in sicer smo proizv-
edli 111.550 ton. Vse procese smo dobro 
organizirali, za kar smo nagradili tudi 
zaposlene, ki so zaradi dobrih rezultatov 
ponovno prejeli mesečne stimulacije. 

KATERI SO BILI GLAVNI PROJEKTI, 
KI SO SE LETOS ODVIJALI PRI VAS?
• Priprava projektne dokumentacije za 

izgradnjo nove livarne.
• Avtomatizacija procesa tehnologije na 

valjarni V22.
 
NA KATERE DOSEŽKE PRETEKLEGA 
LETA STE NAJBOLJ PONOSNI?
Najbolj ponosni smo na doseganje planov. 
Realizirali smo več kot 60 tehnoloških 
projektov, s pomočjo katerih smo reševali 
ozka grla proizvodnje, izboljšali pretočni 
faktor in kakovost ter zmanjšali reklam-
acije. Izboljšalo se je timsko delo in 
sodelovanje med zaposlenimi, kar je ne-
posredno vplivalo na dosežene rezultate. 

Dosegli smo zastavljeni poslovni 
rezultat in planirani dobiček.
 
KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022?
Najpomembnejši cilj bo doseči zastavljene 
plane, še dodatno izboljšati kakovost in 
nadaljevati z realizacijo projekta nove 
livarne. 

impoL-TLM

Za nami je uspešno leto
Tekst: Nina Potočnik, direktorica družbe Kadring

 
Livarna Toplovaljani pro-

gram
Hladnovaljani 
program

Doseganje 
planov  

v 1-11/ 2021

 34.200 ton  65.190 ton  46.360 ton

Glavne 
strateške 
prednosti 

procesa

Surovinska neodvis-
nost.

Topla valjarna bo 
realizirala zastavl-
jeni letni plan in 
izdelala tudi med-
fazo za lažji začetek 
leta 2022.

V letu 2021 smo 
dosegli maksimalne 
količine folij, na 
letnem nivoju bomo 
presegli proizvodnjo 
15.000 ton. V hladni 
valjarni smo dosegli 
plane proizvodnje. 

Glavne 
spremembe 

v 2021

Povečanje produk-
tivnosti.
Prenova peči.
Namestitev Scade.

Dvig produktivnosti 
in kakovosti toplo-
valjanega traku. 
Povečanje števila 
kolobarjev iz 47 na 
52 dnevno.

Izboljšanje kakovo-
sti materiala.
Dvig kompetenc 
zaposlenih.

Največji 
izzivi 

v 2021

Povečanje produk-
tivnosti in razvoj 
kompetenc zapos-
lenih.

Zmanjšanje izmeta. Zagotavljanje visoke 
produktivnosti kljub 
težavam z absentiz-
mom.

Priložnosti za 
izboljšave v 

2022

Izboljšati tehnologi-
jo procesa.

Modernizacija/sta-
bilizacija valjarne.

Tehnološki napre-
dek in povečanje 
produktivnosti 
valjarn.

Najbolj 
prodajani 

izdelki

/  / Pločevine in trakovi 
serije 5xxx ter folije.

Cilji za 2022

Povečanje produk-
tivnosti za 6.000 
ton na leto, pričetek 
gradnje nove livar-
ne.

Povečanje produk-
tivnosti za 10.277 
ton na leto.
Zmanjšanje količine 
traku B.

Povečanje plana 
proizvodnje za 
4.400 ton na leto.  
 

POUDARKI:  poslovanje procesov v družbi Impol-TLM

“Izboljšalo se je timsko delo 
in sodelovanje med zaposlen-
imi, kar je neposredno vpliva-

lo na dosežene rezultate.”
mag. Bojan Kropf, direktor družbe  

Impol-TLM

V Impolu-TLM podrli rekordV Impolu-TLM podrli rekord
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impol infrastruktura

Direktor družbe Rafko Atelšek je 
podrobneje predstavil poslovan-
je, izzive in načrte za prihodnost v 
družbi Impol Infrastruktura.

KAKO OCENJUJETE LETO 2021? 
Letošnje leto je bilo na področju infras-
trukturnih projektov razdeljeno na dva 
polčasa. V prvi polovici leta smo intenziv-
no pripravljali projektno dokumentacijo 
za večje število projektov, v drugi polovici 
pa smo se lotili njihove izvedbe. Delno 
je to tudi posledica stanja v letu 2020, ko 
so bile zaradi težke gospodarske situacije 
investicije omejene.
V službi požarne varnosti smo pridobili 
nov nadzorni sistem, ki omogoča boljši 
pregled nad sistemom aktivnega javljanja 
požara za celotno industrijsko cono. Še 
večjo novost pričakujemo v letu 2022, ko 
dobimo že naročeno gasilsko vozilo.
Na področju energetike so nam največji 
izziv predstavljale podivjane cene ener-
gentov v drugi polovici leta. Na srečo smo 
večji del energije predhodno zakupili 
po fiksnih cenah. Variabilni del cen je 
občasno dosegal tudi petkrat višjo ceno od 
fiksno zakupljenih vrednosti, kar je imelo 
ogromen vpliv na končno ceno ne glede 
na sorazmerno majhne količine v prim-
erjavi s fiksnim zakupom.

KATERI SO VAŠI NAJVEČJI LETOŠNJI 
PROJEKTI?
V letu 2021 smo začeli izvajati dva projek-
ta, za katera smo se res dolgo trudili. To 
sta novi kablovod, ki poteka od RTP Slov-

enska Bistrica do GTP Impol, in zunanje 
parkirišče ob potoku. Oba projekta sta 
zelo pomembna za prihodnje delovanje 
skupine Impol.
Že vrsto let imamo težave z oskrbo z 
električno energijo, saj naši daljnovodi 
obratujejo na zgornji meji obratovalnih 
zmogljivosti. Kot najprimernejša rešitev 
se je izkazala izgradnja kablovoda v sklopu 
gradnje zahodne obvoznice Slovenska 
Bistrica. Investitor zahodne obvoznice 
je DRSI, investitor za kablovod je Impol. 
Kljub temu da je večji del projekta v rokah 
DRSI, smo se morali v Impolu v preteklih 
letih izredno zavzemati, da je bil projekt 
po upravni in finančni plati odobren. V 
letošnjem letu intenzivno potekajo grad-
bena dela na projektu. Dela sicer nekoliko 
zamujajo, naš del projekta je vezan na 
potek gradbenih del za obvoznico. Glede 
na trenutno stanje pri izvedbi kaže, da bo 
kablovod nameščen tik pred novim letom 
ali v začetku januarja.
Tudi aktivnosti za projekt izgradnje 
parkirišča ob potoku smo pričeli že 
vrsto let nazaj. Kar nekaj let je trajalo, da 
smo uspeli pridobiti ustrezna zemljišča. 
Tudi postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja je potekal eno leto in pol. Ob 
koncu poletja smo končno lahko pričeli 
z gradnjo. Večino del bomo zaključili do 
konca letošnjega leta, v februarju 2022 
pričakujemo, da bomo pridobili uporabno 
dovoljenje. 
Poleg navedenih projektov smo v drugi 
polovici leta začeli izvajati še štiri velike 
projekte. Gradnja hale Final 3 je že v 

zaključni fazi. Intenzivno potekajo dela 
na liniji za obdelavo palic za kovanje in 
obnova pisarn v aneksu Valjarna. Pričeli 
smo z izkopi za novo halo Stampal. Tu 
nam največjo težavo povzročajo upravni 
postopki.

KATERI SO TRIJE GLAVNI IZZIVI, KI 
VAS ČAKAJO V PRIHODNJEM LETU?
Vsekakor bo velik izziv oskrba z energenti, 
kar je povezano z dvigom cen in zahteva-
mi za zeleno energijo. Nekaj energije smo 
vnaprej zakupili tudi za prihodnja leta. 
Potem se bomo morali sprijazniti z novo 
realnostjo, da bodo nove cene energije 
precej višje, kot smo bili navajeni v zadn-
jih letih. To je povezano tudi z zeleno en-
ergijo. Pri infrastrukturnih projektih nas 
čakata dva izziva, pomembna za delovanje 
industrijske cone. To je priprava tehnične 
rešitve in projektne dokumentacije za nov 
vhod v IC Impol ter izvedba rezervnega 
napajanja industrijske cone s tehnološko 
vodo.  

Kablovod: naš dolgoletni trud se je 
letos zaČel uresničevati 
Prihodnje leto bo velik izziv oskrba z energenti
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

“V letu 2021 smo začeli 
izvajati dva projekta, za 
katera smo se res dolgo 

trudili. To sta novi kablo-
vod, ki poteka od RTP 
Slovenska Bistrica do 

GTP Impol, in zunanje 
parkirišče ob potoku.”

Rafko Atelšek, direktor družbe  
Impol Infrastruktura

Gradnja hale Final 3 je sedaj že v 
zaključni fazi
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Leto 2021 je bilo za informatike in 
programerje prežeto s številnimi ak-
tivnostmi. O delu posamezne ekipe 
so poročali vodje področij iz podjetja 
Alcad.

IT-Infrastruktura
Poroča: Janko Koropec

KAJ JE ZAZNAMOVALO LETO 2021 
NA PODROČJU IT-INFRASTRUK-
TURE?
Sprememba organizacije HD, prav tako se 
ukvarjamo tudi z nabavo strojne opreme, 
saj želimo vsak del opreme opremiti s 
QR-kodo, ki bo evidentirana v programski 
rešitvi Lansweeper. V programski rešitvi 
YouTrack smo dodali postopek, ki določa, 
v kateri fazi je nabava opreme (izbira, 
distribucija, odpis ...). Popisali smo 
kompetence in odgovornosti za skrbnike 
sistemske programske opreme. 

KATERI SO BILI GLAVNI PROJEKTI?
Glavni projekti so bili aktivacija domen-
skega imenika za uporabnike osebnih 
računalnikov, ki še vedno poteka, in 
prehod iz avtentikacije LDAP na aktivni 
direktorij AD. 

KAJ VAM JE PREDSTAVLJALO NA-
JVEČJI IZZIV IN KAJ ŽELITE IZBOL-
JŠATI V PRIHODNOSTI?
Ukvarjali smo se s povečanjem nadzo-
ra nad priklopom naprav na omrežje s 
pomočjo sistema Portnox. Zaradi širjenja 
pisarn v livarni smo morali preurediti 
sistemski predprostor. Sodelovali smo tudi 
pri infrastrukturnih projektih v Impolu. 
V prihodnosti bi radi povečali zanesljivost 
in varnost mrežnih povezav in osebnih 
računalnikov.

KAKŠNA JE VIZIJA ZA LETO 2022?
Predvsem pri osebnih računalnikih se 
soočamo z izzivi glede antivirusne zaščite 
in prijave v domeno zaradi zastarelih 
operacijskih sistemov, ki so del procesnih 
rešitev v proizvodnji. Potrebno bo sodelo-
vanje z dobavitelji in tehnologi.

IT-Varnost
Poroča: Jernej Sosterič

KAJ JE ZAZNAMOVALO LETO 2021 
NA PODROČJU IT-VARNOSTI?
V tem letu smo se ukvarjali predvsem s 
konsolidacijo dostopov v skupini Impol. 
V začetnih mesecih smo selili VPN-up-

Alcadovcem dela ne 
zmanjka
V Alcadu se intenzivno prilagajamo spremembam
Tekst: Nina Potočnik, direktorica družbe Kadring

INFORMATIKA

“V prihodnjem letu načr-
tujemo reorganizacijo 

programerskih ekip, ki bi 
se delile na področje siste-

mov ERP in MES. Zaradi 
potreb po dopolnitvah in 
prepisih se bomo morali 

tudi kadrovsko okrepiti ali 
pa vključiti zunanja pod-
jetja, ki bi sodelovala pri 

razvoju.” 
dr. Denis Špelič, direktor družbe Alcad
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orabnike iz Impola Seval na lokacijo 
Impol Slovenska Bistrica. Temu so sledili 
tudi zaposleni iz Impola-TLM. Za vse je 
postala obvezna uporaba dvofaktorske 
avtentikacije, ki smo jo pred tem vpeljali v 
Sloveniji. Ukinila se je vsakršna možnost 
ostalih dostopov na daljavo, kot so npr. 
TeamViewer, Anydesk, Ammy connect itd. 
Prav tako smo na ravni skupine poenotili 
protivirusno zaščito, saj smo zamenjali 
obstoječo rešitev, ki je temeljila na pro-
duktu Eset Nod, z naprednejšo protivirus-
no zaščito nove generacije PaloAlto Cortex 
XDR. Le-ta je bistveno pripomogla pri 
»dezinfekciji« obstoječega okolja. V drugi 
polovici leta smo se lotili priprave načrta 
selitve rešitev (telefonija in energetski 
sistem), ki se nahajajo v starem podatkov-
nem centru na lokaciji Impol-TLM.

KAJ VAM JE PREDSTAVLJALO NA-
JVEČJI IZZIV?
Obdobje, v katerem se nahajamo zadnji 
dve leti, za področje varnosti predstavlja 
zanimiv izziv, saj se moramo nenehno 
prilagajati razmeram. Prav tako so vsi var-
nostni sistemi dnevno na preizkušnji, saj 
nepridipravi nikoli ne počivajo. Bistveno 
pri vsem tem je, da so se tudi zaposleni 
začeli zavedati pomena varnosti in so se 
lepo privadili na spremembe, ki smo jih 
uvedli v zadnjem času.

KATERI SO GLAVNI PROJEKTI, KI 
VAS ČAKAJO V PRIHODNOSTI?
V skupini Impol smo začeli s pripravljal-
nimi aktivnostmi za pridobitev avtomo-
bilskega varnostnega standarda TISAX, ki 
ga v vedno večji meri zahtevajo naši večji 
kupci. Plan implementacije in uvedbe 
tovrstnega standarda je do konca leta 
2022.

KAKŠNA JE VIZIJA ZA LETO 2022?
V prihajajočem letu želimo z namenom 
osveščanja zaposlenih uvesti platformo 
za e-izobraževanje, kjer bi se lahko vsak 
zaposleni na preprosto razloženih prim-
erih izobrazil na določenem področju. 
S tovrstno osveščenostjo in zavedanjem 
uporabnikov bi se zmanjšala možnost 
uporabniške napake, ki je danes najbolj 
kritična točka informacijske varnosti. 
Prilagajali se bomo tudi avtomobilskemu 
varnostnemu standardu TISAX, ki bo 
predstavljal velik izziv za vse zaposlene v 
skupini Impol.
 

IT-projekti
Poročata: dr. Denis Špelič, Oskar Lang

KAJ JE ZAZNAMOVALO LETO 2021 
NA PODROČJU IT-PROJEKTOV?
V letu 2021 smo se ukvarjali predvsem s 
strateškim IT-projektom izgradnje novega 
MES-sistema za skupino Impol. V letošn-
jem letu smo naredili veliko dopolnitev 
za finalizacijo, da smo zadostili pogojem 
avtomobilske industrije, dodelav za druž-
bo Stampal SB, pričeli pa smo tudi izvajati 
podporo za livarništvo v skupini Impol. 
Prav tako smo se ukvarjali s projekti in 
dopolnitvami na lastnem ERP-sistemu. V 
letošnjem letu smo se veliko ukvarjali tudi 
z analizami, popisi procesov in pripravo 
podatkov, če bi se Impol odločil za nakup 
standardizirane rešitve ERP, kot so SAP, 
Infor ali MS Dynamics.

