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 Iz rubrike To smo mi:  
za hojo po Jeklarni se je 
treba učiti eno leto, za 
izdelavo jekla pa več let.

monika.zvikart@metalravne.com

v oddelku Vzdrževanja ni bilo delovne nezgode, 
leta 2016 vseh 366 dni. Skupaj z ostalimi 

ocenjevanimi kazalniki so naši vzdrževalci 
zmagovalci kampanje Znamo varno, zmoremo 

zdravo na lokaciji Ravne na Koroškem.

DNI385

smo ulili v letu 2016 in s tem postavili 
absolutni rekord Jeklarne. Proizvodnjo 
leta 2015 smo presegli za 5 odstotkov.

TON INGOTOV 
126.573 

in 122 novih izdelkov smo razvili za naše 
kupce v letu 2016, to je 1 jeklo in 20 izdelkov 
več kot leto poprej. S tem potrjujemo svojo 

razvojno naravnanost, zagnanost in energijo.  

NOVIH JEKEL 9

n
o

vi
ce

Naše delovanje v letu 2016 so strokovnjaki BUREAU VERITAS 
presojali še po starem standardu ISO 9001/2008. Hkrati pa 
so presojevalci presojali skladnost prehoda delovanja pod-
jetja z zahtevami novega standarda ISO 9001/2015. Njihova 
ugotovitev je, da je sistem kakovosti vzpostavljen in skladen 
z novimi zahtevami. Osnova je dobra, delovanje sistema pa 
bo presojano v naslednji kontrolni presoji. S tem formalno 
prehajamo na nove zahteve standarda ISO 9001:2015. 

Kako naprej? Za uspešno obvladovanje sprememb in 
uvajanje novih postopkov ter orodij kakovosti je v novem 
standardu posebej poudarjena zaveza voditeljev. Prav vo-

ditelji s svojimi dejanji in zgledom omogočajo, da so siste-
mi vodenja učinkoviti, da organizacije dolgoročno uspešno 
poslujejo ter da kakovost ni le črka na papirju, temveč jo 
organizacije in njeni deležniki tudi živijo. Torej v prihodnje v 
ospredje vse bolj vstopa sposobnost voditeljstva, ko način 
vodenja in vključevanja zaposlenih ter kultura v organizaciji 
omogočajo njeno optimalno delovanje za uresničitev stra-
tegije ter posledično uspešno poslovanje.

brane.kecek@metalravne.com  
bernarda.breznik@metalravne.com

Vsem sodelavcem se zahvaljujemo za odlično opravljeno delo in hkrati čestitamo za dosežen uspeh. 

 î USPEŠNO SMO OPRAVILI ZUNANJO  
PRESOJO SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI

Eden izmed pomembnejših v Jeklarni doseženih ciljev je bil 
optimirati proizvodni proces, ki bo omogočal višjo produk-
tivnost in nižje specifične porabe. Učinkovitost jeklarskega 
procesa se odraža v TAP to TAP času (času od začetka 
proizvodnje ene šarže do začetka proizvodnje druge šar-
že) celotne Jeklarne. V letu 2016 smo predvsem v drugi 
polovici leta dosegali dober trend. Povprečni doseženi TAP 
to TAP čas je znašal 121 minut. V januarju 2017 je s 113,7 
minute bil dosežen absolutni rekord, ki je omogočil, da 

smo za dobrih 10 odstotkov presegli operativni plan litja. 
Doseganje kratkih TAP to TAP časov bo v letu 2017 eden 
izmed osrednjih ciljev podjetja za dobro oskrbo Kovaškega 
in Valjarskega programa, doseganje nizkih stroškov izde-
lave jekla, nadomeščanje nepredvidenih izpadov osnovnih 
agregatov in posledično pogoj za naše uspešno delo ter 
dobre poslovne rezultate.

andrej.gradisnik@metalravne.com

Spoštovani jeklarji, direktor Marko Šuler in vsi 
drugi, ki ste pripomogli k doseženemu rekordno 
kratkemu TAP to TAP času v Jeklarni, čestitke in 
zahvala za dobro organizirano in izvedeno delo v 
mesecu januarju! 

