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časopisa Metal 24 smo natisnili 
letos. V branje smo vam ponudili 

126 prispevkov 40 različnih piscev.

IZVODOV 7.700 

naših sodelavcev je obdaril dedek Mraz, 
odkar nas vsako leto obišče; letos 271 

otrok, 247 v letu 2015 in 258 v letu 2014.

OTROK776 

V uvodnem delu je glavni direktor Andrej Gradišnik predsta-
vil ključne poudarke strategije, prezentacijo smo zaključili s 
konstruktivno diskusijo. V nadaljevanju smo predstavili načrt 
naložb za leto 2017 in obseg načrtovanih naložbenih projek-
tov (nova peč VAR kot del obsežnejšega strateškega projekta 
specialne metalurgije, investicijska vlaganja v dodatne ogrevne 
zmogljivosti in kapacitete toplotne obdelave v Valjarskem ter 
Kovaškem programu, projekt nove odpraševalne naprave v 
Jeklarni, zamenjava livnega žerjava, druge naložbe). Zaključili 
smo s podrobno predstavitvijo načrta investicijskega vzdrževa-
nja, velikih popravil, remontov in načrta rednega vzdrževanja. 

Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo Skupine SIJ, je 
poudaril, da se v Skupini SIJ dobro zavedajo dinamičnos-

 î SREBRNI EVROPSKI  
ENERGETSKI MENEDŽER

Med nami so sodelavci, ki niso v ospredju, ko 
se je treba promovirati. So pa v ospredju, ko 
so pomembni strokovnost, znanje in dejanski 
dosežki. Tak je naš sodelavec Kristijan Plesnik, in 
kot takega ga je prepoznala tudi Evropa.

Kristijan je v Berlinu na osmi mednarodni konferenci EUREM 
prejel srebrno evropsko nagrado v kategoriji velikih podjetij. 
Nagrada je stranski rezultat uspešno zaključenega študija 
za evropskega energetskega menedžerja, sklenjenega z 
večkrat nagrajenim projektom Koristna izraba odvečne 

toplote peči UHP za namene daljinskega ogrevanja. Projekt 
ni bil samo strokovni izziv, temveč je tudi velik dosežek pri 
usklajevanju različnih vidikov deležnikov.

Na vprašanje, kaj mu pomeni ta nagrada, je bil odgo-
vor preprost: »Največ šteje potrditev, da smo zadostili tudi 
zahtevam evropske strokovne javnosti.«

jože.apat@metalravne.com

ti trenutnih gospodarskih gibanj, kljub temu pa z veliko 
pozornostjo snujejo dolgoročnejši pogled. Predstavljene 
strategije bodo deležne večjih ali manjših popravkov, novo 
srečanje pa načrtujejo v začetku februarja 2017.

janez.krajnc@metalravne.com
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V prostorih Izobraževalnega centra SIJ smo 
29. novembra upravi Skupine SIJ predstavili 
načrt naložb in vzdrževanja za prihodnje 
leto ter strategijo za nadaljnje desetletno 
obdobje. Prisoten je bil tudi predsednik 
nadzornega sveta SIJ Andrej Zubitskiy.

 î NAČRT NALOŽB IN VZDRŽEVANJA ZA LETO 2017  
TER STRATEGIJA ZA OBDOBJE 2017–2027

 Iz rubrike To smo mi: 
člani uredniškega odbora, 
nabrani iz vseh kotičkov 
našega podjetja, si nenehno 
prizadevamo za čim boljšo 
obveščenost bralcev.

Po predstavitvah je sledil ogled preteklih, uspešno 
zaključenih naložb v Jeklarni in Kovačnici.

Kristijan Plesnik 
(drugi z leve) je 
nagrado prejel 
na konferenci 
EUREM v Berlinu.

smo skupno stari vsi zaposleni v SIJ Metalu 
Ravne, rojstni dan na zadnji dan leta,  

31. 12., imajo štirje zaposleni,  
1. 1. pa praznujeta dva sodelavca. 

LET43.535 

 î OBDARIL NAS JE DEDEK MRAZ
Palčki in snežinka so nam predstavili, kako preživijo 
dan in kako pomagajo dedku Mrazu zavijati darila. 
S skupno pesmico smo priklicali dedka Mraza in ta 
nas je razveselil s polnim košem daril.