KATERI SO BILI DRUGI POMEMBNI 
PROJEKTI?
Poleg strateškega razvoja MES-sistema 
za skupino Impol že od leta 2020 poteka 
revizija programske opreme IBM. Za 
revizorja so določili podjetje Deloitte. 
Revizijo smo uspešno izvedli, počisti-
li programsko opremo in optimizirali 
serverje z ustreznimi in pravimi licencami 
programske opreme. Impol se je odločil, 
da zbere ponudbe za nakup ERP-pro-
gramskih rešitev. Najprej smo skupaj s 
KPMG popisali procese v Impolu, nato pa 
objavili povpraševanje za nakup in izbor 
ERP-rešitev. Prve predstavitve so bile 
narejene. V tem sklopu smo pripravili tudi 
nadomestni plan, v kolikor se sami lotimo 
prenove in prepisa trenutnega lastnega 
ERP-sistema. V valjarništvu smo digitali-
zirali proces valjanih izdelkov preko Im-
pola in Impola-TLM, podizvajalca OKS, do 
logističnega podjetja Preymesser in konč-
no do podjetja BMW. Celoten proces je že 
v produkciji, razvoj poteka še na analiti-

kah. V procesu nabava smo integrirali še 
sklop cen z Metall Bulletin (MB), ki tvori 
eno od komponent nabavne cene. Us-
pešno smo nagradili sistemsko okolje na 
Mainframeu (nova verzija zVSE), testirali 
prehod Alumata v Impolov informacijski 
sistem, nadgradili sistemsko programsko 
opremo za branje in pisanje nalepk s črt-
no kodo, izvajamo pa tudi projekt ASI, kjer 
želimo evidentirati in poročati o poreklu 
ASI aluminija.

KAJ VAM JE LETOS PREDSTAVLJALO 
NAJVEČJI IZZIV?
Poleg načrtovanja in izgradnje MES-siste-
ma za skupino Impol je daleč največji izziv 
predstavljal projekt o nakupu standardi-
zirane ERP-rešitve. Veliko časa in energije 
smo porabili za popis procesov, pregled 
obstoječih aplikacij in zbiranje podatkov 
za analizo. Drug sklop je bila predstavitev 
ponudnikov, nato pa še izdelava predloga 
lastnega prepisa obstoječega sistema v 
nove tehnologije in ocena le-tega. 

Št. podatkovnih centrov 4
Št. virtualnih strežnikov 219
Št. fizičnih strežnikov 
za virtualizacijo 19
Št. diskovnih sistemov s 
skupno kapaciteto 300 
TB 8
Št. mrežnih stikal,  
usmerjevalnikov 236
Št. Wi-Fi dostopnih točk 227
Št. požarnih pregrad 6
Št. osebnih  
računalnikov 1.145
Št. poštnih računov 1.949
Št. internetnih dostopov 7

Število
Zahtevki za pomoč 

uporabnikom
Zahtevki SIR - IT 

dopolnitve in IT-projekti

Vseh zahtevkov od 
1. junija 2020 9.348 527

Vseh novih zahtevkov 
v letu 2021 5.028 77

Vseh realiziranih 
zahtevkov 4.897 221

Odprtih zahtevkov 131 86
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KATERI SO GLAVNI IT-PROJEKTI, KI 
ČAKAJO IMPOL V PRIHODNOSTI?
Prav gotovo dokončanje MES-sistema za 
livarništvo in implementacija na vseh 
treh lokacijah skupine Impol. Glede na 
odločitev skupine Impol o prihodnosti 
ERP-sistema bomo prilagodili tudi lastne 
projekte za nadgradnje, dopolnitve in 
prepise obstoječih rešitev v nove teh-
nologije.

KAKŠNA JE VIZIJA ZA LETO 2022?
Načrtujemo reorganizacijo programerskih 
ekip, ki bi se delile na področje sistemov 
ERP in MES. Zaradi potreb po dopolnitvah 
in prepisih se bomo morali tudi kadrovsko 
okrepiti ali pa vključiti zunanja podjetja, 
ki bi sodelovala pri razvoju. Želimo si, da 
bi v prihodnjem letu v nove tehnologije 
prepisali programski rešitvi MIS in BIS ter 
naredili plan in strategijo za skladiščno 
poslovanje WMS in programsko rešitev 
NAMIS.
 

IT-arhitektura in tehnologije 
Poroča: Sašo Potočnik

S ČIM SE UKVARJA IT-ARHITEKTURA 
IN TEHNOLOGIJA?
Področje lahko razdelimo na štiri dele:
• IT-tehnologija, ki se ukvarja z raz-

vojem, vzdrževanjem in uporabo 
ustreznih tehnologij kot osnovo za 
delovanje informacijskih sistemov in 
aplikacij. Hkrati skrbi za kontinuiran 
napredek in vsaj delno sledenje 
trendom z namenom zagotoviti 
konkurenčno IT-platformo.

• Arhitektura, ki se ukvarja z izzivi, 
ki jih je potrebno uspešno izpeljati 
v sklopu predhodne alineje. Hkrati 
je ključnega pomena pri vzpostavit-
vi temeljev za nadaljnji razvoj in 
vzdrževanje informacijskega sistema 
ter aplikacij.

• Podporne tehnologije (DevOps, 
področje Podatkovnih Baz), ki se 
ukvarjajo z razvojem, vzdrževanjem 
in uporabo kritične programske infra-
strukture kot predpogoj za realizacijo 
obeh predhodnih alinej. Hkrati je 
potrebno izpostaviti vzdrževanje in 
nadzor nad podatki, ki so še pose-
bej kritični v vsaki organizaciji in 
omogočajo vir za raznorazne analize 
in napovedi.

• Poslovna analitika (BI), ki se ukvarja 
z izredno dinamičnim področjem 
upravljanja s podatki, analizo in 

raznoraznimi napovedmi za potrebe 
uspešnega delovanja organizacije 
Impol, kar je v teh kritičnih časih še 
toliko pomembnejše.

KAJ JE ZAZNAMOVALO LETO 2021 
NA POSAMEZNEM PODROČJU?
IT-tehnologija
• Migracija DB2 baze za zagotovitev 

večje varnosti in stabilnosti celotnega 
informacijskega sistema. V sklopu 
omenjenega projekta smo uspešno 
izpeljali tudi migracijo podatkovne 
baze za potrebe storitve e-računov, 
ki jo skupini Impol zagotavljamo v 
sodelovanju z zunanjim podjetjem 
Genis.

• Dogovor za tehnološko nadgradnjo 
storitve e-Računi & e-Pisarna, ki je 
nujna zaradi prehoda na novejšo, 
odprtokodno izvajalno platformo 
(OpenLiberty) v skladu s strateško 
usmeritvijo IT. 

• Priprava dolgoročne strategije konsol-
idacije procesnih podatkov v proiz-
vodnji iz lokalnih podatkovnih baz 
na našo infrastrukturo v sodelovanju 
s podjetjem Ates, s čimer bomo vse 
podatke pospravili pod isto streho in 
povečali zanesljivost ter dostopnost 
le-teh. Hkrati bomo konsolidirali 
tudi njihove programske rešitve in se 
dogovorili za standardiziran razvoj 
vseh rešitev v skladu z internimi 
pravili skupine Impol. 

• Za potrebe Impol R in R smo v sep-
tembru uspešno izpeljali migracijo 
podatkovne baze spletnega servisa na 
novo infrastrukturo. 

• Poenotenje prijave v aplikacije sk-
upine Impol (t. i. Single-Sign-On). 

• Zaključek integracije sistema za evi-
denco dela (RIS) in sprememba pri-
jave v portal AlCloud preko aktivnega 
imenika.

• Nadgradnja integracije s sistemom 
HRM (ResEvo), in sicer z načinom 
večfaktorske avtentikacije za potrebe 
akcij, ki zahtevajo dodatno varnost 
(digitalizacija stimulacij). Koncept 
bomo v nadaljevanju uporabili pri 
implementaciji digitalizacije procesa 
nastanka in posredovanja plačilnih 
list.

Arhitektura
• Implementacija t. i. multitenant 

infrastrukture, ki predstavlja pogoj za 
dolgoročno implementacijo konso-

lidiranega MES-sistema za celotno sk-
upino Impol. V sklopu istega projekta 
smo izvedli še zadnji korak v sklopu 
sistema MES za konsolidacijo podat-
kovne baze (migracija PostgreSql na 
MsSql). Za potrebe še večje stabilnosti 
in visoke razpoložljivosti delovanja 
MES-sistema smo v zaključni fazi 
z aktivnostmi na temo nadgradnje 
izvajalne aplikativne platforme, ki 
predstavlja ključen tehnični gradnik 
in pravzaprav zadnji korak v okviru 
srednjeročne strategije pri vzpostavit-
vi sodobne izvajalne infrastrukture 
(t. i. docker swarm). Projekt bomo 
zaključili do konca letošnjega leta. 

• Ustanovitev interne ekipe (t. i. QA 
team), katere poglavitna naloga je 
zagotavljati dovolj visok nivo kakovo-
sti programskih rešitev. V sodelovanju 
z DevOps se intenzivno ukvarjamo 
z vpeljavo mehanizmov za imple-
mentacijo in vzdrževanje postopkov 
za preizkušanje programske opreme 
(t. i. funkcijski in integracijski testi). 

• Pripravili smo načrt vzpostavitve 
visoko razpoložljive sporočilne infras-
trukture (t. i. MoM Message-Oriented 
Middleware) za potrebe povečanja 
zanesljivosti delovanja MES-sistema, 
ki ga bomo realizirali v prihodn-
jem letu. Nadgradili smo sistem za 
upravljanje asinhronih sporočil za 
potrebe aplikacij v smislu nadzora 

PREBERITE KNJIGO:  
ČETRTA INDUSTRIJSKA 
REVOLUCIJA 
Dr. Klaus Schwab, avtor 
knjige, pravi, da je bilo 
njegovo vodilo pri pisanju 
tega dela predstaviti četrto 
industrijsko revolucijo – 
njeno bistvo, njene posle-
dice, njen vpliv na družbo 
in kaj lahko storimo, da 
jo izkoristimo za skupno 
dobro. Ta publikacija je 
namenjena vsem, ki niso 
ravnodušni glede naše pr-
ihodnosti, in vsem, ki želijo 
priložnosti te revolucion-
arne spremembe izkoris-
titi, da bi izboljšali svet, v 
katerem živimo.
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prejemnikov. 
• Na področju poslovne analitike BI 

smo uspešno zaključili zadnjo v nizu 
načrtovanih nadgradenj strežniške 
infrastrukture z namenom zagoto-
viti dodaten, samostojen strežnik, 
namenjen procesu priprave in trans-
formacije (t .i. ETL) transakcijskih 
podatkov za podatkovno skladišče. 

Podporne tehnologije (DevOps, področje 
podatkovnih baz)
• Za potrebe novega varnostnega 

modela na področju podatkovne baze 
smo uspešno implementirali omrežni 
varnostni protokol (t. i. Kerberos). 

• V fazi avtomatizacije razvojnega 
cikla programske opreme (t. i. ci/cd) 
zaključujemo z vpeljavo mehanizmov 
za izboljšanje kakovosti programskih 
rešitev (t. i. staitc code analysis, code 
coverage tools). 

• Uspešno smo nadgradili obstoječo po-
datkovno infrastrukturo na Microsoft 
platformi z implementacijo t. i. visoke 
razpoložljivosti delovanja (High Avail-
abilty) in s tem povečali zanesljivost 
delovanja. 

• Vpeljali smo uporabo lastno raz-
vite aplikacije za administracijo 
sistemskih opravil, ki bo služila 
upravljavcem podatkovne baze in jim 
olajšala delo pri omenjenih opravilih. 

• V proces dela smo uvedli uporabo 
orodja za verzioniranje (Git), ki ga 
več kot uspešno uporabljamo že pri 
razvoju programske opreme. S tem 
smo zagotovili potrebno sledljivost in 

pregled nad vsemi spremembami v 
podatkovni bazi. 

• Varnostni model za dostop do podat-
kovne baze smo poenotili z aplika-
tivnim in nadgradili za potrebe podat-
kovne baze (t. i. Active Directory). 

Poslovna analitika (BI)
• Migracija poročilne platforme iz IBM 

Cognos na Power BI: v uporabo smo 
prvič predali vsa obstoječa poročila. 
Slednje smo načrtovali nekoliko prej, 
vendar je bila naloga zaradi komplek-
snosti sistema, ki se je gradil več kot 
desetletje, obširnejša od pričakovane-
ga obsega dela. Hkrati smo uspešno 
izpeljali tudi nekatere dodelave na 
novi poročilni platformi in pričeli s 
projektom nadgradnje vizualizacije 
ključnih poročil, kjer zelo uspešno 
sodelujemo z zunanjim podjetjem B2.

• Izvedba delavnic za ključne uporabni-
ke poročilne platforme. 

• Standardizacija podatkovnega modela 
podatkovnega skladišča vključno z 
optimizacijo, kjer smo sodelovali tudi 
z zunanjim podjetjem ADD. 

• Zaključek PoC projekta, sofinan-
ciranega s strani Microsofta, kjer smo 
maksimalno izkoristili njihovo znanje 
na področju priprave in modeliranja 
podatkov za potrebe poslovne anali-
tike. 

 
KAKŠNA JE VIZIJA ZA LETO 2022?
Kar nekaj rezerve imamo na področju 
planiranja in pri vzpostavitvi optimalne-
ga ravnovesja med uspešno opravljenim 

delom, torej projekti in (pre)potrebnim 
izobraževanjem zaposlenih. Temu bomo 
v prihodnje namenili še nekoliko več 
pozornosti. Na vseh ostalih področjih 
bomo sledili strateškemu planu za pri-
hodnje leto, kjer velja izpostaviti nekaj 
najbolj ključnih projektov, in sicer: skrb 
za nemoteno delovanje nove poročilne 
platforme Microsoft Power BI vključno s 
podporo uporabnikom pri uporabi le-te, 
nadaljevanje konsolidacije uporabljenih 
tehnologij in programske opreme, kar 
je ena izmed ključnih postavk krovne 
strategije IT, vzpostavitev sistema za 
obveščanje o napakah na aplikativnem 
nivoju, vzpostavitev infrastrukture (sw + 
hw) za medsebojno komunikacijo znotraj 
porazdeljenega računalniškega sistema (t. 
i. Message-oriented Middleware - MoM) 
za potrebe MES, postopna nadgradnja 
razvojnih ogrodij (.NET, Angular, itd.), 
nadaljevanje konsolidacije procesnih 
podatkov v proizvodnji iz lokalnih po-
datkovnih baz na našo infrastrukturo v 
sodelovanju s podjetjem Ates, nadgradnja 
MES-sistema z osnovno podporo aktivni 
integraciji s stroji, vzpostavitev temeljev 
za podatkovno analitiko v realnem času 
(MES), nadaljevanje z aktivnostmi za 
poenotenje prijave v aplikacije skupine 
Impol (t. i. Single-Sign-On), vzpostavitev 
rednega izvajanja pregledov programske 
kode, pristopa pri testiranju aplikacij (unit 
testi, integracijski testi, uat testi), pristopa 
pri testiranju na področju podatkovne 
baze (unit testi), pristopa pri testiranju na 
področju poslovne analitike BI (unit testi) 
in dodatno izobraževanje kadra. 