 î V JEKLARNI DOSEGLI 
REKORDNO KRATEK  
TAP TO TAP ČAS

V obeh moških kategorijah sta na najvišjo stopničko stopila 
Bojan Trost in Hinko Pepevnik, oba iz Kovaškega programa, 
Branka Novak iz Računovodstva pa je v ženski konkurenci 
dosegla tretje mesto. Čestitke tudi vsem preostalim smu-
čarjem, ki so se spustili po beli strmini, navijačem pa zah-
vala za glasno spodbujanje. 

monika.zvikart@metalravne.com

Na SIJ Zimskih igrah so bili naši sodelavci v 
konkurenci 80 veleslalomistov med najboljšimi.

Od leve: Bojan Trost, Branka Novak in Hinko Pepevnik.

 î SMUČALI SMO SIJAJNO

Ekipa jeklarjev ob predstavitvi TAP to TAP časov.
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za vsak danobvestila

 î POSTANI MENTOR!
Iščemo izkušene strokovnjake, pozitivno 
naravnane, komunikativne, potrpežljive in 
prekaljene sodelavce. Take, ki radi delate z 
ljudmi, cenite znanje in ga želite prenašati na 
nove sodelavce in praktikante. Prijavite se! 
Postanite mentor!

Zavedamo se, da imamo v naši družbi veliko sodelavcev 
z bogatimi izkušnjami in ogromno znanja, ki bi ga lahko 
prenašali na druge. V Skupini SIJ zato uvajamo prenovljen 
mentorski program za prenos znanja in usposabljanje na 
delovnem mestu in k sodelovanju vabimo vse, ki ste že 
ali si želite postati mentorji. Naj vas ne skrbi, pri tem vam 
bomo zagotovili vso podporo, vam omogočili usposabljanja 
za razvoj mentorskih veščin in izobraževanja za sledenje 
novostim v stroki. Za uspešno mentorsko delo vas bomo 
tudi finančno nagradili.

Pridružite se Marjanu in drugim mentorjem Skupine SIJ! 
V dobri družbi boste pomagali sodelavcem do varnejšega 
in uspešnejšega dela, hkrati pa razvijali svoje strokovne 
in vodstvene potenciale. Prijavite se na razpis, ki ga naj-
dete na moj.sij.si/za-zaposlene/ic in na oglasnih deskah.

janja.rakovec@sij.si

1. SKUPAJ DEFINIRAMO PROBLEM
 Jasno izrazimo, v čem vidimo 

težavo, in pokažemo, da smo 
zainteresirani za rešitev. Pustimo, 
da enako stori tudi druga stran. 

2. ZBEREMO VSE MOŽNE REŠITVE  
IN JIH OVREDNOTIMO

 Diskutiramo, uporabljamo 
argumente in ugotavljamo potrebe 
obeh strani. Ob vsaki možni rešitvi 
poiščemo prednosti in slabosti, ki jih 
ta prinaša vsem vpletenim stranem. 
Skupaj razvijemo alternativne 
rešitve, ki zadovoljijo potrebe 
obeh strani. Ker vpleteni v konflikt 
pogosto težje opazijo alternativno 
rešitev, je priporočeno, da sodeluje 
tudi kdo, ki v konflikt ni neposredno 
vpleten, saj lahko na situacijo gleda 
neobremenjeno. 

3. IZBEREMO REŠITEV,  
KI JE ZADOVOLJIVA ZA OBA 

 Smisel reševanja konflikta je doseči 
rešitev zmagam/zmagam, ki je 
dobra za oba. Oba nekaj pridobita, 
širše razumeta okolje konflikta 
in kar je zelo pomembno, oba sta 
napredovala kot osebnosti. 

4. NAREDIMO NAČRT  
IN GA URESNIČIMO

 Določimo, kaj bo kdo naredil za 
rešitev konfliktne situacije, do kdaj 
in kdo bo izvedbo nadziral. Najbolje 
je dogovor tudi zapisati.

5. KONFLIKT JEMLJIMO  
KOT PRILOŽNOST

 Praviloma se po razrešenem 
konfliktu odnos med osebama 
izboljša, posameznika se bolje 
razumeta in laže sodelujeta. 

monika.zvikart@metalravne.com

Konflikti so nekaj normalnega in neizogibnega, 
nastanejo zaradi naših različnih pogledov ali 
želja v zvezi z določeno situacijo. Slovenci 
konflikte pogosto dojemamo kot nekaj 
slabega, kar pa ni nujno res. Če se z njimi 
soočimo in jih znamo konstruktivno rešiti, 
namreč prispevajo k osebnostni in poklicni 
rasti. Osnovnih veščin obvladovanja in 
reševanja konfliktov se lahko vsi naučimo.