Več fotografij je na voljo na Yammerju (www.yammer.
com/sij.si/#/home). Vpišite se, če se še niste. 

monika.zvikart@metalravne.com
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za vsak danobvestila

irena.praznik@metalravne.com

Da novoletne zaobljube ne bodo  
ostale zgolj želje na papirju:

1. NE POSKUŠAJTE VSEGA HKRATI
 Zastavite si stvarne cilje in jih 

časovno opredelite. Cilji naj bodo 
dosegljivi in merljivi, velike cilje 
razbijte na manjše. 

2. NAREDITE SI NAČRT
 Načrt naj bo pripravljen tako, da 

ga bo preprosto začeti, izvajati 
in zaključiti. Obesite ga na vidno 
mesto.

3. POIŠČITE PODPORO
 O zaobljubi se pogovorite s 

prijatelji in družinskimi člani. 
Prosite jih, naj bodo iskreni z 
vami ter naj vam na poti do cilja 
pomagajo in vas spodbujajo. 

4. NE OBUPAJTE 
 Normalno je, da boste doživeli 

vzpone in padce. Obnovite 
zaobljubo in nadaljujte. 

5. NAGRADITE SE
 Če boste pridno sledili svojemu 

načrtu in dosegali želene rezultate, 
je prav, da se tudi malo razvajate. 

6. PREDVSEM PA: VERJEMITE VASE
 In v to, da ste novoletno zaobljubo 

sposobni uresničiti – do konca!
monika.zvikart@metalravne.com

 î NOVO LETO –  
NOV ZAČETEK!?

 î PROIZVODNJA V NOVEMBRU
Tudi novembra smo nadaljevali dobro delo, 
vseeno pa v popolnosti nismo izpolnili vseh 
ciljev. Dosegli smo zelo visoko proizvodnjo na 
EPŽ (preko tisoč ton), v Kovačnici smo na kovanju 
drugič v zgodovini SIJ Metala Ravne presegli 
količino pet tisoč ton.

Že vse leto se soočamo z ozkimi grli, predvsem pri pobolj-
šanju tako v Kovačnici kot tudi v Valjarni. Na trgu v tem 
trenutku pač enostavnih naročil ni več ali pa so nedobič-
konosna, zato moramo optimalno obvladovati ozka grla. Za 
zdaj nam to v SIJ Metalu Ravne uspeva, gotovo pa imamo 
še nekaj rezerve, ki jo bomo morali izkoristiti prihodnje leto, 
ko situacija ne bo nič manj zahtevna. Smo pa zaostali za 
načrtom odpreme predvsem v Valjarskem programu, ven-
dar je zelo pomembno, da smo odpremo zaključili bistveno 
hitreje kot prejšnje mesece. V Valjarskem programu bo 
treba nadaljevati obvladovanje neuspele proizvodnje. De-
cembra moramo popolnoma sanirati to stanje in odpremo 
zaključiti kak dan pred koncem leta. 

alojz.buhvald@metalravne.com

 î DELAM NA PRAZNIK –  
KAJ DOBIM PLAČANO?

Za delo na praznik zaposlenemu pripada plačilo 
kot za vsako redno delo (skupaj s pripadajočimi 
dodatki), poleg tega pa še dodatek za praznično 
delo, kot določa 47. člen podjetniške kolektivne 
pogodbe (PKP). 

Za delo na praznik (preračunano na en praznični dan) do-
bimo plačano:

• redno delo (VP = 010) – 8 ur
• dodatek za pogoje dela,  

če nam pripadajo (VP = 071–074) – za 8 ur
• dodatek za delovno dobo (VP = 080) – za 8 ur
• dodatek za praznično delo (VP = 210) – za 8 ur
VP pomeni vrsto plačila, prikazano na plačilni kuverti. 
Zneski za redno delo, pogoje dela in delovno dobo so 

na plačilni kuverti prikazani za ves mesec skupaj, zato jih 
je treba preračunati na osem ur.

