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6. Praktični prikaz poklicev v Talumu

Mladi so pravkar pred težko odločitvijo, saj morajo izbrati. Želim jim, da bi se pravilno odločili, in vesel bom, če bom katerega 
izmed teh mladih videl v naši fabriki in bom vedel, da je zadovoljen. Zadovoljni ljudje so namreč ključ do uresničitve ciljev, ki smo si jih 

v skupini Talum skupaj zastavili.
(Dr. Zlatko Čuš, član uprave Taluma)
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Januarja smo po osnovnih šolah uspešno zaključili predstavitve projekta Raketa v garaži, katerega namen 
je bil mladim na dopadljiv način prestaviti poklice v naši tovarni. Prav tako smo v dveh terminih izvedli 
zdaj že 6. Praktični prikaz poklicev, na katerem so se mladi lahko tudi praktično preizkusili v posameznih 
poklicih. Vse aktivnosti so potekale z namenom, da čim več mladih navdušimo za tehnične poklice, ki so 
ta trenutek laže zaposljivi, tehnološki razvoj pa je poskrbel, da so delovne naloge, ki izhajajo iz teh pokli-
cev, danes popolnoma drugačne, kot so bile nekoč. Vsekakor je manj fizičnega in več umskega vložka. 
Brez informacijske podpore si namreč tudi na tem področju teže predstavljamo delo.  

Dejstvo je, da tisti, ki smo zaposleni, v službi preživimo vsaj tretjino svojega življenja, zato je še toliko 
bolj pomembno, da je okolje, v katerem delamo, prijetno in da svoj poklic z veseljem opravljamo. Mlade 
pri izbiri poklica usmerjajo starši, učitelji, vzorniki, pa tudi zvezdniki …, oni sami pa imajo velikokrat 
napačno predstavo o posameznih poklicih. Tako sem v časopisih na primer zasledila, da je bila pred dve-
ma letoma forenzika med najbolj obleganimi študiji pri nas, saj so ravno v tistem času vrteli nanizanke 
o forenzikih, trenutno pa so zelo moderni kuharski poklici – po vzoru resničnostnih šovov s to temo. 
Večkrat je poklic preveč idealizirano predstavljen in kasneje so mladi nad svojo izbiro razočarani. 

Zato tudi praktični prikazi poklicev, pri katerih imajo mladi možnost stopiti v proizvodni proces in si 
ogledati poklic, se v njem tudi preizkusiti. 

Vsekakor je poklic, ki smo ga izbrali, do te mere sanjski, kolikor smo ga sami pripravljeni videti kot 
takšnega. Nemogoče je namreč pričakovati, da bo v službi šlo vedno vse po naših pričakovanjih. Vsak 
poklic ima namreč tudi svojo »temno plat«, to pa še ne pomeni, da nismo izbrali pravega poklica. To je 
pač del življenja.  

V tem kontekstu bi se dotaknila tudi trga dela in naše prilagodljivosti. Povprečni Američan zamenja kar 
tri do pet poklicev, pri nas pa smo bili navajeni druge skrajnosti, saj smo na določenem delovnem mestu 
ostajali od začetka zaposlitve do upokojitve. Ta trend se zdaj spreminja in tako za delovno mesto kot tudi 
za posameznika je dobro malce »svežega vetra« v smislu menjave. S tem namreč ne kroži samo zaposleni, 
krožijo tudi njegove ideje, znanja, izkušnje in še kaj. 

Naj končam z mislijo, ki jo je izrekel rektor univerze Queen Mary v Londonu, ki je brucem na začetku 
študijskega leta dejal: »Od vas se pričakuje, da boste ustvarjali delovna mesta, in ne, da jih boste iskali.« 

Vse kaže, da je prav to izziv prihodnosti tako za iskalce zaposlitve kot tudi za tiste, ki zaposlitev 
ponujajo.p

UVODNIK

 »Od vas se pričakuje, da boste ustvarjali 
delovna mesta, in ne, da jih boste iskali.« 

Vsekakor je poklic, ki smo ga izbrali, do te mere sanjski, 
kolikor smo ga sami pripravljeni videti kot takšnega.«

» 

ALEKSANDRA JELUŠIČ
GLAVNA UREDNICA

Foto: Srdan Mohorič
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UPRAVA

Kateri poklic je pravi? 

Smo v obdobju, ko po šolah in 
fakultetah potekajo informativni 
dnevi, po podjetjih pa praktič-
ne predstavitve poklicev. Tudi 
na radijskih postajah je zaslediti 
vsakodnevne reklame za najbolj-
še izobraževalne programe. V eri 
potrošništva in različnih oblik 
komunikacijskih kanalov, po ka-
terih nam posredujejo informa-
cije, je zelo težko izbrati »pravo« 
stvar – še sploh, če gre za izbiro 
poklica, ki spada med življenjsko 
pomembne odločitve.

Verjamem, da ima vsak posame-
znik svoje mnenje o izobraže-
valnem sistemu. Kaj smo počeli 
pravilno in kaj napak, bo pokazal 
čas oziroma generacije otrok, ki 
so trenutno vključene v ta sistem.   
Tako lahko danes zapišem, da je 
bil sistem vajeništva dober in da 
je po mojem prepričanju prav, da 
ga postopno znova vključujemo v 
izobraževalni sistem. Ker je kva-
liteta pomembnejša od kvantite-
te, se mi v tem kontekstu poraja 
dvom, ali je smiselno imeti toliko 
in toliko izobraževalnih ustanov, 
ki na leto izobrazijo več kadra, kot 
ga trg dela lahko zaposli, in ali ta 
kader po koncu šolanja res razpo-
laga z zadostnim praktičnim ozi-
roma uporabnim znanjem.   

Pred dvajsetimi leti sem bil tudi 
zagovornik ukinitve vojaške ob-
veznosti, ker sem menil, da ni 
potrebna. No, tudi danes nisem 
zagovornik vojaščine, so si pa 
mladi takrat tam pridobili delov-

ne navade, se priučili reda in od-
govornosti. Prav zaradi tega bi se 
danes strinjal z vojaškim rokom v 
trajanju štirih mesecev. 

Plaši me tudi dejstvo, da imajo 
nekatere šole na svojih vhodih 
varnostnike. Včasih to ni bilo po-
trebno, saj so starši obvladovali 
situacijo. 

Svet postaja zmeden, ljudje pa 
dezorientirani potrošniki, vse to 
pa se prenaša na mlade. Mladi so 
namreč samo odraz nas samih, 
naših vrednot in vzgoje, s katero 
jim te vrednote predajamo. 

In medtem ko mladi razmišljajo o 
svojem sanjskem poklicu, se spra-
šujem, ali takšen poklic sploh ob-
staja. Lahko rečem, da ja. Na sre-
čo sanjski poklici obstajajo in jih 
je veliko. Vsako dobro opravljeno 
delo je namreč častno in človeku 
nudi zadovoljstvo, da je v tem 
svetu za nekaj koristen, da pušča 
v njem svojo sled. Tako vsak, ki 
delo opravlja z veseljem in zado-
voljstvom, pravzaprav opravlja 
svoj sanjski poklic. 

Mladi so pravkar pred težko od-
ločitvijo, saj morajo izbrati. Želim 
jim, da bi se pravilno odločili, in 
vesel bom, če bom katerega izmed 
teh mladih videl v naši fabriki in 
bom vedel, da je zadovoljen. Za-
dovoljni ljudje so namreč ključ do 
uresničitve ciljev, ki smo si jih v 
skupini Talum skupaj zastavili.p

FOTO: SRDAN MOHORIČ

V eri potrošništva in različnih oblik komunikacijskih kanalov, po katerih nam posredujejo 
informacije, je zelo težko izbrati »pravo« stvar.«

» 

Dr. Zlatko Čuš
član Uprave Taluma
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UPRAVLJANJE Z ENERGIJO

Celovita rekonstrukcija glavnega stikališča v Stikalnici

Staro stikališče
Prvotno stikališče (slika 1) je bilo 
izdelek podjetja BBC (Brown Bo-
veri Electric), ki ga danes znano 
pod imenom ABB (Asea Brown 
Boveri), ki se je po 130 letih od 
ustanovitve razvilo v enega vo-
dilnih svetovnih koncernov z več 
kot 400.000 zaposlenimi po vsem 
svetu.

Stikalno opremo dvosistemskega 
stikališča (odklopniki in ločilni-
ki) je gnal komprimirani zrak 16 
bar, zato je bila oprema med sti-
kalnimi manipulacijami izjemno 
glasna, velika količina sproščene 
energije komprimiranega zraka pa 
je tudi močno obremenjevala se-
stavne dele opreme – večkrat se je 
zgodilo, da so posamezni deli ob 
preklopih preprosto razpadli ozi-
roma jih je razneslo, zato je bilo 
lokalno posluževanje odklopni-
kov tudi nevarno opravilo.

Novembra 1954 je bil v elektroli-
zni hali A proizveden prvi primar-
ni aluminij, že več let pred tem pa 
je bilo zgrajeno stikališče TP 00, ki 
smo ga po dobrih 65 letih v lan-
skem letu v celoti obnovili. Pravza-
prav smo ga nadomestili z novim, 
saj za starega že dolga leta ni bilo 
več mogoče kupiti rezervnih delov, 
pač pa smo si pomagali z lastno iz-
najdljivostjo.

ZLATKO ŠIROVNIK
FOTO:  ARHIV PE ENERGETIKA

Celotna industrijska cona Taluma, znotraj katere posluje več kot 20 podjetij, se napaja z električno energijo iz Stikalnice, ki je preko treh 
energetskih transformatorjev priključena na 110-kV del slovenskega prenosnega omrežja. Stična točka 10-kV distribucijskega omrežja v 
industrijski coni, preko katerega se napajajo vsi končni porabniki, je glavna transformatorska postaja TP 00 Stikalnica, brez katere noben 
porabnik ne bi imel električne energije.

V poslovni enoti Upravlja-
nje z energijo smo z izvedbo 
projekta zelo zadovoljni, saj so 
bila dela opravljena v predvi-
denem roku in brez zapletov. 
Izvajalci del v konzorciju C 
& G, d. o. o., CCE, d. o. o., in 
Elektro Maribor, d. d., in zlasti 
zaposleni v naši Elektroener-
getiki so zelo zahtevna dela 
opravili strokovno in ažurno, 
zato se jim na tem mestu še 
enkrat zahvaljujem.

Novo stikališče
Poleti 2015 smo začeli projekti-
rati novo stikališče (slika 2), ki je 
v celoti nadomestilo staro stikali-
šče. Po izbiri dobavitelja opreme 
smo spomladi 2016 izvedli prva 
pripravljalna dela, nato pa nada-
ljevali z različnimi aktivnostmi vse 
do pozne jeseni, ko je bilo novo 
stikališče prvič priključeno na na-
petost. Do konca februarja 2017 
bomo nanj priključili še zadnje 
porabnike in jim tako zagotovili 
najvišjo stopnjo varnosti napaja-
nja z električno energijo. Stikalna 
oprema enosistemskega stikali-
šča je izdelek proizvajalca ABB 
in zaseda bistveno manj prostora 
kot staro stikališče. Odklopniki so 
vakuumske izvedbe in jih ni treba 
vzdrževati, življenjska doba pa je 
najmanj 30 let. Stikališče je v celo-
ti daljinsko posluževano in vklju-
čeno v nadzorni sistem primarne-
ga električnega omrežja SCADA v 
industrijski coni Talum.p

Staro stikališče iz začetkov proizvodnje aluminija Novo stikališče iz leta 2016
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MEDGENERACIJSKI IZZIVI

Medgeneracijske razlike in sodelovanje

Menjava generacij v Talumu
V skupini Talum je trenutno za-
poslenih okrog 1300 sodelavk in 
sodelavcev. Pripadajo trem različ-
nim generacijam, ki druga ob dru-
gi skupaj (so)ustvarjajo Talumovo 
sedanjost in prihodnost. V zadnjih 
štirih letih se je v Talumu na novo 
zaposlilo preko 300 sodelavcev, 
v naslednjih petih letih pa se bo 
upokojilo približno 170 sodelavk 
in sodelavcev. Te spremembe v 
strukturi zaposlenih s seboj pri-
našajo tako probleme kot izzive in 
priložnosti. 

Generacije
Ko govorimo o generacijah, ima-
mo v mislih skupine ljudi, ki so bili 
rojeni v določenem obdobju, ki si 
delijo zgodovinske izkušnje, vre-
dnote, mišljenja, življenjski slog in 
ustvarjajo medsebojne povezave. 
Po strukturi zaposlenih v skupini 
Talum:
• približno 13 odstotkov zapo-

slenih predstavlja generacija, ki 
so jo poimenovali »baby boom 
generacija« (rojeni med letoma 
1946 in 1960), 

• dobrih 60 odstotkov predsta-
vljajo zaposleni generacije X 
(rojeni med letoma 1961 in 
1980),

• 25 odstotkov predstavljajo 
predstavniki generacije Y (ro-
jeni med letoma 1981 in 1995),

• 2 odstotka predstavljajo pred-
stavniki generacije Z (rojeni po 
letu 1995 oziroma 2000), ki šele 
prihaja in o značilnostih katere 
ne vemo veliko (tiha, i-genera-
cija).

Različni avtorji različno postavlja-
jo obdobja pripadnosti določeni 

generaciji. Nekateri govorijo tudi 
o vmesnih generacijah.
Večino vodstvenih in vodilnih 
pozicij v skupini Talum zaseda 
generacija X – ta generacija vodi 
Talum.

Značilnosti, razlike
Nesporno dejstvo je, da smo za-
posleni različni. To, da smo različ-
ni, ni ne dobro ne slabo, je samo 
drugačno, različno.
Vsaki generaciji se pripisujejo 
nekatere skupne karakteristike, 
značilnosti, ki jih s seboj prinaša 
v delovni proces, so del vedenja, 
načina sodelovanja, vodenja, nači-
na komuniciranja, motivacije, vre-
dnotenja dela, odnosov, kulture, 
klime, ki vlada v podjetju. Seveda 
pa še zdaleč ni nujno, da je nekdo 
»tipičen« predstavnik generacije, 
kot ji po datumu rojstva pripa-
da. Pripadnik generacije Y je po 
svojih vrednotah lahko na primer 
bliže boomerjem kot svoji genera-
ciji. Če nimate svojega profila na 
Facebooku, če ne blogate, ne spre-
mljate vsaj petih portalov, ne »visi-
te« dnevno vsaj tri ure na netu, ne 
uporabljate izrazov, kot so »lajka-
nje«, »tvitanje«, »četanje«, ne veste, 
kje v vašem kraju najti Pokemone, 
ne veste, kaj so to »imojčki« …, 
potem ste skoraj zagotovo boo-
merji ali iksi (malce za šalo). 