 î NAUČIMO SE  
REŠEVANJA KONFLIKTOV

z nami že ... januar 2016

Iskreno čestitamo!
irena.praznik@metalravne.com

10 let: FRANC LUTER in DARKO KONEČNIK iz Kovaškega programa, TILEN ROŽIČ in SILVO SEKAVČNIK iz 
Valjarskega programa, DOMINIK SMREČNIK iz Vzdrževanja. 30 let: JELKA ČEPIN iz Prodaje.

Proizvodnja v januarju je potekala v skladu s 
planom. Takoj po novoletnih praznikih smo pričeli 
z normalno proizvodnjo.

Zelo pomembno je 
bilo, da smo z dobrim 
delom zelo hitro za-
polnili ogrevne zmo-
gljivosti, ki so se med 
prazniki izpraznile. To 
nam je v popolnosti 
uspelo z zelo dobrim 
delom Jeklarne, ki je 
dosegla najnižje TAP 
to TAP čase in prese-

gla plan za več kot 1.000 ton. Tudi drugi obrati so uresničili 
plan odpreme, zelo pomembno pa je, da smo ga zaključili 
pravočasno in brez velikih pretresov. Smo se pa v mesecu 
januarju soočali tudi z nekaj nepredvidenimi zastoji, in sicer 
na kovaških agregatih, pa tudi na srednji valjarski progi. S 
hitrimi akcijami smo te okvare pravočasno odpravili, tako 
da niso ogrozile doseganja plana odpreme. Z dobrim delom 
moramo nadaljevati tudi v prihodnjih mesecih, le tako bomo 
lahko dosegali visoko zastavljene cilje.

alojz.buhvald@metalravne.com

V decembrski številki smo opisali, kaj dobi zapos-
leni plačano za delo na praznik. Da bo brez poseb-
nega dodatnega računanja znano tudi, koliko dobi, 
smo uvedli preglednejši prikaz na plačilni listi. 

Plačilo za delo na praznik bo ob plači za mesec januar 
razvidno iz dveh postavk:

• 130D – Praznik/delo in 
• 210 – Dodatek za praznično delo

V vrsto plačila VP = 130D so zajete vse postavke iz pov-
prečja zadnjih treh mesecev, ki so zajete tudi v obračun 
nadomestil (npr. nadomestilo za praznik), in sicer:

• 010 – redno delo 
• 030–050 – dodatki za redno popoldansko,  

nočno in nedeljsko delo 
• 071–074 – dodatki za pogoje dela
• 080 – dodatek za delovno dobo
• 089 – dodatek za lojalnost
• 200 – namestništvo
• 210 – dodatek za redno praznično delo
• 240 – izmensko delo 
• P10 – poračun rednega dela

Vrsta plačila VP = 210 pa je s faktorjem 150 % pomnožen 
znesek pod VP = 130D.

miran.kopmajer@metalravne.com

 î PROIZVODNJA V JANUARJU

 î DELAM NA PRAZNIK – 
KOLIKO DOBIM PLAČANO?

»Pri svojih sodelavcih 
opažam ogromno znanja, 
ki bi ga lahko prenašali na 
druge, se pa mora vsak sam 
odločiti za to vlogo. Sam 
čutim, da je to moja osebna 
obveza. Mentor sem že 
osmo leto.« 

Marjan Hovnik, obratni  
inženir I, SIJ Metal Ravne.

 î ZAČETEK POGAJANJ ZA 
ENOTNO PKP SKUPINE SIJ

Skupina SIJ in reprezentativni sindikati so začeli 
pogajanja, na katerih se bodo prvič v zgodovini 
metalurške dejavnosti Skupine SIJ dogovorili 
o enotni podjetniški kolektivni pogodbi (PKP). 
Veljala bo za vse zaposlene v družbah SIJ Acroni, 
SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ Elektrode 
in SIJ SUZ. 

Družbe imajo trenutno sklenjene različne podjetniške ko-
lektivne pogodbe. To pomeni, da so pravice in obveznosti 
delavcev glede dodatkov, izmenskega dela, nadurnega 
dela, dopusta itd. po družbah obravnavane različno. 