Dodatek za praznično delo se izključuje samo z dodat-
kom za nedeljsko delo, zato nam drugi dodatki pripadajo. 
Torej, če delamo na praznik ponoči, smo upravičeni še do 
dodatka za nočno delo.

miran.kopmajer@metalravne.com

 îMETALOV  
NOGOMETNI TURNIR

V soboto, 19. novembra, smo uspešno izvedli 
tradicionalni turnir v malem nogometu, že 14. po 
vrsti. Pomerilo se je šest ekip in v zdravem duhu 
ferpleja odigralo vse tekme brez poškodb. Dve 
ekipi sta zaradi delovnih obveznosti žal morali 
odpovedati nastop.

Najboljša je bila ekipa Adjustaže iz Valjarne, ki je pokazala 
veliko znanja in angažiranosti. Na drugo mesto se je uvrstila 
ekipa EPŽ-Jeklarna, obrata sta tokrat združila moči in fantje 
so odigrali kot en tim. Tretja je bila ekipa MOK, četrta ekipa 
KTO, peta ekipa Jeklovleka in šesta ekipa Ravne Systems 
– Noži 1 (so pač še mladi po stažu družbe). 

Pokal za ferplej je prejela ekipa Noži 1. Naj strelec je 
bil Davorin Frlež iz ekipe KTO, naj vratar pa Boštjan Filip 
iz Adjustaže.

Športni dogodki so zelo koristni za zdravje in krepitev 
telesa, obenem pa ob trdem delu pripomorejo delavcu k 
boljši sprostitvi in mentalnemu zdravju. Zato se zahvalju-
jemo vodstvu in glavnemu direktorju Andreju Gradišniku 
za podporo k uspešni izvedbi turnirja.

Se vidimo prihodnje leto!

Damjan Kalčič - Kalči | Dkalci@gmail.com

Iskreno čestitamo!

20 let: MIRKO KOTNIK iz Valjarskega programa in VESNA PEVEC iz Prodaje. | 30 let: IVAN VUŠNIK iz 
Kovaškega programa. | 40 let: MIROSLAV GORENŠEK iz Vzdrževanja in DUŠAN POSEDI iz Logistike.

z nami že ... november 2016

Čestitke in pohvala vsem igralcem za 
prijetno druženje in borbene tekme! 

 î KAKO SE ZAŠČITITI PRED 
EPIDEMIJO VIRUSOV TIPA 
CRYPTOLOCKER

Virusi tipa Cryptolocker se samodejno razpošljejo iz 
okuženega računalnika s priponkami elektronskih 
pošt ali sporočil na facebooku. Ko kliknemo na 
priponko, s tem okužimo računalnik, virus pa nam 
zakodira vse dokumente na računalniku.

Ko svoje delo konča, nas 
obvesti, da so dokumenti 
zakodirani, in zahteva od 
nas visoko odkupnino (vir: 
www.racunalniske-novi-
ce.com).

Službeni računalniki 
imajo datoteke v skupnih 
in zasebnih mapah, ki so 
shranjene na strežnikih. 

Te datoteke se arhivirajo in v primeru okužbe računalnika se 
lahko zaklenjene datoteke povrnejo iz arhiva. Za datoteke, 
ki pa se nahajajo na pogonu D, služba informatike ne zago-
tavlja arhiviranja. To pomeni, da bodo vse okužene datoteke 
na pogonu D ostale zaklenjene in podatki bodo izgubljeni.

Zato ne odpirajte sumljivih priponk v sporočilih, še po-
sebno če so te tipa EXE!

uros.glavar@sij.si

Če dobite tako sporočilo, 
je vaš računalnik okužen.

Novoletne zaobljube so želje, ki izražajo, kaj 
želimo v novem letu spremeniti, doseči in 
izboljšati. Na vrhu lestvice se nahaja zaobljuba 
»shujšati«, sledijo »biti bolj organiziran«, 
»privarčevati«, »uživati življenje«, »biti telesno 
aktiven«, »prenehati kaditi«, »se zaljubiti« in 
»preživeti več časa z družino«. 

Kako pa je z njihovo uresničitvijo? Dobra tretjina ljudi jih 
neha izpolnjevati že v prvih dveh tednih, po enem mese-
cu se zaobljub drži še 64 odstotkov posameznikov, po 
šestih mesecih pa manj kot polovica. Do konca leta je 
tako uresničenih le osem odstotkov novoletnih zaobljub. 