Boomerjem 
se pripisujejo naslednje značilno-
sti: so konzervativni, spoštujejo 
tradicijo, avtoritete, pravila, delo 
jim predstavlja osrednjo katego-
rijo, vidijo smisel življenja, čutijo 
pripadnost do podjetja, poznajo 
skupinsko odločanje, komunikaci-
jo iz oči v oči, preudarnost, potr-

pežljivost, imajo izkušnje.

Pripadnikom generacije X 
se pripisujejo naslednje značil-
nosti: so samostojni, zanesejo se 
nase, usmerjeni so v rezultate, 
dosežke, so izjemno tehnološko 
usposobljeni, analitični, preudarni, 
načrtujejo, so lojalni delu, pokli-
cu, cenijo ravnotežje med delom 
in zasebnostjo, delo jim pomeni 
način za pridobivanje dobrin za 
življenje, so notranje motivirani, 
cenijo dobre medsebojne odnose 
in poštenost.

Pripadnikom generacije Y 
se pripisujejo naslednje značilno-
sti: vzgajani so v permisivnem slo-
gu, kar se najbolj kaže v njihovem 
slogu komunikacije, sprejemanju 
kritike, ravni socialnih veščin, velik 
delež se jih šola, pripisujejo se jim 
kreativnost, inovativnost, pripra-
vljenost na spremembe, govorijo 
več jezikov, obvladajo sodobne 
tehnologije, delo mora biti v prvi 
vrsti zanimivo, zabavno, veliko jim 
pomenijo nagrade in pohvale, fle-
ksibilnost, druženje s kolegi. 

Upravljanje raznolikosti 
(diversity management)
V podjetju in za podjetje je izje-
mno pomembno, da razlike med 
generacijami poznamo, jih razu-
memo in ozavestimo, da naredimo 
iz njih prednosti, izzive in ne pro-
bleme. Upravljanje raznolikosti je 
v bistvu upravljanje sprememb. 
Podjetje zato izvaja aktivnosti, 
ukrepe, s pomočjo katerih posku-
ša iz raznolikosti svojih zaposlenih 
potegniti najboljše, kar lahko pri-
speva k večji uspešnosti, učinko-
vitosti poslovanja, k uresničevanju 

LILIJANA DITRIH
FOTO: ALEKSANDRA JELUŠIČ
             SPLET 

Nesporno dejstvo je, da smo zaposleni različni. To, da smo različni, ni ne 
dobro ne slabo, je samo drugačno, različno.«

» 
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strategije, vizije, ciljev podjetja. 
Aktivnosti in ukrepi se v največji 
meri nanašajo na naslednja podro-
čja:
• najvišje vodstvo se osebno 

zavzame za upravljanje razno-
likosti, promovira potrebo po 
poznavanju in medsebojnem 
sodelovanju različnih generacij 
pri doseganju skupnih ciljev – 
je vzor,

• podjetje omogoča spoznava-
nje, usposabljanje in izobraže-
vanje o raznolikostih,

• na področju vodenja se od av-
toritarnosti in pozicije položaja 
prehaja k bolj sodelovalnemu 
slogu vodenja, k soodločanju, 
sodelovanju zaposlenih pri po-
membnih odločitvah in uresni-
čevanju ciljev,

• izvajajo se raziskave klime, za-
dovoljstva, zavzetosti zaposle-
nih in s tem spreminjanje orga-
nizacijske kulture,

• v komunikaciji na vseh ravneh 
sta pomembni enaka obravna-
va vseh zaposlenih ter krepitev 
spoštovanja in zaupanja (naša 
vrednota),

• na področju nagrajevanja se 
v prvi vrsti upoštevajo uspe-
šnost, dosežki pri delu – enaka 
obravnava vseh zaposlenih,

• zaposleni različnih generacij, 
znanj, izkušenj se vključujejo v 
delovne time, projekte,

• znanja, spretnosti, izkušnje se 
prenašajo od starejših sodelav-
cev na mlajše, 

• mlajši sodelavci svoje znanje 
upravljanja sodobnih tehnolo-
gij prenašajo starejšim sodelav-
cem,

• razviti so modeli mentorstva, 
coachinga,

• razvite so strategije za izbiro 
(merila za zaposlovanje novih 
sodelavcev, vedenje, klima, vre-
dnote) in zadržanje najuspe-
šnejših zaposlenih;

• prisotni so stalno prilagajanje, 
spreminjanje organiziranosti, 
fleksibilnost,

• med zaposlenimi se razvija kul-
tura inovativnosti, kreativnosti, 
podjetnosti.

Iz različnosti generacij je treba 
maksimizirati tiste prednosti, ki 
jih vsaka prinaša v delovni pro-
ces, kajti samo skupaj bomo lahko 
dosegli, da se bo Talum razvijal in 
uvrščal med uspešna, inovativna, 
družbeno odgovorna in med bo-
dočimi kandidati za zaposlitev za-
nimiva podjetja.p

SISTEMI UPRAVLJANJA

Sistem razvrščanja, pakiranja 
in označevanja kemikalij

DR. MARKO HOMŠAK 
KRISTIAN LIPOVAC

Po 40 letih dopolnjevanja in spreminjanja zakonodaje na podro-
čju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij so 
članice EU januarja 2009 med prvimi na svetu začele uporabljati 
globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih 
kemikalij, tj. GHS (Globally Harmonised System), ki ga je EU spre-
jela v obliki uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 1272/2008 
oziroma CLP-uredbe (Classification, Labelling and Packaging). 

CLP-uredba za snovi in zmesi 
določa naslednji spremembi, ki 
prideta v poštev letos, in sicer:
• snovi in zmesi se zdaj razvr-

ščajo, označujejo in pakirajo v 
skladu s to uredbo;

• izjema še velja za zmesi, ki so 
bile razvrščene, označene in 
pakirane v skladu z dokumen-
tom 1999/45/EC in dane v 
promet v času pred 1. junijem  
2015 do 1. junija letos, saj jih 
ni treba ponovno označiti in 
pakirati v skladu s CLP-ured-
bo.

Uredba 1272/2008 (CLP-ured-
ba) za novo označevanje pred-
pisuje piktograme, ki so prika-
zani na sliki, stavke za nevarnost     

(H-stavki) in obvestilne stavke 
(P-stavki). 

V skupini Talum vestno sledimo 
dogajanju na področju kemikalij. 
Pogoste spremembe nam nare-
kujejo nenehno usklajevanje tako 
s kupci kot z dobavitelji. Dobro 
orodje pri manipulaciji z nevarni-
mi kemikalijami je nov, poenoten 
sistem razvrščanja, pakiranja in 
označevanja nevarnih kemikalij, 
ki je globalni dogovor in si pri-
zadeva, da bi vsaka snov ali zmes 
imela natanko eno razvrstitev, 
eno označitev in en varnostni 
list. S tem se bo zmanjšalo število 
nejasnosti in zlorab, hkrati pa se 
bo izboljšala varnost delavcev pri 
delu s kemikalijami.p

Eksplozivno

Dražilno, preobčutljivost, 
akutna strupenost  … 

Strupeno

Vnetljivo

Nevarno za vodno 
okolje

Oksidativno

Rakotvorno, 
strupeno za 

razmnoževanje, 
mutageno …

Plini pod tlakom

Jedko

PIKTOGRAMI
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INOVATIVNOST

Na področju inovativnosti zelo uspešni 

Množična inovativna 
dejavnost
Leto 2016 je bilo za področje mno-
žične inovativne dejavnosti zelo 
uspešno. V skupini Talum smo v 
tem obdobju evidentirali 1016 ino-
vacijskih predlogov, kar je nekaj čez 
0,80 predloga na zaposlenega. Lani 
smo število prejetih predlogov po-
večali za 153 v primerjavi z letom 
2015 in kar za 330 v primerjavi z 
letom 2014.

Glede na strukturo je bilo med 
prejetimi predlogi 1013 koristnih 
predlogov in 3 izboljšave.
Največ predlogov na zaposlenega 
so podali v podjetju Kreativni alu-
minij (6,00 na zaposlenega), cilj 0,8 
predloga dosegajo tudi PE Livar-
na (1,07), Vargas-Al (1,06), Talum 
Servis in inženiring (0,96), PE Alu-
minij (0,93), PE Izparilniki (0,92) in 
PE Ulitki (0,85). PE Rondelice so 
na meji doseganja cilja 0,8 predloga 
na zaposlenega. 

Z velikim številom podanih        
predlogov med zaposlenimi v 
skupini Talum izstopajo Zdravko 
Štumperger iz PE Aluminij s 23 

podanimi predlogi ter Gorazd Fi-
šer (PE Ulitki), Peter Kropec (Kre-
ativni aluminij) in Jože Palčič (Ta-
lum d.d.) z 21 podanimi predlogi.

Natečaj za najinovacijo 
v letu 2016
Gospodarska zbornica Slovenije 
v okviru projekta Inovativna Slo-
venija podeljuje priznanja najbolj-
šim inovacijam na regionalni in 
nacionalni ravni. Na regijski razpis 
za zbiranje prijav za podelitev pri-
znanj in diplom inovacijam v po-
dravski regiji se je skupina Talum 
prijavila z dvema inovacijama ter 
dosegla srebrno in zlato priznanje. 

Prijavljeni in nagrajeni inovaciji:
• Lumenova CCL06 – LED-sve-

tilka z reflektorsko optiko za 
javno razsvetljavo z življenjsko 
dobo do 100.000 ur in garanci-
jo 20 let avtorjev Roberta Vi-
ranta, Rajka Habjaniča, Matjaža 
Bukška in Krešimirja Goriška;

• E-poslovanje in digitalno upra-
vljanje procesov v skupini 
Talum z izvedeno integracijo 
zalednega dokumentacijskega 
sistema z osrednjim informa-

cijskim sistemom Infor LN 
avtorjev Milice Pišek, Boštjana 
Vajde, Aleksandra Irgoliča in 
Matevža Mohorka.

Na podelitvi nagrad v začetku ju-
nija – prireditev je potekala v pro-
storih Tehniškega šolskega centra v 
Mariboru – je Štajerska gospodar-
ska zbornica podelila 4 diplome, 7 
bronastih, 9 srebrnih in 3 zlata pri-
znanja. Za inovacijo E-poslovanje 
in digitalno upravljanje procesov v 
skupini Talum smo prejeli srebr-
no priznanje, inovacija Lumenova 
CCL06 – LED-svetilka pa je preje-
la zlato priznanje. 

768 inovatorjev je na regijskih 
natečajih prijavilo 182 inovacij, z 
zlatom nagrajene inovacije na re-
gijski ravni pa so se nato pomerile 
še na nacionalni ravni, in sicer na 
odmevnem dogodku »Dan ino-
vativnosti« na Brdu pri Kranju. Z 
regijskim zlatom nagrajena ino-
vacija Lumenova CCL06 – LED-
-svetilka je na nacionalni ravni v 
konkurenci 40 najboljših inovacij 
iz vse Slovenije prejela še srebrno 
priznanje.p

PETER MEGLIČ
FOTO: ALEKSANDRA JELUŠIČ

Leto 2016 lahko na področju inovativne dejavnosti povzamemo kot zelo uspešno. Na področju množične inovativne dejavnosti smo    
namreč dosegli zastavljeni cilj 0,8 predloga na zaposlenega, bili smo zelo uspešni na razpisu za najinovacijo v Podravju 2016, uspešno 
smo izvedli tudi akcijo Upam si! »Učinkovito na delovnem mestu«, v okviru katere smo prejeli 76 predlogov.

Na področju inovativnosti zelo uspešni 

Pripravil: Peter Meglič

Leto 2016 lahko na področju inovativne dejavnosti povzamemo kot zelo uspešno. Na 
področju množične inovativne dejavnosti smo namreč dosegli zastavljeni cilj 0,8
predloga na zaposlenega, bili smo zelo uspešni na razpisu za najinovacijo v Podravju
2016, uspešno smo izvedli tudi akcijo Upam si! »Učinkovito na delovnem mestu«, v
okviru katere smo prejeli 76 predlogov.

Množična inovativna dejavnost

Leto 2016 je bilo za področje množične inovativne dejavnosti zelo uspešno. V skupini Talum 
smo v tem obdobju evidentirali 1016 inovacijskih predlogov, kar je nekaj čez 0,80 predloga 
na zaposlenega. Lani smo število prejetih predlogov povečali za 153 v primerjavi z letom 
2015 in kar za 330 v primerjavi z letom 2014.

Glede na strukturo je bilo med prejetimi predlogi 1013 koristnih predlogov in 3 izboljšave.

Največ predlogov na zaposlenega so podali v podjetju Kreativni aluminij (6,00 na 
zaposlenega), cilj 0,8 predloga dosegajo tudi PE Livarna (1,07), Vargas-Al (1,06), Talum 
Servis in inženiring (0,96), PE Aluminij (0,93), PE Izparilniki (0,92) in PE Ulitki (0,85). PE 
Rondelice so na meji doseganja cilja 0,8 predloga na zaposlenega.

Z velikim številom podanih predlogov med zaposlenimi v skupini Talum izstopajo Zdravko 
Štumperger iz PE Aluminij s 23 podanimi predlogi ter Gorazd Fišer (PE Ulitki), Peter
Kropec (Kreativni aluminij) in Jože Palčič (Talum d.d.) z 21 podanimi predlogi.