Poenotena PKP – enaka obravnava  
pravic in obveznosti zaposlenih
Če želimo v Skupini SIJ delovati enotno in sodelavce obrav-
navati enako v vseh družbah in na obeh lokacijah (Ravne na 
Koroškem in Jesenice), moramo urediti osnovni pravni akt, ki 
nam to omogoča – poenotiti podjetniško kolektivno pogodbo. 

Cilj nove podjetniške kolektivne pogodbe ni povečevanje 
ali zmanjšanje pravic in obveznosti zaposlenih, temveč 
enaka obravnava zaposlenih za primerljiva dela.

Marec: začetek pogajanj
Skupina SIJ je tako že pripravila osnutek podjetniške kolek-
tivne pogodbe in ga poslala reprezentativnim sindikatom. 
Pogajalski skupini bosta prvič za skupno mizo sedli 15. 
marca 2016, s čimer bosta tudi uradno začeli pogajanja. 
O poteku pogajanj vas bomo sproti obveščali, ob podpisu 
nove podjetniške kolektivne pogodbe pa vse zaposlene tudi 
podrobno seznanili z vsebino.

Celotno obvestilo si lahko preberete na oglasnih deskah.

Kadrovski oddelek in korporativno komuniciranje Skupine SIJ
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vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

SIEMENS MÜLHEIM 

• SPLET: www.siemens.de

• LETO NASTANKA PODJETJA: 1927

• LOKACIJA: Mülheim an der Ruhr

• DEJAVNOST: proizvodnja turbin 
• CILJ: ostati vodilni proizvajalec turbin v svetu

Ko prižgemo stikalo, zasveti luč, ko zaženemo stru-
žnico, začne ta obratovati, ko vključimo električni 
avtomobil, se zapeljemo, in še mnogo je podobnih 
primerov. Da vse deluje, se nam danes zdi samou-
mevno in po navadi se ne vprašamo, zakaj ali kako 
je to sploh mogoče. Odgovor se skriva v eni besedi 
– električna energija. Električna energija nam ni 
dana sama po sebi, ampak je plod razvoja in zna-
nosti. Proizvodnjo električne energije razumemo 
kot pretvorbo drugih vrst energije v električno. 
Ena izmed možnosti je pretvorba mehanske ener-
gije v električno z uporabo turbine. 

Električni generator, ki ga poganja turbina, po principu 
elektromagnetne indukcije proizvaja električno energijo. 
Ti postopki se odvijajo v elektrarnah (termoelektrarnah, 
hidroelektrarnah, plinskih elektrarnah). 

Turbina, ki je najpomembnejši del elektrarn, je sesta-
vljena iz difuzorja, kompresorja in številnih drugih delov. 
Zelo pomembno vlogo ima glavna os, na katero so pritrjene 
lopatice. Vsi ti sestavni deli turbin so izdelani iz visokokako-
vostnih, temperaturno- in obraboobstojnih jekel. SIJ Metal 
Ravne že desetletja proizvaja in dobavlja ta jekla svetov-
nim proizvajalcem turbin. To so podjetja Siemens, General 
Electric, Alstom, Ansaldo Energia in drugi. Jeklo jim dobav-
ljamo v obliki jeklenih palic, iz katerih ta podjetja izdelujejo 
lopatice za turbine. Prav tako jim dobavljamo najrazličnejše 
oblike odkovkov in obročev, ki so pozneje vgrajeni v turbi-
ne. SIJ Metal Ravne je tako s svojim jeklom pomemben del 
svetovne zgodbe proizvodnje električne energije.

vesna.pevec@metalravne.com
miran.cevnik@metalravne.com

 î PRIŽIGAMO LUČI

Vzdrževalci so najbolj zdrav oddelek brez 
poškodb, nagrajenci kampanje Znamo varno, 
zmoremo zdravo na lokaciji Ravne. Sedemkrat 
so bili mesečni zmagovalci, leto 2016 so oddelali 
brez delovne nezgode, ciljno bolniško odsotnost 
pa so dosegli v vseh devetih spremljanih 
mesecih. Kako jim je uspelo, nam je zaupal  
Bojan Uršej, strokovni delavec I.