Z e-izobraževanji glede IT-varnosti se bo zmanjšala možnost uporabniške napake, ki je danes najbolj kritična točka informacijske varnosti
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impol SEVAL

O aktivnostih in ciljih smo se pogo-
varjali z direktorjem družbe Ninkom 
Tesićem.

KAKO STE ZADOVOLJNI Z REZULTA-
TI V LETU 2021?
S proizvodnimi in finančnimi rezultati, 
ki smo jih dosegli v letu 2021, sem zelo 
zadovoljen, še posebej, če upoštevamo 
nestabilne razmere zaradi koronavirusne 
bolezni in zaključevanje velikih naložb v 
naši družbi. Upam, da bo tudi leto 2022 
tako uspešno.

KATERI SO TRIJE GLAVNI PROJEKTI, 
KI SO SE LETOS ODVIJALI PRI VAS?
• Zaključili smo s posodobitvijo tople 

valjarne TVS V-2.
• Zaključili smo naložbo v peč Otto 

Junker za gretje bram.
• Prav tako smo uspešno zajezili širjen-

je koronavirusa med zaposlenimi in 
dobro zavarovali zdravje naših zapos-
lenih, da smo zagotovili normalen 
delovni proces.

NA KATERE TRI DOSEŽKE 
PRETEKLEGA LETA STE NAJBOLJ 
PONOSNI?
• Dosegli smo dober proizvodni in 

finančni rezultat.
• Dosegli smo zastavljene cilje glede 

zmanjšanja pretočnega faktorja, 
reklamacij in boljše izrabe delovnega 
časa.

• Vzpostavljali smo dobre medsebojne 
odnose in delovno ter tehnološko 
disciplino. 

Zaključili smo 
pomembne  
naložbe
Za Impolom Seval je uspešno leto

 Livarna Valjarna Barvani program

Doseganje 
planov v 2021

102,7 % 97,7 % 90,36 % 

Glavne 
strateške 
prednosti 

procesa

Obstoječe li-
varske zmogljivo-
sti zadovoljujejo 
naše potrebe po 
bramah, prav tako 
smo prilagodljivi pri 
proizvodnji različnih 
zlitin.

Širok asortiman 
izdelkov. Smo spe-
cialisti za magnezi-
jeve zlitine.

Najvišja dodana 
vrednost. 
Kakovostno smo 
primerljivi z na-
jvečjimi svetovnimi 
proizvajalci bar-
vanega aluminija.

Največji izzivi 
v 2021

Doseči zastavljene 
cilje proizvodnje 
z opremo, ki je v 
slabem stanju. 

Doseganje zastavl-
jenih ciljev proiz-
vodnje. 

Dvig obsega real-
izacije za 4 %.

Priložnosti za 
izboljšave v 

2022

Izpeljali bomo pren-
ovo peči L-2/2 in 
pričeli z naložbo v 
postavitev izgradn-
je livne baterije L-1.

Z usvojitvijo valjan-
ja na TVT na manjše 
debeline bomo 
povečali kapacitete 
hladne valjarne.

Prilagajanje ob-
sežnim  zahtevam 
trga.

Najbolj 
prodajani 

izdelki

/ Pločevine. Pločevine in trakovi 
za uporabo v grad-
beništvu.

Naložbe v 
2021

Ni jih bilo. Dokončanje obno-
vitvenih del na topli 
valjarni TVS V-2, na 
rezklanem stroju 
in na peči Otto 
Juncker.
Popravilo puščanja 
plina na peči V-5.

Ni jih bilo.

Cilji za 2022

97.400 ton litih 
bram.

53.000 ton hlad-
novaljanega 
traku in 12.500 
ton toplovaljanega 
traku za Impol.

14.000 ton izdelkov.

Poslovanje procesov v družbi Impol Seval

Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje
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O poslovanju v letu 2021 in izzivih 
v letu 2022 smo se pogovarjali z 
Dominikom Strmškom, direktorjem 
družbe Rondal.

KAKO STE ZADOVOLJNI Z REZULTA-
TI V LETU 2021?
Kljub temu da je bilo leto 2021 izjemno 
turbulentno, smo z rezultati zelo zadovol-
jni. Letni plan presegamo za približno 

26 odstotkov. Močno smo povečali delež 
zlitinskih rondelic in rondelic iz žaganih 
palic. Dodana vrednost na zaposlenega in 
dobiček sta nad pričakovanim. Zaposleni 
so zelo prizadevni pri uresničevanju vseh 
zastavljenih ciljev družbe.

KATERI SO TRIJE GLAVNI PROJEKTI, 
KI SO SE LETOS ODVIJALI PRI VAS? 
Glavne investicije so bile izsekovalna linija 

RAVNE, razrezni center in popolnoma 
digitalno obvladovano regalno skladišče 
končnih izdelkov. 
 
NA KATERE DOSEŽKE PRETEKLEGA 
LETA STE NAJBOLJ PONOSNI?
V Rondalu smo najbolj ponosni na uspeš-
no prilagajanje volatilnim razmeram na 
trgu z zadovoljevanjem potreb kupcev in 
močno količinsko rastjo naših izdelkov.
 
KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022? KAKŠNI SO OBETI?
Glede na močan dvig cen dobaviteljev 
surovine in hkrati nepriznavanja višanja 
cen naših kupcev iz avtomobilske branže 
se nam obeta zelo težavno leto. Če smo še 
pred enim mesecem v leto 2022 zrli zelo 
optimistično, saj so se nam napovedovala 
uresničevanja številnih novih projektov s 
kupci, smo danes zelo zaskrbljeni. 

Matevž Račič, direktor družbe Stam-
pal SB, je s poslovanjem zadovoljen.

KAKŠNO JE BILO LETO 2021 ZA 
STAMPAL SB?
V letošnjem letu smo priča izjemno 
visokemu povpraševanju na trgu. Posle-
dično bomo poslovno leto zaključili precej 
nad letnim planom obsega poslovanja. 

S KATERIMI PROJEKTI RAZVOJA 
PODJETJA STE SE UKVARJALI LE-
TOS?
V letu 2021 smo v Stampalu SB potrdili 
eno ključnih naložb v zgodovini našega 
podjetja, in sicer naložbo v širitev proiz-
vodnih kapacitet, katerih del je naložba v 
novo 2.200 tonsko kovaško linijo in nove 
proizvodne prostore v obsegu približno 
2.000 m2. Prav tako smo posodobili in 
razširili vibrirnico. Vzpostavljamo novo 
čistilno napravo, potekajo tudi aktivnosti 

za avtomatizirano posluževanje kovaških 
peči. Ena izmed ključnih razvojnih 
usmeritev je digitalizacija proizvodnje in 
uporaba sistema MES.

KATERE POMEMBNE SPREMEMBE 
STE VPELJALI LETOS?
Za boljše obvladovanje procesa smo uvedli 
sistem rednih jutranjih sestankov. Letos 
smo obnovili stiskalnico 1 in nadgradili 
komunikacijo in regulacijo v procesu 
termične obdelave. Prav tako smo odslej 
bogatejši za tri nove viličarje, ki zaposlen-
im omogočajo varnejše in kakovostnejše 
delo.

S KATERIMI IZZIVI SE BOSTE 
SOOČALI V 2022? KAM SE BOSTE 
USMERILI?
Ogromno težav nam povzroča turbulent-
no dogajanje na trgu surovin, saj so cene 
le-teh v zadnjem obdobju zelo visoke. Prav 

tako bodo po napovedih cene energentov 
v prihodnjem letu pričele občutno rasti 
in posledično se bodo povečali vsi ostali 
stroški. Glede na visoko dinamiko na 
trgu se nam v prihodnjem letu obeta zelo 
visoko povpraševanje. 

Rondal: letos močno presegamo plan

Stampal SB letos nad planom

V letošnjem letu smo povečali delež zlitinskih rondelic

Tudi drugo leto pričakujemo visoko povpraševanje

Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Digitalno obvladovano regalno skladišče

Za dobre rezultate so zaslužni vsi zaposleni
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Stampal SB
• Obnovili smo vozni park: trije novi viličarji;
• obnovili in razširili smo vibririnico;
• generalno smo obnovili stiskalnico 1;
• nadgradili smo komunikacijo in regulacijo v pro-

cesu termične obdelave;
• potrdili smo novo naložbo, širili bomo proizvodne 

prostore in nabavili novo 2.200 tonsko kovaško 
linijo. 

Impol FT
• Navijalna os na razrezni liniji RL6: pridobili smo 

možnost izdelave dodatnega nabora izdelkov;
• prevezava filtra valjčnega olja valjarne Bistral 1 na 

valjarno Blaw Knox: filter valjarne Bistral 1 je več-
ji, kar pomeni manj zastojev zaradi čiščenja filtra;

• nadgradnja nadzornega sistema za komorne peči, 
ki nam omogoča dokumentirano zgodovino para-
metrov in programov žarenja;

• predelava krmilja 500-tonske stiskalnice za 
mazanje orodja: sedaj je omogočeno avtomatsko 
mazanje orodij med delovanjem stroja;

• predelava komornih peči za žarenje folijskega 
programa: s predelavo peči in posodobitvijo 
krmilja lahko peči delujejo v režimu za žarenje 
folij;

• predelava gredi in osi na zdvajalca in razdvajalca 
folije Wickeltechnik: s predelavo smo zmanjšali 
možnost poškodb ob menjavi konusov in prepolo-
vili čas zastoja;

• prodaja tople valjarne Blaw Knox in hladne val-
jarne Bistral 1: po demontaži obeh strojev bomo 
pridobili dodaten prostor v proizvodni hali RRT.

Rondal
• Postavitev in zagon izsekovalne linije RAVNE;
• postavitev in zagon razreznega centra;
• postavitev regalnega skladišča gotovih izdelkov;
• ureditev skladišča kolobarjev, vpeljava WMS 

obvladovanja zalog kolobarjev in optimiranje 
procesa lansiranja;

• SMED 10: projekt manjšanja izgub zaradi mrtvih 
časov v proizvodnji;

• vzpostavljanje kazalnika OEE.

Impol LLT
• Livna oprema za litje palic 72 mm;
• vgradnja naprave za merjenje vodika na 3 in 4. 

liniji;
• vgradnja filtrov in čiščenje hladilne vode na 4. 

liniji;
• vgradnja filtra za vodo na UZ;
• posodobitev livnih komor;
• montaža naprave za dvigovanje zapor na začetku 

litja;
• dopolnitev scada sistema za spremljanje vseh vrst 

kazalnikov in naprav;
• možnost uporabe klora na razplinjevani napravi,
• vpeljava 5S;
• spreminjanje in identifikacija žlindre;
• ureditev skladišča legirnih elmentov.

PANORAMSKA
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Impol-FinAl
• Zgradili smo del nove hale 3;
• zagon linije BMW VAT/HAT;
• zagon linije BMW PHEV2;
• zagon linije Mercedes;
• zagon linije NEMAK;
• visoko produktivna žaga Exacut 2;
• uredili smo regalni sistem v skladišču;
• zgradili smo nadstrešek za ostružke.

Impol Infrastrukura
• Nov nadzorni sistem aktivnega javljanja požara;
• generalna posodobitev avtomatizacije kotlovnice;
• pričetek uporabe novega parkirišča ob potoku;
• vključitev novih merilnih mest v sistem ENIS;
• zamenjava glavnega števca za tehnološko vodo;
• idejna rešitev rezervnega napajanja s tehnološko 

vodo;
• uspešno vodenje množice gradbenih projektov, ki 

so v izvedbi v drugi polovici leta 2021.

Impol R in R
• Novi optični emisijski spektrometer SPECTRO-

LAB;
• načrtovanje tipskih etalonov za določanje ke-

mične sestave aluminijevih zlitin;
• implementacija naprednih metod priprave preiz-

kušancev;
• namenski CNC-stroj FANUC Robodrill;
• inovativni vpenjalni koncept obdelovancev;
• vpeljava meroslovnih orodij za zagotavljanje 

kakovosti meritev;
• posodobitev informacijske tehnologije krmiljenja 

peči za toplotno obdelavo;
• Karl-Fischer titrator za določanje vlage v valjčnih 

oljih.

Impol PCP
PP profili:
• polnjenje skladišča surovine s pomočjo QR-kode;
• nadgradnja ločilne žage na 28-MN stiskalnici v 

premikajočo žago, ki samodejno odreže profila na 
spoju;

• prestavitev programa za kupca Samsung iz 28-MN 
na 25-MN stiskalnico;

• implementacija tehtalnega sistema na končni žagi 
25-MN in 28-MN linije;

• nadgradnja video sistema na vseh linijah;
• video-informacijski sistem odreza začetkov in 

koncev na 28-MN liniji,
• logistična ureditev pakirne linije v sklopu projek-

ta TPM.
PP cevarna:
• novi dvovaljčni ravnalni stroj z merilnikom rav-

nosti;
• avtomatska šilna linija;
• posodobitev kalilnice;
• posodobitev orodjarne s sledljivostjo orodja;
• posodobitev iztočne proge na 35-MN stiskalni 

liniji;
• mehko odlaganje palic na 55-MN stiskalnici;
• postavitev regalov, povečanje urejenosti nadstreš-

ka in kalilnice.
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O razvoju človeških virov v skupi-
ni Impol smo govorili z direktorico 
Kadringa Nino Potočnik, ki je kot 
glavno prioriteto izpostavila raz-
voj organizacijske kulture, ki bo 
spodbujala produktivnost in dobro 
počutje tistih zaposlenih, ki so na 
delovnem mestu predani in uspešni.

KAKO OCENJUJETE LETO 2021?
Vsekakor nam ni bilo dolgčas. V letošnjem 
letu smo zaposlili kar 195 ljudi, kar je bilo 
v obdobju rekordno nizke brezposelnosti 
svojevrsten izziv. Še vedno smo lahko 
ponosni na to, da skupina Impol zaposluje 
lokalno prebivalstvo in da uspemo samos-
tojno zagotoviti kader. Na tem področju 
smo med redkimi industrijskimi podjetji. 
Tudi fluktuacija je bila letos nekoliko 
višja kot v preteklih letih, saj je podjetje 
sporazumno zapustilo 36 ljudi, kar je še 
vedno manj kot 3 odstotke in ne predstavl-
ja večjega tveganja za sistem. Vsekakor pa 
opažamo, da je kompetenten kader vse 
težje najti.

KATERI SO VAŠI NAJVEČJI LETOŠNJI 
PROJEKTI?
Najpomembnejša sta bila dva projek-
ta – stimulacije in naj zaposleni. Prenos 
deljenja stimulacij v sistem HRM 4.0 
smo uspešno realizirali za vse družbe v 
skupini, z izjemo Rondala, Stampala SB 

in Unidela, kar bomo uredili v začetku 
naslednjega leta. Prav tako smo v divizijah 
stiskalništvo in livarništvo izpeljali projekt 
naj zaposlenih. Vodje so imenovali 10 
odstotkov najuspešnejših in 10 odstotkov 
najmanj uspešnih zaposlenih. Z najus-
pešnejšimi smo opravili razgovore in jih 
povabili na kosilo z direktorjem družbe, 
z najmanj uspešnimi pa smo prav tako 
opravili razgovore in se dogovorili za 
nadaljnje aktivnosti. Na področju razvo-
ja zaposlenih imamo še veliko neizko-
riščenih potencialov, vendar moramo za 
to postati tudi dovolj zreli.