2017

NOVOLETNE 
ZAOBLJUBE

POPRAVEK | V prejšnji številki smo v prispevku Za OŠ Juričevega Drejčka smo zbrali 2.320 evrov napačno 
navedli, da je bil Samo Jenič najboljši ravenski tekač na 21 kilometrov. To je bil namreč Tadej Grilc, kontrolor ka-
kovosti v Kovačnici, ki se je s časom 1:14:01 uvrstil na absolutno 11. mesto. Iskrene čestitke! 

monika.zvikart@metalravne.com
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vrstice za varnost in zdravje

trendi v jeklarstvu

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

 î OGLJIKOV MONOKSID – TIHI UBIJALEC
Od 1. 1. 2017 bo zakonsko predpisana 
namestitev detektorjev ogljikovega 
monoksida (CO) v prostorih s kurilnimi 
napravami, ki zajemajo zrak iz prostora.

CO, ki se tvori ob nepopolnem izgorevanju, je 
izredno strupen plin, brez barve, vonja in oku-
sa. S človeškimi čutili ga ne moremo zaznati. 
Veže se na krvni hemoglobin in preprečuje 
prenos kisika do celic. Nevaren je že v majhnih 
koncentracijah, in sicer je že pri 0,04 odstotka 
(40 ppm) CO v zraku po treh urah ogroženo 
življenje, pri 0,08 odstotka (80 ppm) CO pa se 
pojavijo vrtoglavica, slabost, nezavest ter po 
dveh do treh urah smrt. 

V SIJ Metalu Ravne imamo zaradi nevar-
nosti zastrupitve s CO in CH4 ali zaradi prenizke 
vsebnosti kisika v zraku prenosne in name-
ščene stabilne merilnike teh plinov. Detektor 
CO nas v primeru presežene koncentracije CO 
z zvočnim signalom opozori ter nam omogoči 
pravočasen umik na varno. Signale teh instru-
mentov vzemimo resno in pravilno ukrepajmo! 

Tudi doma obstaja nevarnost zastrupitve s 
CO tam, kjer se uporablja peči ali grelnike vode 
na trdno gorivo, olje, zemeljski plin, pri skla-
diščenju lesenih peletov in uporabi motorjev z 
notranjim zgorevanjem. Poskrbeti moramo za 
redno vzdrževanje in pregled kurilnih naprav 
in jih pravilno uporabljati.

slavko.ferk@bvd-ravne.si,  
stanko.petovar@metalravne.com

AMPCO PITTSBURGH 
• SPLET: www.ampcopgh.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1929
• LOKACIJA: Pittsburgh, ZDA ter lokacije po svetu
• DEJAVNOST: proizvodnja valjev, plošč,  

tuljav in črpalk 
• CILJ: ostati vodilni proizvajalec valjev v svetu  

ter pomemben proizvajalec drugih izdelkov

Ko slišimo besedo valj, pomislimo na ravnanje, 
valjanje pločevine in jeklenih profilov  ter drugih 
materialov v različnih industrijah. Redko kdaj 
pomislimo, da so valji, ki jih uporabljajo za 
izdelavo pločevine za avtomobilsko industrijo, 
ali valji, ki jih uporabljajo za valjanje aluminijaste 
folije, pa tudi valji za valjanje zlata izdelani iz 
našega materiala.

Podjetje Akers Valji Ravne je od letošnje pomladi del Sku-
pine AMPCO s sedežem v Pittsburghu v ZDA. Skupino 
sestavljata dva različna proizvodna segmenta, eden od 
njiju je proizvodnja kovanih in litih valjev (del te je Union 
Electric in s tem podjetje Akers Valji Ravne). V drugem se-
gmentu se ukvarjajo s proizvodnjo tuljav za elektrarne in 
črpanje nafte ter s proizvodnjo avtomobilov in ogrevalnih 
ter ohlajevalnih sistemov. 

Trenutno je skupina vodilni proizvajalec valjev v svetov-
nem merilu. Na področju kovanih valjev so v podjetju Akers 
Valji Ravne edini proizvajalci v skupini, ki izdelujejo valje za 
različne aplikacije, od hladno do toplo valjenje pločevine, 
in tudi valje za valjanje aluminija in različnih barvnih kovin. 
Prisotni so na vseh svetovnih trgih in izvažajo valje v 50 
držav. Okoli 75 odstotkov vseh valjev, ki jih bodo proizvedli 
letos, bo izdelanih iz našega jekla. Podjetje je letos eden 
izmed naših največjih kupcev.