Kakšno je delo vzdrževalca? 
»Odgovorno in zahtevno, nevarnih dogodkov, ki bi 
lahko botrovali nezgodi, je veliko. Naš uspeh je rezultat 
varnega dela vseh 107 zaposlenih v vzdrževanju.« 

Kako ste doživljali mesečno ocenjevanje? 
»Vsak mesec, ko smo prejeli medaljo, smo bili ponosni. 
Spodbudne pa so bile tudi pohvalne besede vodstva 
podjetja.« 

Katere aktivnosti ste izvajali? 
»Vodje oddelkov so dnevno izvajali minuto za varnost, 
nadzorovali smo uporabo osebne varovalne opreme, 
opozarjali smo tudi ustno.« 

So zaposleni kampanjo sprejeli pozitivno? 
»Zavest o tematiki varnosti in zdravja pri delu (VZD) 
je med kampanjo močno narasla. Zavedamo se svoje 
odgovornosti in odgovornosti do sodelavcev.« 

Kako boste porabili nagrado? 
»Za druženje ob športnih igrah, kjer bomo medsebojno 
izmenjali izkušnje s področja VZD. Donacijo pa smo na-
menili Invalidskemu športnemu društvu Samorastniki.«

monika.zvikart@metalravne.com

 î NIČ NEZGOD NA DELOVNEM MESTU JE MOGOČE
V Kovaškem programu je v letu 2016 v sklopu posameznih 
podprojektov potekala nadgradnja sistema in poslovnih procesov. 
Čeprav se je z letošnjim januarjem projekt Kovačnica 2.0 na papirju 
uradno sklenil, pa se iskanje priložnosti »biti boljši« nikoli ne konča.

Najpomembnejši dosežki po posameznih podprojektih:
1. Tehnologija in proizvodnja: Aktualizirali smo tehnologije in zmanjšali število 

aktivnih tehnologij. 

2. Planiranje proizvodnje: Zmanjšali smo proste zaloge. Izdelke opremljamo z 
nalepkami s QR-kodo. 

3. Vzdrževanje: Pripravili smo QM za izvajanje preventivnega vzdrževanja in 
čiščenja glavnih agregatov. Izvajamo preventivno vzdrževanje stiskalnic. 

4. Varnost pri delu in čistoča: Trendi na področju bolniških izostankov in 
varnosti pri delu so pozitivni. Delovna mesta smo uredili, jih fotografirali in 
fotografije izpostavili kot standard urejenosti. 

5. Kadri: Prevetrili smo sistematizacijo in dali priložnost za razvoj najboljšim 
perspektivnim sodelavcem. Imenovali smo osem prvih kovačev. 

6. Komuniciranje: Sodelavce smo redno seznanjali s projektom in novostmi, ki 
smo jih vnašali v naše vsakdanje delo. 

monika.zvikart@metalravne.com

 î KOVAČNICO 2.0 SMO ODLIČNO SKOVALI

Naš cilj je imeti čim več takšnih 
silhuet brez delovnih nezgod.

V duhu spoštovanja socialnega dialoga vsako 
leto za skupno mizo sedejo predstavniki 
reprezentativnih sindikatov odvisnih družb in 
vodstvo Skupine SIJ. Letošnje srečanje je potekalo 
konec januarja, na njem pa se je vodstvo skupine s 
sindikati pogovarjalo o temah, ki se dotikajo vseh 
zaposlenih.

V imenu Skupine SIJ je dr. Denis Mancevič, namestnik 
predsednika uprave in glavni izvršni direktor, uvodoma 
predstavil spremembe v vodstvu Skupine SIJ, s čimer smo 
vas že seznanili v prejšnji številki časopisa.

O izplačilu nagrad za poslovno uspešnost je povedal, 
da bo skupina ohranila izplačevanje nagrad po dogovorje-

nem sistemu: nagrade so odvisne od uspešnosti poslovanja 
posamične družbe, izplačuje pa se četrtletne nagrade in 
nagrada za poslovno uspešnost ob koncu leta (t. i. božični-
ca). Tako želi Skupina SIJ motivirati zaposlene za dosega-
nje rezultatov že med letom. Hkrati bo zaradi novosprejete 
zakonodaje, ki določa ugodnejšo obdavčitev teh nagrad, 
prevetrila tudi obstoječe kriterije za izplačilo letne nagrade 
in o tem obvestila zaposlene.

Skupina SIJ je zagnala tudi projekt prenove kadrovskih 
sistemov Harmonia, v okviru katerega bo sklenila enotno 
kolektivno pogodbo, se pomaknila proti poenoteni organi-
zacijski strukturi, uredila sistemizacijo delovnih mest, uve-
dla nov plačni sistem … Cilj je poenotenje in vzpostavitev 
sodobnih, pravičnih in transparentnih kadrovskih sistemov. 

