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Informativni dan za učence 8. razredov OŠ Miška Kranjca 

 

Ker smo družbeno odgovorno podjetje, smo sprejeli prošnjo Osnovne šole Miška Kranjca, ki 

deluje v naši lokalni skupnosti, da za njihove učence izvedemo informativni dan. Tako smo v 

četrtek 10. novembra 2016 v našem podjetju odprli vrata za učence osmih razredov osnovne 

šole Miška Kranjca iz Dravelj ob spremstvu pedagoških spremljevalcev in ravnatelja osnovne 

šole. Učenci so se iz šole do tovarne in nazaj odpravili kar peš.  

Petinštiridesetim učencem smo predstavili podjetje in kadrovsko predstavitev pridobivanja in 

prenosa znanja v našem podjetju. Predstavili smo jim poklice ter možnosti povezovanja in 

sodelovanja učencev in študentov z našim podjetjem.   

 

 

Slika 1: Predstavitev podjetja in kadrovska predstavitev, mag. Simona Erman, direktorica kadrovske 
službe in sektorja za ekonomiko in finance 
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Učencem smo predstavili tehnične poklice, ki jih najdemo v okviru programov, strojni tehnik, 

oblikovalec kovin,  orodjar, mehatronik operater, elektrikar, kemik, ... Čeprav je bil pri prikazu 

poklicev poudarek na srednjem poklicnem in srednjem tehničnem izobraževanju kovinarske 

stroke, je bila predstavljena tudi možnost za zaposlitev po končanem srednjem izobraževanju 

na fakultetah tako od posluževalca zahtevnejših naprav do konstruktorjev in raziskovalcev. 

Skupaj pa smo se tudi podali na strokovno voden ogled delovnih mest po naši proizvodnji. 

 

Zaradi dela in posebnih zahtev proizvodnih obratov smo pri ogledu proizvodnje spoštovali in 

upoštevali varnostna navodila. Učenci so se v spremstvu strokovno usposobljenih zaposlenih v 

tovarni varno gibali po transportnih poteh in upoštevali navodila predpisov iz varstva in 

zdravja pri delu.  Učencem smo  pokazali proizvodno halo v prizidku kjer imamo največ nove 

proizvodnje opreme. Pokazali smo jim proizvodni obrat livarne, termične proizvodnje, 

brusilnice, Remag in Sinter oddelka. 

 

 

Slika 2: Oddelek končne kontrole 

 

Slika 3: Brusilnica, F. Koplan dir. proizvodnje 

 

Pokazali smo jim tudi delo delavk v končni kontroli kjer je tudi zadnja faza kontrole in  

pakiranja magnetov pred odpremo po vsem svetu. Nenazadnje so si ogledali tudi naš 

laboratorij,  galvano in tudi skladišče magnetov in surovin. 
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Slika 4: Ogled po proizvodnji, Albert Erman, univ. dipl. ing., direktor podjetja 

 

Cilj tega dne je bil mladim na preprost način skozi ogled delovnih mest v podjetju prikazati 

realno delovno okolje in jim posredovati informacije za lažje poklicno odločanje, saj imajo 

mnogi še vedno napačno predstavo o delovnih razmerah nekaterih poklicev. Boljši vpogled v 

delovna okolja, opazovanje delovnega procesa in natančnejša predstavitev poklicev pomagajo 

mladim spremeniti njihova razmišljanja in predsodke o manj ali bolj priljubljenih in 

spoštovanih poklicih. S tovrstnim dogodkom smo želeli mlade navdušiti za tehnične poklice v 

proizvodnji, ki stremi k vedno večji avtomatizaciji procesov in tehnično tehnološki dovršenosti.  

Učencem smo predstavili, da bodo prav tehnični poklici tisti, ki bodo v prihodnje omogočali 

zaposlitev v našem podjetju. 

V našem podjetju smo vedno pripravljeni odpreti vrata za zainteresirane skupine kot so 

izobraževalne ustanove, srednje šole, fakutete, saj se zavedamo, da je to prava pot za 

pridobivanje dobrega strokovnega kadra, ki jih za realizacijo naše dolgoročne vizije in 

stretegije podjetja potrebujemo.  
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Verjamem, da so učenci odšli od nas bogatejši še z eno življenjsko izkušnjo več.  Prepričana 

sem, da smo zadovoljili njihova pričakovanja in da so učenci zapustili tovarno polni novih 

vtisov in predstav o tehničnih poklicih in delovnem okolju. 

V veliko veselje nam je bilo, da smo lahko delili z učenci naše znanje in izkušnje ob letošnjem 

65. letnem jubileju proizvajanja magnetov v naši tovarni.  Zagotovo smo potrdili   imenovanje 

našega direktorja za Ambasadorja znanj in letošnjo podelitev certifikata Učeče se organizacije. 

Direktor našega podjetja Albert Erman, po izobrazbi univ. dipl. ing. metalurgije, ki je učence 

tudi vodil po proizvodnji, je na današnji dan znanje in izkušnje s ponosom prenašal na 

potencialne mlade kandidate.   

Ravnatelju g. Jožefu Kavtičniku in ga. Tatjani Grad Grošelj, univ. dipl. psihologinji iz šolske 

svetovalne službe se zahvaljujemo za vzpodbudo in izkazano pripravljenost sodelovanja pri 

procesu praktičnega prikaza tehničnih poklicev v naši proizvodnji. Letos smo skupaj izpeljali 

informativni dan že drugič zaporedoma in želja je, da postane to naša vsakoletna stalnica. 

 

 

Pripravila:  

mag. Simona Erman, direktorica splošno kadrovskega sektorja 


