
Kovanje jekla

Kovanje aluminija
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Podjetje Kovinar, d. o. o., je proizvodno podjetje s 60-letno tradicijo, katerega 
primarna dejavnost je utopno kovanje vseh vrst jekla (nerjavna, legirana  
in ogljikova) in aluminijastih zlitin ter bakrenih in medeninastih zlitin.  

Podjetje je v zadnjih letih hitro razvijajoč se gospodarski subjekt, ki spretno 
posluje v zelo konkurenčni panogi. Dejstvo je, da podjetje konstantno išče 
možnosti, kako izboljšati ponudbo za naše obstoječe in potencialne stranke,  
s pomočjo sodobnih in inovativnih tehnoloških procesov.

Predstavitev podjetja
Kovinar d.o.o.

Na trgu je podjetje Kovinar, d. o. o., znano 
predvsem po kakovosti, zanesljivosti, 
strokovnosti, odzivnosti in kratkih 
dobavnih rokih. Vsi naši izdelki so narejeni  
v skladu s certifikatom kakovosti ISO 9001.

2019
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Zavezanost k zaposlenim

Zavezanost k naravi

Zavezanost h kakovosti

V podjetju je trenutno zaposlenih 60 ljudi. Politika podjetja daje velik poudarek na 
zaposlene, saj želimo nadgrajevati medsebojne odnose, stimuliramo in nagrajujemo 
nadpovprečno zalaganje na delovnem mestu in zagotavljamo prijetno delovno okolje. 

V naslednjih letih stremimo tudi k tem, da pridobimo certifikat ISO 14001, ki je mednarodni 
standard za sisteme ravnanja z okoljem, saj se zavedamo, da sta naša narava in okolje 
minljiva. Želimo minimizirati vpliv našega podjetja nanj ter s tem zagotoviti boljše in 
prijaznejše okolje za prebivalce v okolici in čistejšo prihodnost naših potomcev. investicij,  
z namenom zavezanosti k naravi.

Od leta 2009 uspešno opravljamo letne presoje za certifikat kakovosti ISO 9001. 
Ravnanje v skladu s sistemom za kakovost ISO 9001:2015 je za nas zelo pomembno.



Strokovnost

Tradicija

Prilagodljivost

Kakovost

inovativne rešitve na tehničnem področju 
ter moderni poslovni model.

več kot 60-letne izkušnje na področju kovanja 
jekla in več kot 45-letne izkušnje na področju 
kovanja aluminija.

kratki dobavni roki, ter prilagodljivost 
kupcem, glede na njihove potrebe.

brezhibna kakovost je podjetju prvotnega 
pomena, saj se strogo držimo predpisanih 
smernic certifikata kakovosti ISO 9001.

Temeljne vrednote podjetja
in naše prednosti:

91 95
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letnica ustanovitve podjetja. 
Podjetje je bilo takrat še v 
državni lasti. Takratni kovaški 
program je obsegal izdelavo 
kmetijskih orodij: vile, sekire, 
grablje, motike, lopate itd.

je takratni direktor podjetja, g. Kokol 
st., uspešno vpeljal proces utopnega 

kovanja jekla. Odkovki so bili namenjeni 
za strojegradnjo industrijo in kmetijsko 

mehanizacijo.

je v podjetje prišel g. Anton 
Kokol st., ki ga obravnavamo 
kot očeta podjetja Kovinar, d. 
o. o. Do leta 2001 je bil direktor 
podjetja, od leta 2001 pa 
opravlja funkcijo prokurista.

Zgodovina podjetja Kovinar d.o.o.

1959
1964–1965 

1963



je podjetje vpeljalo sistem kakovosti 
ISO 9001. Sistem je pripomogel pri 

izboljšanju kakovosti tako poslovnih 
kot proizvodnih procesov. Pridobitev 
certifikata je blagodejno vplivala na 

pridobitev novih kupcev.

leta 1975 je podjetje začelo izdelovati lastni 
produkt, in sicer stiskalnice in mline za sadje, 

predvsem grozdje. V letu 1995 je podjetje zaradi 
prestrukturiranja proizvodni program ukinilo.

ob osamosvojitvi Republike 
Slovenije se je podjetje v postopku 

denacionalizacije preoblikovalo 
iz državnega v zasebno podjetje, 

Kovinar, d. o. o. V podjetju so 
trenutno trije večji družbeniki in 

sedem manjšinskih. 

je takratni direktor podjetja, 
g. Kokol st., uspešno 

vpeljal proces utopnega 
kovanja aluminija. Odkovki 

so bili namenjeni za 
elektroindustrijo.