Projekt predstavljamo v februarski reviji SIJ.
Glavni izvršni direktor je na srečanju pozval tudi k 

doslednemu spoštovanju reda in varnostnih predpisov, 
saj kršitve vplivajo tako na zaposlene in na učinkovitost 
proizvodnje kot na rezultate poslovanja. Nekatere družbe 
sicer beležijo padec števila nezgod pri delu, vendar mora 
biti končni cilj vseh nič (0) nezgod pri delu.

Ob zaključku srečanja so predstavniki sindikatov v 
imenu zaposlenih predstavili nekaj pobud in predlogov 
ter se o njih konstruktivno pogovorili z vodstvom skupine. 
Tako se je srečanje končalo v sodelovalnem vzdušju in v 
duhu dobrega medsebojnega sodelovanja tudi v prihodnje.

sara.wagner@sij.si

 î VODSTVO SKUPINE SIJ IN SINDIKATI NA LETNEM SREČANJU

REZULTATI PROJEKTA V ŠTEVILKAH

41.712 ton

ZA

ZA ZA

9,7 %
2,2 % 8,6 %

je bila rekordna odprema v letu 2016 in v 
zgodovini Kovačnice. Po kvaliteti smo največ 
odpremili SIHARD 2379, SITHERM 2344 in 
SITHERM 2343.

smo znižali neuspelo proizvodnjo.

smo povečali 
izplen.

smo zmanjšali 
zaloge.
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razmišljam na glas 

3. PRIJETEN SPOMIN
»Ko je bil mlajši sin še otrok, sem ga poslal na tržnico, naj kupi solato, za 
ostanek denarja pa si lahko kupi kaj sladkega. Vrnil se je brez solate, z veliko 
čokolado v rokah. 'Kje pa je solata?' 'Ja, za solato pa ni bilo dovolj denarja.'«

zdravko.mlakar@metalravne.com

2. 
1. 

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Živi, kot veš, da je prav, delaj, kot ti narekujeta vest in srce. Čeprav živiš 
pošteno, se vedno pojavi nekdo, ki te kritizira. Zato poj, smej se, pleši, 
ljubi sebe, ljubi druge, ljubi vse. Nasvete je lahko deliti, še lažje brati, 
živeti jih pa je velika umetnost.«

SREČEN JE
»V svojem rojstnem kraju v Vodicah pri Šibeniku sem skupaj z družino 
sezidal hišo, ki jo vsi uporabljamo za oddih na morju. Zelo sem srečen, če 
me na moji terasi obiščejo Korošci. Vedno dobrodošli!«

Željko je po rodu Dalmatinec, po poklicu in po srcu pa kovač. Pri delu v medfazni 
kontroli kovanih polizdelkov mora biti zelo natančen in vztrajen. To pa so tudi 
lastnosti, brez katerih si ne predstavljamo njegovega hobija – origamija, japonske 
umetnosti prelaganja papirja v določeno obliko.

Željko je zelo družaben človek. 
V središče svojega življenja 
postavlja svojo družino in pri-
jatelje, s katerimi zelo rad za-
poje. Tudi zanje izpod njegovih 
spretnih rok nastajajo čudoviti 
tridimenzionalni liki: novole-
tne jelke z okraski, valentinovi 
srčki, velikonočni zajčki, raz-
lične rože in živali. Origami mu 
daje notranji mir, odganja stres 
in depresijo. Za svoje sodelav-
ce vsako leto izdela delovne 
koledarje in žepne planerje. V 
njih zapiše praktične nasvete 
za izdelavo raznih odkovkov.

