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Nova linija za barvanje
krepi položaj
Sevala

Kmalu širitev
livarne Impola LLT
Smo pripravljeni na
vitko proizvodnjo?
Izmerili smo organizacijsko klimo
in zadovoljstvo zaposlenih
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Pri načrtovanju nove
hale posebno pozornost
namenjajo ustreznemu
prezračevanju in dušenju
hrupa na prezračevalnih
elementih.

Glavni razlog implementacije vitke proizvodnje je hitrost in odpravljanje zapravljanja. Vitka proizvodnja
pomeni nov pristop k proizvodnji in zadovoljevanju
potreb kupcev, povečanje
usposobljenosti zaposlenih, pa tudi spremembo v
organizacijski kulturi.

Na Kadringu so prejeli
koncesijo za opravljanje
storitev za trg dela v
območni službi ZRSZ Maribor do konca leta 2014,
z možnostjo podaljšanja
še za dodatna tri leta.

V sredini julija je v Izobraževalnem centru potekala
podelitev certifikatov
nacionalne poklicne
kvalifikacije upravljalec/
upravljalka strojev v
proizvodnji.

Predstavljamo vam
rezultate merjenja
organizacijske klime in
zadovoljstva zaposlenih.

Razlika med dobrim in
slabim delavcem

Nova linija za
barvanje krepi
položaj Sevala

J

ulija se je v skupini Impol izvajalo merjenje organizacijske klime. Rezultati so zelo spodbudni, saj, kot kaže,
so zaposleni vse bolj zadovoljni s svojo zaposlitvijo v
Impolu. Na primer: kar 90 odstotkov zaposlenih pravi,
da so ponosni, da so zaposleni ravno v tem podjetju. Za
primerjavo, leta 2008 je tako menilo 70 odstotkov zaposlenih. Lahko bi na široko razpravljali, zakaj danes vsaj petina
zaposlenih meni drugače, vsekakor pa sem prepričana, da
so k boljšim rezultatom pripomogle tudi zaostrene razmere
na trgu, ki so pripomogle k temu, da danes veliko bolj cenimo stabilnost, red, varnost in seveda zagotovljeno plačo.
A čeprav so zaposleni v povprečju vse bolj zadovoljni,
še vedno ostaja nekaj segmentov, kjer se tradicionalno
pojavljajo slabi rezultati. Ti predvsem zadevajo naslednje
rubrike: enakopravna obravnava zaposlenih, pohvale in
nagrade, možnosti za napredovanje in možnosti za prevzemanje odgovornejših delovnih nalog. O podobnih zadevah
sem v preteklih tednih govorila z zaposlenimi in najbolj me
je presenetila izjava livarja, ki je pojasnil, kakšna je razlika
med dobrim in slabim delavcem: “Dober delavec mora ves
čas nekaj delati, vsi ga zasipavajo z delovnimi nalogami,
slabega pa vsi pustijo pri miru.” Je res tako?
Obremenjevanje dobrih in puščanje slabih pri miru ne velja
samo v Impolu, pravzaprav je to nekaj, kar počnemo vsi in
povsod. Že ko je doma v gospodinjstvu treba kaj postoriti,
se za to načeloma zadolži tistega družinskega člana, ki je
najbolj pripravljen za akcijo. Vprašanje pa je, ali si podjetje
lahko privošči, da spodbuja nedelo? In kako dolgo?
Poglejmo, kaj se dogaja. Če manj sposobne, manj zagrete
delavce pustimo pri miru, zaposlenim sporočamo: “Bolj se
levega delaš, lažje skozi prideš”. Če pa tiste, ki so pridni,
kažejo voljo do dela in učenja, dodatno obremenjujemo in
jih pri tem za povrh ne nagradimo primerno, prav tako sporočamo: “Samo norci se trudijo.” In tako zaposleni čez čas
začnejo delati vse bolj povprečno, ker biti nad povprečjem
ni ne smiselno niti se ne splača.
K sreči je v skupini Impol dovolj “norcev”, ki se trudijo,
delajo, ustvarjajo dobre delovne rezultate, pa čeprav niso
vedno primerno nagrajeni. Razumejo,
da je delo vrednota in imajo lastno,
notranjo motivacijo za doseganje
dobrih rezultatov, saj se na tak
način dobro počutijo. To je sreča,
ampak ne moremo se vedno
zanašati na srečo. In spodbujanje povprečja v času, ko
je konkurenca na trgu tako
ostra, nas lahko kaj hitro
naredi podpovprečne.

Napredna tehnologija
zahteva visoko
usposobljen kader

V

Sevalu zaključujejo postavljanje nove linije za barvanje
trakov. Projekt, vreden 16
milijonov evrov, je ključnega
pomena za nadaljnji razvoj podjetja
in bo močno okrepil položaj Sevala na
evropskem trgu.
Poizkusno barvanje trakov so nameravali izvesti že julija, vendar se je datum
zagona zaradi zamud pri gradnji, na
katere je vplivala ostra zima, prestavil
na september. Ker si dodatnih zamud
ne morejo privoščiti, so najeli dodatno
delovno silo, prav tako dnevno pritiskajo na dobavitelje opreme in materiala
ter usklajujejo razpored del.
V Italijo po nova znanja
Projekt s postavitvijo linije še zdaleč ne
bo zaključen. Čim prej bo treba osvojiti
delo z novo tehnologijo in zagotoviti
visoko produktivnost, kar zahteva dobro
usposobljen kader s potrebnimi znanji
in izkušnjami. Zato se bo skupina zaposlenih odpravila v italijansko podjetje
Otefal, kjer deluje primerljiva linija. Tam
bodo spoznali nove postopke, ki jih
bodo kasneje s pomočjo internih usposabljanj prenesli na ostale zaposlene.
Nova linija bo v Seval vnesla velike
spremembe, saj zahtevnejši tehnološki
postopki terjajo tudi drugačno organizacijsko kulturo. Vse pomembnejše
postaja prenašanje znanj in učenje,
zaposleni pa tako vse bolj vplivajo na
doseganje ciljev podjetja in pridobivajo
pomembnejšo vlogo.

Nina Juhart Potočnik,
urednica

Nova linija je vredna
16 milijonov evrov
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Sočasno kar 20 naložb
Postavitev linije za barvanje ni edini Sevalov projekt, saj trenutno izvajajo kar
20 različnih naložb. Po mnenju vodstva
Impol Sevala so ti veliki razvojni projekti rezultat zaupanja vodstva skupine
Impol v poslovanje podjetja in strategijo
njihovega razvoja.
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Impol LLT

uspešno

Kmalu širitev
livarne Impola LLT

»Gradbena dela so v zaključni fazi, začetek
postavitve jeklene konstrukcije načrtujemo
konec meseca julija 2013,« razlaga g. Andrej
Kolmanič, vodja projekta povečanja livarskih
kapacitet v Impolu LLT

V

Postavitev konstrukcije novega objekta
predvidoma končana že v oktobru
Pred začetkom gradnje temeljev za
širitev livarne bo treba odstraniti jekleno
konstrukcijo skladišča vhodnih surovin in

•
•

Dober napredek trenutno najpomembnejšega projekta skupine Impol
družbi Impol LLT pospešeno
izvajajo širitev proizvodne hale.
»Trenutno smo pred podpisom
pogodbe za nakup armirane
betonske montažne konstrukcije za
podaljšanje hale proizvodnega procesa
livarne do Mroževe ulice,« je pojasnil g.
Andrej Kolmanič, vodja projekta povečanja
livarskih kapacitet v Impolu LLT.
Gre za trenutno enega najpomembnejših
in finančno najtežjih projektov skupine
Impol. Skupna vrednost nove hale in
dodatnih livarskih kapacitet bo znašala
okoli 12 milijonov evrov. Projekt, ki se
sicer odvija v fazah in smo ga tudi v Metalurgu podrobno spremljali, bo skupaj s
poskusno proizvodnjo v novih kapacitetah
končan do februarja 2014.

Prednosti projekta:

večjo tehtnico za povratne surovine. Pogodba za rušitev jeklene konstrukcije, ki se
bo predvidoma začela še ta mesec, je že
podpisana, razlaga g. Kolmanič. Jeklenega
ogrodja stavbe ne bodo zavrgli, temveč po
obnovi znova uporabili za pokritje vzhodnega dela skladišča za vhodne surovine.
Ker tehtnice za surovine v času rušenja
ne bo mogoče uporabljati, so v družbi že
zgradili nadomestno. Ta del projekta bo
predvidoma končan v oktobru.

skupini Impol prihranila kar nekaj denarja,
izpostavi sogovornik. Dotrajani livni stroj
bodo zamenjali z novim, ki ga bo dobavilo
podjetje Wagstaff. S tem bo omogočeno
litje tudi za okoli meter daljših drogov ali
bram. »Za zagotavljanje ustrezne kakovosti taline bomo v linijo namestili tudi novo
odplinjevalno napravo in keramični filter.
Seveda bomo v času instalacije nove opreme izvedli tudi popolno obnovo obstoječe
odstajne peči,« pojasni.

Obnova plinske linije 2
Zamenjali bodo tudi plinsko talilno peč 1,
ki jo bo nadomestila enokomorna peč turškega proizvajalca Sistem Teknik. »Peč bo
dvižna in opremljena z elektromagnetnim
mešalcem taline ter saržirno napravo. S
tem zagotavljamo večjo fleksibilnost linije,
boljšo homogenost taline in učinkovitejše
posluževanje,« pojasni sogovornik. Povezana bo z odstajno pečjo 2, tako bosta na
tej liniji dve talilni peči, še pristavi.

Nova peč in livni stroj
Postavitev novega dela hale predstavlja
zaključek prve faze projekta – nadgradnje
plinske linije 1. V njem bo stala nova
multikomorna talilna peč avstrijskega
podjetja Hertwich s kapaciteto 55 ton.
»Peč nam bo omogočala neoporečno
pretaljevanje tudi onesnaženega odpadnega aluminija,« pomembno prednost, ki bo

Manj hrupa, boljše prezračevanje
»Pri načrtovanju nove hale posebno pozornost namenjamo ustreznemu prezračevanju in dušenju hrupa na prezračevalnih
elementih. Zagotoviti želimo optimalno
prezračevano delovno okolje v vseh letnih
časih, ob tem pa tudi znatno zmanjšati
hrup v okolici objekta,« pravi g. Kolmanič.

Dodatne zaposlitve
»Z večanjem kapacitet načrtujemo tudi
nove zaposlitve,« za konec pove g. Kolmanič. Po potrebi bodo v vsaki izmeni na liniji
1 zaposlili dodatnega sodelavca.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Večanje lastnih livarskih kapacitet zagotavlja
stabilne vire surovine.
Možnost uporabe onesnaženega odpadnega
aluminija znižuje nabavno ceno eksterne
surovine za približno 200 evrov na tono.
Izboljšanje poslovnih rezultatov skupine
(cenejša vhodna surovina …).
Fleksibilnost vseh linij, ki omogočajo litje
tako drogov kot bram.
Izboljšanje kakovosti končnih izdelkov.
Manjša poraba energentov, in sicer za
približno pet odstotkov.
Manjše materialne izgube za približno
3,5 odstotka.
Manjši pretočni faktor.
Nova znanja: poznavanje tehnologije
taljenja in litja.
Izboljšanje delovnih pogojev, varnejše delo.
Urejeno skladiščenje surovin z dodatnimi
površinami.
Povečanje skladiščnih kapacitet drogov na isti
skladiščni površini ob znatno zmanjšani logistiki.

Novo skladišče

Odstajna peč
(prestavitev in obnova)

Shema: Terminski plan izvedbe projekta

2014
Livni stroj z Alpurjem
Podaljšanje hale proizvodnega procesa livarna

Rušitve

Novo skladišče

Nova dvokomorna peč (linija 1)

2013

2012
2011
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Nova enokomorna peč (linija 2)
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Kako se med letom odmerja
akontacija dohodnine?

Simulacija primera izplačila 13. plače
Izplačilo 13. plače (1.300,00 evrov bruto)

S pomočjo primera lahko zaposleni sami preverite svoj obračun dohodnine

Vsebina

Znesek v €

A

Bruto 13. plača

1.300,00

Prispevki delojemalca (22,10 %)

287,30

Akontacija dohodnine od 13. plače = 1.300-287,30 x
19,04 %

192,82

Neto 13. plača (1.300,00-287,30-192,82)

819,88

kontacijo dohodnine je
potrebno obračunati od
obdavčljivih prejemkov.
Način obračuna in plačila
dohodnine določa Zakon o dohodnini, zato se ne moremo prostovoljno
odločiti, kako in koliko dohodnine
bomo plačevali med letom. Razlog,
da je potrebno po koncu leta dohodnino še doplačati, je v tem, da se
med letom dodatno k plači izplačata
še regres in 13. plača, kjer je stopnja
obdavčitve nižja, konec leta pa se
prištejeta k ostalim prejemkom iz
plače, kar pomeni, da je davčna
osnova višja in za te prejemke pademo v višji davčni razred po lestvici,
kot smo bili uvrščeni med letom
(16, 27 ali 41 odstotkov). In v tem je
glavni vzrok, zakaj moramo po koncu
leta dohodnino doplačati.

Zaradi regresa
in 13. plače
višja dohodnina

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2012
Če znaša neto mesečna davčna osnova v evrih …
nad

… znaša dohodnina v evrih

do
653,38

653,38

1.306,75

1.306,75

16 %
104,54

+ 27 % nad 653,38

280,95

+ 41 % nad 1.306,75

Simulacija primera izplačila bruto plače:
- povprečna plača zaposlenih v skupini Impol (v Sloveniji) za mesec april 2012
- 1 otrok kot vzdrževani družinski član

Povzetek:
Ob koncu leta se vsi obdavčljivi prejemki seštejejo in obdavčijo po letni dohodninski
lestvici.