Slika 1: število podanih inovacijskih predlogov v letih 2009–2016

Natečaj za najinovacijo v letu 2016

Gospodarska zbornica Slovenije v okviru projekta Inovativna Slovenija podeljuje priznanja 
najboljšim inovacijam na regionalni in nacionalni ravni. Na regijski razpis za zbiranje prijav 
za podelitev priznanj in diplom inovacijam v podravski regiji se je skupina Talum prijavila z
dvema inovacijama ter dosegla srebrno in zlato priznanje. 
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Upam si! 2016 
V okviru akcije Upam si! smo v 
letu 2016 razpisali natečaj z na-
slovom Učinkovito na delovnem 
mestu. Predloge smo zbirali v ob-
dobju med 1. majem in 30. junijem 
ter prejeli 76 idej. Komisija, imeno-
vana za presojo predlogov, je vse 
ideje skrbno pregledala in na osno-
vi kriterijev (skladnost z razpisom, 
razdelanost ideje, izvirnost ideje, 
uporabnost v delovnih okoljih, iz-
vedljivost in potencial prihrankov) 
za nagrado predlagala pet najbolje 
ocenjenih.

Najbolje ocenjeni predlogi so bili:
• Milan Kumer: Sledenje dogaja-

nja pri tehnoloških vozilih, 
• Zdravko Štumperger: Aplikaci-

ja za Talumovo identifikacijsko 
izkaznico, 

• Danilo Repič: Tesnilo na šar-
žirni napravi Hencon,

• Gorazd Fišer: Učinkovito 
ravnanje z osebno varovalno 
opremo, 

• Blaž Tropenauer: Učinkovito 

z razvojnimi in investicijskimi 
projekti.

Posebno pozornost smo inovativ-
nosti namenili na septembrskem 5. 
Dnevu inovativnosti. Na prireditvi 
smo spremljali zanimiv program 
ter poslušali pogovor z osrednjo 
gostjo dogodka, dr. Jožico Re-
jec, predsednico uprave družbe 
Domel. Nagradili smo najboljše 
inovatorje na področju množične 
inovativnosti, profesionalne ino-
vativnosti in najboljše predloge iz 
akcije Upam si! 

Ključne usmeritve 
za leto 2017
• 0,9 podanega predloga na za-

poslenega v letu 2017,
• zvišanje števila podanih inova-

cijskih predlogov tudi v oko-
ljih, kjer jih doslej v formalni 
obliki niso podajali oziroma jih 
ne beležijo veliko,

• nadgradnja vzpostavljenega 
sistema inovativnosti (pisarna 
za inovacije).p

• zvišanje števila podanih inovacijskih predlogov tudi v okoljih, kjer jih doslej v 
formalni obliki niso podajali oziroma jih ne beležijo veliko,

• nadgradnja vzpostavljenega sistema inovativnosti (pisarna za inovacije).

 

Slika 2: Primerjava števila podanih predlogov po podjetjih 
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Izjemni dosežki na področju kemije

Za znanstvene dosežke s področja 
kemije je bilo leto 2016 izjemno. 
Opozorimo naj samo na nekaj 
pomembnih, ki bodo zaznamovali 
to področje tudi za prihodnje ro-
dove.

Decembra 2016 je IUPAC (Inter-
national Union of  Pure and Ap-
plied Chemistry) potrdil imena za 
štiri nove elemente iz sedaj izpo-
polnjene sedme vrstice periodne-
ga sistema Mendelejeva (Dimitrij 
Ivanovič Mendelejev, 1869). Ele-
menti 113, 115, 117 in 118 so ni-
honij (Nh), moskovij (Mc), tene-
sin (Ts) in organeson (Og). Nova 
imena so posvečena institucijam 
in raziskovalcem jedrske fizike na 
Japonskem, v ZDA in Rusiji.

Leta 2016 so Nobelovo nagrado 
za kemijo prejeli trije raziskoval-
ci, Jean-Pierre Sauvage, Fraser 

Stoddart in Ben Feringa, za njihov 
prispevek pri razvoju t. i. mole-
kularnih strojev. Gre za izgradnjo 
prvih mehansko spojenih molekul 
v premikajoče se komponente, 
kot so motorji ali stikala. To daje 
zagon še drugim raziskovalnim 
skupinam na področju biokemije, 
farmacije in medicine.

Na univerzi v Južni Kaliforniji v 
ZDA so razvili katalizator iz rute-
nija, ki omogoča pretvorbo nizkih 
koncentracij CO2 iz zraka v me-
tanol, ki je osnovna kemikalija za 
druge organske snovi.

V zadnjih letih se je zelo razvilo 
3D-tiskanje tkiv in organov za 
transplantacije. Z enim takih do-
sežkov se lahko pohvali tudi sku-
pina raziskovalcev na Wake Fo-
rest Institute v Severni Karolini v 
ZDA. S pomočjo 3D-tiskanja lah-

ko pripravijo mehak, s hranilom 
bogat hidrogel, ki je biorazgra-
dljiv. Ta hidrogel predstavlja kalup 
za rastne celice. Kalup je porozen 
za ustrezen dostop kisika in hranil 
za rast celic hrustanca; te se razra-
stejo v obliki natisnjenega kalupa. 
Na tej osnovi je bilo pripravljeno 
človeško uho v naravni velikosti.

Leta 2016 so bili objavljeni tudi 
številni dosežki na področju so-
larne tehnike. Na MIT-u (Massa-
chusetts Institute of  Technology) 
so razvili najlažjo solarno celico, 
debelo le 1,3 µm in s specifično 
maso 3,6 g/m2. Namestimo jo 
lahko tudi na milni mehurček!

Za celo vrsto dosežkov pa še ne 
vemo, kaj vse nam bodo prinesli, 
zato z radovednostjo pričakujemo 
letošnje novosti.p

DR. MARKO HOMŠAK
POVZETO PO CHEMISTRY WORD, 
JANUAR 2017 

SISTEMI UPRAVLJANJA 
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PROCESI V ULITKIH

Vilice KTM – od ideje do izdelka

Vodenje projekta
Najprej povejmo nekaj besed o delu in funkcionalnih znanjih, ki jih po-
trebuje vodja projekta. Poleg računalniške pismenosti (Windows, Office) 
je potrebno tudi znanje tujih jezikov. Večina kupcev govori angleško, 
čeprav nekatera podjetja, predvsem nemška, še vedno vztrajajo pri svo-
jem maternem jeziku. Prva in zelo pomembna lastnost vodje projekta 
je torej dobra komunikacija. »Nikoli ne moreš narediti tako dobro, kot 
se lahko dogovoriš.« Smešna, toda zelo resnična izjava, ki pomeni: če se 
znaš dobro dogovoriti, potem lahko raven zahtevnosti znižaš, seveda pri 
enakem zadovoljstvu kupca. Zagotovo je pri vodenju projektov treba 
upoštevati tudi smernice ISO TS 16949 in standardov VDA. Zelo po-
membne osebnostne lastnosti poleg komunikativnosti so še: natančnost, 
organiziranost, vljudnost, odgovornost, želja po uspehu … Če človeku 
vodenje projektov ne predstavlja izziva, je zelo težko.

Potek projekta
Razvojne projekte delimo na idejno in razvojno fazo, izdelavo vzorcev 
in serijsko proizvodnjo. 

Idejna faza poteka od pridobitve povpraševanja do nominacije kupca 
oziroma do naročila orodij in vzorcev. Ob naročilu prejmemo modele, 
načrte in specifikacije, ki so vhodni podatki za razvojno fazo.

Razvojna faza je najpomembnejši del v razvoju procesa. V tej fazi se 
definira koncept izdelave ter izdela 3D-model orodij in simulacije proce-
sov. V Ulitkih trenutno izvajamo simulacijo izdelave jeder, litja in notra-
nje napetosti zaradi procesa strjevanja (pojavljanje razpok zaradi procesa 
strjevanja). Ko simulacije potrdijo proces brez napak, se zaključi kon-
strukcija orodij in izdela se delavniška dokumentacija. S tem se razvojna 
faza zaključi. 

Sledi izdelava vzorcev. V tem delu se naročijo vsa orodja in pripravi 
ustrezna dokumentacija za izdelavo vzorcev. Po dobavi in prevzemu 
orodij se začne izdelava vzorcev. Za vilice na primer najprej izdelamo 
peščeno jedro, potem je na vrsti litje. Sledi izvedba vseh preostalih ope-
racij: izbijanje jedra, odrez napajalnikov, čiščenje srhov, termična obde-
lava, ravnanje, statični test (pri kateri sili in povesu se vilice zlomijo), 
kontrola razpok, ponovna kontrola ravnosti ter mehanska obdelava.  

Poleg vzorcev je treba kupcu posredovati tudi dokumentacijo PPAP. 
PPAP pomeni, da smo kose izdelali pod serijskimi pogoji, kar pomeni 

DEJAN LORBER
FOTO: ARHIV PE ULITKI

Kako priti od ideje do izdelka, je v osnovah podobno povsod. Specifika so deli v avtomobilski indu-
striji, kjer kupci in standardi predpisujejo faze razvoja. V Ulitkih dejansko ne razvijamo izdelka, ampak 
proces njegove izdelave (proizvodnje). Zaradi fizikalnih omejitev procesov in iskanja optimalnih stro-
škov izdelave pogosto sodelujemo s kupcem. Sodelovanje se začne že v fazi izdelave ponudbe in teče 
skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Vodja projekta je zadolžen za družino podobnih izdelkov in je 
vezni člen za vse procese, saj o izdelku, njegovih zahtevah in specifikah kupca največ ve.

3D-model vilic 796

3D-model kokile

3D-model jedrovnika
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na enakih strojih in z enakimi metodami, kot bo delo potekalo kasneje 
pri rednih dobavah. Dokumentacija mora biti v okvirih predpisov VDA 
oziroma PPAP. Za vilice KTM je recimo zahtevan PPAP 3. ravni. Se-
stavni del dokumentacije je spremni list z vsemi podatki o projektu, ki 
se imenuje PSW (part submission warranty), naročilo kupca, načrti in 
meritve surovca, načrti in meritve obdelanega kosa, 3D-sken obdelane-
ga kosa, kemična sestava in certifikat materiala, mehanske lastnosti ter 
certifikat za material s točno določenega mesta na vilicah (najbolj obre-
menjeno področje), poročilo kontrole razpok s certifikatom, poročilo 
RTG-kontrole ter poročilo preskusov statičnega testa. 

Vzorce ustrezno zapakiramo in jih skupaj z dokumentacijo pošljemo 
kupcu. Kupec ponovno preveri vse karakteristike izdelka (meritve, ma-
terial, mehanske lastnosti) in preskusi izdelek v montaži. KTM pri vi-
licah uporablja še poseben postopek. Vsak tip vilic gre skozi zahteven 
preskus, ki ga imenujejo pulzacijski test. Gre za sofisticirano napravo, ki 
je bila zgrajena na osnovi testov na terenu. Na motocikle so namestili 
merilne lističe deformacij in posneli obremenitve pri skokih, zavojih, 
pospeševanjih, zaviranjih … Ta naprava simulira deformacije vilic pri 
ekstremni vožnji. Pri običajni rabi motocikla je v povprečju dogodek 
z večjimi obremenitvami nekje na 100 sekund, naprava pa simulira do-
godke v vsaki sekundi. Prve naše vilice so vzdržale 90 ur takšnega testa, 
kar je minimum, zadnje pa kar 200 ur. Če to preračunamo v normal-
no uporabo motocikla, tj. vsak dan po 3 ure, dobimo življenjsko dobo 
motocikla nad 18 let. Način in izvedba tega testa je za KTM poslovna 
skrivnost, saj vsebuje dolgoletna znanja iz testiranj. Po uspešno izvede-
nih testih nam kupec pošlje dokument o sprostitvi procesa. V bistvu je 
to zgolj podpisan naš obrazec PSV, za katerim pa se skriva veliko dela. 
Od naročila do sprostitve vzorcev traja v povprečju okrog 6 mesecev. 

Sledi tako imenovana »ramp up« faza. Glede na količine, ki jih kupec 
potrebuje, je treba zagotoviti ustrezne naprave, operaterje in surovine. 
Da je vse skupaj bolj zanimivo, je treba vse aktivnosti planirati vnaprej. 
Za naprave obstaja dobavni rok, čas za instalacijo in zagon ter opti-
miranje parametrov. Posebej zahtevna je priučitev operaterjev. Na tako 
zahtevnih izdelkih, kot so vilice, kjer je pomemben vsak detajl, pridejo 
do izraza zavzetost, koncentracija in ročne spretnosti. Pri delu je treba 
tudi razmišljati ter v vsakem trenutku ustrezno odreagirati, v naspro-
tnem primeru izmet hitro uide iz nadzora. Za optimizacijo stroškov je 
zelo pomemben tok materiala skozi proizvodnjo. Manipulacijo kosov 
v fazi posamezne operacije in med njimi je treba znižati na minimum. 
»Ramp up« faza se zaključi, ko so dosežene ciljne količine in kakovost 
v proizvodnji. 

Zgodba pa se seveda tukaj šele prav začne. Dolgoročno zagotavljanje 
produktivnosti, kakovosti in podpore kupcu je vse prej kot lahko. Ven-
dar kaj več o tem v prihodnji številki.

Končal bi le z enim vprašanjem: Kdo je razvoj v PE Ulitki? Kratko in 
jedrnato: VSI sodelavci PE Ulitki! Zakaj?
• Komerciala skuša izpogajati najboljše možne pogoje poslovanja in 

skrbi za pozitivno komunikacijo s kupci na vseh ravneh.
• Vodje projektov skrbijo za potek v okviru terminskega plana ter vo-

dijo celotno ekipo z enim in edinim ciljem – uspeh projekta.
• Tehnologi in razvojni inženirji skušajo poiskati najustreznejše kon-

cepte izdelave, orodij, priprav, naprav in v fazi začetne proizvodnje 
optimirajo vse procese.

• Sodelavci pri kakovosti skrbijo za sistemsko urejen nadzor nad pro-
izvodnjo.

• Operaterji sodelujejo v fazi izdelave vzorcev, »ramp up« fazi ter v 
serijski proizvodnji s svojimi idejami ter izkušnjami. 