KATERI SO TRIJE GLAVNI IZZIVI, KI 
VAS ČAKAJO V PRIHODNJEM LETU?
Najpomembnejši izziv bo sprememba 
organizacijske kulture, v kateri bodo 
ustrezno prepoznani tisti zaposleni, ki 
prispevajo in ustvarjajo. Hkrati bi morali 
prepoznati, da je produktivnost pomem-
bna vrednota in zahtevati določen nivo 
produktivnosti za vse. Le tako bomo lahko 
na dolgi rok ostali uspešni. Organizacijska 
kultura je neposredno povezana s pov-
ečevanjem produktivnosti in hkrati tudi z 
uspešnostjo uvajanja sprememb. Naš dru-
gi največji izziv je zagotavljanje odličnosti 
vodenja. Vodje so glavni kreatorji organi-
zacijske kulture in z uspešnim vodenjem 
lahko dosežemo veliko. Mnogi izmed 
vodij se težko soočajo z zaposlenimi, ki ne 

dosegajo rezultatov in svoje neukrepanje 
opravičujejo s tem, da so predobri po srcu. 
Vprašanje je, ali si res dober takrat, ko 
spregledaš nedelo tistih, ki želijo nagajati? 
Ali pa si takrat slab do tistih, ki se trudijo? 
In koga mora dober vodja zadovoljiti – 
podpovrečne ali nadpovprečne zaposlene? 
Menim, da imamo na tem področju še 
precej prostora za izboljšave.

KAKŠNA JE VIZIJA PROCESA 
KADROVSKI VIRI V PRIHODNJEM 
OBDOBJU?
Postati strateški partner pri uvajanju 
sprememb v organizacijo, podpreti razvoj 
organizacijske kulture in pomagati skupi-
ni Impol na poti k operativni odličnosti. 
Želim si, da bi se združili na eni lokaciji, 
kar bi olajšalo vodenje procesa, pretok in-
formacij in povečalo našo učinkovitost. 

Naš glavni izziv je 
organizacijska kultura
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

“V letošnjem letu smo 
zaposlili kar 195 ljudi, kar 
je bilo v obdobju rekord-
no nizke brezposelnosti 

svojevrsten izziv. Še vedno 
smo lahko ponosni na to, 

da skupina Impol zaposluje 
lokalno prebivalstvo in da 
uspemo samostojno zag-

otoviti kader.”
Nina Potočnik, direktorica Kadringa

Na področju razvoja zaposlenih imamo še veliko neizkoriščenih potencialov

Skupina Impol zaposluje lokalno prebivalstvo in ponosni smo 
lahko, da sami uspemo samostojno zagotoviti kader

KADROVSKA
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Z direktorico za finance Barbaro Ka-
pun smo govorili o zahtevnem letu 
in ohranjanju stabilnosti poslovanja 
skupine Impol.

KAKŠNO JE BILO LETO 2021 NA PO-
DROČJU FINANC?
Leto lahko opišem z eno besedo – turbu-
lentno. Koronsko leto je na finančnem 
trgu pri investitorjih pustilo strah pred 
novimi potencialnimi gospodarskimi 
krizami. Kljub zelo živahnemu trgu, kar 
se je kazalo v visokem stanju naročil, smo 

zelo težko prepričevali banke in zavarov-
alnice, da nam pogumneje nudijo pod-
poro pri povečevanju obsega poslovanja. 
Velike napore smo vlagali v ohranjanje in 
povečevanje zavarovalniških limitov za 
kupce, da smo lahko povečevali količino 
prodaje. V drugi polovici leta smo se uk-
varjali z dvigom stroškov, kar je povzročilo 
še dodaten pritisk na likvidnost skupine 
Impol. Da se izognemo likvidnostnim 
težavam, smo morali izvajati prenekat-
ere finančne manevre, da smo ohranjali 
stabilnost poslovanja in poplačevali vse 
naše obveznosti do zaposlenih, države, 
financerjev in dobaviteljev.

S KATERIMI PROJEKTI STE SE UK-
VARJALI LETOS?
Poleg osnovnega poslanstva financ, ki 
zajema širši spekter nalog, vse od zag-
otavljanja finančnih sredstev do priprave 
vseh izkazov o poslovanju in nenazadnje 
analiziranja le-teh do priprave bodočih 
izračunov poslovanja, smo se osredotočali 
na nadaljnjo digitalizacijo procesov. Eden 
takšnih je tudi uvedba novega analitične-
ga orodja v skupini Impol, t. i. Power BI,  
ki bo omogočal lažji in hitrejši  pregled 
ključnih kazalnikov poslovanja.

KAKO SO SE LETOS GIBALI STROŠKI?
Kot je lahko občutil vsak posameznik, 
so se stroški v letošnjem letu občutno 
dvignili. Če govorimo v evrih na tono, so 
stroški višji za približno 15 odstotkov v 
primerjavi z letom 2020. Upoštevati mora-
mo še dvig proizvodnje za 20 odstotkov 

v letu 2021, če primerjamo z letom 2020. 
Vse to je v Impolu, kjer stroški vrednostno 
predstavljajo približno 50 milijonov evrov 
v povprečnem mesecu (leto 2020 z up-
oštevanjem stroškov aluminija), pomenilo 
ogromen pritisk na poslovanje in likvid-
nost. Poleg aluminija so najbolj porasli še 
stroški legirnih elementov, dela, energije 
in embalaže. Naj izpostavim gibanje cene 
aluminija. Ta je iz 1.647 EUR/t v začetku 
leta zrasla celo na 2.758 EUR/t v oktobru. 

KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022?
Primarna naloga financ je zagotavljanje vi-
rov financiranja, čemur bomo sledili tudi 
leta 2022. Kapitalsko intenzivna industrija, 
kamor spada Impol, terja velike finančne 
vložke, kar poleg investicij v osnovna 
sredstva za večjo proizvodnjo pomeni še 
dodatno financiranje obratnih sredstev. 
Glede na načrte za leto 2022, seveda ob 
upoštevanju še dodatno napovedanih po-
dražitev, bo ravno zagotavljanje finančnih 
sredstev eden od glavnih prioritet procesa 
financ. Naš cilj je, da ne glede na dogajan-
je na trgu ohranimo stabilno poslovanje in 
so vsi deležniki zadovoljni. Zaradi zahtev 
trga, predvsem avtomobilske industrije, 
bomo morali dodatno pozornost nameniti 
stroškovno-tehničnim analizam samih 
izdelkov, torej kalkulacijam in pokalku-
lacijam. To bo tudi eden od izzivov, ki se 
ga bomo morali sistematično lotiti v letu 
2022. 

Turbulentno leto na 
področju financ
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

“Poleg aluminija so letos 
najbolj porasli še stroški 
legirnih elementov, dela, 
energije in embalaže. Naj 

izpostavim gibanje cene alu-
minija. Ta je iz 1.647 EUR/t 
v začetku leta zrasla celo na 

2.758 EUR/t v oktobru.” 
Barbara Kapun, direktorica za finance

Primarna naloga financ je zagotavljanje virov financiranja
Naš cilj je, da ne glede na dogajanje na 
trgu ohranimo stabilno poslovanje in so 
vsi deležniki zadovoljni

finance
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Letos smo se v skupini Impol precej 
posvetili reklamacijam in preobliko-
vanju organizacije sistema, hkrati 
pa smo velik poudarek namenjali 
tudi izobraževanju vseh zaposlenih 
o kakovosti. O tem, kaj je pripo-
moglo k temu, da smo na področju 
obvladovanja reklamacij boljši, smo 
govorili z Barbaro Hribernik Pigac, 
Matjažem Malenškom in Urošem 
Kovačcem.
 
KAJ JE BILO NA PODROČJU KAKO-
VOSTI V OSPREDJU LETA 2021?
BARBARA: V letu 2021 smo pripravili 
predlog aktivnosti in nalog za projekt 
odličnosti, v katerem ima kakovost 
posebno poglavje. V sklopu projekta smo 
velik poudarek namenjali pridobivan-
ju kompetenc zaposlenih s področja 
kakovosti. Izobraževali so se kakovostniki 
in tehnologi. Pridobljena nova znanja 

prenašamo v procese in med oddelki. V 
vseh družbah, tudi na lokacijah v Srbiji 
in na Hrvaškem, imamo usposobljene 
odgovorne osebe za varnost in skladnost 
izdelkov, t. i. Product safety and confor-
mity representative.
MATJAŽ: Leto se je dobro začelo. Naroči-
la so narasla, proizvodnja se je močno 
povečala in v nekem trenutku je kazalo, 
da bomo epidemijo končno premagali. To 
so nakazovali tudi kazalniki – število in 
delež reklamacij sta v primerjavi z letom 
2020 upadla, tudi stroški so bili nižji. V 
kolikšni meri je slednje posledica nižjih 
cen naših izdelkov v lanskem letu, bodo 
pokazali trendi reklamacij v nadaljnjem 
obdobju. Kupci trenutno zelo potrebujejo 
naš aluminij, vendar so zaradi višjih cen 
tudi občutljivejši. Nižji kazalniki reklam-
acij in manj nastalih motenj so rezultat 
ukrepov v vseh procesih.
UROŠ: Leto 2021 je za proces kakovosti 

stiskalništva predstavljalo mejnik v sk-
lopu vzpostavitve procesa na nivo sistem-
izacije in organizacije delovnih mest/
obvez, opravljanja operativnih nalog v 
sklopu kakovostnih zahtev in reševanja 
reklamacij s posledično preventivnimi/
korektivnimi ukrepi proizvodnega proce-
sa. Za potrebe podrobnega razumevanja 
avtomobilskih zahtev, ki jih določata 
standarda IATF in VDA, je ekipa kako-
vosti opravila širši nabor akreditiranih 
izobraževanj QVD in s tem pridobila 
visok nivo kompetenc za potrebe opravl-
janja specifičnih nalog sistema kakovo-
sti. Predvsem pri finaliziranih projektih 
smo morali hitreje osvojiti zahtevane 
cilje, ki so bili pogoj za potrditev seri-
jske proizvodnje in sprostitev končnih 
izdelkov za vgradnjo in trg. Pri realizaciji 
projektov je treba omeniti nadgradnjo 
sistema DNA za potrebe vodenja kako-
vostnih dokumentov in zagona projekta 

Reklamacije obvladujemo 
boljše
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Skoraj polovica reklamacij še vedno zaradi človeškega faktorja

KAKOVOST
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8D za sistematično reševanje reklamacij. 
Seveda brez strateške vizije ni mogoče 
doseči zastavljenih in planiranih ciljev, 
zato bi se upravnemu odboru in vodstvu 
zahvalili za možnost združitve zaposlenih 
v kakovosti v skupne prostore. S tem je 
delovni proces v celotni verigi predelave 
mnogo hitrejši in učinkovitejši. 

KAKO SE JE SKOZI LETO GIBAL 
DELEŽ REKLAMACIJ?
BARBARA: Delež zaključenih reklamacij 
glede na proizvedeno količino za obdobje 
1-10/ 2021 na lokaciji Slovenska Bistrica 
znaša 0,30 odstotka. Delež je bil najvišji 
meseca februarja, ko je znašal 0,40 ods-
totka. V obdobju od januarja do oktobra 
smo tako pod ciljno vrednostjo kazalnika 
0,45 odstotka. Kupci so v tem obdobju 
reklamirali 670 ton naših izdelkov. S post-
opki reševanja, analiziranja in dogovorov 
s kupci se je ta količina zmanjšala na 392 
ton, kar pomeni slabih 460.000 evrov 
direktnih stroškov reklamacij. Veliko je 
reklamacij, ki se ponavljajo, torej gre za 
enak izdelek in enako napako. To pome-
ni, da predhodni ukrepi niso bili učinko-
viti ali pa analiza vzrokov ni bila dovolj 
poglobljena.  
MATJAŽ: V procesu FTT smo pri kazalni-

ku nastale reklamacije večinoma dosegali 
zastavljene cilje. Te smo presegli le febru-
arja in julija, ko smo morali priznati pe-
nale zaradi zamud pri dobavi kolobarjev. 
Rezultat je podoben tudi pri zaključenih 
reklamacijah, kjer smo v prvi polovici 
leta še urejali odprte zadeve iz leta 2020. 
Število in količina reklamacij zaradi po-
roznosti se je umirila. V prvi polovici leta 
smo imeli več reklamacij zaradi pretrgov 
pri zvarih folij. Situacija se je nekoliko 
izboljšala potem, ko smo nabavili nove 
varilne aparate, vendar še ni idealna. Od 
septembra smo prejeli tudi več pritožb 
zaradi neravne folije. Rezultati v proce-
su RRT so za odtenek slabši, vendar še 
vedno boljši kot leto pred tem. Na žalost 
izstopa oktober, ko smo prejeli reklam-
acijo kupca rondel iz Srednje Amerike, 
ki reklamira preoblikovalnost. Še vedno 
imamo največ težav z neustrezno površi-
no izdelkov, ki je posledica puščanja 
strehe, napak surovine in mehanskih 
poškodb pri predelavi ali manipulaciji.
UROŠ: V letu 2021 smo zabeležili že več 
kot 150 reklamacij, od katerih predstavlja 
delež reklamiranih količin v povprečju 
približno 0,15 odstotka skupno izdelane 
količine. Strošek reklamacij se bo po 
trenutnih rezultatih do konca koledarske-

ga leta v primerjavi z lanskim praktično 
razpolovil, in sicer na 0,2 milijona evrov. 
Vsekakor s prisotnostjo na avtomo-
bilskem trgu prevzemamo večje tveganje 
za nastanek potencialnih in nastalih 
stroškov reklamacij, saj lahko neustrezen 
finaliziran izdelek povzroči skupne 
stroške reklamacije v višini celoletne 
povprečne neto plače. Zato se mora vsak 
posameznik zavedati svoje pomembne 
vloge pri doseganju kakovostnih zahtev 
izdelka in svojega doprinosa pri izdelavi 
izdelkov z višjo dodano vrednostjo. 