Vsebina

Znesek v €

Bruto plača

1.650,00

Prispevki delojemalca (22,10 %)

364,65

Splošna olajšava

269,04

Če znaša neto letna davčna osnova v evrih …

Posebna olajšava – vzdrževani otrok

198,51

nad

Osnova za akontacijo dohodnine (1.650,00-364,65-269,04-198,51)*

817,80

Akontacija dohodnine (obračunana po mesečni dohodninski lestvici)

148,93

Neto plača (1.650,00-364,65-148,93)

1.136,42

* Višino osnove za mesečno akontacijo dohodnine si je potrebno zapomniti, ker je ta
višina odločujoča pri ugotavljanju osnove za akontacijo dohodnine pri 13. plači ali kateremkoli drugem letnem prejemku.

Simulacija primera izplačila regresa
Izplačilo regresa (1.066,00 evrov bruto)
Vsebina

Znesek v €

Bruto regres

1.066,00

Akontacija dohodnine od regresa (1.066,00 x 19,07 %**)

203,29

Neto regres (1.066,00-203,29)

862,71

** Izračun povprečne davčne stopnje za obdavčitev regresa
Povprečna stopnja akontacije dohodnine od regresa se izračuna:
• Osnova za akontacijo dohodnine od plače+regres/12 (817,80+88,83=906,63)
• Obračun dohodnine po mesečni dohodninski lestvici znaša 172,92
• Povprečna stopnja obdavčitve z dohodnino (172,92/906,63*100=19,07 %)
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***Izračun povprečne davčne stopnje za obdavčitev 13. plače
Povprečna stopnja akontacije dohodnine od 13. plače se izračuna:
• Osnova za akontacijo dohodnine od plače+13. plača-prispevki delojemalca/12
(817,80+(1.300,00-287,30/12))=902,19
• Obračun dohodnine po mesečni dohodninski lestvici znaša 171,72
• Povprečna stopnja obdavčitve z dohodnino (171,72/902,19*100=19,04 %)

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2012
… znaša dohodnina v evrih

do
7.840,53

7.840,53

Ker pa obračun dohodnine
vseeno ni tako preprost in je za
vsakega posameznika drugačen,
odvisen od višine in vrste prejemkov
ter pripadajočih olajšav, smo prikazali primer obračuna dohodnine med
letom in po koncu leta.
Med letom se od vsakega prihodka obračuna in odvede akontacija
dohodnine. Višina akontacije je
odvisna od dohodninskega razreda, v katerega zavezanec s svojimi
prihodki sodi. Delodajalec tako
zavezancu vsak mesec obračuna
akontacijo dohodnine od plače po
lestvici, preračunani na 1/12 leta.
Ker pa ima lahko zavezanec tudi druge prihodke, za katere delodajalec
ne ve, se lahko zgodi, da odvedena
akontacija dohodnine ni zadostna
in zavezanec pri letnem obračunu
dobi nalog za plačilo ostalega dela
dohodnine. Kadar pa se med letom
plačuje previsoka akontacija, dobi
zavezanec del dohodnine, ki mu je
bil preveč odveden, vrnjen.

15.681,03

15.681,03

16 %
1.254,48

+27 % nad 7.840,53

3.371,42

+41 % nad 15.681,03

V našem primeru smo upoštevali 12 izplačanih plač, izplačilo regresa in 13. plače
Vsebina

Znesek v €

Bruto plača

19.800,00

13. plača

1.300,00

Regres

1.066,00

Skupaj prejemki

22.166,00

Plačani prispevki delojemalca

4.663,00

Splošna olajšava

3.228,45

Olajšava za vzdrževanega otroka

2.382,13

Osnova za dohodnino (22.166,00-4.663,00-3.228,45-2.382,13)

11.892,42

Izračun dohodnine (po letni dohodninski lestvici)

2.348,49

Že plačana akontacija dohodnine med letom

2.183,27

Doplačilo dohodnine

165,22

Zavezanec v prikazanem primeru dohodnino doplača, ker se regres in 13. plača med
letom obdavčita po Zakonu o dohodnini po povprečni davčni stopnji od enomesečnega
prejemka. Konec leta se vsi prejemki zavezanca seštejejo, obdavčijo po letni dohodninski
lestvici in zaradi tega zapadejo v višji dohodninski razred.
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Smo pripravljeni
na vitko proizvodnjo?

Če hoče Impol izrabiti vse prednosti, ki jih
prinaša vitka proizvodnja, jo mora vpeljati na
nivoju celotne organizacije

Skupina Impol razmišlja o vpeljavi novega koncepta upravljanja proizvodnje

V

si zaposleni bi se morali zavedati,
da lahko prejmemo plačilo za
svoje delo, če z našimi izdelki
uspešno zadovoljimo potrebe
kupcev. Kupcu moramo ponuditi izdelke
primerne kakovosti, v primernem roku in
za primerno ceno. Konkurenčnost na trgu
lahko podjetje ustvarja tudi s pomočjo
racionalnega razpolaganja s kapacitetami,
sredstvi dela in materialom. Prav tako
mora slediti razvoju na vseh področjih, nenehno izboljševati vse procese v podjetju,
primerno izkoristiti vse zmogljivosti in vire
ter uvajati informacijsko tehnologijo, ki
nudi podporo tem aktivnostim.
Hitreje in z manj težavami
Glavni razlog implementacije vitke proizvodnje je hitrost in odpravljanje zapravljanja.
Vitka proizvodnja pomeni nov pristop k proizvodnji in zadovoljevanju potreb kupcev,
povečanje usposobljenosti zaposlenih, pa
tudi spremembo v organizacijski kulturi.
Podjetje se mora najprej vprašati, kje so
glavne težave za slabo oziroma neprimerno izkoriščanje vseh razpoložljivih virov in
se seveda lotiti odprave teh težav. Največ
pozornosti se načeloma nameni naslednjim področjem:
• ozka grla v proizvodnji,
• nepravilna razmestitev strojev glede
transporta materiala,
• analiza izdelkov,
• odprava del, ki zahtevajo velik napor
zaposlenih,
• mesta, kjer se pogosto dogajajo
nesreče pri delu,
• mesta, kjer se pojavlja velik izmet,
• analiza proizvodnega programa glede
na količine izdelanih kosov ali delov,
• zaloge materiala, polizdelkov ter
končnih izdelkov,
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•

mesta, kjer morajo delavci čakati na
material, orodje, navodila …
Z odpravljanjem težav lahko podjetje z
najmanjšim možnim vložkom dela, časa
in finančnih sredstev dosega zastavljene
cilje. Pri tem se morajo zaposleni, izdelki
in procesi izdelave medsebojno uskladiti.
Zelo pomembno je, da zaposleni, ki sodelujejo v proizvodnji in so lastniki procesa,
razumejo principe vitke proizvodnje.
Rezultati vitke proizvodnje v primerjavi s
konvencionalnim pristopom so:
• manj škarta – visoka kakovost,
• hitrejše prilagajanje spremembam
na trgu,
• visoko motivirani zaposleni,
• manjše zaloge,
• nižji proizvodni stroški.
Stopnja, do katere je podjetje pri tem
uspešno, se odraža na finančnih rezultatih
poslovanja podjetja.
Nov pristop je potreben na vseh ravneh
Če hoče podjetje uspešno nastopati na
trgu in izrabiti vse prednosti, ki jih prinaša
vitkost, mora vitkost vpeljati na nivoju
celotnega podjetja. Možnosti za izboljšave
v drugih procesih (ne samo proizvodnih)
so prav tako zelo velike. Danes poznamo kar nekaj uspešnih podjetij, katerih
proizvodnja temelji na vitki proizvodnji:
Toyota, Sava Tires, Cascade Engineering,
Ford, Mercedes, Porsche, General Motors,
Praty & Whitney, Renault, Nissan … Vitko
proizvodnjo oziroma orodja uporabljajo
tudi naši konkurenti Alcoa, Keiser, Alcan
(Constellium).
Implementacija vitke proizvodnje
Implementacija vitkosti je dokaj dolgotrajen postopek, saj avtorji navajajo, da podjetje potrebuje približno pet let za uvedbo

vitkosti. Način implementacije in potreben
čas sta odvisna od stanja, ki je trenutno v
podjetju, obsega ter zahtevnosti proizvodnje, načina zagotavljanja kakovosti v
podjetju, situacije na področju procesov
stalnih izboljšav, načina načrtovanja in
vodenja proizvodnje, uporabe poslovnih
informacijskih sistemov, izobrazbe in
usposobljenosti zaposlenih in podjetniške
kulture.
Vitka proizvodnja pomeni tudi višje plače
Vitka proizvodnja uporablja veliko različnih orodij, med najbolj znanimi pa so TPM
(Total Productive Maintenance), Kaizen,
Just In Time, 5S, 5W, SMED, Poka Yoke …
S pomočjo teh orodij v prvi fazi spremenimo umazano in zastarelo tovarno, prekrito
z oljem in maščobo, v prijetno in varno
delovno okolje. Prvi rezultati in spremembe spodbudijo v zaposlenih občutek
lastništva in ponosa, kar jih motivira, da
pri spremembah sodelujejo in posledično
se trud tudi obrestuje. Po vzpostavitvi
osnovnega stanja sledijo nadaljnje aktivnosti, s katerimi dvigujemo nivo zmogljivosti, učinkovitosti ter zanesljivosti strojev
in opreme.
Rezultati vitkosti so vidni praktično takoj
po pričetku implementacije in ne šele po
petih letih. Popolnoma jasno pa je, da
mora imeti podjetje jasno vizijo vitkosti
ter izdelan načrt uvajanja, saj lahko na tak
način načrtuje potreben čas, kapital, kadre
in pa seveda preverja napredek. Povečanje
učinkovitosti poslovanja pa ni dobro le za
podjetje, temveč tudi za zaposlene, saj se
učinki dobrega poslovanja jasno poznajo
tudi na osebnem dohodku vsakega izmed
nas.
Mag. Tadej Lozinšek
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Kdaj se bo preverjala prisotnost alkohola?
Delodajalec ali neposredno nadrejeni bo odredil preverjanje prisotnosti alkohola, če bodo zaposleni kazali znake
alkoholiziranosti. Prav tako se bo preverjanje izvajalo
v primeru poškodb, incidentov ali nastanka materialne
škode.
n
Dopolnje

Dovoljena
vsebnost
alkohola v krvi:
0,0 promila

V

Ko ugotovimo prisotnost alkohola ...
Prvi ukrep je, da zaposleni nemudoma preneha z delom. Delodajalec bo organiziral prevoz delavca na dom, in sicer na delavčeve
stroške. Delavec lahko ponudbo zavrne, vendar s tem tudi delodajalec ne prevzema več odgovornosti za njegovo početje izven
industrijske cone Impol.
Kakšne so sankcije?
Če alkotest pokaže, da ste na delovnem mestu pod vplivom alkohola, bo pooblaščen delavec podal zahtevo za uvedbo postopka.

Sledi lahko:
• Izdaja pisnega opozorila o neizpolnjevanju obveznosti iz delovnega razmerja in možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi
v primeru ponovne kršitve.
• Uvedba disciplinskega postopka in izdaja opomina, javnega
opomina, odvzema bonitet ali denarna kazen.
• Zahteva za ugotavljanje odškodninske odgovornosti delavca
(če je odgovornost delavca potrjena, je delavec škodo dolžan
povrniti).
• Zahteva za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
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aktualno

koncesija

Vsaka oseba ima
dve izobrazbi:
tisto, ki jo prejme od
drugih, in tisto bolj
pomembno,
ki si jo da sama.
Edward Gibbon

Strokovnjaki:
Slovenski javni dolg bo rasel
Če ne bo odločnih ukrepov vlade, bo Slovenija
potrebovala evropsko pomoč

J
Izplačilo
dividend
Na skupščini potrjeni
vsi sklepi
V petek, 13. julija, je na sklic
uprave družbe Impol 2000, d.
d., potekala skupščina omenjene
družbe. Na skupščini so se prisotni
seznanili s sprejemom Letnega poročila družbe za leto 2011, imenovali so
pooblaščenega revizorja za leto 2012
(to ostaja družba Auditor, d. o. o.),
nadzornemu svetu in upravi so podelili razrešnico za poslovno leto 2011,
hkrati pa so do naslednje skupščine,
ki bo odločala o uporabi bilančnega
dobička, imenovali nadzorni svet v nespremenjeni sestavi (člani tako ostajajo Milan Cerar, Tanja Ahaj, Jože Kavkler
in Adi Žunec). Na predlog uprave in
nadzornega sveta se bodo dividende
delničarjem izplačale v višini 0,31 evra
bruto na delnico, za kar bo družba namenila skoraj 331.000 evrov. Dividende bodo vsem delničarjem, ki so bili v
delniško knjigo vpisani 4. julija 2012,
izplačane do konca oktobra. Ostali del
bilančnega dobička, gre za dobrih 22
milijonov evrov, ostaja nerazporejen.
Na prodaj je 100 delnic družbe Impol. Cena je 50 evrov za
delnico. Več informacij dobite na
telefonski številki 031 414 194.
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avni dolg Slovenije bo v prihodnje
rasel predvsem zaradi reševanja
slovenskih bank, napovedujejo nekateri ekonomisti. Slabe terjatve bank
trenutno znašajo med šest in osem milijard
evrov, ocenjuje ekonomist Jože P. Damijan.
Vlada pa rešitev vidi v slovenskem državnem holdingu, ki bi prevzel slabe
terjatve bank.
Javni dolg predstavlja zadolženost posamezne države. Pri nas se je javni dolg
od januarja do aprila v primerjavi s prvim
četrtletjem lani povečal za 1,2 odstotne
točke, država pa je bila takrat zadolžena
za nekaj več kot 17 milijard evrov oziroma
za okoli 48 odstotkov bruto domačega
proizvoda (BDP). Če močno poenostavimo
in povlečemo vzporednico z domačim gospodinjstvom, je to tako, kot bi vsi dolgovi
in posojila družine znašali 48 odstotkov
njenih letnih prihodkov. Ker poznamo več
pristopov k merjenju BDP, je ta prispodoba
zgolj simbolna.
Javni dolg bo zaradi bank poskočil
Slovenski javni dolg je za sedaj še bistveno
nižji od povprečja Evropske unije. V območju evra je javni dolg v prvem četrtletju
povprečno znašal 88,2 odstotka BDP, kar
je sicer nekoliko več kot ob koncu lanskega
leta. Zaradi reševanja slovenskih bank pa
bi se javni dolg že prihodnje leto lahko
povzpel z 48 na 65 odstotkov oziroma
na 73 odstotkov BDP, v svojem blogu
napoveduje Jože P. Damijan. To je nad
mejo, določeno z Maastrichtsko pogodbo,
ki so jo podpisale države članice EU in po
kateri javni dolg ne bi smel presegati 60
odstotkov BDP.