Vesel sem, da imam priložnost delati v takšni ekipi.p

Simulacija litja Simulacija izdelave jeder

Vilice, pripravljene za montažo na motocikel

Ulitek vilic 796Peščeno jedro vilic 796
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Tradicionalno, 7. polletno srečanje 
sodelavcev iz PE Ulitki

Letna srečanja sodelavcev iz PE 
Ulitki so zdaj postala že dobra 
praksa. Tudi 23. januarja letos se 
je v restavraciji Pan zbralo 220 so-
delavcev z namenom:

• predstaviti rezultate poslovanja 
in kazalnike Ulitkov iz obdobja 
od januarja do decembra 2016, 

• predstaviti vizijo in strategijo 
PE Ulitki za leti 2017 in 2018 
in se pogovarjati o njiju, 

• predstavili planirane aktivnosti 
v letih 2017 in 2018 po podro-
čjih zaposlovanja, izobraževa-
nja, investicij, komercialnih in 
razvojnih aktivnostih, v orga-
nizaciji in obsegu proizvodnje, 
smernice na področju QS, torej 
aktivnosti, s katerimi bomo do-
segli zastavljene cilje,

• predstaviti dobre prakse in op-
timizacije v proizvodnji iz leta 

2016 in jih nadaljevati v letu 
2017, tj. tiste, ki izkazujejo ta-
kojšnjo dodano vrednost in 
posredno doseganje zastavlje-
nih ciljev.

Z nami na srečanju je bil pred-
sednik uprave Marko Drobnič, 
ki nam je poglobljeno predstavil 
strategijo in smernice družbe Ta-
lum. Predsednik je pohvalil do-
sedanje delo vseh sodelavcev iz 
Ulitkov s poudarkom, da so ulitki 
v Talumu program, ki dosega višje 
dodane vrednosti in da je usmeri-
tev nadaljnja rast programa ulit-
kov kokilno litje, nizkotlačno litje 
in visokotlačno litje v obsegu do 
50 milijonov evrov v naslednjih 
letih.

Kot je zdaj že praksa, smo na sre-
čanju vsi sodelavci izpolnili tudi 

anketo o merjenju organizacijske 
klime, zadovoljstvu in zavzeto-
sti zaposlenih – lahko bi rekli, da 
smo izmerili energijo v Talumu, 
PE Ulitki. Rezultati ankete bodo 
vodstvu Ulitkov pomagali pri od-
ločitvah na posameznih segmentih 
vodenja, s ciljem, doseči še »boljšo 
energijo«.

Za drugi del srečanja smo pripra-
vili delavnico na temo manj po-
škodb in manj bolniških odsotno-
sti na delovnem mestu z naslovom 
»Varno delo in zdravje pri delu v 
letu 2017«.

Vsem sodelavkam in sodelavcem 
se zahvaljujem za prispevek k do-
seženim rezultatom v PE Ulitki v 
letu 2016.p

MIRKO VESELIČ
FOTO: MIRKO VESELIČ

PE ULITKI
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Integracija meritev lastnosti elektrolita

Optimalna sestava elektrolita v  
elektroliznem procesu je ključna za 
stabilnost elektroliznega procesa, 
energijsko in snovno učinkovitost. 
Elektrolizni proces je dinamičen, s 
številnimi spremenljivkami, ki jih je 
treba obvladati. Namen integracije 
in situ meritev lastnosti elektrolita 
je bilo optimiranje proizvodnega 
procesa. Klasičen pristop pri ob-
vladovanju stabilnosti delovanja 
elektroliznega procesa predvideva 
periodične meritve kemijske sesta-
ve (XRD-analiza) in temperature 
elektrolita, pri čemer lahko med 
odvzemom vzorca in korektivnimi 
ukrepi na celici preteče tudi od 8 
do 12 ur. Zaradi močne povezave 
med prebitkom AlF3 v elektrolitu 
in temperaturo elektrolita obstaja 
tveganje, da tehnološki ukrepi niso 
skladni z aktualnim stanjem, ki je 
lahko glede na časovni zamik dru-
gačno od analiziranega. 

Zaradi velikega števila vzorcev in 
števila potrebnih korakov v fazi 
priprave vzorcev je tudi veliko 
možnosti za pomešanje vzorcev. 
Z novo napravo STARprobeTM, 
ki deluje na osnovi DTA-analize 
(na osnovi razlik ohlajevalnih kri-
vulj reference in vzorca je mogoče 
določiti sestavo vzorca), je mogoče 
izmeriti ključne parametre (tem-
peraturo elektrolita, prebitek AlF3, 
koncentracijo Al2O3 in CaF2 v ele-
ktrolitu ter temperaturo superheat) 

in ukrepati v realnem času, prav 
tako pa je skoraj izničena možnost 
napake. Meritev poteka samo v 
treh korakih (potapljanje merilne 
sonde v elektrolit, hlajenje vzorca 
in ponovno segrevanje sonde), re-
zultati so znani v 3 do 4 minutah. 
Postopek pospeši tudi izvajanje 
meritev na dveh pečeh hkrati.  
Rezultati se po koncu meritev v 
sistem vnesejo preko brezžične-
ga omrežja. Preneseni rezultati 
(STARprobe) se obdelujejo v mo-
dulu BTCM skupaj s podatki iz 
drugih baz (Lims, Tehinis, nadzor-
ni sistem HC). Na osnovi podatkov 
iz različnih baz daje modul BTCM 
priporočila/izračune za ukrepe na 
posameznih elektroliznih pečeh. 
Modul omogoča tudi podrobno 
analizo podatkov (temperatura su-
perheat, topnost glinice ipd.), ki so 
bili preneseni iz različnih sistemov. 
Novo je predvsem spremljanje 
temperature superheat, ki je moč-
no povezana s topnostjo glinice. 
Temperatura superheat je razlika 
med temperaturo elektrolita in nje-
govega tališča. 

Optimalno za proces je, da se tem-
peratura superheat giblje med 5 in 
10 °C. Od 1. novembra 2016 po-
tekajo meritve na vsakih 32 ur na 
40 pečeh. Prvi rezultati kažejo, da 
nam je uspelo močno izboljšati 
stabilnost temperature in prebitka 
AlF3 na vseh elektroliznih pečeh.p

HARIS SALIHAGIĆ HRENKO
FOTO: BRANKO JURŠEK

V drugi polovici leta 2016 smo se v poslovni enoti Aluminij skupaj 
s podjetjem Stas iz Kanade lotili razvojnega projekta integracije 
naprave STARprobeTM in vzpostavitve modula BTCM (Bath, 
Temperature & Chemistry control modul) v elektrolizni hali C.
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MOJ DELOVNI DAN

»Vedno v akciji!«

V družbi Talum Servis inženiring 
sem se zaposlil novembra leta 2014 
kot elektrikar, in sicer v enoti Elek-
tro vzdrževanje. Pri 26 letih je bila 
to moja tretja zaposlitev kot elek-
trikarja. Pred tem sem bil zaposlen 
v tujini preko slovenskih podjetij 
(posrednikov), kjer smo se večino-
ma ukvarjali z raznimi montažami, 
ki smo jih opravljali v večjih tovar-
nah, kot so BMW, AUDI, Magna ...

Na Ptuju sem obiskoval Srednjo 
tehnično in poklicno elektro šolo. 
V tem času so ravno razpisali nov 
program, to je bil program elektro-
tehnik računalništva, na katerega 
sem se vpisal in ga tudi uspešno 
zaključil. V času šolanja in kasneje s 
praktičnim delom sem si nabral ve-
liko izkušenj, kar mi je prišlo prav 
tudi pri zaposlitvi v družbi Talum.

Moj vsakdanjik pa izgleda nekako 
takole:
Ob 5.50 zjutraj se s sodelavci iz 
drugih obratov v Talumu dobimo 
v Sodincih na avtobusnem po-
stajališču in se skupaj odpeljemo 
proti Kidričevemu. Ob 6.30 sem 
pri vratarnici, kjer se žigosam in 
se potem odpravim proti garde-
robam. Ob 6.45 vstopim v elektro 
delavnico. S sodelavci elektrikarji 
rečemo kako besedo o športu in 
preteklih dogodkih. Ob 7. uri nas 
nagovori vodja elektro delavnice 
Miran Galun – sam ga imenujem 
»mojster«. Vodja nam preda delov-
ne obveznosti, pogovorimo pa se 
tudi o problemih in izzivih prete-
klega dne. Ko imam določene de-
lovne obveznosti, se odpravim k 
tehnologu Danijelu Črešniku. On 
določi material, ki ga potrebujem, 
da lahko opravim delo. Ko vse to 
postorim, povprašam sodelavce, 
ali kdo morda potrebuje »miag« 
oziroma elektro voziček. Če ga ne 
potrebujejo, ga vzamem sam. Nanj 
naložim potrebno delovno orodje: 
»fleksarico«, vrtalni stroj, svedre ... 

Seznam je odvisen od narave dela 
tistega dne. Z orodjem se odpeljem 
v glavno skladišče, kjer me priča-
ka skladiščnik, zadolžen za izdajo    
elektro materiala. Na voziček sku-
paj naloživa ves potreben material; 
to so lahko luči, kabli, stikala, vtič-
nice … Zdaj se lahko odpravim v 
obrat z vsem, kar potrebujem za 
delo, in začnem delati. Pri tem mi 
pomaga tudi zunanji sodelavec. 
Preden začneva, si najprej ogleda-
va, kakšen izziv naju čaka. Če že tu 
predvidiva možne zaplete pri opra-
vljanju delovne naloge, se temu še 
dodatno posvetiva. 

Ker najino delo poteka v enem iz-
med proizvodnih obratov, morava 
o svojem prihodu obvestiti obrato-
vodjo in ga seznaniti, s čim se bova 
ukvarjala, na primer: danes bova 
reševala težavo, povezano z varno-
stno razsvetljavo. Ker narava dela 
zahteva poseg v obstoječo  elek-
trično napeljavo, ki je pod nape-
tostjo, preverim, katere varovalke 
napaja določena napeljava, preden 
jo izklopim. Napeljavo še enkrat 
preverim, in ko se prepričam, da ni 
pod električno napetostjo, se lahko 
lotiva dela, na primer montaže no-
vih luči za varnostno razsvetljavo 
in priklop luči. Ob 9.45 se s sode-
lavcem odpraviva proti elektro de-
lavnici, saj je čas za malico. V tem 
času še premislim, ali imam vse pri 
roki ali morda potrebujem še kaj. 
Toliko za danes. Jutri spet nadalju-
jem z varnostno razsvetljavo, zato 
pregledam načrt in si zabeležim, 
kaj bom potreboval naslednji dan. 
Tehnolog zapiše, da lahko takoj 
zjutraj v skladišču prevzamem po-
treben material in se lotim dela.   

Ura je 14.45 in s sodelavci poko-
mentiramo, kako je potekal naš 
delovni dan. Odpravim se proti 
garderobam, nato domov. Tako se 
ob 15. uri konča moj delovni dan, 
ki pa nikoli ni enak.p

TADEJ ŽUNEC
FOTO: TOMAŽ KVAS

Tadej Žunec



ALUMINIJ številka 2, stran  15

Milica Pišek,
vodja Informatike

Za februarsko številko časo-
pisa Aluminij smo k pogo-
voru povabili Milico Pišek, 
vodjo Informatike, ki je bila 
skupaj s svojo ekipo v zadnjih 
letih še bolj intenzivno vpeta 
v spremembe, saj smo – kot 
sama pravi – stopili na vlak 
informacijskih sprememb, ki 
so bile neizbežne in nujno po-
trebne. V intervjuju nam raz-
kriva, s kakšnimi strokovnimi 
izzivi se je, se in se bo tudi v 
prihodnosti ukvarjala njena 
ekipa, kaj pomeni prenova in-
formacijskega sistema za ljudi 
in podjetje in kaj nas globalno 
čaka na področju informatike.

INTERVJU

Nova 
informacijska 
znanja kot 
konkurenčna 
prednost podjetja

ALEKSANDRA JELUŠIČ, 
LILIJANA DITRIH
FOTO: SRDAN MOHORIČ 
              ALEKSANDRA JELUŠIČ
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Informatika je v začetku veljala 
za moško področje, danes malo 
manj. S tem se ukvarjaš že vrsto 
let. Katere kvalitete mora imeti 
ženska, da se lahko uveljavi na 
tem področju in postane celo 
vodja službe? 

Pravzaprav sem glede na svojo iz-
obrazbo po naključju zašla na to 
področje dela, in ko enkrat začneš 
in če so izzivi pravi, te kar nekako 
potegne in preprosto potem tež-
ko izstopiš. Vsak problem je bil 
zame vedno izziv, hkrati pa so me 
vedno zanimali procesi v podjetju. 
To sem z velikim interesom spo-
znavala pri implementaciji prvega 
ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) IS v podjetju in nato svoje 
znanje konstantno nadgrajevala. 
Vedno me je zanimala predvsem 
kreativnost pri delu in ne opera-
tivno izvajanje nalog.

Menim pa, da ni pomemben spol, 
ampak osebnost kot taka. 

Kje in kakšni so izzivi za infor-
matiko v industriji 4.0?

Industrija 4.0 naj bi prinesla šte-
vilne spremembe in pomeni re-
volucionaren skok v načrtovanju 

in implementaciji proizvodnih 
procesov. Veliko govorimo o pa-
metnih tovarnah, pametnih izdel-
kih, mobilnosti … Vse moderne 
tehnologije, od digitalizacije, av-
tomatizacije, robotike, interneta, 
računalništva v oblaku …, naj bi 
se uporabile v smeri, da bi vsak 
posamezni izdelek na željo kupca 
lahko izdelali tudi s stroškovnega 
vidika enako, kot da bi šlo za serij-
sko proizvodnjo.

Trenutni izziv za informatiko je 
predvsem v integriranih informa-
cijskih sistemih, kjer lahko z ustre-
zno digitalizacijo, avtomatizacijo 
in uporabo drugih sodobnih teh-
nologij bistveno prispevamo k 
učinkovitosti poslovanja. 

Vsaka sprememba na področju 
informacijske tehnologije pri-
naša spremembe tudi na drugih 
področjih. Kako bomo v Talumu 
ustvarili spremembam naklo-
njeno motivacijsko okolje?

