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Informativni dnevi 2022

Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo



• Specialisti za tlačno litje lahkih kovin (aluminija) vse od leta 1948 (> 100 celic, do 

3.500 t zapiralne sile)

Na kratko o skupini LTH Castings

• 125.000 m2 proizvodnih površin na 6 lokacijah

• Lastne raziskave in razvoj ter orodjarna (vključno z izdelavo prototipov) 

• 100% avtomobilistični (osredotočeni na OEM & TIER kupce) 

• 296 Mio € prodaje z več kot 3.200 zaposlenih (2021)



Struktura skupine (Slovenija)

obrat Škofja Loka

Sedež podjetja

ustanovljen leta 1948

obrat Ljubljana

Livarski stroji do 

2.800 t

od leta 2000

orodjarna Trata
Orodjarna & FSW kompetenčni 

center 2015



Struktura skupine (hčerinske družbe)

LTH Alucast

Čakovec, Hrvaška

greenfield 2017

LTH Learnica

Ohrid, Severna Makedonija

od leta 2005

LTH Metal Cast

Benkovac, Hrvaška

od leta 1999
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Naši kupci (2021)

Others:



Tipi proizvodov

Deli za klasične pogonske 

sklope

Deli za zavorne sklope

Deli za volanske sklope



Tipi proizvodov

Deli za hibridne & E-

motorjeADAS – deli za napredne 

asistenčne sisteme

Deli za elektroniko



Lastna orodjarna

• 410 orodij & priprav (2021)

• Orodja do 40 ton

• 300 zaposlenih na dveh lokacijah (2021)

240 tlačnih orodij 110 vpenjalnih priprav60 obrezilnih orodij



Trajnostni razvoj

• Okoljska odgovornost

- Strategija za CO2 nevtralno proizvodnjo

- „Zero waste“ projekti

- Poudarek na recikliranih materialih

- Spremljanje vseh emisij

• Družbena odgovornost

- Stalno usposabljanje zaposlenih

- Brez zaposlovanja preko agencij

- Sodelovanje s šolami

- Aktivnosti v lokalni skupnosti

• Ekonomska odgovornost

- Skrb za dolgoročne poslovne odnose

- Programi za nenehne izboljšave

- Finančna moč (ocena D&B 5A1)

CO2 nevtralna proizvodnja do leta 2030



• več kot 70 let izkušenj

• lastne raziskave in razvoj ter lastna orodjarna

• prilagodljive proizvodne zmogljivosti

• ravna hierarhija – hitre odločitve

• polna podpora od izdelave prototipov do serijske proizvodnje

• visoke naložbene zmogljivosti in možnosti širitve

LTH Castings – imamo VSE NA ENEM MESTU ... 

... in smo PRVA IZBIRA ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST



UPRAVLJANJE IN RAZVOJ KADROV



PRILOŽNOSTI ZA BODOČE DIJAKE

ZAPOSLITEV

KADROVSKE 
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VAJENIŠTVO
OBVEZNA 
PRAKSA

ŠTUDENTSKO 
DELO



PRILOŽNOSTI ZA BODOČE DIJAKE

• eden izmed večjih gorenjskih in slovenskih 

štipenditorjev

• več kot 200 štipendistov v zadnjih 12 letih

• v ŠL 2022/2023 razpisanih novih 29 

kadrovskih štipendij 

(8 oblikovalec kovin-orodjar, 12 strojni tehnik)

KADROVSKE 
ŠTIPENDIJE



PRILOŽNOSTI ZA BODOČE DIJAKE

• v ŠL 2021/2022 aktivnih 20 vajencev

• za ŠL 2022/2023 razpisanih 8 vajeniških 

učnih mest 
(oblikovalec kovin-orodjar)

• učni center v obratu Orodjarna na Trati

VAJENIŠTVO



PRILOŽNOSTI ZA BODOČE DIJAKE



PRILOŽNOSTI ZA BODOČE DIJAKE

• verificirana različna učna mesta

• več kot 140 usposobljenih mentorjev

• cca 70 dijakov in študentov letno

OBVEZNA 
PRAKSA



PRILOŽNOSTI ZA BODOČE DIJAKE

• priložnost za dolgoročno sodelovanje

• možno delo na različno zahtevnih delovnih 

mestih

• pogoj: starost 18 let (izjema štipendisti)

ŠTUDENTSKO 
DELO



KAJ V LTH CASTINGS DELA …

1. ročna obdelava - končna obdelava gravurnih delov, montaža orodja in preizkus funkcionalnosti orodja;

2. klasične obdelave – rezkanje, struženje, žaganje, brušenje: osnova za spoznavanje tehnologij na

področju orodjarstva;

3. CNC rezkanje in struženje - tehnološko zahtevna operacija, ki zahteva širok spekter znanj;

4. EDM in WEDM (erozijska) obdelava - specifična tehnologija odvzemanja materiala pri zahtevnih oblikah

(npr. rebrih);

5. lasersko printanje – lasersko navarjanje kovinskih materialov za namen izdelave gravurnih vložkov;

6. Merjenje ATOS – optično merjenje obdelovancev;

7. toplotna obdelava (kaljenje) manjših delov – obdelava, s katero material utrdimo na želeno trdoto;

8. vzdrževanje in popravilo orodij – popravila orodij po in med serijskim litjem.

Oblikovalec kovin - orodjar



KAJ V LTH CASTINGS DELA …

Oblikovalec kovin - orodjar



KAJ V LTH CASTINGS DELA …

Strojni mehanik

1. Postavitev novih strojev in naprav

2. Remonti CNC obdelovalnih strojev

3. Remonti livarskih strojev

4. Selitev strojev 

5. Pomoč v redni proizvodnji



KAJ V LTH CASTINGS DELA …

Strojni tehnik

1. Orodjar

2. Vzdrževalec strojev in naprav

3. Operater CNC strojev

4. Merilec

5. Urejevalec strojev

6. Delovodja



V kolikor se v prihodnosti vidite kot naš štipendist, vajenec, praktikant ali sodelavec, 

potem hitro oddajte prošnjo na naši spletni strani 

https://www.lthcastings.com/priloznosti.

KONTAKTNI PODATKI IN PRIJAVE

Sabina Mohorič

Tel. št.: 04 51 12 552

E-mail: sabina.mohoric@lthcastings.com

https://www.lthcastings.com/priloznosti