Posledice
Kakšne so posledice visokega javnega dolga? Država je v očeh evropske in svetovne
politike ter gospodarstva manj kredibilna,
zniža se lahko bonitetna ocena države, s
tem se, poenostavljeno rečeno, domače
banke pri tujih dražje zadolžujejo, dražji so
potem tudi krediti za podjetja in posameznike. Posojila so trenutno za slovenska
podjetja približno dvakrat dražja kot za
avstrijska, poročajo nekateri poslovni mediji. Posledice visokega javnega dolga so
jasno vidne tudi v Grčiji, kjer javni dolg po
zadnjih informacijah znaša več kot 130 odstotkov BDP. Kljub izdatni denarni pomoč
držav članic EU, so znova vse glasnejša
opozorila o izstopu Grčije iz evroobmočja.
Jesen bo vroča
Prejšnji četrtek je bonitetna hiša Moody's
krepko znižala bonitetno oceno treh
največjih slovenskih bank (NLB, Abanka
in NKBM). Strokovnjaki ocenjujejo, da bo
sledilo še znižanje bonitetne ocene vse
države, zadolževanje pa bo tako znova
močno oteženo in dražje. Vlada bo morala
še pred jesenjo ponovno zategniti pas in
sprejeti napovedane reforme: zdravstveno,
pokojninsko in reformo trga dela, če se bo
želela izogniti položaju, v katerem bi Slovenija potrebovala evropsko denarno pomoč.
Tako so prepričani nekateri ekonomisti.
Drugi ugibajo, ali bi država zdajšnje razmere brez evropskega denarja sploh lahko
rešila. Eden od scenarijev, ki se omenjajo,
je ustanovitev evropske bančne unije, ki bi
poenotila in poostrila nadzor nad bankami.

Zaradi 6-8 milijard evrov slabih terjatev
bank, ki jih bo najverjetneje morala reševati
država, se bi znatno povečal
javni dolg države

V Kadringu so bistveno
povečali obseg dela

S Kadringom hitreje do zaposlitve
Kadring edini koncesionar za izvajanje delavnic za brezposelne

P

otem, ko od lanskega junija
dalje država ni več financirala Klubov za iskanje
zaposlitve (aktivnost, ki je
do letošnjega leta sodila med ukrepe
Aktivne politike zaposlovanja), je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve konec lanskega leta objavilo
nov razpis za podelitev koncesije za
opravljanje storitev za trg dela. Ker
imajo na Kadringu s svetovanjem
iskalcem zaposlitve veliko izkušenj,
izpolnjujejo pa tudi druge pogoje, so
se seveda prijavili in bili na razpisu
uspešni. Tako so prejeli koncesijo
za opravljanje dejavnosti v območni
službi ZRSZ Maribor do konca leta
2014, z možnostjo podaljšanja še za
dodatna tri leta. Kadring je trenutno
tudi edini koncesionar v celotni regiji,
saj nihče drug ni izpolnjeval razpi-

snih pogojev. Storitvi za trg dela, za
kateri se je podelila koncesija, sta
vseživljenjska karierna orientacija
in posredovanje zaposlitve, ciljna
skupina oziroma uporabniki storitev
pa so iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, in vse brezposelne
osebe. V okviru podeljene koncesije
morajo prejemniki koncesije vsako
leto izvesti določeno število delavnic,
ki so sicer treh vrst:
• Delavnica Kariera po petdesetem je namenjena brezposelnim, starejšim od 50 let, in traja
tri dni. Letos bo Kadring izvedel
štiri takšne delavnice.
• Delavnica Učinkovit nastop na
trgu dela se izvaja za neposredno zaposljive osebe in traja
šest dni. Letos morajo izvesti 30
takih delavnic.

•

Delavnica Svetovalnica je najdaljša (skupaj s spremljanjem
traja osem tednov), vanjo so
vključene brezposelne osebe,
ki potrebujejo več dodatnih
aktivnosti pri iskanju zaposlitve.
Do konca leta bo pod streho 13
delavnic.

Prvo delavnico so na Kadringu
izvedli v začetku julija, do konca
letošnjega leta pa jih čaka še veliko
dela – skupno morajo namreč izvesti
47 delavnic. Večino delavnic bodo
sicer izvedli v Mariboru, kjer so najeli
primerne prostore na Tehniškem
šolskem centru. Za nemoteno delo
so se morali tudi kadrovsko okrepiti
in tako so pred poletjem zaposlili dve
novi sodelavki.
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študentsko delo

Korak k izboljšanju kakovosti
Z novim informacijskim sistemom do boljše
sledljivosti vzorcev in rezultatov preizkušanj

K
Uspešen
zaključek
Podelitev certifikatov
NPK upravljalec/
upravljalka strojev
V sredini julija je v Izobraževalnem centru potekala podelitev
certifikatov nacionalne poklicne
kvalifikacije upravljalec/upravljalka
strojev v proizvodnji. Certifikate je
podelila direktorica za kadre
Brigita Juhart.
Kako bodo zaposleni lahko unovčili
novo pridobljeno izobrazbo? Direktorica za kadre jim je pojasnila, da je
pridobljeni certifikat lahko vstopnica
za vertikalno napredovanje. V akt o
sistemizaciji se bo certifikat vnesel
kot alternativa IV. stopnji izobrazbe
pri delovnih mestih v Impolu LLT:
metalurški delavec, talilec, metalurg 1
in metalurg 2; v Impolu FT: metalurški
delavec, rezalec, izsekovalec; v Impolu
PCP: metalurški delavec, metalurg 1
in metalurg 2. Če se bo na zahtevanih
delovnih mestih pojavila potreba po
novem delavcu in če se bodo zaposleni izkazali kot primerni kandidati,
bodo lahko v prihodnosti vertikalno
napredovali.
Zaposleni, ki se niste udeležili podelitve certifikatov, jih lahko dvignete v
kadrovski službi.
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akovost izdelkov pomembno
vpliva na zadovoljstvo kupcev in
je ključna za dobro poslovanje.
Zato bodo v Impolu R in R, kjer
preverjajo kakovost Impolovih izdelkov,
razvili nov informacijski sistem.
Napake v postopku preverjanja kakovosti niso zaželene niti dovoljene. Če
denimo prepozno ugotovijo, da določena zlitina nima zahtevanih lastnosti,
lahko nastane večji notranji izmet, kar
povečuje stroške proizvodnje. Napake
lahko prinesejo hujše posledice: če
kupci prejmejo slab izdelek, lahko to
ogrozi Impolovo kredibilnost in povzroči
večjo škodo pri kupcu, ki Impolove polizdelke integrira v končni izdelek. Zato v
številnih panogah vzpostavljajo stroge
standarde za doseganje kakovosti, saj
so lahko napake v izdelkih – na primer v
avtomobilski industriji – tudi usodne.
Boljša sledljivost vzorcev in rezultatov
preizkušanj
Ena izmed metod za zagotavljanje boljše
kakovosti je funkcionalen informacijski
sistem, ki hkrati olajša raziskovalno delo
ter poveča učinkovitost zaposlenih. V
Impolu R in R nameravajo vzpostaviti
takšen informacijski sistem, ki bo omogočal sledljivost vzorcev in rezultatov
preizkušanja kakovosti v celotnem procesu – od prejema vzorca do certifikacije. Sistem bo povezan s prenovljenim
informacijskim sistemom skupine Impol
in bo hkrati omogočal statistično obdelavo podatkov, kar bo olajšalo tehnološko
odločanje.
Nov sistem predvidoma v
drugi polovici 2014
Po analizi obstoječega stanja
so v Impolu R in R ugoto-

vili, da potrebujejo sistem z modelarno
arhitekturo, ki bo omogočal sprotno
učenje po načelu stalnih izboljšav. Ker
so procesi raziskav zelo kompleksni
in specifični, vpeljava standardnega
informacijskega sistema ni bila mogoča,
zato ga je bilo treba razviti za konkretne
potrebe podjetja. Sistem bo omogočal
nabor podatkov za izdelavo certifikatov
in prikaz rezultatov, ki bodo podlaga za
tehnološko odločanje in razvoj. Ta del
bo funkcionalno ločen in dostopen le
pooblaščenim uporabnikom iz sistema
Impol. Nov informacijski sistem bo
vzpostavljen predvidoma v drugi polovici
leta 2014, modula M-2 in M-6/1 pa že
do konca tega leta.
Nov informacijski sistem bo vseboval
devet tematskih modulov:
• M – 1: Sprejem in obdelava vzorcev
ter izdelava preizkušancev
• M – 2: Mehansko preizkušanje
• M – 3: Toplotna obdelava
• M – 4: Kemijske analize
• M – 5: Kvantometer
• M – 6: Metalografija
• M-6/1: Metalografija (vnos makro in
mikro pregleda diskov)
• M-6/2: Povezava rezultatov rednih
vzorcev z zgodovino v ISQ
• M-6/3: Možnost dodajanja metalografskega poročila oziroma slik
struktur na certifikat
• M – 7: Elektronska mikroskopija
• M – 8: Certificiranje in izdelava
poročil o rezultatih preiskav
• M – 9: Arhiviranje rezultatov in
vzorcev

Počitniški
zaslužek
Letos v Impolu na
počitniškem delu manj
dijakov in študentov

Š

tudentsko delo za marsikoga
pomeni prvi stik s trgom dela,
hkrati pa poskrbi, da je v dijakovi
oziroma študentovi denarnici
kakšen evro več, ki ga lahko porabijo le
zase. Po podatkih pristojnih ministrstev
je bilo v šolskem oziroma študijskem letu
2011/2012 v slovenske srednje, višje in
visoke šole vpisanih skoraj 184 tisoč dijakov in študentov. Mnogi med njimi so ali
pa še bodo nekaj počitniških dni preživeli
tudi v različnih podjetjih, kjer se bodo spoznali z različnimi deli, pridobili izkušnje in
nove prijatelje ter seveda »debelili« svoje
denarnice.
Družbe skupine Impol imajo za dijake in
študente svoja vrata vedno odprta, saj jih
nekaj občasna in začasna dela opravlja
tudi med šolskim letom. Precej več pa je
mladih, dela in znanja željnih, v poletnih
mesecih, ko nimajo šolskih obveznosti.
Letošnje poletje bo v Impolu tako počitniško delo opravljalo več kot 170 dijakov in
študentov, kar pa je manj kot v lanskem
letu (lani jih je bilo okoli 250). Njihov
zaslužek je odvisen od tega, ali opravljajo
delo v pisarni ali proizvodnji, in od števila
izmen. Urne postavke so letos enake, kot
so bile lani, in znašajo za administrativna
dela 3,5 evra, za proizvodna dela pa od 4
do 5 evrov.
Študentsko delo se je sicer z mesecem
junijem krepko podražilo, saj se je zvišala
koncesijska dajatev. Konec maja je namreč vlada RS dosegla soglasje z vsemi
pogajalskimi skupinami, zaradi česar se je
koncesijska dajatev, skladno z Zakonom
o uravnoteženju javnih financ, zvišala s
prejšnjih 12 odstotkov na 23 odstotkov.
Če je povprečen dijak ali študent
zaslužil 800 evrov na mesec, je
delodajalca pred spremembo
stal 939 evrov na mesec,
po spremembi pa mora
delodajalec zanj odšteti
1.045 evrov.

Žan Zorko, Impol FT, PP RRT

V Impolu na počitniškem delu pomagam pri
različnih opravilih, razporedijo me tja, kjer me
potrebujejo. Tukaj sem že tretje leto in moram
povedati, da sem z delom zadovoljen. Z vsemi
sodelavci se dobro razumem. Prav tako sem
vesel, da si lahko tako prihranim nekaj denarja, ki ga bom kasneje mogoče porabil za nakup
avtomobila.

Miha Motaln, Impol PCP, PP profili

S počitniškim delom v Impolu sem zelo
zadovoljen. Delo mi je všeč, še bolje pa se
razumemo s sodelavci. Pomagam pri različnih
opravilih, tako v skladišču, kot tudi na pakirni
liniji pri pakiranju profilov. Počitniško delo
opravljam v Impolu že več let, letos bom prislužen denar namenil za maturantski izlet.