KAKŠNE UKREPE STE SPREJELI ZA 
IZBOLJŠANJE STANJA?
BARBARA: Operativne ukrepe spre-
jemajo v družbah. Iz analiz reklamacij 
po temeljnih vzrokih lahko vidimo, da je 
kar 47 odstotkov vseh reklamacij posle-
dica človeškega faktorja. Z 32 odstotki 
sledijo reklamacije, katerih vzrok izhaja 
iz opreme, 15 odstotkov jih nastane 
zaradi tehnologije in le 6 odstotkov zaradi 
slabe surovine. Konec leta 2021 ponovno 
začenjamo z usposabljanjem zaposlenih 
na naši akademiji kakovosti. Namen je, 
da zaposlenim pokažemo, kako lahko 
s svojim ravnanjem in pravočasnim 
ukrepanjem pripomorejo k izboljšan-

Izboljšati moramo kakovost površine naših izdelkov 
in se predvsem naučiti, da ne bomo ponavljali napak

Leto 2021 je za proces kakovosti 
stiskalništva predstavljalo mejnik
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ju kakovosti izdelka. Prav tako je naš 
namen, da jih spodbudimo, da v svojem 
delokrogu razmišljajo o možnih izboljša-
vah in o tem komunicirajo z nadrejenimi.
MATJAŽ: Ukrepi v procesu FTT, s kat-
erimi smo želeli zmanjšati poroznost, 
so pripeljali do izboljšanih rezultatov. 
Stanje nikakor še ni idealno in čaka nas 
še kup dela na tem področju, vendar so 
doseženi rezultati vzpodbuda za naprej. V 
procesu RRT smo nabavili navijalno os, s 
katero želimo zmanjšati delež neustrezne 
površine za kupca s Češke. Uporaba le-te 
je še v razvoju, saj so bili rezultati mešani 
– reklamacije zaradi odtisov. Izvedli 
bomo sanacijo strehe, s čimer želimo 
zmanjšati reklamacije zaradi oksidacije 
površine. Ukrepi koordinacije z internimi 
dobavitelji surovine so bili uspešni, saj 
se je kakovost v primerjavi z leti 2019 in 
2020 izboljšala. Še vedno prihaja do ods-
topanj pri surovini za rebrasto pločevi-
no kot tudi za najzahtevnejše folijske 
izdelke.
UROŠ: 
Operativne naloge: 
• aktivno sodelovanje pri revizijah oz. 

vpeljavi obstoječih in novih KZ-jev,

• aktivna vpeljava merilnih pro-
tokolov,

• aktivna vpeljava novih kontrolnih 
metod,

• priprava in izvedba funkcionalnih 
izobraževanj,

• priprava Le-Le katalogov napak,
• sortiranje, 
• vpeljava kakovostnih sistemov (Im-

pol-FinAl).
Sistemske naloge: 
• aktivno vključevanje v procese 

beleženja, ukrepanja pri odpravi 
motenj in izmeta,

• prioritete, vezane na odpravo in 
zmanjševanje TO,

• analiza izmeta (finalizirani projekti),
• vnos in ažuriranje dokumentov QM,
• implementacija avtokontrol v pro-

cese avtomatizacije,
• projektno vodenje kakovosti po 

fazah APQP.

KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022?
BARBARA: Zavedamo se, da moramo 
urediti nadzor kakovosti v proizvodnih 
procesih. V aplikaciji DNA smo pripravili 

predloge za vnos presoj izdelkov. V letu 
2022 moramo biti doslednejši pri zapiso-
vanju teh presoj, pri definiranju ukrepov 
in pri preverjanju učinkovitosti predhod-
nih ukrepov. 
MATJAŽ: Izboljšati moramo kakovost 
izdelkov, ki jih proizvajamo za avtomo-
bilske kupce. Prav tako moramo izboljšati 
kakovost površine naših izdelkov in se 
predvsem naučiti, da ne bomo ponavljali 
napak. Pri folijah se moramo naučiti ob-
vladovanja kakovosti zvarov ter preučiti 
in odpraviti vzroke za valovitost. Ključno 
je, da izboljšamo higieno procesa. Zato 
bomo ponovno pričeli izvajati delavnice 
za zaposlene. 
UROŠ: Poleg vseh internih ukrepov za 
izboljšanje procesa smo začeli opravljati 
vhodne kontrole iz naslova opravljanja 
eksternih storitev/dobav s ciljem zag-
otavljanja ustreznosti vključenih verig 
predelave, katere niso direktno opravl-
jene v skupini Impol in so bremenile 
finančni delež prodajne cene izdelka, kar 
pomeni finančno bremenitev dobavitel-
jev za neustrezno opravljeno storitev ali 
blago. 

Ukrepi koordinacije z internimi dobavitelji surovine so bili uspešni, 
saj se je kakovost v primerjavi z leti 2019 in 2020 izboljšala
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Letos je bilo pestro tudi pri razvoju novih zlitin in 
izdelkov, o čemer smo se pogovarjali z dr. Matejem 
Steinacherjem iz stiskalništva in Marjano Lažeto iz val-
jarništva.

KAJ JE V TEM LETU ZAZNAMOVALO RAZVOJNO PO-
DROČJE?
MATEJ: Leto 2021 si bomo zapomnili po razvoju srednjetrdnih 
zlitin iz skupine 6xxx, ki ustrezajo zahtevam specifikacij avto-
mobilske industrije, po optimiranju procesnih parametrov pri 
izdelavi iztiskanih izdelkov in seznanitvi z zahtevami kupcev 
glede klasificiranja in porabe sekundarnega aluminija pri izdelavi 
zlitin.
MARJANA: Letošnje leto je zaznamovala izrazita konjunktura, 
tako na trgovskem kot na industrijskem trgu. Kljub temu smo 
se odločili, da bomo v razvoju delovali, kot da konjunkture ne bi 
bilo. Sledimo izhodiščem lanske strateške delavnice z Innovalom, 
ki je za skupino Impol predstavila nove potencialne izdelke na 
področju valjanih izdelkov. 

KATERI SO GLAVNI RAZVOJNI PROJEKTI IN KAKŠNI SO 
NJIHOVI UČINKI NA RAZVOJ SKUPINE IMPOL?
MATEJ: Tukaj bi izpostavil razvoj zlitine in tehnološke poti, ki us-
treza najzahtevnejši specifikaciji kupca BMW in prenos iztiskanja 
profilov za projekt Samsung iz 28-MN na 25-MN iztiskalnico, s 
čimer smo zapolnili kapacitete 25-MN iztiskalnice in razbremeni-
li 28-MN iztiskalnico za najzahtevnejše izdelke. 
MARJANA: V tem letu smo zaključili dva projekta v segmentu raz-
voja novih izdelkov, ki imata realne možnosti za bodočo dopol-
nitev ali prestrukturiranje obstoječega proizvodnega programa, 
predvsem z vidika izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Gre za 
razvoj folij za gradbeništvo za namen korozijske zaščite jeklenih 

konstrukcij in za razvoj folij za baterije v avtomobilski industriji. 
Uspešno smo zaključili obširno raziskovalno nalogo na področju 
odkrivanja vzrokov za stranske razpoke pri toplovaljanih trakov-
ih iz zlitine EN AW 5754 in nadaljevali z optimizacijo režimov 
homogenizacije bram pri izbranih zlitinah skupin 3xxx, 5xxx in 
8xxx, ki so namenjene predvsem izdelkom z zahtevo po globo-
kem vleku. Uspešni smo bili tudi pri termodinamični analizi 
vseh vplivnih parametrov v procesu izdelave coldform folije, kar 
je zagotovilo, da so zahtevane mehanske in tehnološke lastnosti 
izredno stabilne. 

KATERI BODO GLAVNI IZZIVI V 2022?
MATEJ: Razvoj visokotrdnih zlitin iz skupine 6xxx, ki bodo us-
trezali specifikacijam kupcev Volkswagen in Daimler, kar je do 
sedaj delno uspelo samo peščici naših konkurentov, zato je izziv 
še toliko večji. Veliko izzivov vedno prinese implementacija novih 
projektov v industrijski proces in reševanje tehnoloških izzivov. 
Pozabiti ne smemo niti na trajnostni razvoj.
MARJANA: Stalnica ostajajo razvojne aktivnosti za izboljšanje 
preoblikovalnih in globokovlečnih lastnosti trakov in folij. Nadal-
jevali bomo z razvojem novih izdelkov, ki za svoj razvoj ne potre-
bujejo investicij v proizvodno opremo (folije za baterije, konte-
jnerska folija, pasivacija trakov), kot smo si zadali na strateški 
delavnici. Predvsem se želimo osredotočiti na usvajanje teh-
noloških poti izdelave tankih trakov in folij ter ostalega valjanega 
programa iz surovine s povišanimi dodatki pre- in post-consumer 
scrapa. V primeru čistega scrapa nimamo omejitev v deležu 
vsade, medtem ko pri vgradnji kontaminiranega scrapa upošte-
vamo deleže, ki jih dopušča trenutna proizvodna oprema brez 
vplivov na okoljske kazalnike. Tudi razvoj alternativne zlitine ob 
doseganju enakih ciljev ni izključen. 

Z razvojem novih izdelkov 
gradimo prihodnost
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Odpirajo se številni novi projekti

RAZVOJ IZDELKOV
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O izzivih in ciljih na področju teh-
nologije smo govorili z Juretom 
Stegnetom, Marino Jelen in dr. Darjo 
Volšak. 

KAJ JE V TEHNOLOGIJI V LETU 2021 
PREDSTAVLJAJO NAJVEČJI IZZIV?
JURE: V tem turbulentnem obdobju je 
bilo zelo obremenjeno operativno delo, da 
smo skupaj z ostalimi procesi usklajevali 
vsa pridobljena naročila in jih optimalno 
speljali skozi proizvodne procese. Prav 
tako nas je skoraj dvomesečni zastoj na 35-
MN indirektni stiskalnici prisilil v iskanje 
vseh morebitnih rešitev prerazporejanja 
naročil na ostale stiskalnice, česar pa 
zaradi tehničnih omejitev ni bilo mogoče 
popolnoma realizirati.
MARINA: V tehnologiji tudi v tem letu ni 
manjkalo izzivov. Največji cilj je usvojitev 
litja in kakovosti litih palic premera 72 
mm in v vseh procesih izboljšati kakovost 
naših izdelkov.
DARJA: Izzivov ni manjkalo tudi v letu, 
ki se izteka. Največji izziv leta 2021 je 
za tehnologijo pretočni faktor, kjer smo 
uspeli obdržati trend zmanjševanja, kar je 

imelo pri izjemni količini naročil pozi-
tivne učinke. 

KATERE NOVOSTI NA PODROČJU 
TEHNOLOGIJE JE PRINESLO LETO 
2021?
JURE: Največje izzive smo imeli na 
področju digitalizacije procesa za zag-
otavljanje čim večje ponovljivosti proiz-
vodnje in sledljivosti ter pri zmanjšanju 
vpliva človeškega faktorja. V ta namen 
smo digitalno podprli vlečna orodja v PP 
cevarna in stiskalniška orodja v celotnem 
stiskalništvu ter nadgradili algoritem za 
izračun tehnologije v PP profili. Vsekakor 
nas velik zalogaj glede nadgradenj algorit-
mov še vedno čaka za potrebe proizvodnje 
v PP cevarna.
MARINA: V letošnjem letu smo skupaj z 
Alcadom pričeli s prenovo informacijske-
ga sistema, najprej na prevzemu vhodne 
surovine in povezavi z nabavo surovine 
ter upravljanjem skladišča in pripravo 
vložka. Pri tem smo upoštevali vse nove 
smernice in zahteve pri spremljanju in 
identifikaciji vhodne surovine po ASI in 
drugih zahtevah ter povečane količine 

uporabe industrijskih (pre-consumer) in 
zbirateljskih (post-consumer) odpadov pri 
določenih zlitinah oziroma izdelkih.
DARJA: Največ novosti v tehnologiji se je 
zgodilo pri dvigu produktivnosti, optimi-
zacijah pretočnih faktorjev in medfaznih 
kakor tudi končnih žarjenjih. Pomembno 
za valjarništvo je tudi, da smo v tem letu 
postali surovinsko povsem samooskrbni 
pri toplovaljanih trakovih.

KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022?
JURE: Uspešno smo validirali prvi projekt 
litih palic za kovanje in smo popolnoma 
pripravljeni na zagon nove linije litih 
palic za kovanje v juliju 2022. Glede na 
tržne razmere in zmanjševanje stiskanih 
palic za kovanje večjih presekov nas še 
veliko izzivov čaka na 40-MN stiskalnici v 
PP Alumobil pri izdelavi in obvladovanju 
profilov večjih presekov za avtomobilsko 
industrijo.
MARINA: V prihajajočem letu bomo 
nadaljevali s prenovo informacijskega 
sistema. Na področju tehnologije želimo 
izboljšati kazalnike kakovosti, predvsem 
pri ulivanju litih palic, kjer še nismo op-
timizirali procesa pričetka litja in zman-
jšanja vključkov v palicah, kar rešujemo 
skupaj s tehničnim serviserjem dobavitel-
ja opreme Wagstaff.  
DARJA: Prihajajoče leto bo nadaljevanje 
zgodbe letošnjega leta. Nujne so nadaljn-
je optimizacije procesnih poti. Že sedaj 
vemo, da bomo največje napore usmerjali 
k zagotavljanju stabilne vhodne surovine 
(bram) s strani različnih evropskih dobavi-
teljev. Zaradi visokega povpraševanja na 
trgu sem prepričana, da nam dela prav 
gotovo ne bo zmanjkalo. 

Digitalizacija in 
zmanjševanje pretočnega 
faktorja
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Tehnologija: od naročila do dobave izdelka kupcu

Zagotoviti moramo čim večjo ponovljivost 
proizvodnje in sledljivost ter zmanjšati vpliv 
človeškega faktorja

tehnologija
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Z direktorji prodaje posameznih po-
dročij, mag. Petro Pristavnik, Grego-
rjem Žerjavom in Matejem Žerjavom, 
smo govorili o številnih izzivih, ki 
so zaznamovali letošnje leto, a so 
se jim prodajne ekipe z usklajenim 
delovanjem uspešno prilagodile in 
dosegale izjemne uspehe.

KATERI SO BILI LETOŠNJI NAJVEČJI 
IZZIVI ZA PRODAJO?
MATEJ: Že proti koncu lanskega leta smo 
začutili, da se trg standardnih izdelkov, ki 
se prodajajo v trgovini, zelo spreminja in 
raste. Te spremembe so bile posledica an-
tidumpinga, ki ga je sprejela Evropa proti 
Kitajski, rasti cen kontejnerskih prevozov 
in splošne konjunkture, ki je po prvem 
valu koronakrize zajela večino industrij. 
Potrošnja se je povečala in viri so bili ome-
jeni. Vse to je privedlo do visokih rasti cen 
večine materialov, tako na naši nabavni 
kot prodajni strani. Največja izziva sta bila 
popolna sprememba prodajne strategije 
v takšni meri, da smo najbolje izkoristili 
tržne priložnosti. 
PETRA: Leto je zaznamovalo zelo pestro 
dogajanje na svetovnem trgu, ki je vplivalo 
tudi na poslovanje stiskalništva. Po slabših 
napovedih kupcev iz avtomobilske indus-
trije konec leta 2020 zaradi epidemiološke 
situacije so ti začeli v februarju močno 
povečevati količine in zahtevali čim krajše 
dobavne roke. Konec februarja je na 35- 
MN stiskalnici počil nosilec bata, kar je 
povzročilo zamude v dobavah ravno v 
času, ko so naročila začela naraščati.
Cene aluminija, drogov in ingotov so 
začele skokovito naraščati. Poleti se je 
povpraševanje umirilo in začelo se je 
pomanjkanje magnezija in silicija. Tudi ta 
kriza je povzročila močno povišanje cen. 
Težave s polprevodniki so se začele že v 
lanskem letu in privedle do novih zamikanj 
in odpovedi naročil, ki še vedno trajajo.
GREGOR: V letošnjem letu je naraslo 
povpraševanje po vseh aluminijastih izdel-

kih, istočasno pa so močno narasli tudi 
LME, metalna premija in vsi ostali stroški. 
To je v prodaji povzročilo velik izziv, da 
moramo kupcem krepko povišati cene. 
Kupci so bili nad dvigi šokirani, tako da 
smo potrebovali kar nekaj razgovorov in 
pojasnil, na koncu pa smo z vsemi uspeli 
doseči dogovor in poiskati rešitev, s čimer 
smo lahko zelo zadovoljni. Rad bi se zah-
valil vsem svojim kolegom v prodaji, ki so 
vložili veliko truda, da smo to dosegli. 