Ključen dejavnik vseh sprememb 
so ljudje, torej zaposleni v podje-
tju. Pomembno je torej, kako pod-
jetje in zaposleni razumejo vlogo 
sodobnih tehnologij. Predvsem 
gre za spreminjanje kulture pod-

jetja in zaposlenih, to je proces 
in njegova hitrost je odvisna od 
nas samih. V podjetju se moramo 
zavedati, kakšne prednosti nam 
lahko prinese digitalizacija poslo-
vanja. 
 
Koliko časa že teče projekt Pre-
nova informacijskega sistema 
(v nadaljevanju IS) LN in kaj vse 
zajema?

Projekt Prenova IS z uvedbo 
ERP IS Infor LN se je začel sredi 
leta 2013 in je bil sredi leta 2016 
uradno zaključen, sam prehod v 
produkcijo pa je bil izveden 30. 
aprila 2015. V okviru projekta je 
bilo izvedenih 12 podprojektov, v 
okviru katerih so bili prenovljeni 
vsi logistični in finančni moduli, 
vključno s proizvodnimi sistemi, 
ki so bili pred tem integrirani v 
stari IS Baan. Prav tako smo izve-
dli spremembo sistemske platfor-
me in prešli z baze Oracel na SQL 
in operacijski sistem Windows. 
Od prehoda v produkcijo pa do 
danes smo izvedli že številne 
optimizacije na posameznih se-
gmentih, seveda pa je intenzivnost 
sprememb odvisna tudi od ključ-
nih uporabnikov informacijskega 
sistema. 

Če zna uporabnik pravilno definirati zahteve po spremembah in nadgradnjah, je naša realizacija 
učinkovitejša.« 

» 
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Trenutno vidim našo ključno na-
logo v pripravi BI (Business intel-
ligence) poslovnega poročanja na 
ravni podjetja. Pripraviti želimo 
ustrezen sistem vodstvu podjetja 
za spremljanje in nadzor poslova-
nja. Z izvedbo tega sistema bomo 
naredili tisti pravi zaključek uved-
be novega IS LN.

Katerih drugih izzivov se vzpo-
redno z osrednjim ERP IS LN še 
lotevate? 

Eden izmed zelo pomembnih 
segmentov se mi zdi učinkovito 
obvladovanje dokumentacije v 
podjetju. V začetku leta 2014 smo 
implementirali DS (dokumenta-
cijski sistem) BC (BusinessCon-
nect), uvedli določene module 
in kreirali ustrezen klasifikacijski 
načrt in tako lahko danes govo-
rimo o e-hrambi dokumentov. V 
okviru ustrezne integracije med 
DS BC in IS LN se nam odpira 
veliko novih izzivov. Eden izmed 
teh je že bil realiziran v okviru 
projekta Uvedba e-računov, kjer 
smo že stopili na pot digitalizacije 
procesov. Eden izmed naslednjih 
večjih izzivov je prav gotovo tudi 
projekt Uvedba projektnega ma-
nagementa, v okviru katerega želi-
mo ustvariti platformo za učinko-
vito planiranje, izvedbo in nadzor 
različnih projektov in učinkovito 
obvladovanje projektne doku-
mentacije, kar posledično prinaša 
avtomatizacijo postopkov, ki nam 
jih ponujata oba sistema. Snujemo 
tudi rešitve na drugih segmentih 
obvladovanja dokumentacije in 
ustrezne povezave z različnimi viri 
v IS LN.

Kot sem omenila, je vzporedno 
s prenovo IS potekala tudi pre-
nova proizvodnih sistemov, t. i. 
STP-jev. Trenutno se ukvarjamo 
z idejo prenove STP (spremljanje 

tehnoloških podatkov) v Izparil-
nikih in Ulitkih. V okviru tega se-
gmenta analiziramo tudi možnost 
uporabe novih tehnologij 4.0; to 
nam posledično lahko omogoči 
tudi hitrejši in učinkovitejši razvoj.
Seveda pa je za učinkovito delo-
vanje navedenih informacijskih 
sistemov potrebna tudi ustrezna 
infrastruktura. Zahteva po delo-
vanju informacijskih sistemov v 
podjetju je 24 ur 365 dni v letu, 
posledica tega pa je, da se ukvarja-
mo s tematiko, kako in v kakšnem 
času lahko v primeru izpada pri-
marne lokacije ključne servise 
prenesemo na sekundarno loka-
cijo; govorimo o neprekinjenem 
poslovanju z vidika informacijske 
podpore poslovanja podjetja. 

Prvega januarja 2015 smo v upra-
vljanje dobili tudi telefonijo v 
podjetju in ena izmed nalog v letu 
2017 bo prehod na IP-telefonijo.  
 
Seveda je nalog in aktivnosti še 
veliko, ampak za zdaj ostanimo 
pri teh. 

S kakšnimi izzivi se je vaša ekipa 
srečevala ob uvajanju tega no-
vega informacijskega sistema? 
 
Dobro vprašanje: uvajanje novega 
informacijskega sistema. Težko 
je bilo prepričati uporabnike, da 
gre za uvedbo novega IS in ne za 
nadgradnjo Baana. Niti ene funk-
cionalnosti ni bilo mogoče pre-
nesti naprej, vse funkcionalnosti 
v okviru posameznih modulov je 
bilo treba preštudirati, nastaviti na 
novo, zato je v prvi fazi zelo tež-
ko vse izvesti optimalno in tukaj 
so nedvomno še rezerve. Seveda 
pa je dosežena stopnja odvisna 
predvsem od sodelovanja uporab-
nikov, njihove dinamike in želje 
po spremembah. 18 let uporabe 
istega IS Baan, ki smo ga v In-

formatiki nadgradili v maksimalni 
možni meri, je pri uporabnikih 
pustil določen pečat in morda 
posledično manjšo zainteresira-
nost po spremembah. Izzivov pa 
za zaposlene v Informatiki v tem 
obdobju seveda ni manjkalo. Upo-
rabniki so običajno bolj seznanje-
ni s funkcionalnostmi IS, ki jih 
moramo seveda obvladovati tudi 
v Informatiki, manj pa jim je po-
znano, da smo morali poleg tega 
usvojiti nova znanja o razvojnih 
orodjih, ki jih je prinesel novi IS. 
To je bil prvi pogoj za učinkovito 
implementacijo IS. Poskrbeti smo 
morali seveda tudi za ustrezen 
prenos podatkov. Ker smo zame-
njali sistemsko platformo, je bilo 
veliko energije usmerjene tudi v ta 
segment.

Kaj pa je bil na področju projek-
ta LN zate in za tvojo ekipo naj-
večji izziv?
 
Želja po spremembi tako z vse-
binskega kot tehnološkega vidika. 
Kar nekaj časa smo se že ukvarjali 
z mislijo o uvedbi novega IS, saj 
smo v tem segmentu videli napre-
dek in sledenje vsem novim teh-
nologijam, ki prihajajo. Menim, da 
smo ustvarili odlično informacij-
sko tehnološko okolje, na katerem 
lahko gradimo uspešno poslova-
nje.

Ali v Informatiki prevladuje tim-
ski duh ali vsak rešuje svoje spe-
cifično področje?

Ključen za uspeh je timski duh. 
Zaposleni v Informatiki so se-
veda zadolženi za posamezna 
specifična področja, vendar so 
ta področja vsebinsko med sabo 
prepletena, zato sta stalna komu-
nikacija in izmenjava znanja pri 
reševanju posameznih nalog nuj-
no potrebni.

Informacijski sistemi so živi or-
ganizmi, ki se neprestano nad-
grajujejo in rastejo. Kako po-
membno je sodelovanje med 
informatikom in uporabnikom?

To sodelovanje je ključno za 
uspeh takšnih projektov, raven 
dosežene implementacije in op-
timizacije uvedenega IS pa je 
rezultat tega sodelovanja. Če ni 
ustreznega sodelovanja, porabimo 
zaposleni v Informatiki bistveno 
več časa za realizacijo posameznih 
nalog, dvig naše produktivnosti je 
odvisen predvsem od tega sodelo-
vanja. Če zna uporabnik pravilno 
definirati zahteve po spremembah 
in nadgradnjah, je naša realizacija 
učinkovitejša. Menim, da je v tem 
segmentu mogoče narediti še velik 
korak naprej. 

Kaj pa potrebna znanja? Kako 
vam uspe slediti naglemu ra-
zvoju in s tem povezanimi zna-
nji, ki jih informatik potrebuje, 
če želi dolgoročno uspešno ure-
sničevati informacijske izzive?

Predvsem dobro sledenje razvoju 
informacijskih tehnologij za ustre-
zno učinkovitost, pa tudi ustrezno 
poznavanje poslovnih procesov. 
Glede na hiter razvoj nam torej ni 
nikoli dolgčas.

Kakšno je po tvojem mnenju 
trenutno stanje informacijske-
ga znanja v Talumu? Jemljemo 
spremembe kot informacijski 
izziv ali kot težavo?

Menim, da smo z uvedbo novih 
informacijskih rešitev začeli to 
stanje počasi spreminjati, in upam, 
da smo zdaj stopili na vlak spre-
memb, ki so nujno potrebne. Še 
vedno pa se morda razmišlja pre-
malo celovito z vidika obvladova-
nja procesa. 

Z uporabo ustrezne informacijske tehnologije lahko realno govorimo o optimizaciji procesov in 
stroškovni učinkovitosti, kar nam seveda lahko daje tudi konkurenčno prednost.«

» 



ALUMINIJ številka 2, stran  18

Kakšna (drugačna) znanja bodo 
morali imeti bodoči kandidati 
za zaposlitev na področju infor-
macijske tehnologije v Talumu 
in kje jih najti?

V Sloveniji deluje kar veliko do-
brih startup podjetij, ki so tudi 
mednarodno uspešna, in verjetno 
bo smiselno iskati znanja in ideje 
v tem okviru. 

Mladi, ki danes prihajajo v to-
varno, so otroci informacijske 
dobe, ki so zrasli z računalniki, 
pametnimi telefoni in drugo 
sodobno tehnologijo. Zago-
tovo so njihova pričakovanja 
drugačna. V čem je njihova dru-
gačnost in kako se odzivajo na 
spremembe?

Menim, da pravi otroci informa-
cijske dobe šele prihajajo. Da-
nes korporacije, kot je na primer 
Microsoft, vlagajo v računalniško 
opremljene učilnice že v osnov-
ni šoli in učenci se že tam nekje 
v 5. razredu začnejo seznanjati z 
uporabo informacijske tehnolo-
gije. Ti otroci bodo imeli bistve-
no drugačen pogled na razvoj in 
uporabo te tehnologije. Ja, imeli 
bodo drugačen pogled, a konkre-
tna znanja o procesih bodo vedno 
pomembna.
 
Človek komaj sledi naglemu 
tehnološkemu napredku. V 
reviji Science vsak mesec pre-

biram, kaj vse se nam na tem 
področju obeta v prihodnosti. 
Kaj od tega se bo v nekaj letih 
implementiralo v Talumov in-
formacijski sistem?

Seveda sta način in hitrost odvi-
sna tako od dejavnosti podjetja 
kot tudi od razvojne strategije. 
Danes se na področju računalni-
ške tehnologije veliko govori o 
računalništvu v oblaku in to bo 
zelo realno hitro postal izziv tudi 
za nas. Oblak nedvomno pome-
ni določeno prednost predvsem 
za podjetja, ki so organizirana 
mednarodno in pri svojem po-
slovanju potrebujejo neomejeno 
količino virov. Veliko sprememb 
lahko pričakujemo tudi na podro-
čju proizvodnih procesov, kjer se 
bodo zgodili določeni premiki z 
uporabo novih tehnologij. Vedno 
več govorimo o navidezni virtual-
ni resničnosti; predstavitvi te sem 
bila pred kratkim priča tudi na do-
godku o digitalni transformaciji.

Kakšne konkurenčne prednosti 
podjetju prinaša vsa ta informa-
cijska tehnologija? 

Z uporabo ustrezne informacijske 
tehnologije lahko realno govo-
rimo o optimizaciji procesov in 
stroškovni učinkovitosti, kar nam 
seveda lahko daje tudi konkurenč-
no prednost. Ključna pri tem je 
tudi dejavnost, s katero se podjetje 
ukvarja.p

Menim, da smo ustvarili odlično informacijsko tehnološko okolje, na katerem lahko gradimo 
uspešno poslovanje.« 

» 
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Mladi spoznavali Talum in poklice

Šolarji so letos tako že šestič spo-
znavali Talum in poklice, kot so 
orodjar, elektrikar, varilec in meha-
tronik. Omogočili smo jim, da so 
tudi sami poizkusili nekatera dela, 
na primer varjenje ali odstranjeva-
nje srha z ulitkov. Za spomin so 

lahko domov odnesli ulitek, zvar-
jenec ali gravirano rondico, izdelek, 
ki jih bo tudi doma spominjal na 
Talum.

Z aktivnostmi, kot sta praktični 
prikaz poklicev in projekt Raketa 
v garaži, želimo mlade navdušiti za 
deficitarne tehnične poklice in jim 
predstaviti Talum kot obetavno de-
lovno okolje, v katerem bodo lah-
ko začeli svojo poklicno pot.

Rajko Fajt, ravnatelj 
Elektro in računalniške šole
Dejstva, da povezovanje gospodar-
stva in šolstva ne predstavlja le vlo-
ga za donatorstvo na zaključnem 
plesu, smo se v Elektro in računal-
niški šoli Ptuj zavedali že davno. 
Bili smo in smo še vedno zagotovo 
ena vodilnih izobraževalnih usta-
nov v Sloveniji, ki smo navezovali 
stike, se povezovali in sodelovali z 
gospodarstvom in obrtjo, najsi je 
šlo za izmenjavo izkušenj ali pre-
nos znanja. Za dijake, ki pridobiva-
jo nova znanja, in za profesorje, ki 
svoje izkušnje in znanja prenašajo 
generacijam, je sodelovanje z go-
spodarstvom prednost in dodana 
vrednost. Povezovanje je tudi edini 
ukrep v smislu reševanja struktur-
nih neskladij na trgu delovne sile, 
torej slediti potrebam delodajalcev, 
uveljaviti partnerstvo na lokalni, re-
gionalni in nacionalni ravni ter po-
sodabljati sistem izobraževanja in 
programe. Mlade je treba usmerjati 
k uporabi znanja v praksi v smislu, 
kaj sem sposoben narediti in ne 
kakšen izobraževalni program sem 
končal. Z velikim veseljem ugota-
vljamo, da so gospodarski subjekti 
v lokalnem in regionalnem okolju 
v večini sledili predlogu povezo-
vanja. Med njimi je prav gotovo 
družba Talum, ki pa ni le partner 
v procesu izobraževanja. Kot druž-
ba, ki sledi odličnosti, pomaga di-
jakom pri doseganju dosežkov na 

strokovnem področju in jih spod-
buja, da iščejo svoje priložnosti v 
strokovnem izobraževanju. 