Veronika Pogorevc, Impol FT, PP FTT

Na počitniškem delu se v redu počutim, čas mi
zelo hitro mine. Kolektiv je super, rada delam
s temi sodelavci tukaj na pakirni liniji, kjer
pomagam pri zlaganju in pakiranju. Prav tako
mi zelo ustreza delo dopoldan in popoldan,
veliko pa mi pomeni tudi fleksibilnost sodelavcev, saj se lahko vse dogovorimo. Drugače
pa sem končala srednjo zdravstveno šolo in
bom šolanje v prihodnje tudi nadaljevala v tej
smeri.

Študentsko delo je postalo dražje
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zaposleni
Vodenje in organizacija dela

Zaposleni vedno
bolj zadovoljni

Se sploh ne strinjam

M

erjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v
družbah skupine Impol izvajamo vsako drugo leto. V letošnji
raziskavi je sodelovalo 678 zaposlenih oziroma 61 odstotkov
anketirancev. Zaposleni so odgovore na vprašanja ocenjevali z
ocenami od 1 do 4, pri čemer je bila 4 najvišja in 1 najnižja ocena. Vprašanja, vezana na organizacijsko klimo, so bila razdeljena na sedem sklopov.

V primerjavi z rezultati iz leta 2010 se je povprečna ocena izboljšala pri
vseh sklopih (od 2,1 do 10,2 odstotka), razen pri sklopu vprašanj, vezanih
na samostojnost in odgovornost pri delu, kjer smo zabeležili padec za 1,7
odstotka, in sklopu vprašanj, vezanih na organizacijo, napredovanje in
plače, kjer je povprečna ocena ostala nespremenjena.

Izobraževanje in usposabljanje
Se sploh ne strinjam

Se ne strinjam

Se strinjam

Zelo se strinjam

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

Izobraževanje in usposabljanje mi pomagata, da lahko
opravljam dela, ki so nekoliko zahtevnejša.

7%

6%

3%

19 %

15 %

13 %

61 %

65 %

69 %

13 %

14 %

15 %

Menim, da je v skupini Impol dobro poskrbljeno za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.

7%

4%

2%

25 %

16 %

12 %

61 %

68 %

69 %

7%

12 %

17 %

V podjetju imam možnost, da se udeležim vseh izobraževanj in usposabljanj, ki jih potrebujem pri svojem delu.

6%

6%

3%

27 %

22 %

22 %

55 %

57 %

59 %

12 %

15 %

16 %

Želim si, da bi me delodajalec večkrat poslal na izobraževanje ali usposabljanje.

5%

4%

2%

18 %

18 %

15 %

56 %

57 %

61 %

20 %

21 %

22 %

Zaposleni so »Izobraževanje in usposabljanje« ocenili najbolje, in sicer s
povprečno oceno 2,98 (v letu 2010 z oceno 2,92):
• Povprečno 83 odstotkov zaposlenih (odgovori »zelo se strinjam« ali
»se strinjam«) si želi, da bi jih delodajalec večkrat poslal na izobraževanje in usposabljanje. Večji odstotek od povprečja je ugotovljen
v družbah Unidel (88 %), Impol Infrastruktura (90 %), Rondal (90 %),
Stampal SB (96 %), Impol R in R (100 %) in Impol Servis (100 %).
• Povprečno 75 odstotkov zaposlenih se zelo strinja ali strinja, da
jim podjetje nudi možnost, da se udeležijo vseh izobraževanj in
usposabljanj, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Slabši odstotek od
povprečja je dosežen v družbah Impol Infrastruktura (74 %), Impol
PCP (74 %), Impol R in R (70 %), Rondal (68 %), Stampal SB (68 %),

•

•

Impol 2000 (67 %) in Unidel (33 %).
Povprečno 84 odstotkov zaposlenih se zelo strinja ali strinja, da jim
izobraževanje in usposabljanje pomagata, da lahko opravljajo dela,
ki so nekoliko zahtevnejša. Slabši odstotek od povprečja je dosežen
v družbah Impol PCP (82 %), Impol 2000 (78 %), Impol FT (78 %) in
Unidel (67 %).
Povprečno 86 odstotkov zaposlenih se zelo strinja ali strinja s
trditvijo, da je v skupini Impol dobro poskrbljeno za izobraževanje in
usposabljanje zaposlenih. Slabši odstotek od povprečja je dosežen
v družbah Impol FT (85 %), Impol PCP (84 %), Impol Servis (80 %),
Impol 2000 (67 %) in Unidel (50 %).

Se ne strinjam

Se strinjam

Zelo se strinjam

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

Če dosegam dobre rezultate, mi nadrejeni izrečejo
priznanje in pohvale.

29 %

27 %

20 %

38 %

37 %

42 %

28 %

31 %

33 %

5%

5%

5%

Vodilni spodbujajo zaposlene, da bi dajali predloge
za izboljšanje dela.

16 %

11 %

8%

34 %

35 %

35 %

44 %

48 %

52 %

6%

6%

6%

Menim, da so zahteve mojega nadrejenega do mene
pravične in dobro utemeljene.

11 %

9%

5%

23 %

26 %

26 %

57 %

57 %

62 %

8%

8%

7%

Vodja skrbi in se zavzema za dobre odnose med
zaposlenimi.

16 %

11 %

11 %

26 %

29 %

29 %

47 %

49 %

50 %

10 %

11 %

10 %

Vem, kaj se od mene zahteva in kdaj bo vodja zadovoljen z
mojim delom.

6%

4%

3%

19 %

19 %

18 %

63 %

63 %

64 %

13 %

14 %

15 %

Menim, da so vodje preveč tolerantni do delavcev, ki ne
delajo dovolj.

7%

6%

4%

25 %

26 %

27 %

46 %

47 %

49 %

21 %

21 %

20 %

Zaposleni so »Vodenje in organizacijo« ocenili s povprečno oceno 2,64 (v
letu 2010 z oceno 2,58) in je drugi najslabše ocenjeni dejavnik pri letošnjem merjenju. V navedenih povprečnih odstotkih sta združena odgovora
»zelo se strinjam« in »se strinjam«:
• Povprečno 69 odstotkov zaposlenih meni, da so vodje preveč tolerantni do delavcev, ki ne delajo dovolj. Večji odstotek od povprečja je
ugotovljen v družbah Impol R in R (70 %), Impol FT (73 %), Unidel (74
%), Impol LLT (78 %), Impol 2000 (78 %) in Kadring (82 %).
• Povprečno 38 odstotkov zaposlenih se zelo strinja ali strinja, da če
dosegajo dobre rezultate, jim nadrejeni izrečejo priznanje in pohvale. Slabši odstotek od povprečja je dosežen v družbah Impol PCP (37
%), Impol R in R (35 %), Impol LLT (32 %), Stampal SB (32 %), Impol
Infrastruktura (26 %) in Unidel (12 %).
• Povprečno 58 odstotkov zaposlenih meni, da vodilni spodbujajo
zaposlene, da bi dajali predloge za izboljšanje dela. Manjši odstotek
od povprečja je ugotovljen v družbah Rondal (56 %), Impol R in R (52

•

•

•

%), Impol FT (48 %), Stampal SB (44 %), Impol 2000 (33 %) in Unidel
(29 %).
Povprečno 60 odstotkov zaposlenih meni, da vodja skrbi in se zavzema za dobre odnose med zaposlenimi. Slabši odstotek od povprečja
je dosežen v družbah Impol R in R (59 %), Unidel (56 %), Stampal SB
(56 %), Impol LLT (50 %), Rondal (41 %) in Impol 2000 (30 %).
Povprečno 69 odstotkov zaposlenih meni, da so zahteve njihovih
nadrejenih do njih pravične in dobro utemeljene. Slabši odstotek
od povprečja je dosežen v družbah Rondal (68 %), Impol FT (65 %),
Impol Infrastruktura (58 %), Unidel (54 %), Impol R in R (53 %) in
Stampal SB (48 %).
Povprečno 79 odstotkov zaposlenih ve, kaj se od njih zahteva in kdaj
bo vodja zadovoljen z njihovim delom. Slabši odstotek od povprečja
je dosežen v družbah Impol FT (74 %), Unidel (63 %), Impol R in R
(61 %) in Impol Servis (60 %).

Odnosi pri delu in delo v skupinah

Samostojnost in odgovornost pri delu

Se sploh ne strinjam

Se sploh ne strinjam

Se ne strinjam

Se strinjam

Zelo se strinjam

Se ne strinjam

Se strinjam

Zelo se strinjam

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

Med svojimi sodelavci se počutim sproščeno, saj med
nami vlada dobro vzdušje.

5%

4%

3%

18 %

14 %

11 %

59 %

57 %

61 %

18 %

25 %

25 %

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

V našem podjetju je dana možnost sprejeti bolj odgovorno
nalogo in se izkazati.

13 %

10 %

7%

31 %

38 %

32 %

50 %

45 %

53 %

6%

7%

7%

S sodelavci se večkrat spodbujamo kot kritiziramo.

5%

5%

2%

24 %

17 %

16 %

61 %

64 %

64 %

10 %

14 %

17 %

Menim, da je delo, ki ga opravljam, primerno temu, kar
znam in kar sem sposoben/na narediti.

8%

6%

4%

20 %

21 %

20 %

60 %

56 %

57 %

12 %

17 %

18 %

Imam občutek, da vsi moji sodelavci pri delu ne dajo vsega
od sebe.

7%

10 %

8%

39 %

32 %

35 %

38 %

44 %

46 %

16 %

14 %

11 %

Želim si, da bi imel/a več odgovornosti in možnosti odločanja pri delu, ki ga opravljam.

4%

2%

1%

19 %

16 %

16 %

61 %

58 %

64 %

16 %

23 %

18 %

S sodelavci se učimo drug od drugega in si izmenjujemo
izkušnje.

4%

4%

1%

16 %

13 %

11 %

65 %

63 %

68 %

15 %

20 %

19 %

Pri nas je veliko obrekovanja in širjenja šal na tuj račun.

12 %

11 %

9%

41 %

43 %

45 %

33 %

32 %

37 %

15 %

14 %

9%

Zaposleni so »Samostojnost in odgovornost pri delu« ocenili s povprečno
oceno 2,82 (v letu 2010 z oceno 2,87). V navedenih povprečnih odstotkih
sta združena odgovora »zelo se strinjam« in »se strinjam«:
•
Povprečno 82 odstotkov zaposlenih si želi, da bi imeli več odgovornosti in možnosti odločanja pri delu, ki ga opravljajo.
Večji odstotek od povprečja je ugotovljen
v družbah Impol Infrastruktura (84 %),
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•

•

Impol PCP (84 %), Rondal (86 %), Impol LLT (87 %), Impol R in R (87
%), Stampal SB (92 %) in Impol Servis (100 %).
Povprečno 60 odstotkov zaposlenih meni, da jim je v podjetju dana
možnost sprejeti bolj odgovorno nalogo in se izkazati. Manjši odstotek od povprečja je ugotovljen v družbah Impol R in R (39 %), Impol
2000 (33 %), Stampal SB (32 %) in Unidel (30 %).
Povprečno 75 odstotkov zaposlenih meni, da je delo, ki ga opravljajo,
primerno temu, kar znajo in kar so sposobni narediti. Manjši odstotek
od povprečja je ugotovljen v družbah Impol PCP (73 %), Impol R in R
(70 %), Stampal SB (68 %), Unidel (58 %) in Impol Servis (20 %).

Zaposleni so »Odnose pri delu in delo v skupinah« ocenili s povprečno
oceno 2,83 (v letu 2010 z oceno 2,76) in je drugi najboljše ocenjeni
dejavnik pri letošnjem merjenju. V navedenih povprečnih odstotkih sta
združena odgovora »zelo se strinjam« in »se strinjam«:
• Povprečno 57 odstotkov zaposlenih ima občutek, da vsi njihovi sodelavci pri delu ne dajo vsega od sebe. Večji odstotek od povprečja
je dosežen v družbah Impol Servis (60 %), Impol LLT (60 %), Rondal
(61 %), Impol Infrastruktura (63 %), Impol 2000 (67 %), Unidel (75
%) in Kadring (91 %).
• Povprečno 81 odstotkov zaposlenih meni, da se s sodelavci večkrat
spodbujajo kot kritizirajo. Slabši odstotek od povprečja je dosežen v
družbah Unidel (78 %), Impol FT (76 %) in Impol R in R (65 %).

•

•

•

Povprečno 86 odstotkov zaposlenih pravi, da se med svojimi sodelavci počutijo sproščeno, saj med njimi vlada dobro vzdušje. Slabši
odstotek od povprečja je dosežen v družbah Impol Infrastruktura (84
%), Impol LLT (83 %), Kadring (82 %), Unidel (74 %), Impol R in R (74
%) in Impol Servis (60 %).
Povprečno 87 odstotkov zaposlenih meni, da se s sodelavci učijo
drug od drugega in si izmenjujejo izkušnje. Slabši odstotek od povprečja je dosežen v družbah Unidel (83 %), Impol PCP (82 %), Impol
FT (82 %), Impol Servis (80 %) in Kadring (73 %).
Povprečno 46 odstotkov zaposlenih meni, da je v družbi veliko obrekovanja in širjenja šal na tuj račun. Večji odstotek od povprečja je ugotovljen v družbah Impol PCP (47 %), Impol FT (50 %) in Unidel (58 %).
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zadovoljstvo
Organizacija, napredovanje, plače
Se sploh ne strinjam

Komunikacija in informacije
Se sploh ne strinjam

Vodstvo nas pravočasno obvešča o pomembnih spremembah v podjetju
Menim, da je vsebina Metalurga zanimiva in primerna in ga
rad berem.