2009

1975–1995 1993–1994 1970–1972 
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Naše znanje in strokovnost omogočata vroče in hladno preoblikovanje kovin 
oz. utopno kovanje vseh vrst jekla (nerjavna, legirana in ogljikova jekla) in 
aluminijevih zlitin. Velikost naših produktov je med 0,05 kg in 9 kg. 

Naši izdelki so prisotni v naslednjih gospodarskih panogah:

Storitev utopnega kovanja izvajamo v veliki večini za trg osrednje, zahodne in severne Evrope.  
Naši izdelki se izvažajo predvsem v Nemčijo, Avstrijo, Belgijo, Finsko, Švico, Nizozemsko in Češko. 
Delež izvoza v naši realizaciji znaša več kot 95 %.

• Elektroindustrija;

• Avto-moto industrija;

• Dvižni sistemi;

• Železnice in vlaki;

• Medicina;

• Senčni sistemi;

• Kmetijska 
mehanizacija;

• Strojegradnja itd.

Proizvodni program



91 95

Vizija podjetja Kovinar, d. o. o., je utrditi položaj na trgu 
osrednje, zahodne in severne Evrope ter postati še 
zanesljivejši, kakovostnejši, inovativnejši in hitro razvijajoči 
se gospodarski subjekt na področju kovanja jekla in 
aluminija po različnih industrijskih panogah.

To bomo dosegli z dolgoletnimi izkušnjami in tradicijo, z nenehno 
nadgradnjo znanja zaposlenih in vodilnih v podjetju, vlaganjem v 
modernejši in zanesljivejši strojni park, uvajanjem novih tehnologij 
ter z implementacijo kreativnih inovativnih rešitev na področju 
preoblikovanja aluminija in jekla, tj. kovanje.

Poslanstvo

Vizija

Poslanstvo podjetja Kovinar, d. o. o., je kakovostno in inovativno 
preoblikovanje aluminija in jekla z metodo utopnega kovanja po 
različnih gospodarskih panogah. 
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Kovanje jekla
Podjetje Kovinar, d. o. o., je proizvodno podjetje, ki se ukvarja z utopnim kovanjem različnih vrst jekla (nerjavno, visoko in nizko 
legirano in ogljikovo) že od leta 1959. Podjetje je specializirano za vroče preoblikovanje, tj. utopno kovanje polizdelkov iz jekla, 
velikosti med 0,05 kg in 9 kg. 

Tehnološki proces utopnega kovanja v podjetju Kovinar, d. o. o., omogoča, da so polizdelki odkovani do natančnosti ± 0,2 mm.
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Aplikativna uporaba naših izdelkov sega v najrazličnejše panoge industrij:

Na leto predelamo približno 1500 ton najrazličnejših vrst jekla.

• Strojegradnja; 

• Avto-moto; 

• Agro oz. kmetijska 
mehanizacija; 

• Dvižni sistemi in najrazličnejše 
verige; 

• Do industrije viličarjev, kjer smo 
osvojili zelo zahtevne pozicije za 
svetovno znanega proizvajalca. 

Kovanje jekla

95

011



Kovanje aluminija
Začetki kovanja aluminijevih zlitin v podjetju Kovinar, d. o. o., segajo v leto 1970, ko je podjetje začelo izdelovati odkovke za 
elektroindustrijo. Kujemo lahko odkovke poljubnih aluminijastih zlitin, teže od 0,05 do 7 kg. V zadnjih letih opažamo trend 
naraščanja povpraševanja po aluminijastih odkovkih, kar dejansko sovpada s trendom in razvojem teh v najrazličnejših 
panogah gospodarstva.

Tehnološki proces utopnega kovanja v podjetju Kovinar, d.o.o., omogoča, da so polizdelki odkovani do natančnosti ± 0,2 mm.
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Aplikativna uporaba naših izdelkov sega v najrazličnejše panoge industrij:

Na leto predelamo približno 400 ton aluminija.

• Elektroindustrija;

• Medicina;

• Senčni sistemi;

• Železnice in vlaki;

• Avto-moto; 

• Agro oz. kmetijska mehanizacija; 

• Strojegradnja itd.