Bojan Lampret, 
ravnatelj Strojne šole
Strojna šola na Ptuju si ves čas pri-
zadeva formirati trdne povezave z 
lokalnim gospodarstvom in podje-
tje Talum je zagotovo eno najpo-
membnejših podjetij, s katerimi je 
šola vzpostavila trdno partnerstvo. 
To partnerstvo, ki traja že desetletja 
in ima za šolo že pravo tradicijo, je 
vsebinsko zelo obsežno in bogato, 
na šoli pa smo na to zelo ponosni. 
Talum se ves čas dokazuje kot eno 
od podjetij, ki imajo izreden posluh 
za izobraževanje mladine. Podjetje 
Talum nas je že v preteklosti pod-
piralo pri opremljanju šole s teh-
nološko izredno zahtevno opre-
mo, pa tudi danes nas podpira pri 
izvedbi konkretnih projektov. Šola 
prek tega sodelovanja spoznava 
Talum v vseh tistih podrobnostih, 
ki so pomembne za izgradnjo stro-
kovnih kompetenc mladih v šoli. 
Inženirji, zaposleni v šoli, imamo 
tako možnost spoznati konkretne 
proizvodne procese v Talumu, da 
bi kasneje lahko izkušnje iz teh 
proizvodnih procesov vključeva-
li v šolski kurikul in tako še bolj 
usmerjeno in konkretno gradili 
strokovne kompetence mladih v 
šoli. Zaradi vsega tega je sodelo-
vanje šole na praktičnih prikazih 
poklicev v Talumu za šolo najbolj 
logično, saj je to idealna priložnost, 
da se sodelovanje še poglablja in 
širi, istočasno pa je podjetje Talum 
skupaj s šolo demonstriralo vsem 
udeležencem praktičnega prikaza 
poklicev, da šola in podjetje dol-
goročno in uspešno sodelujeta. 

DUŠAN SKLEDAR, 
ALEKSANDRA JELUŠIČ
FOTO:  ALEKSANDRA JELUŠIČ
MARJETKA OREL

Zadnji dve soboti v januarju smo na praktičnem prikazu poklicev gostili šolarje zadnjih dveh razredov osnovne šole in njihove starše. Mla-
di so na ta način pobliže spoznavali Talum in poklice v Talumu. Ocenjujemo, da je prikaz poklicev ob obeh koncih tedna skupaj pritegnil 
približno 150 obiskovalcev.
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Starši in otroci, ki so se udeležili 6. 
Praktičnega prikaza poklicev v Ta-
lumu, so se lahko prepričali, da je 
takšen partnerski odnos med šolo 
in podjetjem zagotovo jamstvo za 
uspešno izobraževanje in kasnejšo 
zaposlitev v Talumu. Na šoli smo 
ponosni, da smo lahko skupaj s 
podjetjem predali udeležencem 
6. Praktičnega prikaza poklicev 
najpomembnejše in temeljno spo-
ročilo, da so za podjetje Talum 
najpomembnejši kompetentni, 
inovativni in motivirani zaposleni, 
ki jih je pomagala vzgojiti tudi par-
tnerska šola.

Stanko Kostanjevec, 
Strojna šola
Dijaki Šolskega centra Ptuj, Stroj-
ne šole, so se tudi v letošnjem 
letu udeležili praktičnega prikaza 
poklicev v Talumu. Sodelovali so 
pri neposrednih predstavitvah v 
proizvodnih obratih. V orodjarni 
sta sodelovala Kristjan Zadravec in 
Janja Kozel, v varilnici Marko Frlež 

in Tilen Vuk, v livarni pa Gregor 
Predikaka in Timotej Zemljarič. 
Večina jih je tudi Talumovih šti-
pendistov. 

Sodelovanje pri predstavitvah je 
bilo zanje velik izziv, hkrati pa so 
osnovnošolcem z veseljem pred-
stavili svoje izkušnje in spoznanja 
o izobraževanju na posameznem 
poklicnem področju na Strojni šoli.
Predstavitve poklicev sta se udele-
žila tudi ravnatelj Strojne šole Ptuj 
Bojan Lampret in Stanko Kosta-
njevec, ki sta uvodoma poudarila 
pomen povezovanja šole in gospo-
darstva. Še posebej sta izpostavila 
opravljanje obveznega praktičnega 
izobraževanja, ki ga dijakom Stroj-
ne šole Ptuj omogočajo v Talumu. 

Ob ogledu posameznih delovnih 
mest sta podala tudi možnosti iz-
obraževanja na Strojni šoli za po-
samezne deficitarne poklice, ki jih 
bo v prihodnosti potreboval tudi 
Talum.

Izjave obiskovalcev 6. 
Praktičnega prikaza poklicev 

Miran Brenholc 
Za 6. Praktični prikaz poklicev v 
Talumu sem zvedel na OŠ Dor-
nava, kjer ste predstavljali projekt 
Raketa v garaži. S sinom sem bil 
na predstavitvi projekta in način, 
kako ste predstavili poklice, se mi 
je zdel zelo zanimiv in domiseln. 
Tudi sam sem pet let delal v Talu-
mu, zato tovarno poznam, a se je 
v zadnjih osmih letih, odkar sem 
bil nazadnje tukaj, marsikaj spre-
menilo. Za sina Lejona želim, da 
bi izbral šolo, ki bi mu omogočila 
zaposlitev v kovinski industriji, 
saj se na tem področju odpira 
veliko zaposlitvenih možnosti. Je 
pa prav, da se on sam odloči, zato 
sva danes tudi prišla na predstavi-
tev, da vidi, kako stvari potekajo 
v praksi.  

Lejon Brenholc 
Na predstavitvi me je najbolj 
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navdušilo to, da sem se lahko v posameznih opravilih tudi preizkusil. 
Zelo všeč mi je bilo varjenje. Če bi zdaj izbiral, ko sem videl, kako 
stvari potekajo v praksi, bi se odločil za poklic preoblikovalca kovin. 
Vpisal se bom v srednjo strojno šolo. 

Alen Drevenšek 
Zanimam se za poklic mehatronika. Danes sem se preizkusil v varje-
nju. Tudi doma rad kaj »pošraufam«, predvsem avtomobile. Hodim na 
OŠ Dornava. Naprej se bom vpisal na elektro šolo. 

Drago Hertiš 
Bil sem presenečen, ko sem v tovarni opazil prenovljene objekte, nove 
stroje … To pomeni, da se vlaga v »fabriko« in da bodo posledično 
tudi nova delovna mesta. Tudi sam sem talumovec, saj sem dve leti 
delal v servisu in 36 let v družbi Vargas-Al. Žal mi je, da mi ni uspelo 
priti na dan odprtih vrat, saj bi si želel ogledati tudi druge dele tovarne. 
Še vedno pa tukaj vladata čistoča in red. Danes sem na ogled pripeljal 
vnuka, ki obiskuje deveti razred osnovne šole. Ko se pogovarjava o 
poklicih, mi pove, da bi se rad vpisal na srednjo zdravstveno šolo. To 
ga veseli. Bo pa šel na razne oglede, da vidi, kakšni poklici še obstajajo. 
Zelo sem vesel, da sva šla skupaj na 6. Praktični prikaz poklicev, saj 
lahko tako vidi, kje je bil zaposlen njegov deda. Sem mu med potjo 
tudi vse razložil in pokazal.  

Simon Kovačič
Obiskujem Osnovno šolo Majšperk. Na šoli smo imeli projekt Raketa 
v garaži. V knjigi mi je bil najbolj všeč motor KTM. Všeč so mi mo-

torji. Na 6. Praktičnem prikazu poklicev mi je bilo zelo všeč, kako so 
bili posamezni poklici predstavljeni. Preizkusil sem se v varjenju. Ob-
čutek je bil fenomenalen. Trenutno se še odločam med računalniško 
in prometno šolo. Ko sem si danes ogledal poklice, je bil zame najbolj 
zanimiv poklic mehatronika. 

Ivan Metličar
Zaposlen sem bil v Talumu, zdaj pa sem že sedmo leto v pokoju. Delal 
sem v vzdrževanju livarn. Na 6. Praktični prikaz poklicev sem pripeljal 
vnuka Roka, ki se želi šolati za mehatronika. V Talumu se je v šestih 
letih, odkar sem bil nazadnje tukaj, marsikaj spremenilo.  

Rok Metličar 
Zanima me poklic mehatronika. Danes sem se preizkusil v varjenju, 
obdelal sem ulitek in preizkusil hidravliko. 

Tadej Kamenšek
Ogled se mi je zdel zelo zanimiv. V Talumu nisem bil prvič, letos sem 
bil že na dnevu odprtih vrat, prav tako lani. Najbolj me zanima poklic 
oblikovalca kovin. 
 
Žan Jurič 
Obiskujem Osnovno šolo Cirkovce. Tudi na naši šoli smo imeli pred-
stavitev Rakete v garaži. V Talumu sem bil že velikokrat. V Talumu je 
zaposlen tudi moj ata. Zanima me poklic izdelovalca kovinskih kon-
strukcij. Danes sem se preizkusil v obdelavi ulitka, varjenju in v hidra-
vliki. Vse mi je bilo všeč.p
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Bodimo telesno aktivni tudi pozimi

PRIPRAVILI: MATEJA HERGULA
POVZETO PO:
www.nasa-lekarna.si/clanki/clanek/varno-smucanje/ 
www.nijz.si/sl/kako-postati-telesno-aktivna-druzina
FOTO: SPLET

Veliko ljudi pozimi zmanjša svojo telesno dejavnost in se prepusti »zimskemu spanju«, saj ni več toliko možnosti za fizične aktivnosti na 
prostem. Opustitev telesnih dejavnosti seveda ni nujna, saj imamo na voljo veliko možnosti za rekreacijo v fitnesu, dvoranah, telovadni-
cah, termah, kjer smo lahko aktivni na različne načine (fitnes, aerobika, košarka, plavanje …). Nekateri pa tudi pozimi ostanejo na svežem 
zraku in se ukvarjajo s športi, ki nam jih omogoča sneg, torej s smučanjem, tekom na smučeh, deskanjem, sankanjem…ALUMINIJ   {tevilka 2, stran 24
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Kako se znebiti
nadle`nega ka{lja

Nad ka{elj z doma~imi 
zdravili
V teh hladnih dneh marsikoga
napade silovit ka{elj. Ta je lahko
suh ali produktiven, kar pomeni,
da izka{ljujemo tudi sluz. ^e
ka{ljanje ne spremlja kak{ne res-
nej{e bolezni, si lahko poskusimo
s kak{nim doma pripravljenim
naravnim zdravilom pomagati kar
sami.
»^e ka{elj traja od dva do osem
tednov, govorimo o akutnem
ka{lju. Kadar pa traja ve~ kot
osem tednov, gre za kroni~ni
ka{elj,« pojasni dru`inska zdrav-

nica Lili Lo~ni{kar, dr. med. Pri
kroni~nem ka{lju je treba ~im prej
obiskati zdravnika. S pregledom
pa ni dobro odla{ati tudi v nasled-
njih primerih:
– ~e ka{elj po kak{nem tednu dni

ni ni~ bla`ji ali ~e se celo stop-
njuje;

– ~e je ka{elj tako mo~an, da
pono~i ne moremo spati;

– ~e poleg tega, da ka{ljamo, tudi
te`ko dihamo in smo brez sape;

– ~e opazimo, da je frekvenca
dihanja pove~ana (za primerja-
vo: obi~ajna frekvenca dihanja
pri odraslem je od 12 do 16 vdi-
hov na minuto);

– ~e ima ka{elj podoben zvok, kot
je laje` psa (v tem primeru gre
namre~ lahko za tako imenova-
ni oslovski ka{elj);

– ~e ka{elj spremlja povi{ana tele-
sna temperatura, kajti v tem pri-
meru je velika verjetnost, da je
ka{elj spremljajo~i znak kak -
{ne ga virusnega obolenja;

– ~e bi bil vzrok ka{ljanja lahko
tujek v dihalnih poteh;

– ~e v izka{ljani sluzi opazimo
tudi kri, kajti to je lahko znak
plju~nice, bronhitisa, plju~nega
edema, celo plju~nega raka;

– ~e opazimo, da so roke, obraz,
jezik rahlo pomodreli.

^e ka{elj ni nevaren in ne zahteva
posebnega zdravljenja, bo zdrav-
nik verjetno naro~il, da je treba
piti zadosti toplih napitkov in
po~ivati. 