Se ne strinjam

Se strinjam

Zelo se strinjam

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

26 %

21 %

13 %

38 %

43 %

37 %

33 %

32 %

46 %

3%

4%

4%

7%

4%

2%

21 %

17 %

10 %

63 %

66 %

68 %

9%

13 %

7%

Oglasne deske so pomemben vir koristnih informacij pri
zaposlenih.

10 %

8%

2%

20 %

23 %

15 %

57 %

53 %

66 %

14 %

16 %

17 %

Obiskujem spletno stran www.impol.si, ker si na njej lahko
preberem zanimivosti o podjetju.

22 %

17 %

10 %

39 %

35 %

36 %

37 %

46 %

49 %

2%

2%

6%

Od sindikata prejemam veliko koristnih informacij.

31 %

30 %

22 %

42 %

42 %

43 %

23 %

22 %

30 %

4%

6%

4%

2%

Zaposleni so »Komunikacijo in informacije« ocenili s povprečno oceno
2,68 (v letu 2010 z oceno 2,56). V navedenih povprečnih odstotkih sta
združena odgovora »zelo se strinjam« in »se strinjam«:
• Povprečno 34 odstotkov zaposlenih meni, da od sindikata prejema
veliko koristnih informacij. Slabši odstotek od povprečja je dosežen
v družbah Impol FT (32 %), Impol PCP (30 %) in Kadring (27 %).
• Povprečno 50 odstotkov zaposlenih meni, da jih vodstvo pravočasno
obvešča o pomembnih spremembah v podjetju. Slabši odstotek
od povprečja je dosežen v družbah Rondal (49 %), Impol FT (42 %),
Impol 2000 (39 %), Impol Infrastruktura (37 %), Unidel (35 %) in
Impol R in R (26 %).
• Povprečno 55 odstotkov zaposlenih obiskuje spletno stran www.
impol.si, ker si na njej lahko preberejo zanimivosti o podjetju. Slabši
odstotek od povprečja je dosežen v družbah Impol PCP (52 %), Uni-

32 %

•

•
•

28 %

18 %

57 %

56 %

68 %

4%

8%

11 %

del (50 %), Impol R in R (48 %), Impol FT (47 %) in Kadring (36 %).
Povprečno 79 odstotkov zaposlenih se strinja, da iz Metalurgovega
poročevalca dobijo zadostne informacije o poslovanju preteklega
meseca in načrtih za prihodnji mesec. Slabši odstotek od povprečja
je dosežen v družbah Impol PCP (78 %), Impol FT (76 %) in Unidel
(67 %).
Povprečno 83 odstotkov zaposlenih meni, da so oglasne deske
pomemben vir koristnih informacij za zaposlene. Slabši odstotek od
povprečja je dosežen v družbi Impol FT (65 %).
Povprečno 89 odstotkov zaposlenih meni, da je vsebina Metalurga
zanimiva in primerna in ga rada bere. Slabši odstotek od povprečja
je dosežen v družbi Impol PCP (86 %), Impol FT (84 %), Impol Infrastruktura (84 %) in Impol R in R (78 %).

Podjetniški standard
Se sploh ne strinjam

Se ne strinjam

Se strinjam

Zelo se strinjam

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

Ponudba počitniških kapacitet, ki nam jih nudi podjetje, je
dostopna vsem zaposlenim.

16 %

16 %

9%

31 %

32 %

31 %

49 %

47 %

53 %

4%

5%

7%

Zadovoljen sem s kakovostjo malice.

44 %

34 %

9%

24 %

30 %

24 %

28 %

31 %

59 %

4%

5%

7%

Med delom mi je dostopna pitna voda.

4%

6%

2%

7%

11 %

6%

65 %

61 %

67 %

24 %

22 %

26 %

Zdi se mi, da je podjetje v mejah novih zakonskih možnosti
dobro poskrbelo za kadilce.

28 %

21 %

16 %

29 %

32 %

33 %

33 %

37 %

41 %

10 %

10 %

10 %

Sanitarije, ki so nam na voljo, so primerno urejene.

34 %

35 %

22 %

29 %

29 %

31 %

31 %

31 %

41 %

6%

5%

7%

Zaposleni so »Podjetniški standard« ocenili s povprečno oceno 2,82 (v
letu 2010 z oceno 2,56). V navedenih povprečnih odstotkih sta združena
odgovora »zelo se strinjam« in »se strinjam«:
• Povprečno 48 odstotkov zaposlenih meni, da so sanitarije, ki so jim
na voljo, primerno urejene. Slabši odstotek od povprečja je dosežen
v družbah Rondal (40 %), Impol PCP (39 %), Impol LLT (36 %) in
Impol FT (33 %).
• Povprečno 51 odstotkov zaposlenih meni, da je podjetje v mejah novih zakonskih možnosti dobro poskrbelo za kadilce. Slabši odstotek
od povprečja je dosežen v družbah Rondal (46 %), Impol FT (35 %),
Stampal SB (32 %) in Impol R in R (29 %).
• Povprečno 60 odstotkov zaposlenih meni, da je ponudba počitniških
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•

Se strinjam

Zelo se strinjam

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

Ponosen/na sem, da sem zaposlena ravno v tem podjetju.

7%

6%

2%

22 %

13 %

8%

58 %

67 %

67 %

13 %

14 %

24 %

Višina moje plače je pravična glede na delo, ki ga opravljam.

33 %

28 %

17 %

49 %

49 %

54 %

18 %

22 %

27 %

2%

1%

3%

Za dobro delo v našem podjetju sem primerno finančno
stimuliran.

32 %

29 %

18 %

49 %

50 %

55 %

18 %

20 %

25 %

2%

1%

1%

Pri nas imajo možnost napredovanja vsi, ki se izkažejo pri
delu.

28 %

26 %

22 %

40 %

46 %

43 %

30 %

26 %

32 %

2%

2%

3%

V drugem podjetju bi bil/a bolje plačan/na za delo, ki ga
opravljam.

3%

5%

4%

25 %

33 %

40 %

58 %

51 %

48 %

14 %

11 %

7%

21 %

Iz Metalurgovega poročevalca dobim zadostne informacije
o poslovanju preteklega meseca in načrtih za prihodnji
mesec.

8%

Se ne strinjam

kapacitet, ki jih nudi podjetje, dostopna vsem zaposlenim. Slabši
odstotek od povprečja je dosežen v družbah Impol PCP (57 %), Impol
FT (56 %), Unidel (54 %) in Stampal SB (52 %).
Povprečno 66 odstotkov zaposlenih je zadovoljnih s kakovostjo
malice (v letu 2010 36 odstotkov). Slabši odstotek od povprečja je
dosežen v družbah Impol PCP (64 %), Stampal SB (64 %), Impol FT
(63 %), Rondal (62 %) in Impol LLT (56 %).
Povprečno 93 odstotkov zaposlenih meni, da jim je med delom
dostopna pitna voda. Slabši odstotek od povprečja je dosežen v
družbah Impol PCP (92 %), Kadring (91 %), Impol FT (90 %), Impol
LLT (87 %) in Unidel (83 %).

Zaposleni so »Organizacijo, napredovanje in plače« ocenili s povprečno
oceno 2,43 (enako kot v letu 2010). V navedenih povprečnih odstotkih sta
združena odgovora »zelo se strinjam« in »se strinjam«:
• Povprečno 26 odstotkov zaposlenih meni, da so za dobro delo v podjetju primerno finančno stimulirani. Slabši odstotek od povprečja je
dosežen v družbah Stampal SB (24 %), Impol 2000 (22 %), Impol R
in R (22 %), Impol FT (21 %), Impol LLT (18 %), Unidel (4 %) in Impol
Servis (0 %).
• Povprečno 30 odstotkov zaposlenih meni, da je višina njihove plače
pravična glede na delo, ki ga opravljajo. Slabši odstotek od povprečja je dosežen v družbah Stampal SB (29 %), Impol FT (24 %), Impol
LLT (21 %), Impol Servis (20 %) in Unidel (9 %).
• Povprečno 35 odstotkov zaposlenih meni, da imajo možnost napre-

•

•

dovanja vsi, ki se izkažejo pri delu. Slabši odstotek od povprečja je
dosežen v družbah Rondal (34 %), Impol LLT (32 %), Impol Infrastruktura (31 %), Stampal SB (28 %), Impol R in R (27 %), Unidel (14
%) in Impol 2000 (11 %).
Povprečno 55 odstotkov zaposlenih meni, da bi bili v drugem podjetju bolje plačani za delo, ki ga opravljajo. Večji odstotek od povprečja
je dosežen v družbah Impol PCP (56 %), Stampal SB (76 %) in Unidel
(95 %).
Povprečno 91 odstotkov zaposlenih je ponosnih, da so zaposleni
ravno v svojem podjetju. Manjši odstotek od povprečja je dosežen v
družbah Impol LLT (90 %), Impol R in R (82 %), Stampal SB (68 %) in
Unidel (61 %).

Splošno zadovoljstvo
Zelo nezadovoljen/a

Nezadovoljen/a

Zadovoljen/a

Zelo zadovoljen/a

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

z delom

4%

4%

1%

12 %

8%

7%

77 %

79 %

80 %

7%

9%

11 %

z direktorjem družbe

13 %

9%

6%

22 %

20 %

14 %

56 %

61 %

66 %

9%

10 %

13 %

s sodelavci

1%

1%

1%

7%

5%

4%

72 %

67 %

68 %

20 %

27 %

26 %

z neposredno nadrejenim

6%

4%

4%

14 %

15 %

14 %

65 %

63 %

64 %

16 %

18 %

17 %

z možnostmi za napredovanje

21 %

19 %

12 %

38 %

43 %

42 %

39 %

34 %

43 %

2%

4%

3%

s plačo

27 %

17 %

7%

50 %

53 %

44 %

22 %

28 %

42 %

1%

2%

2%

z delovnimi pogoji

15 %

13 %

8%

37 %

40 %

32 %

44 %

43 %

55 %

3%

4%

5%

z možnostmi za izobraževanje

8%

7%

3%

28 %

22 %

20 %

61 %

65 %

70 %

4%

6%

7%

Zaposleni so še vedno najbolj zadovoljni s sodelavci, najmanj pa s plačo
in z možnostmi za napredovanje. V primerjavi z rezultati iz leta 2010 se
je osebno zadovoljstvo najbolj izboljšalo glede plače (za 46,7 %), sledi
zadovoljstvo s pogoji dela (za 27,7 %), zadovoljstvo z možnostmi za
napredovanje (za 21,1 %), zadovoljstvo z direktorjem družbe (za 11,3 %),
zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje (za 8,5 %) in zadovoljstvo z
delom (za 3,4 %). Ocena zadovoljstva s sodelavci in z neposrednim nadrejenim je enaka kot v letu 2010.
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delovni čas
zaposleni

Prenova registracije
delovnega časa
Nov sistem registriranja delovnega časa bo povezan z obračunom plač

Odstotek zaposlenih, ki so zadovoljni ...
z delom

z direktorjem
druzbe

s sodelavci

z neposredno
nadrejenimi

z možnostmi za
napredovanje

s plačo

z delovnimi
pogoji

z možnostmi za
izobraževanje

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

2010

2012

Impol Infrastruktura

100 %

100 %

79 %

26 %

96 %

100 %

96 %

84 %

46 %

37 %

25 %

42 %

63 %

90 %

83 %

90 %

Impol 2000

96 %

100 %

96 %

100 %

96 %

100 %

100 %

100 %

35 %

28 %

35 %

56 %

82 %

94 %

74 %

78 %

Impol Servis

/

100 %

/

80 %

/

100 %

/

100 %

/

60 %

/

80 %

/

80 %

/

60 %

Rondal

/

96 %

/

81 %

/

96 %

/

64 %

/

34 %

/

59 %

/

49 %

/

66 %

Stampal SB

/

96 %

/

56 %

/

92 %

/

72 %

/

40 %

/

54 %

/

29 %

/

84 %

Impol R in R

87 %

96 %

38 %

30 %

83 %

91 %

96 %

78 %

38 %

31 %

21 %

52 %

50 %

78 %

71 %

65 %

Impol PCP

89 %

92 %

74 %

87 %

98 %

94 %

82 %

84 %

36 %

54 %

31 %

49 %

51 %

68 %

68 %

78 %

Impol LLT

88 %

91 %

69 %

74 %

92 %

96 %

81 %

79 %

39 %

45 %

30 %

38 %

45 %

34 %

72 %

83 %

Impol FT

87 %

90 %

73 %

86 %

91 %

92 %

77 %

82 %

38 %

44 %

32 %

49 %

42 %

46 %

72 %

82 %

Kadring

100 %

82 %

100 %

100 %

88 %

91 %

100 %

91 %

56 %

73 %

86 %

81 %

88 %

91 %

85 %

82 %

Unidel

70 %

81 %

50 %

45 %

70 %

81 %

60 %

77 %

23 %

13 %

24 %

23 %

37 %

68 %

33 %

32 %

Skupina Impol

90 %

88 %

73 %

72 %

91 %

93 %

87 %

87 %

39 %

41 %

36 %

33 %

57 %

67 %

70 %

72 %

Izbrani obrazi počutja zaposlenih

2008

2010

2012

2008

2010

2012

Kadring

38 %

70 %

73 %

62 %

30 %

27 %

Impol 2000

21 %

55 %

66 %

79 %

45 %

34 %

Impol LLT

40 %

38 %

65 %

60 %

62 %

35 %

Impol PCP

28 %

42 %

55 %

72 %

58 %

45 %

Unidel

62 %

19 %

55 %

38 %

81 %

45 %

Impol FT

28 %

37 %

48 %

72 %

63 %

52 %

Rondal

/

/

44 %

/

/

56 %

Impol R in R

36 %

17 %

44 %

64 %

83 %

56 %

Stampal SB

15 %

/

42 %

85 %

/

58 %

Impol Infrastruktura

47 %

67 %

21 %

53 %

33 %

79 %

/

/

20 %

/

/

80 %

35 %

43 %

50 %

65 %

57 %

50 %

Impol Servis
Skupina Impol
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Polovica zaposlenih v skupini Impol se z
nasmeškom spomni na svojo zaposlitev,
druga polovica pa je pri tem nekoliko bolj
resna in manj optimistična. Največ pozitivnih občutkov glede zaposlitve imajo
zaposleni v Kadringu, sledita Impol 2000
in Impol LLT. Najmanj nasmejani pa so v
Impol Servisu in Impol Infrastrukturi, kjer
se manj kot petina zaposlenih nasmeji
ob misli na svojo zaposlitev. Rezultati so
se v večini družb izboljšali.