Kovanje aluminija

95

013



V podjetju Kovinar, d. o. o., lahko ponudimo kot del celostne storitve utopnega kovanja 
jekla in aluminija še veliko drugih storitev, ki dopolnjujejo našo osnovno dejavnost. 

Menimo, da je zaupanje celotnega razvoja in izdelave izdelka, skupaj z vsemi drugimi 
operacijami, veliko lažji logistični, organizacijski in tehnološki zalogaj za vas, saj si z 
zaupanjem celotnega projekta podjetju Kovinar, d. o. o., prihranite veliko časa, skrbi 
in ne nazadnje tudi nepotrebnih dodatnih stroškov, ki nastanejo z iskanjem novih 
poddobaviteljev za posamezne operacije. 
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Izdelava celostnega projekta,  
od surovca do končnega izdelka

Celostne tehnične rešitve

Vsi naši poslovni partnerji so strokovno usposobljena podjetja, 
ki so tudi ustrezno certificirana s standardi kakovosti.



• Izdelava utopnega in 
obrezilnega orodja,

• mehanska obdelava, 

• peskanje, 

• KTL-barvanje, varjenje, 

• sestavljanje/montaža. 

• cinkanje, 

• eloksiranje,

• toplotna obdelava,

• feroflux – preizkušanje z 
magnetnimi delci,

• varjenje, 

• sestavljanje/montaža. 

Storitve, ki jih izvajamo samostojno  
ali z našimi poslovnimi partnerji 
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Od leta 2009 uspešno opravljamo letne presoje za certifikat kakovosti ISO 9001. Naše poslovanje 
teži k čim enostavnejši uporabi in sožitju s samim certifikatom kakovosti, saj se zavedamo, da 
nam smernice, ki jih ponuja ISO 9001:2015, lahko močno olajšajo delo in zastavijo jasno pot do 
kakovostne storitve utopnega kovanja, od samega povpraševanja, zastave projekta, izdelave 
tehnološke dokumentacije, ovedenja proizvodnje in do izdanega blaga in računa. 

Koristi ISO 9001:

• Izboljšanje dobičkonosnosti in učinkovitosti

• Standardizirani poslovni procesi in postopki

• Povečanje produktivnosti s pravilnimi informacijami in opremo

• Zmanjšanje stroškov poslovanja in napak v proizvodnji

• Krepitev zadovoljstva strank

• Povečanje varnosti dela za zaposlene

• Koristi zaradi tržne konkurenčnosti
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Certifikat kakovosti ISO 9001:2015

Certifikati



S certifikatom bonitetne odličnosti z oceno AA+ podjetje svojim sedanjim 
in prihodnjim poslovnim partnerjem, kupcem ali dobaviteljem pokažemo, 
da posedujemo dve temeljni poslovni lastnosti – da smo zaupanja vredno 
in verodostojno podjetje. Dobra bonitetna ocena dodatno potrjuje ugled v 
domačem in tujem poslovnem okolju oz. zaupanje vseh, s katerimi podjetje 
sodeluje oz. bo sodelovalo v prihodnosti.

Sam certifikat je za nas zelo pomemben, saj s tem pokažemo, da zelo resno 
jemljemo plačilno disciplino in kredibilnost našega poslovanja.

Raziskave analitikov kažejo, da podjetja, ki imajo certifikat bonitetne odličnosti 
CompanyWall, poslujejo bolj stabilno, dosegajo dolgoročne poslovne uspehe  
in se kot taka prepoznavajo na trgu, tako domačem kot mednarodnem.

AA+, CompanyWall

2019
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Kovinar družba livarstva,  
kovaštva in trgovina d.o.o. 
Kovaška cesta 12,  
3205 Vitanje, Slovenija 

P: +386 (0)3 757 46 10    
F: + 386 (0)3 757 46 23
E: info@kovinar.net       
www.kovinar-vitanje.si   

www.slovenia.info

Slovenije ni lahko najti na zemljevidu, a po drugi strani 
boste težko našli tako majhen kos sveta, ki ponuja tako 
veliko. Tukaj lahko res povsem svobodno raziskujete, se 
predajate užitkom ali sledite svojim občutkom. Ostaja le 
še vprašanje: na kakšen način boste vi začutili Slovenijo?

Dobrodošli
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