Ka{elj lahko povzro~i virus
ali bakterija
Ka{elj najpogosteje spremlja viru-
sna in bakterijska obolenja (pred-
vsem dihal). Obi~ajno se pri virus-
nih oku`bah dihal pojavi suh
ka{elj, pri katerem ne izka{ljuje-
mo nikakr{ne sluzi, obi~ajno pa
je zelo dra`e~ in naporen. Ker se
bolnik zelo napreza, ga pogosto
bolijo trebu{ne mi{ice in mi{ice
prsnega ko{a. Pri bakterijskih
oku`bah je ka{elj obi~ajno pro-
duktiven, kar pomeni, da bolnik
izka{ljuje sluz.
Od tega, kaj povzro~a ka{elj, je
odvisno tudi zdravljenje. ^e je
ka{elj povezan z bakterijsko
oku`bo, zdravnik predpi{e anti-
biotike, ~e pa gre za virus in ~e
seveda ka{elj ni nevaren, je treba
po~ivati, piti zadosti toplih napit -
kov in telesu zagotoviti tudi
dovolj vitamina C. Morda bo
zdravnik predpisal zdravila, ki
ka{elj zavirajo ali ki ga spodbujajo
in s tem tudi laj{ajo izlo~anje sluzi
iz dihalnih poti. V lekarni lahko

povpra{amo tudi po pastilah ozi-
roma sirupih za bla`enje ka{lja
oziroma za izka{ljevanje. »Lahko
poskusimo z br{ljanovimi pri-
pravki, lizanjem islandskega
li{aja, pitjem prsnega ~aja trikrat
dnevno, smrekovimi vr{i~ki,« sve-
tuje dr. Lo~ni{kar. »Ob izka{ljeva-
nju pazimo na pove~an vnos
toplih teko~in, lahko si pomaga-
mo s sirupi za izka{ljevanje.«

Nad ka{elj z doma~imi 
zdravili
^e ka{elj ne zahteva obiska zdrav-
nika in zdravljenja z zdravili, ki jih
zdravnik predpi{e, ga lahko
posku{amo pozdraviti sami. Raz -
dra`ena dihala pomiri `ajbljevo
mleko. Priprava tega doma ~e ga
zdravila za laj{anje ka{lja je
povsem preprosta: sladkor kara-
meliziramo, zalijemo z mlekom in
dodamo ̀ ajbelj. Potem to me{ani-
co na majhnem ognju segrevamo
pribli`no pet do deset minut.
Tak{no karamelizirano mleko z
`ajbljem pijemo ve~krat na dan.
Lahko pa ~rno redkev prere`emo
na pol in lijakasto izdolbemo,
potem pa vanjo zlijemo med.
»Izdolbeno redkev z medom po -
tem postavite nad kozarec ali
posodo in pustite stati prek no~i,

JO@ICA JUNGER
POVZETO PO: HTTP://VIZITA.SI/CLA-
NEK/BOLEZNI/NASVETI-ZA-ZDRAVLJE-
NJE-NADLEZNEGA-KASLJA.HTML
HTTP://MOJALETA.SI/CLANEK/S-TEM-
SUPER-RECEPTOM-BOSTE-ZARES-
ODPRAVILI-KASELJ-IN-ZDRAVILI-BOLE-
ZNI-DIHAL
FOTO: SPLET

V preteklosti so si ljudje ob raznih boleznih pomagali z rastlinami in
doma~imi zdravili, ki so si jih sami pripravili. Nekaj ~asa so bila doma~a
zdravila skoraj v pozabi, zdaj pa se veliko ljudi spet odlo~a za naravne
na~ine zdravljenja. V okviru skrbi za zdravje smo se odlo~ili, da bomo
v Aluminiju objavljali ~lanke, kako si lahko doma pripravimo rastline in
si simptome bolezni laj{amo z zeli{~i z doma~ega vrta ali z rastlinami,
ki jih lahko sami naberemo na travniku.  

Recept:
Trdovraten ka{elj je v~asih zelo nadle`en, ne pomagajo niti zdravila. Zato
preizkusite ta u~inkoviti recept. To zdravilo pozdravi ka{elj in tudi druge
plju~ne bolezni.
Zlato naravno zdravilo so uporabljali `e na{i predniki. Potrebujemo le
zelje in med!
List surovega zelja za nekaj minut potopimo v vrelo vodo, da postane
topel in mehak. Nato ga damo na papirnato brisa~ko in ga po eni strani
nama`emo z medom. Stran z medom si polo`imo na gole prsi, nato pa
se pokrijemo s toplo brisa~o in {e z odejo. Najbolje je, da tak obkladek
naredimo zve~er, saj ga lahko imamo celo no~. Zjutraj oblogo odstranimo
in se umijemo s toplo vodo. Dobro se obri{emo in toplo oble~emo.
Postopek ponavljamo vsak ve~er, dokler ni bolje. 
Pri bronhitisu traja zdravljenje teden dni, pri drugih boleznih dihal pa zdrav -
ljenje izvajamo, dokler je treba. 

Aktivne šolske počitnice 
z družino
Pred nami so zimske šolske poči-
tnice, ki so idealna priložnost, da 
družina preživi več časa skupaj in 
je ob tem tudi aktivna. S telesno 
dejavnostjo v krogu družine lah-
ko veliko pridobimo, saj združimo 
prijetno s koristnim in vplivamo 
na oblikovanje zdravega življenj-
skega sloga. 

Izberite aktivnosti, pri katerih se 
lahko tudi zabavate in uživate, saj 
je večja verjetnost, da jih boste 
večkrat ponovili. Dnevno sobo na 
primer lahko spremenite v mini te-
lovadnico in telovadite s pomočjo 
različnih aplikacij ali posnetkov 
na Youtubu, kjer je veliko navo-
dil za vodene vadbe, opremljene 
z glasbo. Tako lahko neposredno 
v svojem najljubšem prostoru 
sedeče popoldne pred televizijo 
spremenite v aktivno popoldne. 

Pomembno je, da vsak član dru-
žine prispeva svoje ideje in njemu 
ljube aktivnosti, ki jih preizkusijo 
še drugi družinski člani. Tako lah-
ko za vsak dan počitnic izberete 
drugo aktivnost.

Priporočljivo je tudi, da si vnaprej 
izdelate urnik in določite termi-
ne, ko ste lahko vsi skupaj aktiv-
ni – ugotovite, kateri deli dneva 
so taki, ko je zbrana cela družina, 
in razmišljajte, kako boste ta čas 
spremenili v skupno aktivnost. 
Lahko se odpravite na družinski 
sprehod in to je idealen čas, ko se 
s partnerjem in otroki lahko po-
govorite o preživetem dnevu, o 
tem, kaj so počeli, kakšne načrte 
imajo …

Žal si ljudje preredko vzamemo 
čas, da bi poskrbeli za svoje zdrav-
je v obliki različnih telesnih dejav-
nosti, in to se velikokrat prenese 
na celo družino. Ravno zato boste 
naredili veliko dobrega, če se kot 
družina odločite za aktivno preži-
vljanje prostega časa. Tako boste 
veliko naredili za lastno boljše po-
čutje in zdravje, povezali in zbli-
žali pa se boste tudi kot družina, 
ki zaradi sodobnih načinov komu-
niciranja in preživljanja prostega 
časa izgublja svojo osnovno vlogo 
in pomen.

Glede na to, da zimske tempera-
ture še kar vztrajajo in da so smu-
čišča še vedno bela, se bo med 

počitnicami marsikdo prepustil 
snežnim radostim. Pri tem pa ve-
lja opozoriti na določeno mero 
previdnosti.

Varno na smučanje
Smučanje, pa tudi druge zimske 
aktivnosti, zahtevajo dobro te-
lesno pripravljenost, znanje in 
pazljivost. Preden se odločite za 
obisk smučišča, je dobro preveri-
ti smučarsko opremo, nastavitev 
smučarskih vezi, kakovost rob-
nikov … Za otroke je obvezna 
oprema čelada, strokovnjaki pa 
opozarjajo, da je zaščitna čelada 
zelo priporočljiva za smučarje 
vseh starosti. Čas smučanja in te-
žavnost prog moramo prilagodi-
ti svoji pripravljenosti in telesni 
kondiciji. Ko prispete na smučišče 
in preden se spustite po strmini, 
ne pozabite na ogrevanje. Razgi-
bati in ogreti je treba vse telo, po-
udarek pa je na mišicah nog in tru-
pa, saj so med smučanjem najbolj 
obremenjene. Če nismo telesno 

pripravljeni in ustrezno opremlje-
ni, se lahko kaj hitro pripeti ka-
kšna nesreča oziroma poškodba. 
Vzrok za nesreče so velikokrat za-
gnanost in premajhna izkušenost, 
precenjevanje svojih psihofizičnih 
sposobnosti, slaba fizična pripra-
vljenost, nenadzorovana vožnja 
z veliko hitrostjo ... Ko začutite 
utrujenost, raje nehajte smučati ali 
si spočijte, saj veliko poškodb na-
stane prav zaradi prevelike utruje-
nosti in padca koncentracije. Ko 
stopite s smuči, pa ne pozabite na 
raztezanje mišic. Pozorni morate 
biti tudi na varnost. Vsi udeleženci 
zimske rekreacije, naj bodo smu-
čarji, deskarji, sankači ali spreha-
jalci, se morajo ravnati po znakih, 
s katerimi so smučišča opremlje-
na, in upoštevati pravila FIS. 

Izkoristite preostale zimske 
dni za sprostitev in rekreacijo s 
svojimi bližnjimi, pri tem pa ne 
pozabite tudi na varnost.p
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Vsak mesec strmim v belo, ne-
popisano stran na računalniškem 
ekranu in razmišljam, le kaj naj bo 
ta mesec tema o krvodajalstvu, kaj 
napisati novega. Obdelala sem že 

vse teme in vse se vrti le okrog ne-
kaj stavkov, ki jih obračam na vse 
možne načine: da se krvodajalci 
zavedamo pomena našega po-
slanstva, da je naša želja ostati čim 
dlje zdravi, da lahko obiskujemo 

najbolj zdrav oddelek v vsej bol-
nišnici; da se trudimo, da bi pri-
tegnili čim več mladih sodelavcev, 
da bi jim vcepili zavest, pomagati 
si med seboj. 

V krvodajalstvu se dogaja marsi-
kaj. Če smo imeli decembra preveč 
krvi po celi Sloveniji zaradi stavke 
zdravnikov, ki niso opravljali ope-
racij in je kri ostajala, in sem vas 
zato prijazno pozivala, da se akcije 
raje udeležite januarja, sem zdaj na 
spletni strani Rdečega križa (trans-
fuzijska medicina) zasledila članek 
o pomanjkanju zdravih krvodajal-
cev. Na pohodu je epidemija gripe 
in zato zdravih krvodajalcev pri-
manjkuje. Prav zato bi bilo dobro-
došlo, da se odzovejo vsi, ki izpol-
njujejo pogoje za darovanje krvi, 
in obiščejo transfuzijski oddelek 
ter tako pripomorejo, da življenje 
naših bolnikov teče dalje.

Hvala vsem, ki imate darovanje 
v krvi.p

AKTIV KRVODAJALCEV TALUM

Darovanje imamo v krvi

MARJETKA LEDINEK
FOTO: ALEKSANDRA JELUŠIČ

Krvodajalci v januarju
(številka v oklepaju pove, koli-
kokrat je posameznik doslej že 
daroval kri):

Bojan Verdenik  91                    
Romana Malinger  53
Leon Pišek  40                           
Enis Suljkanovič  13                     
Zlatko Intiher  50                        
Mitja Kociper  9
Nina Verdenik  13                      
Andrej Strelec  8
Maks Kostanjevec  57               
Marijan Pernek  54
Anton Planinšek  59
Feliks Kodrič  13
Franc Trafela  31                        
Franc Veselič  32
Milorad Lazič  42
Jožef  Krajnc  21
Dušan Vorih  34
Leon Turk  50
Denis Pušnik  14
Rok Zakelšek  8
Damjan Kaučevič  21
Branko Krajnc  9
Vinko Matjašič  22
Mihael Kirbiš  11
Ivan Petek  34     
Nejc Šenkiš  8
Mirko Tikvič  75
Ivan Emeršič  30                     

Krvodajalci, ki so kri doslej
darovali do petkrat:

Dejan Gojkovič  5
Janez Zdavc  3
Dejan Lovrenčič  2
Boštjan Emeršič  2
Simona Frešer  2
Sandi Ivančič  2
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V skladu s Pravilnikom o kori-
ščenju počitniških kapacitet obja-
vljamo razpis terminov za glavno 
sezono za letovanje v Nerezinah 
in Červarju.

Razpisani termini za leto 2017 so:  
  
• 19. junij – 26. junij
• 26. junij – 3. julij
•   3. julij – 10. julij
• 10. julij – 17. julij
• 17. julij – 24. julij
• 24. julij – 31. julij
• 31. julij – 7. avgust
•  7. avgust – 14. avgust
• 14. avgust – 21. avgust
• 21. avgust – 28. avgust
• 28. avgust – 4. september
•  4. september – 11. september

LETOVANJE 

Že veste, kje boste letovali?

RUDI BOGDAN

LETOVANJE 

Rudi Bogdan 

Že veste, kje boste letovali? 

V skladu s Pravilnikom o koriščenju počitniških kapacitet objavljamo razpis terminov za 
glavno sezono za letovanje v Nerezinah in Červarju.

Razpisani termini za leto 2017 so: 
• 19. junij – 26. junij
• 26. junij – 3. julij
• 3. julij – 10. julij
• 10. julij – 17. julij
• 17. julij – 24. julij
• 24. julij – 31. julij
• 31. julij – 7. avgust
• 7. avgust – 14. avgust
• 14. avgust – 21. avgust
• 21. avgust – 28. avgust
• 28. avgust – 4. september
• 4. september – 11. september

Cenik najema počitniških kapacitet za letovanje v Nerezinah, Červarju in na Treh kraljih:

Zaposleni v družbah 
skupine Talum

Cena najema v 
glavni sezoni

Cena najema 
izven sezone

hišica v Nerezinah 30 eur/dan 10 eur/dan
apartma v Nerezinah 15 eur/dan 7 eur/dan
apartma v Červarju 20 eur/dan 8 eur/dan
apartma na Treh kraljih 25 eur/dan 10 eur/dan
Cene najema so enake kot v sezoni 2016.

Upokojenci Taluma Cena najema v 
glavni sezoni

Cena najema 
izven sezone

hišica v Nerezinah 44 eur/dan 39 eur/dan
apartma v Nerezinah 21 eur/dan 18 eur/dan
apartma v Červarju 35 eur/dan 31 eur/dan
apartma na Treh kraljih 40 eur/dan 37 eur/dan
Cene najema so enake kot v sezoni 2016.

Rok za prijavo: od 20. februarja do 10. marca 2017.

Zainteresirani dobijo prijavnico v tajništvu ali na intranetu. Izpolnjeno prijavnico za letovanje obvezno 
oddajte v vložišče pošte Taluma najpozneje do 10. marca 2017. Pogoji razpisa bodo objavljeni v novicah.