Z

nano je, da so se pri obstoječem
sistemu registracije delovnega
časa že nekaj časa pojavljale
težave z zanesljivostjo njegovega delovanja. Težave so prišle še toliko
bolj do izraza, ko smo obstoječi sistem
nadgradili z evidentiranjem porabe malic
in je registrirna kartica hkrati postala tudi
plačilna kartica za koriščenje storitev v
družbi Sodexo. Zaradi ponavljajočih napak, predolgih odzivnih časov in zahtev po
nadgraditvi obstoječega sistema, smo se
odločili, da obstoječi sistem za registracijo
delovnega časa in evidentiranje malic
zamenjamo z novim.
Nov sistem za registracijo delovnega časa
(EDČM) bo povezan z obračunom plač. Z
evidentiranjem naše prisotnosti bo nastajala evidenca prisotnosti, ki bo podlaga za
obračun naše plače. Samodejno se bodo
evidentirale tudi odobrene odsotnosti in
prazniki. Organizatorji delovnih procesov
in tajnice bodo v evidenco dela vnašali
samo še podatke o naših odsotnostih
(dopust, bolniška odsotnost, neopravičen
izostanek …) in odpravljali morebitne
nepravilnosti. Nov sistem bo omogočal
izpise različnih pregledov glede na izbrane
kriterije in pooblastila. Za zagotavljanje
sledljivosti in varnosti podatkov se bo
uvedla enotna prijava (LDAP), skozi katero
bo možen vpogled in revizijska sled nad
avtoriziranimi dostopi in vnosi podatkov.
Arhiviranje podatkov bo zagotovljeno z
osnovnim zapisom v podatkovno bazo in
dnevnim izvajanjem arhiva na podatkovni
medij. Nadzor nad delovanjem sistema
EDČM in opreme, na kateri bo sistem deloval, bo nadzorovan s sistemom BB (sistem
za nadzor, alarmiranje in preventivno
ukrepanje).

Elektronska dovolilnica bo nadomestila
“Propustnico”
Poleg osnovnih rešitev bo sistem nudil
tudi dodatne uporabnosti za izboljšanje
učinkovitosti procesa upravljanja delovnega časa zaposlenih. Uporaba elektronske
dovolilnice bo nadomestila klasično papirno dovolilnico “Propustnico”, v primerih
najave in odobritve izhodov med delovnim
časom ali najave in odobritve dela izven
rednega delovnega časa. V elektronski
obliki bo možno najaviti tudi redni letni

dopust. Proces najave in odobritve bo
potekal po elektronski pošti ali preko
komunikacije z organizatorji procesov in
tajnicami, ki bodo urejali evidence. Nova
informacijska rešitev omogoča tudi klasifikacijo vnešenih bolniških odsotnosti, kar
bo omogočilo natančnejšo analizo podatkov o vzrokih absentizma zaposlenih.
Dostop zaposlenih do podatkov
Zaposleni boste lahko preko spletne
aplikacije http://as.alcad.si:9080/ris4i/
dostopali do podatkov o delovnem času
(urna lista, stanje ur), dopustu (preteklega
in tekočega leta) in saldu nadomestila za
malico, in sicer z uporabo uporabniškega
imena in gesla na osebnem računalniku.
Uporabniško ime in prvo osebno geslo
boste lahko pridobili preko družbe Alcad
s poslanim elektronskim sporočilom na
podpora@alcad.si. Na podlagi prvega
gesla si boste nato nastavili svoje geslo, ki
bo znano samo vam. Na registrirni uri pa si
boste lahko z uporabo ustrezne funkcijske
tipke pregledali stanje ur in število dni
dopusta.

opreme (registrirnih ur na ostalih lokacijah) pa bo potekala v soboto, 1. septembra. Kartice, ki jih zaposleni trenutno
uporabljate za registracijo, bodo ostale
enake.

Ključne prednosti novega
sistema:
• zanesljivost,
• preglednost,
• večja funkcionalnost,
• odprava dosedanjih
pomanjkljivosti,
• profesionalnejša baza
podatkov.

Nov program je za uporabnika
bistveno prijaznejši

Kdo in kdaj?
Nov dobavitelj strojne in programske opreme je podjetje Četrta pot, ki je slovensko
zasebno tehnološko podjetje, specializirano za kadrovsko-informacijske in identifikacijske sisteme.
Trenutno se testno že registrirajo zaposleni
v družbi Impol LLT. Menjava strojne

Nova ura

Stara ura
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Sodexo

med delom

Kako se
zavarovati pred
mišjo mrzlico?
Največji porast obolelih v
zadnjih 13 letih

D

o konca julija je za mišjo mrzlico oziroma hemoragično mrzlico z renalnim sindromom v Sloveniji zbolelo
več kot 140 ljudi. V Univerzitetnem
kliničnem centru Maribor so letos do julija
zdravili 36 okuženih, lani pa le dva bolnika.
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor
ugotavljajo, da bi se nekaj ljudi lahko okužilo
na mariborskem Pohorju.
Tudi v drugih regijah je letos več ljudi kot sicer
potrebovalo zdravljenje zaradi mrzlice, proti
kateri sicer ni cepiva.
Mišja mrzlica se sicer pojavi vsako leto, število
obolelih pa se poveča v pomladnih, poletnih
in jesenskih mesecih, a takšnega porasta kot
letos Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) RS v
zadnjih 13 letih ni zabeležil.
Bolezen je pogosto povezana »z opravili na
vrtu, na polju, z dejavnostmi v naravi: s taborjenjem, kopanjem (zlasti na divjih kopališčih),
z rekreacijo oziroma s čiščenjem mest, kjer so
vidni sledovi ali iztrebki glodavcev,« pravijo na
IVZ. Povzročajo jo virusi Hanta, strokovnjaki pa
predvidevajo, da se okužimo z vdihavanjem
delcev izločkov miši, podgan in drugih okuženih glodavcev.
Virus se s človeka na človeka ne prenaša.
Bolezen poteka v več fazah in lahko mine brez
večjih zapletov, pri težjem poteku pa lahko
pride do odpovedovanja ledvic. A na srečo se
ob okrevanju navadno povrne tudi normalno
delovanje ledvic. Na IVZ poročajo, da letos
smrtnega primera zaradi mrzlice ni bilo. Kljub
temu pa so pripravili navodila, kako ukrepati
proti mrzlici.
Simpatične,
a tudi nevarne!

Obvestilo za bodoče
strojne tehnike
Skupaj s šolarji bomo
tudi mi stopili v prvo šolsko
leto izobraževanja
Zanimanje zaposlenih za vpis v
izobraževalni program strojni tehnik
je preseglo vsa naša pričakovanja.
Veseli nas, da ste zaposleni svojo željo po
izobraževanju izkazali v tako veliki meri,
saj smo prejeli več kot 40 prijav. Pregled
dokumetacije in obdelava podatkov sta že
v teku.
Obveščamo vas, da boste v drugi polovici
avgusta prejeli informacije o vaših prijavah
in morebitnih potrebah po dopolnitvah
vaših prijavnic.
Prav tako bomo v drugi polovici avgusta
organizirali sestanek s predstavniki z
Tehniškega šolskega centra Maribor, ki bo
izobraževanje izvajal. Tam boste dobili še
vse dodatne informacije in odgovore na
vaša morebitna vprašanja.

Preventivni ukrepi:
1. Najpomembnejši preventivni ukrep je deratizacija – uničevanje miši in
podgan, ki lahko prenašajo povzročitelje mišje mrzlice.
2. Izogibajte se predelov, kjer se miši pogosto zadržujejo.
3. Glodavcem preprečite vstop v klet, garažo ali hlev.
4. Če se lotite čiščenja teh prostorov, uporabite zaščitne rokavice in masko.
5. Tudi v kleti, garaži in hlevu skrbite za red in čistočo, predvsem skrbno čistite ostanke hrane, saj tako pomagate omejiti razmnoževanje glodavcev.
6. Hrano primerno skladiščite. Sadje pred zaužitjem temeljito sperite.
7. Pijače ne pijte neposredno iz pločevink, raje jo nalijte v kozarec, saj ne
veste, kako so bile skladiščene.

Kako ukrepati, če ste opazili mišje iztrebke ali poginule miši:
1. Prostor najprej temeljito prezračite (vsaj za 30 minut na stežaj odprite
vsa vrata in okna) ter se ta čas v njem ne zadržujte. Šele nato se lotite
razkuževanja.
2. Površino, na kateri ste v okolici doma našli mrtvo miš ali njene iztrebke, je
treba razkužiti. Najbolje je, da uporabite razkužilo v obliki razpršila, ki naj
deluje vsaj pet minut.
3. Iztrebkov ne pometajte! Bolezen se najverjetneje prenaša z vdihavanjem
delcev iztrebkov glodavcev.
4. Uporabite zaščitne rokavice iz lateksa, tudi zaščitno masko.
5. Razkužene iztrebke ali mrtve glodavce poberite s papirnato brisačo, odstranite jih v vrečko, ki jo zakopljite v zemljo in posujte z apnom.
6. Po končanem razkuževanju in čiščenju prostor še mokro očistite, rokavice
zavržite v vrečko za smeti in roke temeljito umijte.
7. Če v hlevu, kjer imate rejne živali, najdete večje število poginulih miši, je
treba o tem obvestiti veterinarja.
8. Podrobnejša navodila razkuževanja prostorov so na voljo na spletni strani
IVZ (www.ivz.si), storitvi deratizacije in dezinfekcije pa lahko naročite tudi
pri podjetjih.

Poletje je čas za bučke
So odlična popestritev prehrane z zelo malo kalorijami
in veliko hranljivimi snovmi

P

rišla je sezona bučk. Kdor ima doma vrt ali pa ga imajo njegovi sorodniki, to
dobro ve. Gremo na morje in ko pridemo domov, nas čakajo zrele bučke. To
so majhne poletne buče in so lahko zelene, rumene ali svetlo zelene barve. V
kulinaričnem svetu se obravnavajo kot zelenjava, v botaničnem pa kot nezrelo
sadje. Buče sicer izvirajo iz Amerike, te male poletne bučke pa iz Italije. Pri nas imajo
zanimiva narodna imena, kot so bela bundeva, bela ludaja, bela tikva, belokorka,
buča, dulek, misirača, kurbus.
Zdravilni učinki bučk
Bučke niso samo okusne, temveč imajo tudi mnoge zdravilne učinke. Znane so po
tem, da pospešujejo izločanje urina, zato jih zelo priporočajo ljudem, ki jih pestijo revmatizem, putika, vnetje ledvic, vnetje sečnega mehurja in sladkorna bolezen. Bučka
deluje blažilno in pomirjevalno ter je koristna pri vnetjih tankega črevesja in pri krvavi
diareji. Uživamo jo lahko kuhano (kot pire), pečeno ali pa v obliki soka iz sveže nastrganih plodov. Pripravljeno kot kompot jo jemo zjutraj na prazen želodec kot sredstvo
proti zaprtju. Bučke so primerne za dietno prehrano pri ljudeh, ki bolehajo na želodcu
in pri pretirano debelih ljudeh.
Kalorična vrednost
Bučke imajo približno 15 kcal na 100 g, vsebujejo uporabne količine folata (24
mcg/100 g), kalija (280 mg/100 g) in vitamina A (384 IU [115 mcg]./100 g). Pol
skodelice bučk vsebuje tudi 19 odstotkov priporočene dnevne količine mangana. To
pomeni, da so bučke izredno dobro dopolnilo ob zdravih dietah. Vsebujejo izredno
malo kalorij in razmeroma veliko hranilnih snovi, ki bodo pripomogle k zmanjšanju
vaše telesne teže. Glede na to, da se danes preveč ljudi odloča za slabe in zdravju
škodljive diete, bodo sestavine bučk poskrbele, da ne bo prišlo do pomanjkanja
bioloških snovi v telesu.
Uporabne na različne načine
Slovenski kmečki jedilnik pozna pestro izbiro jedi iz bučk – juhe, omake, solate, priloge in sladice, kot so potice, štruklji, zavitki in pite. Bučke olupimo, jih sveže naribamo
ali narežemo za solato, ki jo prelijemo z jogurtom, s sladko ali kislo smetano. Bučke
lahko kuhamo, pečemo, cvremo ali za ozimnico vložimo v kis. Dodamo jih lahko med
drugo poletno jušno zelenjavo. Kuhane narežemo v kompot, iz razpuščenega bučnega
mesa pa pripravimo marmelado in džeme.