Preostale proizvodne enote skupine so locirane v ZDA, 
Evropi in na Kitajskem. Prepoznavne so po celoviti prisotno-
sti na svetovnem trgu, tehnični podpori kupcem ter razvojno 
naravnanem asortimentu vseh vrst valjev.

vesna.pevec@metalravne.com
janez.plohl@metalravne.com

 î OD JEKLA DO ZLATA

Od 3.600 ton odpremljenih izdelkov jih je okoli  

2.000 ton mehansko obdelanih (približno 55 odstotkov). 

V okviru projekta Izboljšanje videza izdelkov smo se kovači pred poletjem 
zavzeto lotili mnogih aktivnosti za lepši videz naših izdelkov. Prvi rezultati 
so že vidni, zato smo še bolj zagnani za dosego končnega cilja. 

Pri mehansko obdelanih izdelkih smo popol-
noma opustili transport z vezno žico, upo-
rabljamo transportne trakove, verige in ma-
gnete. Kjer ni mogoče uporabiti magnetov, 
zaščitimo robove z vogalniki. Dno in ročice 
transportnih palet smo zaščitili z lesom. Pri 
nakladanju uporabljamo lesene podlage. Po 
razrezu s tračno žago obrobkamo čelne ro-
bove. V Špedicijo odpremljamo le očiščene 

izdelke (brez napisov, »špen«, prahu, emulzije …). Na čelno stran izdelka na-
mestimo ročno izpisano nalepko, ki jo v Špediciji zamenjajo z nalepko s kodo 
QR, ker še nimamo lastnega tiskalnika teh kod. Površino naših izdelkov smo 
poskusili čistiti s suhim ledom. Žal nismo dosegli pričakovanih rezultatov. 

Ciljev imamo še precej. Nabavo tiskalnika kod QR. Zaščito robov vseh me-
hansko obdelanih palic. Nadomestitev jeklenega traku za povezovanje robnikov 
s trakovi iz poliestra, na katerih bo naš logotip. Za zaščito pred korozijo bomo 
odkovke poskusili zavijati v zaščitno folijo VCI. Iščemo najboljši način zaščite 
robov ploščatih in kvadratnih profilov. Čakata nas izziv barvanja in oljenja iz-
delkov ter končna odprema iz Kovačnice. 

zdravko.mlakar@metalravne.com

 î IZBOLJŠANJE VIDEZA ODKOVKOV

Od tega je približno 40 ton zahtevnih mehansko  
obdelanih odkovkov.

Uporabljamo 
tudi prenosne 
merilnike  
vsebnosti 
kisika in CO  
v zraku.

GfG merilnik 
CO je instaliran 
ob UHP elektro 
obločni peči.

Z učinkovitim upravljanjem proizvodnega miksa, 
optimizacijo stroškov ter povečano količinsko prodajo je 
Skupina SIJ tudi v negativnih tržnih razmerah ob cenovnih 
pritiskih dosegla dobre rezultate v obeh dejavnostih 
skupine, osrednji – metalurški in prehrambni.

Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila 637,9 
milijona prihodkov od prodaje, kar je 20,6 odstotka več kot v enakem 
lanskem obdobju, in dosegla čisti poslovni izid v višini 28,5 milijona 
evrov. V metalurški dejavnosti so prihodki od prodaje v prvih de-
vetih mesecih znašali 487 milijonov evrov. Dosežena EBITDA 61,3 
milijona evrov pomeni 10-odstotno rast v primerjavi z enakim ob-

dobjem lani. Krepko nad globalnim povprečjem panoge ostaja tudi 
marža EBITDA v višini 12,6 odstotka. Na uspešno izvajanje stra-
tegije povečevanja deleža proizvodov z visoko dodano vrednostjo, 
vključno s končnimi jeklarskimi izdelki, kaže 10,1-odstotna rast 
kazalnika EBITDA/tono.