Cenik najema počitniških kapacitet za letovanje v Nerezinah, Červarju in na Treh kraljih:

Zahvali

Ob izgubi naše dragega mame, babice, prababice, sestre

Marije Jeza 
iz Apač 15, 
upokojenke Taluma,

se iskreno zahvaljujemo sindikatu Skei Talum za darovano cvetje in 
odigrano žalostinko ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti 
in darovali cvetje in sveče.
Vsem še enkrat hvala!

Vsi njeni

Ob izgubi našega dragega 

Marijana Lorenčiča
s Potrčeve ceste 50, Ptuj, 
upokojenca Taluma,

se iskreno zahvaljujemo sindikatu Skei Talum za darovane sveče in 
godbeniku za odigrano melodijo slovesa.
Vsem še enkrat hvala!

Hčerka Marjana
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SKEI

Zelo zadovoljni s skupno uvrstitvijo

Tudi letos smo se zimskih športnih 
iger udeležili predstavniki Regijske 
organizacije SKEI za Ptuj in oko-
lico. Barve Ptuja smo uspešno za-
stopali člani sindikata družb skupi-
ne Talum in Silkema ter podjetij na 
lokaciji Agisa. Avtobus, v katerem 
nas je bilo 48 udeležencev, je s Ptu-
ja odpeljal v jutranjih urah. Čakala 
nas je pot do Smučarskega centra 
Cerkno. Po napovedih vremeno-
slovcev se je obetalo lepo sončno 
vreme. Ker smo sindikalisti po duši 
optimisti, nam je tudi vreme naklo-
nilo obilo sonca.  

Vožnja do Cerknega je potekala 
v veselem vzdušju. Na avtobusu 
smo razdelili vozovnice in štartne 
številke. Tekmovalke in tekmoval-
ci smo bili razdeljeni v starostne 
kategorije in temu primerne so 
bile tudi številke. Mladi so morali 
počakati, da smo progo utrdili ti-
sti malo manj mladi. Letos zima 
ni skoparila s snegom, saj je bilo 
na smučišču dovolj naravnega in 
kompaktnega snega, tako da je bila 
smuka odlična. Tudi sonce nas je 
ves dan prijetno grelo, tako da smo 
tekmovanje lahko izpeljali uspešno 
in predvsem varno.

Zbrali smo se ob 8. uri, ob 9.30 pa 
so se začela tekmovanja. Najprej je 
potekalo tekmovanje v veleslalo-
mu, ob 10.30 pa še v smučarskih 
tekih. Tekmovalke in tekmovalci 
so bili razdeljeni po starostnih sku-
pinah, tekmovanja pa so se lahko 
udeležili le članice in člani SKEI. 
Potekalo je po pravilih Smučarske 
zveze Slovenije. Letos se nas je 

zbralo 735, od tega 532 tekmovalk 
in tekmovalcev iz 13 regij.

Progi za veleslalom sta bili posta-
vljeni na smučiščih Lom 3 in Lom 
4, teki pa so bili na tekaškem poli-
gonu v Cerknem. Proge so bile do-
bro pripravljene in so zdržale vseh 
532 tekmovalcev.

Po tekmovanju smo si udeleženci v 
Restavraciji Cerkno na vrhu smuči-
šča privoščili kosilo, nato pa je bila 
razglasitev rezultatov. Za dobro 
voljo je poskrbel domači ansambel. 
Ob 15.30 je bila svečana podelitev 
medalj in pokalov po kategorijah 
za najboljše posameznice in posa-
meznike ter najboljše ekipe.

Rezultati po regijah:

Na skupno število točk vpliva 
število tekmovalcev. Ptujčani smo 
zelo zadovoljni s skupno uvrstitvi-
jo, saj nas je bilo le 48. Iz nekate-
rih regij je bilo po več avtobusov 
tekmovalcev, kar je posledično 
vplivalo tudi na boljši rezultat. A 
rezultati tudi tokrat niso bili naj-
pomembnejši. Tekmovanja smo 
se udeležili zaradi druženja in pri-
jetnega vzdušja vseh udeležencev 
na zimskih igrah.

Čestitke vsem tekmovalcem! Se vi-
dimo na letnih igrah!p

IGOR JEZA
FOTO: ZDRAVKO ŠTUMPERGER 
             IN ARHIV SKEI

23. državno prvenstvo SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na smučeh je potekalo v petek, 27. januarja 2017, na smučišču Smučarskega 
centra Cerkno. Tekmovanje je organizirala Regijska organizacija SKEI Posočje.

SKEI KIDRIČEVO 

Zapisal: Igor Jeza
Foto: Zdravko Štumperger, Igor Jeza, spletni arhiv SKEI 
 
Zelo zadovoljni s skupno uvrstitvijo 
 
23. državno prvenstvo SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na smučeh je potekalo v 
petek, 27. januarja 2017, na smučišču Smučarskega centra Cerkno. Tekmovanje je 
organizirala Regijska organizacija SKEI Posočje.

Tudi letos smo se zimskih športnih iger udeležili predstavniki Regijske organizacije SKEI za 
Ptuj in okolico. Barve Ptuja smo uspešno zastopali člani sindikata družb skupine Talum in
Silkema ter podjetij na lokaciji Agisa. Avtobus, v katerem nas je bilo 48 udeležencev, je s
Ptuja odpeljal v jutranjih urah. Čakala nas je pot do Smučarskega centra Cerkno. Po 
napovedih vremenoslovcev se je obetalo lepo sončno vreme. Ker smo sindikalisti po duši 
optimisti, nam je tudi vreme naklonilo obilo sonca. 

Vožnja do Cerknega je potekala v veselem vzdušju. Na avtobusu smo razdelili vozovnice in 
štartne številke. Tekmovalke in tekmovalci smo bili razdeljeni v starostne kategorije in temu 
primerne so bile tudi številke. Mladi so morali počakati, da smo progo utrdili tisti malo manj 
mladi. Letos zima ni skoparila s snegom, saj je bilo na smučišču bilo dovolj naravnega in 
kompaktnega snega, tako da je bila smuka odlična. Tudi sonce nas je ves dan prijetno grelo,
tako da smo tekmovanje lahko izpeljali uspešno in predvsem varno.
Zbrali smo se ob 8. uri, ob 9.30 pa so se začela tekmovanja. Najprej je potekalo tekmovanje v
veleslalomu, ob 10.30 pa še v smučarskih tekih. Tekmovalke in tekmovalci so bili razdeljeni 
po starostnih skupinah, tekmovanja pa so se lahko udeležili le članice in člani SKEI. Potekalo
je po pravilih Smučarske zveze Slovenije. Letos se nas je zbralo 735, od tega 532 tekmovalk 
in tekmovalcev iz 13 regij.
Progi za veleslalom sta bili postavljeni na smučišču Lom 3 in Lom 4, teki pa so bili na 
tekaškem poligonu v Cerknem. Proge so bile dobro pripravljene in so zdržale vseh 532
tekmovalcev.
Po tekmovanju smo si udeleženci v Restavraciji Cerkno na vrhu smučišča privoščili kosilo, 
nato pa je bila razglasitev rezultatov. Za dobro voljo je poskrbel domači ansambel.
Ob 15.30 je bila svečana podelitev medalj in pokalov po kategorijah za najboljše 
posameznice in posameznike ter najboljše ekipe.

Rezultati po regijah:

Mesto Regija Točke
1. GORENJSKA 3668
2. VELENJE 2640
3. KOROŠKA 2009
10. PTUJ 963

Na skupno število točk vpliva število tekmovalcev. Ptujčani smo zelo zadovoljni s skupno 
uvrstitvijo, saj nas je bilo le 48. Iz nekaterih regij je bilo po več avtobusov tekmovalcev, kar 
je posledično vplivalo tudi na boljši rezultat.

A rezultati tudi tokrat niso bili najpomembnejši. Tekmovanja smo se udeležili zaradi druženja
in prijetnega vzdušja vseh udeležencev na zimskih igrah.

Rezultati tekov na smučeh in veleslaloma posamezno po kategorijah:

Št. Priimek in ime Mesto Točke
401 Sebastjan Murko 3 98
521 Zdravko Štumberger 5 96
460 Davor Golob 18 83
425 Dejan Lovrenčič 25 76
392 Mitja Gorinšek 26 75
172 Miran Jeza 38 63
328 Robi Gajser 39 62
268 Štefan Krajnc 43 58
349 Jure Vućina 51 50
162 Feliks Kodrič 54 47
284 Robi Merlak 57 44
153 Branko Grobelšek 62 39
182 Stanislav Horvat 63 38
277 Zlatko Tašner 71 30
120 Milan Ritonja 78 23
316 Igor Jeza 80 21
291 Milan Potočnik 83 18
303 Miroslav Kužner 85 16
222 Franc Mar 87 14
265 Janez Rajh 88 13
Točke skupaj 963

Čestitke vsem tekmovalcem! Se vidimo na letnih igrah!

Rezultati tekov na smučeh in veleslaloma posamezno po kategorijah:

Podelitev nagrad: Sebastjan Murko, 3. mesto
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KOLUMNA

»Sine, če si v življenju nekaj re-
snično želiš, boš moral za to trdo 
delati. Zdaj pa mi daj pet minut 
mir, da pogledam, ali so izžrebali 
moje loto številke. Če so jih, bo 
vse drugače …« Kaj bi vi spreme-
nili v svojem življenju?

Leto je naokrog, spet je prišel čas, 
ko najstniki in mladostniki skupaj 
s starši izbirajo svoj bodoči poklic, 
to pa vsako leto poteka v življenj-
sko pomembnem, usodnem ozra-
čju. Nekateri starši tiščijo otroke, 
da izberejo poklic, v katerem bo 
čez pet let najlaže dobiti službo, 
drugi starši raje zagovarjajo tezo, 
naj se otrok izuči za to, kar ga 
veseli, ne glede na zaposlitvene 
možnosti. Tako enim kot drugim 
pa ne govori v prid statistika, ki 
pravi, da kar 75 odstotkov ljudi 
nikdar ni vedelo, kaj točno jim 
je pisano na kožo, oziroma so se 
na sedanjem delovnem mestu in 

v poklicu našli po spletu naključij 
ter bolj ali manj srečnih okoliščin. 
Isti starši se danes čudijo, kako da 
otroci ne vedo, kaj bi radi postali, 
ker so že pozabili, da so bili sami 
pred enako dilemo pred sto leti. 
In potem se mlada glava znajde 
pred tisoč in enim vprašalnikom, 
med psihologi, svetovalci, raketa-
mi v garaži, med predstavitvami 
šol, poklicev, pri željah sošolcev, 
staršev, babic, stricev … In med 
teh tisoč in nekaj informacijami 
morajo najti pravi poklic. Kot bi 
iskali šivanko v kopici sena.

Nekateri trdijo, da je s poklicem 
podobno kot pri izbiri partnerja. 
Tako pri poklicu kot pri partnerju 
imamo ljudje neke idealne pred-
stave o tem, kako naj bi kateri po-
klic ali partner izgledal. Partnerja 
ponavadi izberemo tako, da ga 
nekajkrat povabimo na zmenek. 
Oziroma jih na zmenek povabi-
mo več – seveda ne v istem času 
–, da ugotovimo, kateri je tisti »ta 
pravi«. Otroci pa morajo izbrati  
poklic brez enega samega dneva 
delovnih izkušenj, zato je dobro, 
če si nekje pridobijo delovne na-
vade, še preden se odločijo za 
poklic. Seveda med počitnicami 
ni mogoče preizkusiti, kako je, 
če zdraviš ljudi, učiš otroke, va-
riš kak ograjni element, vendar 
je koristno že, če otrok morda 
streže pijačo ali opravlja enolič-
na dela osem ur dnevno. Če ne 
drugega, dobi vsaj dodaten mo-
tiv, česa v življenju ne želi početi 
vsak dan.  

Druga stvar pri izbiri poklica je, 
da tudi ko ga enkrat imamo, ni 
nujno usoden. Znotraj posame-
znega poklica je veliko različnih 

možnosti zaposlitve, ki so vam 
bolj pisane na kožo, tudi če ste 
zgrešili poklic. Če ste recimo ve-
terinar in se vam upira tiščanje 
roke v kravjo notranjost, lahko 
zamenjate službo in z istim pokli-
cem morda prodajate zdravila za 
živali ali pa ste vodnik za turiste v 
živalskem vrtu – možnosti je veli-
ko. Tudi če ste recimo ekonomist 
in se dnevno ubijate v prodaji ali 
nabavi, lahko prav tako zamenjate 
službo in z istim poklicem zaidete 
v bolj mirne vode nadzora, sve-
tovanja, iskanja strategij, učenja 
drugih, kako je treba delati, in po-
dobno – možnosti je spet veliko. 
In če imate močne roke, ste lahko 
»bademajster na bazenu«, prebira-
te hlebčke, izbijate peščena jedra, 
lakirate avtomobile v Slivnici, de-
late v skladišču trgovskega centra 
– možnosti je znova veliko. Še 
najlaže je, če ste metalurg, ker se 
spoznate na vse: postavljanje me-
dicinskih diagnoz, gradbeništvo, 
gostinstvo, menedžment, splošna 
strojegradnja – ni ovir, možnosti 
je veliko. 

Šalo na stran. Trenutno najbolj 
priljubljen trener (rokometa) pri 
nas je rekel: »Medalje se pridobijo 
na treningu, na turnirju se samo 
razdelijo.« Pri otrocih je podob-
no: volja do življenja, do dihanja, 
do osemurnega dela se pridobi v 
obdobju nekje od plenic do konca 
srednje šole. Kasneje se to samo 
obrestuje. Tudi če si bo vaše dete 
izbralo napačen poklic, ni nobene 
panike. Če se bo znal obrniti, se 
predstaviti, če mu v začetku nič 
ne bo pretežko, če bo sam videl 
delo, na da se mu vse pokaže s pr-
stom, se nimate česa bati. Naj iz-
bere, kar hoče. Se bo že znašel.p

Izbira poklica
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Vabljeni na 12. tradicionalno Obarjado

v soboto, 18. februarja 2017, 
med 9. in 13. uro 

na Minoritskem trgu 1, Ptuj
 (dvorišče minoritskega samostana). 

Obiščite nas na Talumovi stojnici. 


