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Primarna lestvica

Čeprav so bile pred več desetletji napove-
di, da poklica kovač ne bo več najti v slo-
venskem gospodarstvu, jih v Uniorju danes 
zaposlujemo okoli 200. Zanimalo nas je, kaj 
pravijo o tem poklicu naši zaposleni kovači, 
zato smo gospoda Gorazda Capla prosili za 
intervju.

•	 Ko slišimo besedo kovač, nas spomni na 
našo tradicijo, na katero smo zelo pono-
sni. Gospod Capl, nam lahko zaupate, 
kaj se je pri kovanju spremenilo v 19 le-
tih, odkar ste zaposleni pri nas? 

Mislim, da se je veliko spremenilo. Viden je 
napredek pri pogojih dela, v tehnologiji. Ve-
dno bolj je pomembno tudi urejeno delov-
no okolje, zato izvajamo projekta 5-S in TPM. 
Vedno bolj se poudarja delo v organiziranem 
timu, kjer delavci soustvarjamo dobra in ure-
jena delovna mesta. S projektom TPM se ne-
nehno posodabljamo delo v proizvodnji in 
sledimo trendom v panogi (avtomatizacija 
proizvodnje,  posodabljanje strojnega parka, 
sodobne metode izdelave utopnih orodij). 
Vedno bolj se sledi tudi trendom ergonomije 
na delovnem mestu.

•	 Na poklic kovača vedno gledamo kot na 
težko in zelo intenzivno delo. Omenje-
no delo zahteva dobro fizično pripra-
vljenost, močne roke in izostreno kon-
centracijo. Kako bi vi opisali vaše delo? 
Kakšne značajske lastnosti potrebuje 
dober kovač?

Se strinjam. Mislim, da sta pomembni fizič-
na zmogljivost brez zdravstvenih omejitev, 
sposobnost delati v timu. Pomembne so 
tudi fleksibilnost, ustvarjalnost, zanesljivost, 
komunikativnost. Predvsem pa moraš biti za-
vzet za svoje delo.

•	 Pri svojem delu opravljate različna dela. 
Katero znanje mora imeti kovač in s ka-
kšnimi deli se spoprijema profil vašega 
poklica?

Izvajamo postopke preoblikovanja kovin, kot 
so valjanje, kovanje in obrezovanje. Opravlja-
mo menjave orodja  na vseh strojih. Tu je zelo 
pomembna dobra nastavitev orodij in avto-
matskih valjark. Uporabljamo merilne pripo-
močke.  K temu spada tudi točno branje in 
razumevanje tehnične dokumentacije.

•	 Kako se počutite v vlogi kovača?  Ali se 
zavedate, da je v okoli 80 % evropskih 
avtomobilov vgrajen vsaj en Uniorjev 
del? Ali kdaj razmišljate, da je v avtomo-
bilu, ki je odpeljal mimo vas, del, ki ste 
ga tudi vi odkovali? Ste ponosni na to?

Te številke si nisem predstavljal, smo pa s 
sodelavci ponosni, da kujemo za najpresti-
žnejše znamke svetovnih avtomobilov, npr. 
Ferrari, Bentley, Porsche, Audi, VW.

•	 V podjetju večkrat organiziramo delav-
nice za zdravje, planinske pohode, špor-
tne igre. Ali se jih udeležujete? Kako vi 
skrbite za vašo telesno kondicijo, za 
vaše zdravje?

Menim, da moramo za svoje zdravje poskr-
beti sami. Rad se udeležujem vseh prireditev: 
športnih, pohodov, piknikov, saj nas razbre-
menijo pri hitrem ritmu dela. Sem tudi ak-
tiven vsaj dvakrat tedensko. Zelo rad imam 
ples, pohode in druženje s sodelavci.

•	 Želite še kaj izpostaviti, nam sporočiti?
Predvsem bi izpostavil, da je za dober rezul-
tat pomembno dobro sodelovanje z ekipo, 
med izmenami in z nadrejenimi, pa tudi z 
medfazno  kontrolo in vsemi dežurnimi, ki 
spadajo v proces dela. Brez dobrega sodelo-
vanja ni dobrega rezultata.

•	 Malo za hec, malo za res! Nekateri pravi-
jo, da je poklic kovač eden izmed tistih 
poklicev, s katerimi moški poudari svojo 
moškost. Ali je to res? Zakaj? A mislite, 
da bi morali vzgajati več moškosti?

(Se nasmeji.)  Verjetno res.

Aktualno

Pogovarjala se je Rosana Šuc Ravničan, Korporativno komuniciranje

Poklic s posebno dušo  

Unior stremi k odličnosti na vseh področjih, predvsem na področju kompetenc. Odločili smo se, da izpostavimo Uni-
orjeve kompetence in jih predstavimo skozi posamezen poklic. Pričeli smo s poklicem, ki poudarja našo že 98-letno 
tradicijo.

Gorazd Capl: »Ponosen sem na svoj poklic!«

Gorazd Capl 