Odlivi za naložbe so se v primerjavi z enakim obdobjem lani 
povečali za 38 odstotkov, na 62,9 milijona evrov, predvsem zaradi 
že zagnane naložbe v novo linijo za toplotno obdelavo in naložbe 
v napravo AOD v družbi SIJ Acroni. Vrednost obeh naložb presega 
60 milijonov evrov. 

monika.zvikart@metalravne.com 
Vir: Poslovanje Skupine SIJ v obdobju januar–september 2016, www.sij.si

 î USPEŠNO POSLOVANJE SKUPINE SIJ V  
PRVIH DEVETIH MESECIH LETA 2016

EBITDA pomeni poslovni izid pred obrestmi, 
davki in amortizacijo in je pokazatelj uspešnosti 
poslovanja. Marža EBITDA je kazalec, ki omogoča 
primerjavo poslovanja s konkurenčnimi družbami. 
Višja marža pokaže, da je podjetje uspešnejše in 
dobičkonosnejše od drugih podjetij. 

1-9 2015

55,9
82,5

1-9 2016

12,9
10,6

EBITDA  
(v mio EUR)

EBITDA  
marza (v %)

Skupina SIJ: EBITDA (v milijonih evrov)  
in EBITDA marža (v odstotkih)
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

3. SVOJ PEČAT JE PUSTIL
»Mislim, da sem ga pustil v NK Fužinar, pri treniranju članov.«

1. 
2. PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI

»Sodelavci se dobro razumemo, v izmeni je dobra delovna klima. 
Cenim zavzetost in poštenost pri sodelavcih.«

ČAR NJEGOVEGA DELA
»Vse delo v Valjarskem programu je timsko, to mi je blizu, tako je tudi 
pri nogometu.«

Nika Podvinskega je leta 1995 nogomet pripeljal iz Brežic na Ravne na Koroškem, kjer je 
ostal. V eni osebi je valjavec I na srednji in lahki progi v Valjarskem programu, trener v 
NK Fužinar in vodja nogometne ekipe SIJ Metal Ravne na prireditvah Dan metalurga.

Vztrajnost, trma in doslednost – to je Nikov življenjski moto. Uspeva mu kombinirati štiriizmensko 
delo, treniranje nogometa štiri- ali petkrat na teden in družinsko življenje. Šport ga spremlja že od 
malih nog in brez njega si ne predstavlja življenja. 

mirjana.okrogelnik@metalravne.com
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 î NIKU PODVINSKEM – VALJAVCU I  
NA SREDNJI IN LAHKI PROGI

Z informacijami smo vsi močnejši. Zato je naš glavni cilj, da do 
naših bralcev pride čim več informacij in da bi bralci Metal 24 
resnično vzeli za svojega.«

Tako kot smo si med sabo različni, je različno tudi naše delo. A to nam pomaga, da lažje pokukamo v vsak 
kot našega podjetja. Stanko, ki ima Jeklarno v malem prstu, in Silva iz Valjarne, ki je vedno polna idej, v 
zasebnem življenju pa športnica, vedno med prvimi oddata članke. Zdravko nas s svojim sveže odkritim 
talentom hudomušnega pisca vedno bolj navdušuje, njegove izjave pa mnogokrat dodobra nasmejejo. 
Tudi Bojan, ki ima na Vzdrževanju vedno polne roke dela, zelo rad poprime za pero. Katja iz Nabave in 
Vesna s Prodaje cenita zdrav in aktiven slog življenja in nas s svojimi idejami večkrat usmerita v pravo 
smer. Tu je še Jože, ki požira knjige o življenjskih modrostih kot za stavo in je zaprisežen gorski vodnik. 
Polona z ogromno energije modro skrbi za naše kadre. Najmlajša pa sta Ina, ponosna mama malega 
Bineta, in Blaž, ki s širokim znanjem in smelostjo veliko obeta. Jaz, v osnovi prevajalka, pa z novim le-
tom prepuščam izvršno urednikovanje naši izvrstni novi sodelavki Moniki, ki bo z bogatim znanjem in 
izkušnjami poskrbela, da bo Metal 24 še zanimivejši. Objem vsem in srečno 2017!

melita.jurc@metalravne.com

Smo člani našega uredniškega tima in za sabo imamo že sedem številk Metala 24, ki 
so nas v tem času tesneje povezale. Na rednih mesečnih sestankih skrbno tehtamo 
vsebine, smo dobri poslušalci in srčno upamo, da nas radi berete.