Polnjene bučke
Sestavine
Štiri bučke, 20 dag mletih puranovih
prsi, 20 dag drobno narezanega
bučnega mesa, 10 dag edamskega
sira, 2 paradižnika, pol čebule, 2
stroka česna, 1 šopek drobnjaka, po
ščepec suhega majarona in bazilike,
poper, sol, oljčno olje, sveža paprika
za okras.
Priprava
Bučke zgoraj sploščimo in izdolbemo. Bučno meso drobno narežemo.
Narezano čebulo popražimo na oljčnem olju, dodamo mlete puranove
prsi, koščke bučnega mesa, začimbe
ter nadaljujemo praženje, da voda
izpari. Na koncu dodamo sesekljan
drobnjak in prej olupljena narezana paradižnika. Izdolbene bučke
popečemo v pečici pri 200 stopinjah
Celzija za približno pet minut. Ponev
nato vzamemo iz pečice in bučke
napolnimo s praženo mesno-zelenjavno maso ter vrnemo v pečico za
nadaljnjih pet minut. Na koncu vsako
bučko obložimo s sirom in okrasimo
z rezinami paprike. Ponev ponovno
postavimo v pečico, da se sir razpusti. Polnjene bučke ponudimo tople z
zeleno solato.
Dober tek!

Na koncu jih obložimo s sirom

Bučke so lahka,
zdrava in hitro
pripravljena
hrana za vroče
poletne dni

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS
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Mali Lošinj nekoč …
Penzion Miramar, zgrajen leta 1912, ob cesti izven mesta na takrat še osamljeni poljani, je bil poznan po veliki in sončni terasi
ter sobami s prelepim razgledom na celotno luko. Poleg prenočišč je penzion nudil tudi zajtrk in kosila. Okoli leta 1918 sta
penzion kupila Luigi in Santa Huber in sta ga uspešno vodila vse
do 2. svetovne vojne. Penzion je bil odprt skozi vse leto, svojim
gostom je nudil lastno kopališče in najem jadrnic, razvajal pa jih
je s klasično dunajsko kuhinjo. Vila je bila precej poškodovana
v zavezniškem bombardiranju, saj je bila v neposredni bližini
tovarne ledu in sardel. V bližini vile je potopljen parnik Sansego, ki je vozil na liniji Trst – Lošinj. Po koncu vojne so penzion
nacionalizirali in ga dodelili podjetju Jadranka. Kasneje se je v
njem odprlo slovensko letovišče – letovišče Impola iz Slovenske
Bistrice.

… in Mali Lošinj danes
Počitniški dom Mali Lošinj s svojimi 13 stanovanji še vedno
kljubuje času in velja danes za najlepšo vilo na Malem Lošinju.
Penzion je vseskozi velik ponos letovalcev – Impolčanov, saj
njegovi upravljavci že desetletja skrbijo za vzdrževanje in izgled
doma ter udobje letovalcev. V domu je letovalo že nešteto
zaposlenih, ki so se tam vedno počutili domače, s sabo pa so
odnesli čudovite spomine. Dom je še vedno NAŠ. Letos praznuje
stoletnico in še vedno trdno stoji ob cesti pred vstopom v mesto
Mali Lošinj. Mimoidoče pa pozdravlja s svojim lepim izgledom
in napisom Impol.

Ob 100-letnici doma je svoje čare pokazala tudi narava – po
dolgem času je ponovno zacvetel kaktus, ki je s svojimi cvetovi
polepšal okolico doma in razveselil ljubitelje narave.
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Obisk
iz Črne Gore
V Slovenijo po nova znanja

A

leksandar Radunovič se je rodil 19. avgusta
1989 v Podgorici. Je študent proizvodnega
strojništva na tamkajšnji Fakulteti za strojništvo, letos pa je zaključil tretji letnik. Ker je bil
najboljši študent v svojem letniku, mu je profesor Mile
Janjič ponudil možnost sodelovanja v programu Tempus.
Ker je Aleksandar velik avanturist in ima izjemno željo po
novem znanju, se je povabilu seveda z veseljem odzval.
Pot ga je tako pripeljala na štiritedensko prakso v slovenjebistriški Impol. Večji del svoje prakse je Aleksandar
opravljal pri vzdrževalcih – najprej v Impolu PCP, nato pa
še v livarni. Delal pa je tudi v Impolu FT in Impolu R in R.
Po njegovih besedah ga je navdušil celoten Impol, še posebej pa proizvodnja folij in delo v laboratorijih. Presenečen je bil tudi nad tem, koliko znanja imajo zaposleni
v Impolu, s kakšnim veseljem so ga delili z njim, pa tudi,
kako pripravljeni so mu bili priskočiti na pomoč. V času
opravljanja prakse je Aleksandar namreč živel v najemniški garsonjeri v Mariboru, ker pa ni imel svojega prevoza,
se je na delo vozil skupaj z Matjažem Malenškom oziroma Željko Kutijo. Aleksandar se želi prav vsem, ki so mu
omogočili tako prijetno bivanje v Sloveniji in ki so z njim
delili svoja znanja in izkušnje, najlepše zahvaliti. Zelo pa
mu je žal, da si ni uspel ogledati še proizvodnje Stampala SB in Rondala, a kot pravi, bo to izkoristil kot razlog,
da se bo k nam še vrnil.
Kaj je program Tempus?
Tempus je program Evropske unije, katerega namen je
modernizacija, usklajevanje in optimiziranje visokošolskega študijskega programa v državah partnericah.
Preko programa sodelujoče države lažje vpeljujejo nove
trende razvoja visokošolskega izobraževanja v Evropski
uniji, ki temeljijo na Lizbonski strategiji in Bolonjski
reformi. Program Tempus financira
projekte, v katerih sodelujejo
institucije visokega šolstva iz
Evropske unije in 26 držav
partneric. Partnerske regije v
programu so:
• Zahodni Balkan (Hrvaška, Črna gora, Srbija,
Bosna in Hercegovina),
• Vzhodna Evropa,
države Kavkaza
in srednje
Azije ter
• Severna
Afrika in
Srednji
Vzhod.
Aleksandar
bo k nam še prišel

Olimpijska
vročica je tu
Stiskamo pesti za naše olimpijce

T

ri, dva ena, start! Prejšnji petek
so se poletne olimpijske igre (OI)
kljub zapletom z varnostniki in
po obljubah londonskega župana
Borisa Johnsona, da statistika deževnih
dni na Otoku vendarle ni tako slaba, kot
si mislimo ostali, začele s polno paro in
tradicionalno slavnostno otvoritvijo. Kljub
temu, da so Angleži prodali več kot osem
milijonov vstopnic – zaradi velikega zanimanja del tudi s pomočjo žreba – naj bi
župan Johnson ostal praznih rok. Zato pa
si roke manejo trgovci, prevozniki, hotelirji
in gostinci. Slednji bodo po prvih ocenah
v času OI postregli 14 milijonov obrokov
hrane, z različnimi prevozi bo opravljenih
okoli 20 milijonov voženj v London, olimpijsko vas pa je napolnilo tudi 65 slovenskih športnikov.
Vrhunci letošnjih OI
Ljubitelji atletike ne bodo želeli zamuditi
nastopa slovenskih tekačev in pa teka na
sto metrov (5. avgusta, ob 22.55 uri), ko
bo Jamajčan Usain Bolt poskušal ponoviti
zmagovalni tek s Pekinških OI v letu 2008.
V prvem tednu iger bodo največ pozornosti
verjetno pritegnili plavalci. Slovenska plavalna ekipa je letos številčna, šteje kar 12
plavalcev, med njimi je tudi Sara Isaković,
branilka srebrne medalje na 200 metrov
prosto s prejšnjih OI. Napete bodo tudi
tekme ameriškega plavalca Michaela Phe-

lpsa, ki je na prejšnjih OI požel rekordnih
osem zlatih medalj in se v zgodovino iger s
skupaj 14 zlatimi zapisal kot najuspešnejši tekmovalec.
Izpostavljamo: Paraolimpijske igre
Dobra dva tedna po koncu OI (12. avgusta)
se bodo na istih prizoriščih odvile še
paraolimpijske igre, v katerih bo Slovenijo
zastopalo 22 športnikov invalidov, igram
pa bosta sodila tudi dva slovenska sodnika. Športniki so se dobro odrezali že na
prejšnjih paraolimpijskih igrah v Pekingu,
ko so domov prinesli tri medalje. Zanje
bomo pesti držali tudi letos.
Slovenski olimpijski heroji
»Višje, hitreje močneje!« je geslo olimpijskih iger, ki so ga dobro poznali tudi
nekateri že pokojni slovenski olimpijski
heroji, kot so Rudolf Cvetko, prvi Slovenec, ki je leta 1912 v Stockholmu osvojil
olimpijsko medaljo, Leon Štukelj in Stanko
Bloudek. Naziv olimpijski heroj si več kot
zasluži tudi Miroslav Cerar, ki ga slovenski
olimpijski komite zaradi številnih kolajn
opisuje kot najuspešnejšega športnika
Slovenije po letu 1945. Letos so na vrsti
nove generacije – navijajmo zanje!

Letos jubilejna 15. Impolijada
Športne igre, 7. in 8. september 2012, Štatenberg

65
13

športnikov zastopa
Slovenijo na poletnih
OI v Londonu
slovenskih sodnikov
bo sodilo na poletnih
OI v Londonu

Olimpijski krogi predstavljajo srečanje
športnikov petih celin: modri krog Evropo, črni
Afriko, rdeči Ameriko, rumeni Azijo in zeleni
Avstralijo z Oceanijo

Jubilejne bodo tudi letošnje športne igre Impola, saj bodo to že 15. igre
zapovrstjo. Letos bomo tekmovali in se zabavali 7. in 8. septembra na že
poznanih prizoriščih: Slovenska Bistrica, Farovec, Pragersko in Štatenberg.
Svoje moči in spretnosti bomo merili v 13 kategorijah: kolesarjenje, šah, pikado,
tenis, odbojka, ulična košarka, ribolov, streljanje z zračno puško, atletski mnogoboj, kegljanje, rusko kegljanje, mali nogomet in namizni tenis. Do naših iger nas
loči le še dober mesec dni, zato je že čas, da začnemo trenirati. Se vidimo!
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ZZZS svetuje: poskrbite za
primerno zdravstveno zavarovanje v času dopustov!

Zavarujte svoje zdravje
Predstavljamo sistem
zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji

Uspešni v službi!
•
Sprejmite odgovornost za
lastno zdravje in kondicijo.
•
Predhodni večer pojdite
pravočasno spat.
•
Zjutraj pravočasno vstanite.
•
Pojejte zajtrk.
•
Bodite pozitivno
naravnani.
•
Bodite pozitivno razpoloženi.
•
Prijazno pozdravite
sodelavce.
•
Pokažite interes in željo do
dela.

Obvestilo
Starše, ki imajo svoje otroke
zavarovane po sebi in so otroci že
dopolnili 18 let ali pa jih bodo do
30. septembra 2013, obveščamo,
da morajo v kadrovsko službo
prinesti potrdila o šolanju za
šolsko/študijsko leto 2012/2013.
Rok za oddajo potrdil za dijake je
31. avgust 2012, za študente pa
30. september 2012. Če se vaš
otrok ne šola več, prosimo, da to
sporočite na telefonsko številko
02/845 39 11 (Zmagica Capl).

Voščilo
Na Naravoslovnotehniški fakulteti v
Ljubljani sta na oddelku za Materiale in
metalurgijo uspešno diplomirala kolega
Branko Arnuš iz Impol FT in Robert Kočevar
iz Mariborske livarne.
Kolegoma iskreno čestitam in želim veliko
poslovnih uspehov.
Srečno!
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Sošolka Edita Jelen

Z

dravje je ena izmed pomembnejših vrednot Slovencev. Kljub temu
ga večina ceni šele takrat, ko ga
izgubi. Žal je takrat pogosto že
prepozno, da bi poskrbeli za čim boljše
in cenejše zdravljenje. Zato je pomembno, da že danes poskrbite za izbiro ustreznega zdravstvenega zavarovanja.
Kakšne vrste zdravstvenega zavarovanja
poznamo?
1. Obvezno zdravstveno zavarovanje je
zavarovanje, v katerega so vključeni
vsi slovenski državljani s stalnim
prebivališčem v Sloveniji. Obsega
zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela ter zavarovanje za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je zavarovanim
osebam zagotovljeno plačilo nekaterih zdravstvenih storitev v celoti,
nekaterih zdravstvenih storitev v
višini 95 % ali 85 % vrednosti, drugih zdravstvenih storitev pa zgolj v
višini 75, 60 ali 50 % vrednosti. Prav
tako se z obveznim zdravstvenim
zavarovanjem zavarovanim osebam
pod določenimi pogoji zagotavlja
nadomestilo plače med začasno
zadržanostjo z dela, pogrebnina
in posmrtnina ter povračilo potnih
stroškov v zvezi z uveljavljanjem
zdravstvenih storitev.
2. Prostovoljno dopolnilno zdravstveno
zavarovanje je zavarovanje za razliko med polno vrednostjo zdravstvenih storitev in vrednostjo, ki se krije
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Skupaj z obveznim zdravstvenim zavarovanjem predstavlja del
socialne varnosti zavarovanih oseb.
3. Prostovoljno dodatno oziroma nadstandardno zdravstveno zavarovanje
je zavarovanje za večji obseg pravic
ali za višji standard storitev, kot je to
določeno v obveznem zdravstvenem
zavarovanju, in za dodatne pravice,
ki niso zajete v obveznem zavarovanju.