KAKO SE JE GIBALO POVPRAŠEVAN-
JE NA TRGIH?
MATEJ: Povpraševanje po valjanih in 
stiskanih izdelkih je dobro že od začetka 
tega leta in tako se bo nadaljevalo tudi v 
naslednjem letu. 
PETRA: Za nas je še vedno največji trg 
Nemčija, od koder prejmemo največ 
povpraševanj. Povpraševanja smo letos 
prejemali iz vseh držav Evropske unije. 
Zaradi situacije na trgu je kupce strah, 
da ne bodo dobili surovine, zato so kljub 
visokim cenam naročali izdelke in si 
rezervirali kapacitete za leto 2022. 
GREGOR: Na vseh trgih smo občutili dvig 
povpraševanja, razen v avtomobilski 
industriji. 

KATERI SO BILI LETOS TRIJE NA-
JVEČJI DOSEŽKI?
MATEJ: Največji dosežek je bilo usklajeno 
delovanje vseh procesov. 
PETRA: Kljub turbulentnim časom smo 
zagotovili naročila in skupaj s sodelavci 
iz ostalih procesov uspeli izpolnjevati do-
bavne roke, kar je bil zaradi neprestanih 
sprememb kupcev velik izziv.
GREGOR: Brez dvoma je največji dosežek 
uspešen dvig cen naših izdelkov. Temu bi 
dodal še povečano prodajno količino in iz-
boljšano prodajno strukturo. V evropskem 
merilu smo prispevali svoj delež k uvedbi 
protidampinških ukrepov na debele 
valjane in folijske izdelke, ki nas varujejo 
pred nizkocenovnimi uvozi. 

KATERE SO BILE KLJUČNE SPRE-
MEMBE ALI IZBOLJŠAVE? 
PETRA: Nova povpraševanja in novi 
kupci. 
GREGOR: V letošnjem letu se je naše delo 
povsem spremenilo. Kombinirali smo 
delo v pisarnah in delo od doma, s kupci 
smo imeli večinoma virtualne sestanke. 
Zaradi enostavne organizacije se je število 
takšnih sestankov močno povečalo, tako 
da smo se s kupci srečevali celo več kot 
v preteklosti. Po drugi strani pa nam je v 
letošnjem letu primanjkovalo kapacitet za 
razvoj novih kupcev. Na žalost smo morali 
veliko povpraševanj zavrniti, kar je za nas 
prodajnike še posebej neprijetno.

KAM SE BOSTE USMERILI V LETU 
2022? KAJ VAS ČAKA?
PETRA: Naš cilj je najti kupce tudi v 
drugih sektorjih, ne samo v avtomobilski 
industriji, kar se je v trenutni krizi izkaza-
lo za zelo pomembno.
MATEJ: Že več mesecev je tržna situacija 
precej nepredvidljiva, kratkoročna in ne 
zagotavlja občutka varnosti. Pomembno 
je, da ostanemo prilagodljivi in se hitro 
odzovemo na dogajanje na trgu. 
GREGOR: Obeti za leto 2022 so zaenkrat 
zelo dobri. Z naročili smo že skoraj zapol-
nili prvi kvartal. Pomembno bo, da bomo 
uspešno realizirali vse sprejete obvezno-
sti. To pomeni, da moramo spoštovati 
dogovorjene količine, strukturo izdelkov 
in dobavne roke. Samo tako bomo lahko 
ohranili in izboljšali ime Impola na trgu 
in tudi v prihodnosti pritegnili interes 
kupcev. 

Prodajna strategija se 
je letos spremenila
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Obeti za 2022 so zaenkrat zelo dobri

Letos smo v evropskem merilu prispevali svoj 
delež k uvedbi protidampinških ukrepov na 
debele valjane in folijske izdelke, ki nas varujejo 
pred nizkocenovnimi uvozi

prodaja
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Marko Žunec, direktor podjetja 
Impol Servis, je ponosen na uspešno 
leto 2021.

KAKO OCENJUJETE LETO 2021? 
Leto 2021 se počasi izteka in polni op-
timizma zremo v leto 2022. Kljub veliki 
negotovosti na nabavnem in prodajnem 
trgu, enormnemu dvigu cen na vseh po-
dročjih in dolgim dobavnim rokom lahko 
trdim, da je za nami še eno vrhunsko 
leto. Če smo v letu 2020 dosegli rekordno 
prodajo v višini 763 ton, smo v tem letu 
dosegli rekorden dobiček, ki smo ga v 
primerjavi z letom 2020 podvojili. Seveda 
nam to brez dobrega sodelovanja znotraj 
družbe in z našimi dobavitelji ne bi uspe-
lo. Kljub tržnim negotovostim se je proda-
jna ekipa odlično izkazala in ob pravem 
času nabavila zadostno količino materiala, 
ki ga je tudi uspešno prodala na trg.

KATERI SO VAŠI NAJVEČJI LETOŠNJI 
PROJEKTI?
Leta 2021 smo dosegli vse zastavljene cilje. 
Tako smo v začetku leta pridobili še oba 
manjkajoča standarda, ISO 14001 in 45001 

ter uspešno prestali kontrolno presojo 
za ISO 9001. Pričeli smo s postopkom 
etažiranja prostorov v gasilskem domu, 
uredili telefonsko centralo, aktivno pričeli 
uporabljati našim zahtevam prilagojen 
sistem CRM in razvili konfigurator za 
ograjne sisteme. 

KATERI SO TRIJE GLAVNI IZZIVI, KI 
VAS ČAKAJO V PRIHODNJEM LETU?
Seveda v letu 2022 ne moremo živeti na 
preteklih »lovorikah«, tako da načrtuje-
mo kar nekaj aktivnosti, s katerimi bomo 
obdržali ali pa celo povečali tržni delež. Po 
vseh napovedih bomo največ časa name-
nili ograjnim sistemom, kar bo zajemalo 
vse od lansiranja konfiguratorja za ograjne 

sisteme, ki je prvi tovrstni konfigurator 
na trgu, do ureditve prodajnega salona z 
vso potrebno mehanizacijo, tako da bomo 
lahko odjemalcem ponudili še boljšo nak-
upovalno izkušnjo.
Leta 2020 so zaznamovali protikoronski 
ukrepi, v letu 2021 pa smo se ukvarja-
li z drastičnim dvigom cen in dolgimi 
dobavnimi roki. Glede na to, da smo leto 
2020 in leto 2021 zaključili kot zmagovalci, 
polni ambicij pričakujemo leto 2022, da 
vidimo, s čim nas še lahko preseneti.
Ob tej priložnosti se želim iskreno zahval-
iti vsem svojim zaposlenim za njihov trud 
in lojalnost. Le če delujemo kot skupina, 
smo močnejši in cilje lažje dosežemo. 

Marta Baum, direktorica družbe 
Unidel, je s poslovanjem v letošn-
jem letu zadovoljna.

KAKO OCENJUJETE LETO 2021?
Leto, ki se počasi izteka, je bilo zanimi-
vo, razgibano in polno izzivov. Z dobrim 

delom in predanostjo smo zmogli 
premagati vse izzive. Dosegli in presegli 
bomo zastavljene cilje.

KATERI SO VAŠI NAJVEČJI LE-
TOŠNJI PROJEKTI?
V tem letu smo imeli dve večji investici-

ji. Nabavili smo večji komunalni stroj, s 
katerim skupini Impol nudimo kako-
vostnejše pometanje industrijske cone. 
V pralnici smo obnovili kotlovnico in 
strojni park.
 
KATERI SO TRIJE GLAVNI IZZIVI, 
KI VAS ČAKAJO V PRIHODNJEM 
LETU?
V prihajajočem letu nas čakajo številni 
novi izzivi. Trenutno stanje na trgu 
nakazuje večje podražitve izdelkov in 
energentov, čemur se bomo morali 
prilagoditi tudi mi. Še večji izziv pa 
bo zagotavljanje zalog izdelkov, ki jih 
trenutno primanjkuje.  
V novem letu vsem sodelavcem želim 
polno radosti, iskrenih nasmeškov, 
zdravja in ljubezni. 

Impol Servis: LetoS smo dosegli rekorden dobiček

Unidel: velik izziv je zagotavljanje zaloge izdelkov

Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Dejavnost interne pošte znotraj Impola je 
ena izmed storitev, ki jih Unidel opravlja za 
skupino Impol

Konfigurator za ograjne sisteme

unidel in impol servis
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O poslovanju v letu 2021 in načr-
tih za leto 2022 smo se pogov-
arjali z Mojco Gričnik, direktorico 
družbe Impol Stanovanja.

KAKO OCENJUJETE LETO 2021?
Tudi letošnje leto je potekalo podobno 
kot lansko, v znamenju »koronskih 

ukrepov«, zato smo prilagodili naše 
poslovanje. Kljub vsem omejitvam 
smo uspešno zaključili turistično 
sezono. Prav tako smo izvajali vsa dela 
na področju upravljanja in najema 
nepremičnin. Lahko rečemo, da 
smo poslovno leto zaključili v okviru 
zastavljenih ciljev. 

KATERI SO VAŠI NAJVEČJI LE-
TOŠNJI PROJEKTI?
Ukvarjali smo se z rednimi obnovami 
najemniških stanovanj. Prav tako smo 
izvajali aktivnosti za obnovo fasad 
večstanovanjskih zgradb. 

KATERI SO TRIJE GLAVNI IZZIVI, 
KI VAS ČAKAJO V PRIHODNJEM 
LETU?
V prihodnje se nadejamo čim hitrejše 
vrnitve v stare tire normalnega poslo-
vanja in življenja. Nadaljevali bomo s 
potrebnimi obnovami, ki so v načrtu. 
Želimo, da bi tudi počitniške kapacitete 
obnovili in posodobili. 

Impol Stanovanja: uspešen zaključek turistične sezone

Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

Nina Potočnik, direktorica Kadrin-
ga, je s poslovanjem podjetja zelo 
zadovoljna.

KAJ JE DODANA VREDNOST SAMOS-
TOJNEGA DELOVANJA KADRINGA NA 
TRGU?
Prva prednost je zagotovo višja stroškovna 
učinkovitost za skupino Impol, vendar 
moramo vedeti, da prihodki in dobiček 
Kadringa vseeno predstavljajo majhen 
delež v tako veliki korporaciji, kot je 
skupina Impol. Osebno največjo dodano 
vrednost vidim v tem, da imamo kot ekipa 
vpogled v notranje in zunanje dogajanje, 
torej lažje sledimo trendom v poslovnem 
svetu. Tako lahko poskrbimo, da v sistem 
uvajamo sodobne prakse in razvijamo 
celovito upravljanje s kadri.

VSAKA STVAR IMA TUDI SVOJE 
POMANJKLJIVOSTI. KAJ SO SLABE 
STRANI KADRINGA ZARADI OUT-
SOURCINGA?
Ena večjih slabosti je zagotovo to, da so 
zaposleni preobremenjeni, poleg tega pa je 
kdaj težko opredeliti, čemu namenjati po-
zornost. To smo želeli v letošnjem letu bolje 

obvladovati, in sicer smo ekipo razdelili na 
zaposlene, ki delajo za trg, in tiste, ki delajo 
za skupino Impol. Procesa še nismo v celoti 
zaključili, vendar smo na dobri poti. 

KAKO STE ZADOVOLJNI S POSLO-
VANJEM KADRINGA V LETU 2021?
S poslovanjem sem zelo zadovoljna. 
Predvsem nam vse bolje uspeva strategija 
usmerjanja v pavšale in redne stranke 
ter postopnega odmikanja od projektov. 
Razlog za to je predvsem zagotavljanje tra-
jnosti poslovanja, saj je podjetje z močno 
bazo strank bistveno stabilnejše. Očitno 
postaja, da ima vse več podjetij težave s 

kadrom in želijo vpeljati sodobne pristope 
upravljanja s človeškimi viri v svoje poslo-
vanje, kar se odraža tudi pri povečanem 
povpraševanju po naših storitvah.

KAKO JE BILO Z ZAPOSLENIMI V 
KADRINGU?
Zaradi fluktuacije in porodniških odsotnosti 
smo imeli dokaj turbulentno leto, kar nam je 
povzročalo nekaj težav pri obvladovanju vseh 
procesov, vendar smo jih uspešno premagali. 
Vsekakor se moram zahvaliti vsem članom 
ekipe, ki so zelo predani svojemu delu. V 
veselje mi je delati z vsakim zaposlenim in z 
njim doživljati uspehe.  

Za Kadring uspešno leto

Obnavljali smo najemniška stanovanja

Kadring organizira tudi predstavitvene seminarje in oglede za novozaposlene

kadring in impol stanovanja
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V trajnosti je naša 
prihodnost

Zaradi svetovnih dobavnih verig, 
poročanja medijev in vseh pametnih 
naprav se zdi, da je naš svet čedalje 
manjši. Vse to povzroča, da so izzivi, 
s katerimi se svet sooča, večji, kot 
so bili kadarkoli doslej. 

V Impolu že skoraj 200 let sledimo vredno-
tam trajnostnega razvoja, da zadovoljuje-
mo pričakovanja končnih odjemalcev in 
drugih deležnikov skupine Impol. Razvoj 
trajnostnih rešitev zahteva aktivno sodelo-
vanje vseh vpletenih. V Impolu sodelu-
jemo s svojimi kupci, z dobavitelji ter z 
vladnimi in nevladnimi organizacijami z 
namenom, da skupaj razvijamo boljšo pri-
hodnost. Zato je bila osrednja nit letošnje-
ga raziskovalnega simpozija Impolova pot 
v zeleno prihodnost, kjer smo z velikim 
zanimanjem prisluhnili strokovnjakom in 
se seznanili z načeli trajnostnega gospo-
darstva in življenja. 

TRAJNOSTNI IZDELKI
Na poti do zelenega gospodarstva po-
spešujemo prodajo naših izdelkov 
industrijskim kupcem kot njihov razvo-
jni dobavitelj. Prav tako postopno pre-
strukturiramo našo proizvodnjo v smeri 
pospeševanja proizvodnje izdelkov z višjo 
dodano vrednostjo. Pri razvoju novih 
zlitin namenjamo velik poudarek eko 
zlitinam. Celoten življenjski cikel izdelkov 
zaokrožujemo s povečevanjem deleža 
uporabe vračljive embalaže in embalaže, 
izdelane iz recikliranega materiala.  