 î Z VAMI IN ZA VAS – ZA BOLJŠI PRETOK INFORMACIJ

Melita Terglav, strokovna delavka 1
»V prihajajočem letu si kakšnih posebnih ciljev ne zas-
tavljam, saj sem za zdaj vse večje cilje, ki sem jih 
imela, že izpolnila letos in v preteklih letih. Imam pa 
ob vsakem novem letu seveda žejo, da bi vsi v družini 
ostali zdravi, da bi otroci dosegli svoje cilje ter da bi se 
med svojimi sodelavci še naprej tako dobro počutila in 
z njimi sodelovala.«

blaz.suler@metalravne.com

Damijan Zdovc, laborant jedkalec
»Ob novem letu se pojavijo cilji, ki so pa po navadi bolj 
ali manj nedosegljivi, ker se pač vse vrti okoli denarja, 
tega pa nikoli ni dovolj. Manjše želje, ki se med letom 
pojavijo, pa sproti uresničujem, kolikor se pač da. Zani-
mivejše vprašanje bi bilo: 'Kaj si ob novem letu želite?' 
Ja, tega je pa veliko.«

Mag. Darja Oblak, raziskovalna inženirka 1
»Nastopa novega leta ne doživljam kot konec nečesa 
in začetek nečesa novega. Cilji, ki jih sicer imam, so 
dolgoročnejši in niso vezani na koledarsko leto. Že nekaj 
let pa ob novem letu svojim bližnjim in sebi zaželim, naj 
bo naslednje leto za nas tako dobro, kot je bilo minulo, 
in bo vse v najlepšem redu.«

Iz daljne, mrzle Božičkove dežele se je njegov škrat prikradel 
na oddelek za kontrolo in razvoj, kjer je tri delavne in marljive 
uslužbence povprašal po njihovih ciljih, ki si jih zadajo ob novem 
letu, in izvedel, ali se jim ti v večini primerov uresničijo ali ne.

 î BOŽIČEK URESNIČUJE TUDI CILJE,  
KI SI JIH POSTAVIMO?

Andrej Gradišnik, glavni direktor

Hvala za vaš prispevek, 
da je za nas leto 
2016 uspešno. Ob 
prihajajočih praznikih 
vam želim miru 
in zadovoljstva. 
Naberimo si moči 
in volje, da tudi 
leto 2017 skupaj 
naredimo uspešno!«

Iztekajoče se leto je bilo s tržnega vidika za nas proizvajalce orodnih in speci-
alnih jekel dolgega programa zahtevno in naporno. Kar precej naših direktnih 
konkurentov, še posebno tistih z zmogljivostmi za kovanje, se je soočalo s 
pomanjkanjem naročil. Ni jim uspelo zapolniti vseh proizvodnih kapacitet, 
delali so v skrajšanem delovnem času in uvajali varčevalne ukrepe. Tudi nam 
ni bilo z rožicami postlano, a smo spričo naše prilagodljivosti, prizadevnosti 
in vztrajnosti vendarle polno obratovali. Ob znatno zahtevnejši proizvodni 
strukturi in posledično pojavu ozkih grl v proizvodnji smo proizvedli približno 
štiri odstotke več kot v letu 2015. Kljub upadu prodajnih cen se naš poslovni 
izid ni poslabšal. Še enkrat se je pokazalo, da se ravno v težkem poslovnem 
obdobju in okolju, ko se je za uspeh treba še posebno potruditi, ločijo dobri 
od povprečnih in slabih. Bodimo ponosni na to, kar nam je skupaj uspelo v 
letu 2016. Pred nami je novo koledarsko in poslovno leto, 
v katero bomo vstopili odločeni, da bomo ne glede na 
okoliščine boljši od naše konkurence. To nam bo omo-
gočalo, da bomo pridobivali naročila in dosegali cilje, 
ki si jih bomo postavili. Ob tem pa je pomembno tudi 
to, da ujamemo enakomeren, a dovolj hiter poslovni ri-
tem skozi dneve, tedne in mesece leta. To nam bo dalo 
potreben delovni mir, omogočilo enakomerno odpremo, 
varnost in ponovljivo kakovost.

 î USPEH NE PRIDE SAM OD SEBE