•
•

•

•

•
•
•
•

Plačilo katerih zdravstvenih storitev
zagotavlja obvezno zdravstveno
zavarovanje v celoti?
Nujna medicinska pomoč, vključno z
nujnimi reševalnimi prevozi.
Sistematični in drugi preventivni
pregledi otrok, učencev, dijakov in
študentov do dopolnjenega 26. leta
starosti, žensk v zvezi z nosečnostjo
in drugih odraslih oseb skladno
s programom, razen pregledov, ki
jih na podlagi zakona zagotavljajo
delodajalci.
Zdravljenje in rehabilitacija malignih
bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih
bolezni, paraplegije, tetraplegije,
cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih
oblik sladkorne bolezni, multiple
skleroze in psoriaze.
Zdravstveno varstvo žensk v zvezi
s svetovanjem pri načrtovanju
družine, kontracepcijo, nosečnostjo
in porodom.
Svetovanje, izobraževanje, usposabljanje in pomoč za spreminjanje
nezdravega življenjskega sloga.
Patronažni obiski, zdravljenje in
nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih.
Obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno s
programom.
Sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom
do vključno petega leta starosti …

Na prvi pogled se mogoče res zdi, da
obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja plačilo večine zdravstvenih storitev
v celoti, vendar temu še zdaleč ni tako.
Poglejmo zgolj nekaj primerov, v katerih
plačilo zdravstvenih storitev zagotavlja
obvezno zdravstveno zavarovanje le v
določenem odstotku:
• Storitve v zvezi z intenzivno terapijo,
radioterapijo, dializo in drugimi
nujnimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtskimi in rehabilitacijskimi posegi.

•

•
•
•
•

Specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve
kot nadaljevanje bolnišničnega
zdravljenja.
Zdravljenje zobnih in ustnih bolezni.
Očesne pripomočke za odrasle.
Zobnoprotetično zdravljenje
odraslih.
Reševalne prevoze, ki niso nujni,
zavarovanih oseb, ki so nepokretne
ali rabijo prevoz na in z dialize ali
v drugih primerih, ko bi bil prevoz

•

z javnim prevoznim sredstvom ali
osebnim avtomobilom za njihovo
zdravje škodljiv ali zaradi svojega
zdravstvenega stanja potrebujejo
spremstvo zdravstvenega delavca.
Storitve v zvezi z zagotavljanjem in
zdravljenjem zmanjšane plodnosti
in umetno oploditvijo, sterilizacijo in
umetno prekinitvijo nosečnosti …

Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko v Sloveniji uredite pri naslednjih zavarovalnicah: AdriaticSlovenica, d. d., Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d.,
in Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.

AdriaticSlovenica

Triglav

Vzajemna

Ustanovljena

1990

2002

1999

Število
zavarovancev

320.000

296.000

900.000

Ponudba

Celovita ponudba zdravstvenih, premoženjskih,
življenjskih in pokojninskih zavarovanj, izbrane
finančne storitve.

Zavarovanje za primer
smrti zaradi nezgode,
zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po
poškodbah in zavarovanje nadomestil.

Nezgodna zavarovanja, nadomestila za
bivanje v zdravilišču
ali bolnišnici, zavarovanja z medicinsko
asistenco v tujini.

Premija

29,38 evra, s popustom
pa 28,50 evra.

29,42 evra, s popustom
pa 28,54 evra.

28,62 evra, s popustom pa 27,76 evra.

3 % za zavarovance, ki
premijo plačujejo preko
direktne obremenitve, z odtegljajem od
pokojnine, s sklenitvijo
preko interneta oziroma
celotno premijo plačajo v
enem obroku.

3 % za zavarovance,
ki premijo plačujejo
z odtegljajem pri
plači, preko direktne
bremenitve na banki
ali v primeru letnega
plačila premije. Popust
pripada tudi vsem, ki
imajo pri njih sklenjeno
kakršnokoli zavarovanje (premoženjsko ali
življenjsko).

3 % popust za
zavarovance, ki so krvodajalci in so že vsaj
desetkrat darovali
kri ali so zavarovanje
sklenili preko spleta
ali premijo plačujejo
z odtegljajem pri
plači ali pa naenkrat
poravnajo celotno
letno premijo.

Trg svobode 26,
Slovenska Bistrica.
Telefon: 02/840 16 91.
Sprejela vas bo Petra
Primec.

Partizanska ulica 21,
Slovenska Bistrica.
Telefon: 02/805 13
50. Sprejela vas bo
Metka Žunec.

Popust

Najbližje
prodajno
mesto

Ljubljanska cesta 38,
Slovenska Bistrica.
Telefon: 041 368 432.
Sprejela vas bo Dragica
Valentan.

V času dopustov si mnogi uredimo
evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (https://www.zzzs.si/zzzs/
konv/konv.nsf/Obrazec?OpenForm).
Ta nam omogoča, da v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega
prostora in Švici uveljavljamo nujne
in potrebne zdravstvene storitve; na
Hrvaškem, v Makedoniji, Srbiji, Črni
gori in Avstraliji (ter Bosni in Hercegovini, če imamo konvencijsko potrdilo)
pa lahko uveljavljamo le nujne zdravstvene storitve.
Obseg in vrsto zdravstvenih storitev
opredeli zdravnik, ki vas sprejme na
zdravljenje. Praviloma lahko z evropsko kartico uveljavljamo zdravstvene
storitve pri zdravnikih oziroma v
zdravstvenih ustanovah, ki so del
javne zdravstvene mreže. Pri tem velja
spomniti, da prevoz zavarovane osebe
iz tujine v domovino ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Pred odhodom v tujino se je zato
dobro pozanimati o pravicah iz
zdravstvenega zavarovanja države, v
katero potujete, in si po potrebi urediti dodatno komercialno zavarovanje.

Natečaj: izbiramo naj
fotografijo poletja 2012
Skupaj z zavarovalnicami smo za vas
pripravili nagradni natečaj. Med vsemi, ki nam boste poslali poletne fotografije, bomo izbrali sedem najboljših
fotografij. Ustvarjalne fotografe bomo
nagradili z naslednjimi nagradami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Letna premija za zavarovanje
Vzajemna Diagnoza.
Filtrirni vrč zavarovalnice Triglav.
Nahrbtnik zavarovalnice
AdriaticSlovenica.
Nahrbtnik zavarovalnice Triglav.
Brisača zavarovalnice
AdriaticSlovenica.
Hišni copati zavarovalnice
AdriaticSlovenica.
Kapa zavarovalnice Triglav.

Zmagovalne fotografije bomo objavili
v naslednji številki Metalurga. Nagrade boste nagrajenci lahko prevzeli v
tajništvu Kadringa.

*Vse zavarovalnice nudijo 3-odstotni popust. To je najvišji popust, ki je zakonsko dovoljen.
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Dvorec Štatenberg je ponovno zasijal
Obiščite baročni dvorec, ki v
Makolah kraljuje že od leta 1740

D

vorec Štatenberg je baročno poslopje v bližini
Makol. Leta 1740 ga je po načrtih italijanskega arhitekta Camessinija dal postaviti
grof Ignacij Maria Attems za svojo poletno
rezidenco. Za Attemsi se je na dvorcu zvrstilo mnogo
plemiških družin in posameznikov: Auerspergi, Kaiserfeldi, Conradiji, v obdobju med obema vojnama pa
Neumanni. Zadnji med- in povojni lastnici aristokratskega porekla sta bili nemški grofici Mary von Crane-Matenna in njena hči Marija von Dyhrn. Štatenberg
še danes velja za enega najlepših baročnih dvorcev v
Sloveniji. Privlačen muzejski del z grajskim pohištvom
in prostrani angleški park pričarata obiskovalcem
dih preteklosti. Dvorec je najbolj znan pa freskah in
štukaturah v Viteški dvorani ter elegantnih salonih, od
katerih jih je pet opremljenih s starim pohištvom in
čudovitimi grajskimi pečmi. Zaprto notranje dvorišče
je primerno za koncerte, poroke ali druge družabne
dogodke. Na dvorcu je stalna etnološka razstava ter
različne slikarske razstave. Za tiste, ki si želijo gibanja,
vodi od dvorca preko vasi Štatenberg do vasi Ložnica
sprehajalna pot, dolga 7 kilometrov. V bližini dvorca so
štirje ribniki, v katerih je mogoče ribariti. Za zaljubljene
je na gradu možno organizirati tudi grajsko poroko ali
pa romantičen večer ob svečah. Dvorec z neposredno
okolico je občina Slovenska Bistrica leta 1992 razglasila tudi za krajinski park, ki obsega 228 hektarjev.
Štatenberg danes
Dvorec je danes v lasti bistriškega Impola. V pritličju
dvorca danes deluje restavracija, v 1. nadstropju pa je
muzej s še ohranjenim nekdanjim grajskim pohištvom
in preostalo lastnino zadnje medvojne lastnice grofice
Dyhrn. Najemnik restavracije je Gostinstvo dvorec
Štatenberg Peter Kociper, s. p.

Na urejeni terasi za dvorcem
se lahko prepustite baročnemu razvajanju
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Peter Kociper:
Z dvorcem izpolnjujem
svoje otroške sanje
Zakaj si se odločil za najem dvorca?
Postati gostinec je moja otroška želja in ko se je pokazala priložnost
najeti dvorec Štatenberg, nisem okleval. Restavracijo sem tako
prevzel oktobra lani. Najem prostorov je bil zame velik izziv in brez
družine ter prijateljev bi mi zelo težko uspelo. Novembra smo tako
morali vsi pošteno poprijeti za delo, da smo prostore uredili do te
mere, da smo lahko sprejeli goste.
Kaj vse nam dvorec danes ponuja?
Restavracija sprejme 250 gostov, odprta pa je od četrtka do nedelje,
za skupine pa po dogovoru. Ponujamo tudi tri menije nedeljskih kosil
(mesni, ribji in klasični), katera lahko gostje naročijo na telefonski
številki 040 870 835. V baročnem ambientu dvorca lahko sicer
praznujemo rojstne dneve, obletnice, poroke, birme, organiziramo
poslovna kosila in ostale pomembne dogodke. Ljubitelji dobre
kapljice si lahko privoščijo degustacijo makolskih vin v vinski kleti.
Ob sobotah in nedeljah deluje tudi tržnica, na kateri je možno kupiti
domači kis, med, kruh iz krušne peči, sezonsko sadje in zelenjavo in
še kaj.
Koliko ljudi je danes zaposlenih na dvorcu?
V Restavraciji dvorca Štatenberg sem redno zaposlen samo jaz, kajti
potrebe po zaposlitvi dodatnega osebja ni.
Katera dela je potrebno dnevno izvajati?
Čeprav ima Restavracija dvorec Štatenberg vrata za goste odprta le
od četrtka do nedelje, smo na dvorcu vsak dan. Objekt je zelo velik in
star in neprestano so potrebna manjša popravila. Precej časa vzame
skrb za okolico (košnja, zalivanje rastlin, čiščenje okolice). V minulih
mesecih smo precej časa porabili za čiščenje parka, postavili smo
nove klopi, uredili teraso, očistili drevoreda ob cesti, saj smo želeli
doseči večjo vidljivost samega objekta. Pri tem nam je zelo pomagala
občina Makole, ki je uredila travnik pod dvorcem. Če želimo dvorec
ohraniti vsaj takšen, kot je, je potrebno sprotno vzdrževanje.
Kakšne so želje in načrti za prihodnost?
Želim si, da bi Štatenberg ponovno zaživel. V začetku poletja smo za
goste Restavracije dvorec Štatenberg odprli teraso, urediti nameravamo še kotiček za otroke. V prihodnosti želimo urediti še en salon,
sobe za prenočitev … V sodelovanju z ostalimi najemniki dvorca
(društvo vinogradnikov Makole, ribiška družina Štatenberg, turistično
društvo Štatenberg) si želimo privabiti čim več ljudi, saj verjamemo v
rek: »Turizem smo ljudje!«

Domači
sladoled
Poletje s svojimi visokimi temperaturami
nas kar kliče k najbližjemu
sladoledarju. Pa ste kdaj
pomislili, da bi si sladoled
pripravili doma? Za okusno
ohladitev ne potrebujemo
veliko, pri pripravi pa nam
lahko pomagajo tudi otroci
– verjetno največji jedci
sladoleda.
Sestavine: 1 lonček navadnega jogurta, 2 jogurtova lončka
rastlinske sladke smetane,
1 jogurtov lonček sladkorja
v prahu, 2 vrečki vaniljevega
sladkorja, 5 jajc.
Jogurt in rastlinsko smetano
dobro zmešamo z mešalnikom. V drugi skledi zmešamo
rumenjake s sladkorjem v
prahu. Iz beljakov naredimo
sneg in ga zmešamo z vsemi
sestavinami. Dodamo še
vaniljev sladkor. Pripravljeno
mešanico razdelimo po skodelicah in zamrznemo.
Če imamo raje sadni okus,
mešanici dodamo želeno
zmleto sadje. Če pa so nam
ljubši eksotični okusi, lahko
mešanici dodamo različne
ekstrakte.
Dober tek!

NAGRADNA KRIŽANKA
Geslo križanke pošljite v uredništvo Metalurga
do 10. septembra 2012.
Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji številki Metalurga.
1. nagrada: nedeljsko kosilo za štiri osebe v
restavraciji dvorca Štatenberg
2. nagrada: knjiga Adija Žunca: Pod haloškim soncem
3. nagrada: zavitek kuhinjske folije

NAGRAJENCI KRIŽANKE
1. nagrada (vikend paket v brunarici na Treh kraljih):
Marjana Zidovnik, Impol R in R
2. nagrada (knjiga Adija Žunca: Pod haloškim soncem):
Sonja Korošec, Impol LLT
3. nagrada (zavitek kuhinjske folije):
Viljem Rup, upokojenec
Nagrade lahko prevzamete v tajništvu Kadringa.
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