RECIKLIRANJE 
Impolov primarni material je aluminij. Z 
recikliranjem aluminij ne izgubi svo-
jih prvotnih lastnosti, zato ima visoko 
povratno vrednost. V primerjavi z ostalimi 
kovinami lahko aluminij večkrat reciklira-
mo, ne da bi se pri tem poslabšala njegova 
kakovost. Pravilno ločevanje odpadkov 
igra pomembno vlogo pri recikliranju. 
V skupini Impol veliko vlagamo v izo-
braževanje zaposlenih in ozaveščanje 
splošne javnosti o pomenu recikliranja z 
namenom ohranitve okolja.
V letu 2021 smo za zlitine, odlite v Im-
polovi livarni, porabili okrog 78 odstotkov 
sekundarnega aluminija, od tega 40 ods-
totkov internega povratnega aluminija in 
38 odstotkov pre-consumer aluminija. 
Kot zanimivost naj omenimo, da reciklaža 
aluminija porabi le okoli 5 odstotkov en-
ergije, ki je sicer potrebna za proizvodnjo 
aluminija iz boksita.

Trajnostni poslovni model
Tekst: Urša Zidanšek, svetovalka za komuniciranje

trajnost
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O Impolu lahko več izveste tudi na spletu. 
Najdete nas na spletni strani www.impol.
si, na omrežju Facebook, Instagram, 
LinkedIn, videovsebine pa si lahko ogle-
date tudi na našem kanalu YouTube.

ODGOVOREN ODNOS DO NARAVE
Trudimo se delovati v sožitju z naravo, 
zato izbiramo rešitve, ki so naravi in okol-
ju prijazne. Poskušamo ustvarjati prijetno 
življenjsko okolje za naše zaposlene in 
okoliške prebivalce. 
Vzdržujemo zelene oaze v Industrijski 
coni Impol in ohranjamo biotsko raz-
novrstnost, tako rastlinsko kot tudi žival-
sko. V oktobru so potekale meritve hrupa 
z akustično kamero. Na osnovi rezultatov 
smo pri podjetju IVD naročili študijo za 
predlog protihrupne sanacije. Izvedli smo 
posodobitve informacijskega sistema, ki 
nam omogočajo spremljanje ASI alumini-
ja.
Od dobaviteljev plastične embalaže, ki jo 
v Impolu uporabljamo za pakiranje svojih 
izdelkov, pridobivamo izjave, da le-ta ne 
vsebuje PVC in ostalih halogeniranih ole-
finov. To je pomembno, saj imajo PVC-ma-
teriali tristokrat višjo enoto obremenitve 
v primerjavi s plastiko, ki ne vsebuje 
polimerov iz vinil kloridov. PVC-plastika 
ima višjo enoto obremenitve zaradi svoje 
kemijske sestave, saj vsebuje klor, vezan v 
polimerni verigi.

ODGOVORNI DO ZAPOSLENIH
Skrb za zaposlene in njihove družine je v 
Impolu že od nekdaj izjemnega pomena. 
Zdravje in varnost ter dobro počutje na 
delovnem mestu zagotavljajo stabilno 
okolje za zaposlene. Našo odgovornost 
do zaposlenih izražamo tudi s poštenim 
plačilom za dobro opravljeno delo. Letos 
nam je našo tradicijo organizacije števil-
nih dogodkov in aktivnosti za zaposlene 
ponovno prekrižal koronavirus. 
Izvedli smo številna izobraževanja za 
zaposlene in sodelovali pri veliko projek-
tih:
• izvedba delavnic s področja avtom-

atizacije in digitalizacije procesov v 
sklopu projekta KOC MAT 2.0,

• izvedba delavnice Priprava digitalne 
strategije podjetja s tujimi predavatel-
ji v okviru projekta KOC MAT 2.0,

• vodenje delovne skupine v proizvodn-
ji (v okviru projekta KOC MAT 2.0),

• izvedba brezplačnih usposabljanj v 
sklopu projekta Temeljne poklicne 
kompetence,

• začetek sodelovanja z izvajalcem 
usposabljanj QFD, licenciranem pri 
nemški avtomobilski zvezi, in izvedba 
več usposabljanj s področja kakovosti 
(npr. Automotive Core Tools, notranji 
presojevalci po standardu VDA 6.3),

• prenovili smo program izobraževanja 
za mentorje novozaposlenim,

• decembra 2021 uspešno zaganjamo 
Akademijo kakovosti s področja 
stiskalništva.

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU
Naš osnovni cilj je graditi organizacijsko 
kulturo, v kateri sta varnost in zdravje 
zaposlenih prva prioriteta. V letu 2021 
smo izvedli številne projekte za izboljšanje 
varnosti in zdravja zaposlenih pri delu. 
 
V Impolu PCP smo v profilih namestili 
varnostne stebre na zunanjih površinah. 
Prav tako smo z reorganizacijo pakirne 
linije prispevali k varnejšim delovnim 
pogojem. V cevarni smo namestili 
avtomatsko šilno linijo in s tem zmanjšali 
tveganje zaradi ročnega šiljenja palic. 
Prav tako smo za boljše prezračevanje in 
odvajanje toplega zraka iz hale zamenjali 
dotrajane kupole. Na 55-MN stiskalnici 
smo z dodelavo delovne opreme omogoči-
li mehko odlaganje palic v paleto in zman-
jšali širjenje hrupa v okolico.
V Impolu LLT smo obnovili upravljavsko 
kabino na liniji za homogeniziranje dro-
gov 1,2, s čimer smo zaposlenim zagotovili 
boljše pogoje dela. Nabavili smo tudi nov 
čelni viličar, ki je opremljen z najnove-
jšo varnostno opremo. Velik poudarek 
namenjamo ozaveščanju zaposlenih glede 
upoštevanja navodil za varno delo. Vsa 
delovna mesta izpopolnjujemo z uvajan-
jem metode 5S.
V Impolu R in R smo namestili pro-
tihrupno komoro za gravirno napravo na 
kvantometru. 
V Impolu FT smo namestili upravljavsko 
kabino za upravljavca in tehtalca na liniji 
RL6 in tako izboljšali toplotno udobje. 
Namestitev kabine načrtujemo tudi na 
razreznih škarjah Boecker. Prav tako načr-
tujemo namestitev sesalca odpadkov folije 
in ostankov valjčnega olja na valjarnah B4 
in B5.  
V Impolu-FinAl smo nabavili transportne 
vozičke in s tem preprečili, da zaposleni 
po nepotrebnem dvigujejo in prenašajo 
bremena. Namestili smo tudi odsesovalno 
napravo za filtracijo brusnega prahu, ki je 
preprečila prašenje v okolico, in odseso-
valno napravo za vodno paro. Za varne-
jše odlaganje bremen in preprečevanje 
zalaganja transportnih poti in pešpoti smo 
namestili dodatne regale.
V Rondalu smo namestili odsesovalno 
napravo za zajem prahu nad vibratorji 
in tako zmanjšali prašenje v okolico, oben-
em pa tudi izboljšali delovne pogoje za 
zaposlene.
V Stampalu SB smo letos posodobili 
vibrirnico in zmanjšali širjenje škodljivega 
hrupa po prostoru in v okolico. Prav tako 
smo izboljšali ogrevalni sistem in s tem 
delovno udobje za zaposlene. Nabavili 
smo tudi namenski viličar za dvigovanje 
in obračanje zabojev, da zaposleni ne 
dvigujejo bremen po nepotrebnem. 

ODGOVORNI DO LOKALNE 
SKUPNOSTI
V letošnjem letu smo zaposlili 195 ljudi. Z 
več kot 1.400 zaposlenimi v Sloveniji je Im-
pol največji zaposlovalec v podravski regiji 
in eden izmed največjih v Sloveniji. Hkrati 
s svojim stabilnim poslovanjem zagotavl-
jamo vir prihodkov številnim družinam v 
lokalnem okolju. 
Skrb za lokalno okolje izkazujemo s spon-
zoriranjem društev in lokalnih dogodkov, 
s pomočjo pri razvoju občine in s pod-
poro pri razvoju lokalnih izobraževalnih 
programov. Letos na Srednji šoli Slov-
enska Bistrica (SŠSB) izvajamo program 
metalurški tehnik, pri katerem sodelujejo 
strokovnjaki iz Impola, program je zakl-
jučila že peta generacija dijakov.
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Impol LLT
10 LET

JOŽE BELAK

DENIS BRAČIČ

JANKO ERKER

MATEJ TIČ

20 LET
ROBERT RAK

30 LET
JANEZ GRM

FRANCI TOMAZINI

Impol PCP
10 LET
MATEJ FAJFAR

GORAZD FRIDRIH

SAMSON GJINAJ

MATEJ GRACEJ

BRANKO HOSTEJ

DEJAN JAUŠOVEC

MIHAEL KOTNIK

DEJAN MOTALN

MATEJ NAVERŠNIK

MIRAN PAVLIČ

MIHAEL PEM

DUŠAN PLANINŠEK

UROŠ REBERNAK

SREČKO ŠKORJANEC

MARKO VRBEK

20 LET
BLAŽ KROŠEL

SILVESTER LORBER

DEJAN ŠPARAKL

PRIMOŽ VEILGUNI

MIRKO ŽIGART

30 LET
MIROSLAV PRISTOVNIK

METKA RAVNAK

40 LET
ALOJZ BOČEK

BORIS JANŽIČ

MAJDENA PŠENIČNIK

Impol
10 LET

MARKO DEGIAMPIETRO

MARKO PETROVIČ

20 LET
MOJCA KOLMANIČ

POLONCA TURNŠEK

Impol
Infrastruktura

40 LET
DUŠAN LESKOVAR

FRANC STOPAR

Impol Servis
40 LET

IVAN UNTERLEHNER

Impol FT
10 LET
MATEJ OBRUL

ROK PODPEČAN

DAMJAN RABIČ

JOŽEF SKALE

ALEŠ SKRBINEK

ALEN STRMŠEK 
KANGLER

ANDREJ VRENTUŠA

20 LET
SAŠO JELIČ

ROK JURIČ

BOJAN KOLAR

JURIJ PUČNIK

TOMAŽ STREHAR

JANEZ STRMŠNIK

SAŠO JELIČ

ROK JURIČ

BOJAN KOLAR

JURIJ PUČNIK

TOMAŽ STREHAR

JANEZ STRMŠNIK

40 LET
MILAN KOLENC

IVAN KOROŠEC

SREČKO SKALE

STANISLAV ŠPEC

12 40 let Impolčani

3 30 let Impolčani

15 20 let Impolčani 

28 10 let Impolčani

58
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jubilanti
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Rok Juhart , Impol FT 
Delovno mesto: Koordinator procesa
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na vse realizirane izboljšave.
Kje se vidiš čez 5 let? V podobni vlogi, a 
na drugačnem delovnem mestu.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
V službi računalniško miško, doma pa 
križni izvijač za menjavo baterij v otroških 
igračah.

Dejan Motaln, Impol PCP 
Delovno mesto: Tehnolog vzdrževanja 1
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Stremim k neprestanemu 
tehnološkemu razvoju in optimiziranju 
proizvodnega procesa.
Kje se vidiš čez 5 let? Vedno stremim k 
višjemu cilju. 
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Računalnik, različna ročna orodja.

Timotej Dušič, Impol PCP 
Delovno mesto: Upravljavec kombinirane 
linije
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na svojo prilagodljivost, saj sem 
večkrat zamenjal delovno mesto.
Kje se vidiš čez 5 let? Na istem delovnem 
mestu.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Mikrometer.

Andrej Erker, Impol PCP 
Delovno mesto: Orodjar 1
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na izboljšanje dela na delov-
nem prostoru.
Kje se vidiš čez 5 let? Seveda si želim na-
predovati po uspešno zaključeni diplomi.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Pomično merilo.

Željko Motaln, Impol PCP 
Delovno mesto: Vodja pakiranja in sk-
ladiščenja
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na izboljšano pakirno linijo.
Kje se vidiš čez 5 let? Na istem delovnem 
mestu.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Telefon.18
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7 Impol PCP

6 Impol FT

3 Impol LLT 

1 Impol R in R

2 Rondal

David Vratuša, Impol R in R 
Delovno mesto: Procesni inženir
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Ponosen sem na projekt posod-
obitve strojnega parka v naši družbi.
Kje se vidiš čez 5 let? Rad bi razširil na-
bor svojega znanja in se karierno razvijal.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
V službi telefon, doma pa motorno žago.

inovatorji
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Tomaž Kitek, Impol FT 
Delovno mesto: Upravljavec valjarne
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na napredovanje.
Kje se vidiš čez 5 let? Mogoče na kakš-
nem višjem delovnem mestu.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Viličar.

Jan Hohler, Impol FT 
Delovno mesto: Vzdrževalec 1
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na inovacije, s katerimi smo 
reševali sprotne težave.
Kje se vidiš čez 5 let? Na istem delovnem 
mestu.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Preizkuševalec napetosti.

Jani Vešnik, Rondal 
Delovno mesto: Orodjar - specialist
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na predlog, ki je bil zdaj izbran.
Kje se vidiš čez 5 let? Na višjem delov-
nem mestu, saj imam željo po napredo-
vanju.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Telefon v službi, ribiško palico doma.

Andrej Soršak, Impol FT 
Delovno mesto: Upravljavec valjarne
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na trenutno inovacijo, ki je bila 
predlagana.
Kje se vidiš čez 5 let? Na boljšem delov-
nem mestu.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Mikrometer.

Matej Čupkovič, Impol FT 
Delovno mesto: Valjar
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na vse izboljšave, ki so pripo-
mogle k boljšemu delu.
Kje se vidiš čez 5 let? Dokončam usposa-
bljanje in postanem mojster.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Ključ.

Tomaž Amon, Impol FT 
Delovno mesto: Posluževalec strojev in 
naprav
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na svoje inovacije, ki so bile 
tudi realizirane.
Kje se vidiš čez 5 let? Na istem delovnem 
mestu, mogoče kaj boljše. 
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Mikrometer v službi, doma motorno žago.

Aleš Vantur, Impol LLT 
Delovno mesto: Upravljavec litja
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na vse podane inovacije, ki so 
naredile spremembo.
Kje se vidiš čez 5 let? Na istem delovnem 
mestu.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Viličar, različno orodje.

Silvo Lunežnik, Impol LLT 
Delovno mesto: livar
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Že več kot 30 let vestno opravl-
jam delo livarja.
Kje se vidiš čez 5 let? Bližam se pokoju, 
zato bi rad umirjeno dokončal kariero. 
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
V službi livarska orodja, doma pa kmeti-
jske stroje.

Miroslav Pristovnik, Impol PCP 
Delovno mesto: Delovodja
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Da sem pridobil vzdržljivost na 
istem delovnem mestu.
Kje se vidiš čez 5 let? V Impolu na istem 
delovnem mestu.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Žoga, smuči :)
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Izidor Juhart, Rondal 
Delovno mesto: Orodjar - specialist
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na vsa orodja, ki smo jih doslej 
naredili in na mojo zadnjo inovacijo.
Kje se vidiš čez 5 let? V pokoju.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Orodje za brušenje.

Drago Kovač, Impol LLT 
Delovno mesto: Vzdrževalec-specialist
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Na vse! Delo opravljam vestno 
in pošteno ter se trudim za izboljšave.
Kje se vidiš čez 5 let? Moja delovna doba 
se izteka in bom kmalu v pokoju.
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Ker sem mojster za vsa opravila, so moja 
orodja zelo različna.

Alen Pulko, Impol PCP 
Delovno mesto: Upravljavec stiskalnice
Na kateri svoj karierni uspeh si najbolj 
ponosen? Ponosen sem na vse inovacije, 
saj vsaka doprinese k lažjemu delu, še 
posebej, ker so plod timskega dela. 
Kje se vidiš čez 5 let? Upam in želim si, da 
ostanem v Impolu, najraje v profilih, kot plan-
er ali kaj podobnega v enoizmenskem delu. 
Katero orodje največkrat vzameš v roke? 
Pomično merilo.

Leto 2020 je zaradi epidemi-
je covid-19 minilo skoraj 
brez gasilskih tekmovanj na 
vseh nivojih gasilske organi-

zacije. Po enoletnem premoru je 
bilo letos vendarle možno izvesti 
določena gasilska tekmovanja, 
seveda prilagojeno epidemiološkim 
razmeram.
V začetku junija je bilo v Celju izve-
deno državno gasilsko tekmovanje, 
ki bi sicer moralo potekati že lani. 
Na to tekmovanje se je uvrstila tudi 
enota starejših gasilcev PIGD Impol 
in med enainpetdesetimi enotami 
osvojila sedmo mesto.
Letošnje pokalno tekmovanje GZ 
Slovenije je potekalo od maja do 
avgusta v obliki gasilskih vaj brez ot-
voritve in zaključka. Tekmovanja so 
bila organizirana v t. i. mehurčkih, 
kar pomeni, da so enote discipline 
izvedle in zapustile poligon. Tudi le-
tos je bilo sedem tekmovanj, kjer za 
končni rezultat šteje pet najboljših 
uvrstitev. Gasilski veterani iz Impola 
so trikrat zmagali ter dosegli še eno 
drugo in tretje mesto, kar je na kon-
cu zadostovalo za naslov pokalnega 
zmagovalca med starejšimi gasilci 
za leto 2021. Tekmovanja se je letos 
udeležilo šestnajst gasilskih društev.
V soboto, 2. oktobra 2021, je bila v 
Celju slavnostna podelitev priznanj 
in nagrad najboljšim tekmovalnim 
enotam državnega in pokalnega 
gasilskega tekmovanja GZ Slovenije 

za leto 2021, kjer je enota veteranov 
iz Impola prejela velik prehodni 
pokal za osvojeno prvo mesto. 
Dosežek smo posvetili dolgolet-
nemu članu tekmovalne enote Mila-
nu Knezu, ki je preminil marca.
Zmaga v pokalnem tekmovanju bo 
nedvomno velika spodbuda za ekipo 
in društvo, da še naprej aktivno de-
lujemo na področju gasilsko-šport-
nih disciplin. Gasilska tekmovanja 
poleg preverjanja strokovne in 
fizične pripravljenosti pomenijo 
tudi priložnost za spoznavanje in 
utrjevanje medsebojnih odnosov ter 
nabiranje izkušenj. Starejši gasilci 
PIGD Impol tako nadaljujejo in 
skrbijo za prepoznavnost društva 
na področju gasilskih tekmovanj ne 
samo lokalno, ampak tudi na držav-
nem nivoju.   
Številne druge aktivnosti društva 
so v zadnjih dveh letih odpadle 
ali pa smo  jih izvedli v zelo ome-
jenem obsegu. Želimo si, da bi se 
epidemiološko stanje v letu 2022 
vendarle izboljšalo, saj bo Prosto-
voljno industrijsko gasilsko društvo 
Impol praznovalo 70 let aktivnega 
delovanja. Velika želja ob pomemb-
nem jubileju društva je, da bi lahko 
zamenjali že 25 let staro vozilo za 
prevoz moštva. Upamo, da nam bo 
to s pomočjo podjetja, z zavzetim 
delom in prizadevnostjo članov 
društva tudi uspelo.  

Starejši gasilci PIGD Impol 
prvaki pokalnega gasilskega 
tekmovanja 2021 
Tekst: Jožef Brglez, predsednik PIGD Impol

Tekmovalna enota starejših gasilcev PIGD Impol z osvojenimi pokali v letu 2021
(stojijo z leve proti desni): Jožef Brglez, Feliks Šprogar, Zlatko Martini, Anton 
Rihtar (mentor), Edvard Kos, Viljem Javornik, Vilko Korošec, Karel Žišt in Vojteh 
Degiampietro

gasilci
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Predvsem si želim 
zdravja in sreče. Sodelav-
cem želim, da bi še 
naprej tako dobro 
sodelovali in seveda tudi 
njim zdravja in sreče. Če 
imamo zdravje, imamo 
vse!  

Simon Kveder,  
Stampal SB

Vsem sodelavcem v 
Impolu želim, da bi se v 
prazničnem decembru 
poveselili, pozabili na 
stresne situacije in 
doživeli veliko lepega. V 
letu 2022 vam želim 
predvsem zdravja in 
veselja!  

Ivo Ajd, 
Impol PCP

Predvsem si želim 
zdravja in ljubezni doma 
v družini. Upam, da bo 
na delovnem mestu šlo 
vse tako naprej, kot je 
bilo do sedaj. Želim si, da 
bi se dobro razumeli. Naj 
bo leto 2022 boljše leto za 
vse!  

Martina Brglez,  
Impol PCP

Da se korona konča, da 
bi bili vsi zdravi in 
srečni. Impolu želim, da 
dosežemo zastavljene 
cilje in seveda čim manj 
reklamacij! Naj bo 
uspešno leto!  

Damjan Koder, 
Impol 2000

ANKETA:  Vaše želje ob koncu leta?

BALZAM ZA USTNICE
• 30 g čebeljega voska
• 20 g kakavovega masla
• 50 g kokosovega olja
• 10-20 kapljic eteričnega olja po izbiri 

(moja izbira: florihana, eteris, doter-
ra)

• barvni pigmenti po izbiri

Vosek, olje in maslo stopite v vodni kopeli 
v ognjevarni posodi, na koncu dodate 
eterično olje in pigmente. Prelijete v po-
sodice in počakate, da se ohladi.

DOMAČ ČOKOLEŠNIK
• 1 kg ovsenih kosmičev
• 300 g lešnikov (lahko menjaš za albert 

kekse oz. metrske kekse, ki ostanejo 
od praznikov in imaš keksolino)

• 1 žlica pravega kakava
• cimet
• vanilija 

Vse skupaj zmelješ in napolniš praznične 
kozarčke! 

Nasvet za uporabo: Mešanico preliješ z 
vročo vodo, mlekom ali rastlinskim napit-
kom in pustiš stati do pet minut. 
Sladkaš s sladkorjem, čokolado, nutelo ali 
medom, da imaš vsakič drugačen okus.

Domača 
praznična 
darila

Barbara Kuhl iz Stampala SB rada 
ustvarja. Njena praznična darila so 
domače izdelave, zdrave narave in z 
eko pridihom. Z nami je delila nekaj 
svojih idej. 

z Barbaro

praznično
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Želim si, da bi bili vsi 
zdravi in bi se razumeli 
tako, kot smo se doslej. 
Da bi decembra dobro 
jedli in pili ter se 
veselili. Predvsem, da 
bil samo test za covid 
negativen, vse ostalo 
pa pozitivno!   

David Videčnik,  
Impol PCP

Kaj si želim? Da korona 
izgine! Da bi bilo 2022 
ponovno uspešno leto. 
Sodelavcem želim vse 
dobro, zase pa si želim, 
da dobim gradbeno 
dovoljenje, da si zgradim 
hišo.  

Kristijan Justinek, 
Impol LLT

Enostavno si želim, da bi 
se lahko vrnili v stare 
tirnice, da bi bilo 
prihajajoče leto svobod-
nejše. Za sodelavce si 
želim, da ostanemo 
složni in ohranimo dobro 
vzdušje.  

Andrej Erker,  
Rondal 

Želim si, da bi še naprej 
dobro usklajeval službo in 
šport. Rad bi napredoval in 
si ustvaril kariero v Impolu. 
Upam, da v prihodnosti 
naredim korak v tej smeri. 
Za sodelavce si želim, da 
ohranimo dober odnos in 
da bom še naprej rad 
prihajal na delovno mesto. 
Spoštovanje, medsebojna 
pomoč in sproti razčiščene 
dileme so ključ do vsakega 
uspeha. Naj bo 2022 
zdravo!  

Dejan Draškovič,  
Impol 2000

DARILO:  Vsi, ki ste sodelovali, boste po interni 
pošti do konca leta prejeli sladko presenečenje!

PRAZNIČNA MILA 
Kakovostno trdo milo lahko izdelate po različnih postopkih. 
Najbolj razširjen in priljubljen je t. i. hladni postopek ali v 
angleščini cold process soap. Njegova izdelava je enostavna 
in zabavna. Potrebuješ le bazo za vlivanje, vsi ostali dodatki 
pa so povsem prepuščeni izbiri posameznika.
Tako izdelana mila so lahko čudovito praznično darilo, saj 
jih oblikuješ in okrasiš povsem po svojih željah ter zapa-
kiraš takoj, ko se ohladijo. Darilo je še posebej koristno za 
tiste, ki boste ustvarjali v zadnjem trenutku – včasih smo 
vsi takšni :-).

Potrebujete milno osnovo, eterično olje in kozmetične 
pigmente. Milno osnovo segrejemo, dodamo eterično olje 
in mineralno barvilo. Vlijemo v poljuben kalup (silikonski 
pekač za mafine), ohladimo in zapakiramo v darilca. 

USTVARJALNO:  Romanine kreacije

Romana Črešnar iz SimFina je z nami delila kreacije, ki 
jih ustvarjata skupaj z možem.

želje
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KOTIČEK ZA VAS

KRIŽANKA

1. BON ZA 40 EVROV: MOJCA STERN, IMPOL FT
2. BON ZA 40 EVROV: ANDREJ MARINIČ, IMPOL PCP
3. BON ZA 40 EVROV: MILAN PELKO, IMPOL PCP

Nagrajenci nagrade prevzamete v KADROVSKI PISARNI 
Impola v upravni stavbi.

Geslo tokratne križanke pošljite v uredništvo  
Metalurga (ursa.zidansek@kadring.si) do 20. januarja  2022.
 
Trije izžrebani nagrajenci boste prejeli  
vsak BON ZA NAKUP V VREDNOSTI 40 EVROV.

UPOKOJITEV:  poslavlja se Silva Hohnec iz Impola Servis

Draga Silva!

Vsi pravijo, da staranje
že z rojstvom se prične.
Morda je to za druge res,
a ti premlada si še,
da kar tako bi pustila vse
in zdaj odšla od nas,
saj nimaš niti gub preveč
in ne vseh sivih las.

Bila delavka si ena A,
povsod izkazala si se,
poštena, lojalna, zvesta za dva
in delavna nadvse.
Težave puščala si doma,
bila vedno si vesela.
Bila si obraza resnega
le, ko denar si štela.

Že zdaj te vsi pogrešamo –
pri srcu si nam bila!
Srčno želimo ti le to,
da bi si odpočila,
da srečo bi si poiskala,
miru bi se naužila,
da bi kdaj nas obiskala
in kozarček z nami bi spila!

Tvoji najbližji sodelavci
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za zaposlene

VONJ
Janezek pride po preboleli koronavirusni 
bolezni nazaj v šolo. V šoli ga učiteljica 
vpraša: ‘’Janezek, kako veš, da si prebolel 
koronavirus?’’ Janezek učiteljici odgovori: 
‘’To sem ugotovil tako, da sem na WC-ju 
ponovno zavohal svoj …’’ :)

RAJE DENAR
Sodnik za prekrške vpraša obtoženega: 
‘’Kaj bi imeli raje, 5.000 evrov ali mesec 
dni zapora?’’
Obtoženi odgovori: ‘’Če že vprašate, gos-
pod sodnik, bi raje vzel denar!’’

Martin Ćeranić, Impol R in R (študent) 

VID 
Prijatelj je v centru za cepljenje prejel 
odmerek cepiva. Takoj se mu je zameglil 
vid in je komaj prišel domov. Od doma je 
poklical v center in vprašal, ali naj gre k 
zdravniku. Rečeno mu je bilo, naj ne hodi 
nikamor, ampak naj se takoj vrne v center, 
da mu vrnejo očala.

ZDRAVNIK
Ne bi vas rad strašil, ampak zdravnik, ki 
vas bo čez 10 let operiral, sedaj doma dela 
online šolo, igra Play Station in je čips.

Žiga Tramšek, Impol PCP

V TUJINI
Štajercu v Avstriji pogine konj na vpregi in 
poišče policaja.
Š.: Dober dan, konj mi je crknil.
P.: Was?
Š.: Ne »vouz«, konj mi je crknil.
P.: Sprechen Sie Deutsch?
Š.: Ne, ni dauč, kar tu za vogalom je.
P.: Du bist ein Esel!!!
Š.: Ka bom te jezen, či je crkno, 
je crkno.

Vili Rup, Impol FT

Aluminijasto folijo lahko prevzamete v tajništvu kadringa.

SMEH JE POL ZDRAVJA:  Menjamo folijo za vic!

ko ZADIŠI PO PRAZNIKIH:  Čas za kulinarično razvajanje

SESTAVINE
• 350 g gladke moke
• 100 g mandljeve moke (mleti mandlji)
• 1 ščepec soli
• 120 g sladkorja
• 1 vrečka vaniljevega sladkorja
• 1 ščepec cimeta
• drobno naribana limonina lupinica
• 200 g hladnega masla, narezanega na 

kose 
• 3 rumenjaki 
• 120 g malinove marmelade
• sladkor v prahu za posip

PRIPRAVA
1. V skledo presejemo moko in jo zmeša-
mo z mletimi mandlji, sladkorjem, 
soljo, limonino lupinico in cimetom. Po 
mešanici potrosimo kose masla. Maščobo 
s konicami prstov hitro vgnetemo v suhe 
sestavine ter mešanico pri tem dvigamo, 
da postane podobna drobtinam. Dodamo 
rumenjake in sestavine na hitro zgnetemo 
v krhko testo, ki ga oblikujemo v kepo, 
zavijemo v folijo za živila in za 40 minut 
shranimo v hladilnik. 

2. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. 
Nizek pekač za piškote obložimo s papir-
jem za peko. Testo vzamemo iz hladilnika 
in ga na rahlo pomokani delovni površi-
ni razvaljamo približno 3 mm debelo. 

S pomočjo modelčka izrežemo zvezde. 
Polovici piškotov z manjšim modelčkom v 
sredini izrežemo zvezdice (lahko upora-
bimo modelčke različnih oblik - srček, 
rožica ipd.).

3. Piškote zložimo na pripravljen pekač. 
V predhodno ogreti pečici jih pečemo 8 
do 12 minut. Ko se po vrhu rahlo rjavo 
obarvajo, jih vzamemo iz pečice, previdno 

preložimo na mrežico in ohladimo.

4. Na sredino piškotov brez luknjic z 
žličko naložimo marmelado, potem pa 
jih pokrijemo s piškoti z luknjicami (glej 
sliko). Pripravljene piškote potrosimo s 
sladkorjem v prahu, zložimo na krožnik 
ali pladenj in postrežemo. 

DOBER TEK!

Božične linške zvezdice

Vir: www.okusno.je

Uredništvo Metalurga vam želi čudovite praznike in zabaven skok v novo leto!
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Praznični čas naj 
napolni vaše domove 
z ljubeznijo in toplino. 

Vodstvo vsem zaposlenim, upokojenim 
zaposlenim in vašim družinam želi, 
naj vas spremljajo sreča, zdravje 

in veselje v letu 2022.