3 dejstva o
 î ŽELJKU PEŠIČU,  
strokovnem delavcu III v Težki kovačnici

Blaž Kupec, laborant jedkalec,  
metalurški laboratorij
»Sam menim, da je SIJ Metal Ravne razvojno naravnano 
podjetje za proizvodnjo in trženje jekla, imamo dolgole-
tno tradicijo. Naša glavna prednost je dodana vrednost, 
zato že kar nekaj let razvijamo nove tehnologije ter vne-
to raziskujemo materiale. Poslanstvo podjetja mora biti 
tudi razvoj, saj je ključnega pomena za izdelavo različnih 
visokokakovostnih jekel.«

blaz.suler@metalravne.com

Dušan Grzina, strokovni delavec II,  
Proizvodnja svetlih profilov
»Brez razvoja je uspešnost na dolgi rok 'nična'. Ključno pri 
razvoju tehnološkega procesa je tudi samo prilagajanje 
spremembam trga. Mislim, da so osnovni pogoji vključeva-
nje v tržne spremembe, oblikovanje vizije ter izvajanje po-
slovne strategije, ki si jo podjetje postavi. Razvoj, storilnost, 
uspešnost, zadovoljstvo, motiv. Vsota vseh prinaša uspeh!«

Alen Šapek, tehnolog I,  
tehnološki oddelek Jeklarne
»Razvoj je nedvomno pomemben za uspešno delovanje 
podjetja. Najpomembnejši je razvoj zaposlenih, ki naj bi 
gradil temelje vsakega uspešnega podjetja. Le z uspo-
sobljenimi, motiviranimi in zadovoljnimi sodelavci bomo 
lahko kos vse zahtevnejšim razmeram na trgu in večji 
konkurenci. Vsekakor pa sem mnenja, da je SIJ Metal 
Ravne razvojno naravnano podjetje.«

Razvoj je ena izmed najpomembnejših dejavnosti v podjetju, 
saj smo lahko le z njim konkurenčni in zadostimo pogojem 
najzahtevnejših kupcev. Kaj si pa o tem mislijo naši sodelavci?

 î NA KAJ POMISLITE,  
KO SLIŠITE BESEDO RAZVOJ?

 î SAMO DOBER RAZVOJ ZAGOTAVLJA 
DOLGOROČNI OBSTOJ PODJETJA

Spominjam se dogodka izpred 20 let, ki na najboljši način potrjuje trditev 
iz naslova. Sodeloval sem na okrogli mizi o vlogi in perspektivi metalurgije 
v Sloveniji. Udeleženci v svojih razpravah niso videli nobenih možnosti za 
uspešen razvoj panoge. Vsi pa so kot model uspeha izpostavljali podjetje 
Prevent.

Seveda se z razpravljavci nisem strinjal. Poudaril sem, da je dolgoročna 
perspektiva SIJ Metala Ravne veliko večja od Preventove, predvsem za-
radi lastnega razvoja z dolgo in uspehov polno tradicijo. Deležen sem bil 
prikritega posmeha, razvoj dogodkov pa je pokazal, kako prav sem imel. 

V zadnjih letih se je razvojni potencial podjetja še dodatno okrepil. Le-
tno razvijemo pet do devet novih jekel in več kot 100 izdelkov. 
Tako izboljšujemo naš proizvodno-prodajni program in 
postajamo vedno bolj prepoznavni pri kupcih in spošto-
vani med konkurenti. 

Današnja, razvojno naravnana družba ne dopušča 
ležernosti in slave na starih lovorikah, česar se dobro 
zavedamo, zato smo z »milenijci« še bolj ambiciozno 
zastavili razvojne cilje za prihodnja leta. 

Borut Urnaut,  
izvršni direktor razvoja in kontrole

Kljub velikemu razvojnemu 
potencialu, ki ga predstavljajo 
vsi zaposleni v podjetju, pa 
brez ustreznih investicij 
v sodobno, včasih tudi 
prototipno, raziskovalno 
in tehnološko opremo ni 
mogoče uresničiti vseh, še 
tako dobrih idej.«

to smo mi

Čeprav je trd jeklarski kruh, smo ponosni, da nadaljujemo tam, 
kjer so naši pra…pradedje začeli. Za naše naslednike pa je treba 
še veliko spremeniti.« 

Brez timskega duha si dela v Jeklarni ne morejo predstavljati. Ko se začne proizvodnja šarže, se 
organizirajo in stopijo skupaj, bodisi pri peči, vakuumu ali ulivališču. Vsakdo v svoj del procesa 
prispeva svoje specifično znanje, pridobljeno skozi »kilometrino« v Jeklarni. Čeprav pravijo, da so 
glede na težke delovne razmere in izmensko delo premalo nagrajeni in zato veliko mladih noče 
več v Jeklarno, jih druži dobra in jeklena volja! 

Po napornem delu Davorin in Stanislav rada sedeta na motor, Sebastijan in Blaž se predata 
naravi, Matej pa uživa ob peki na žaru. 

stanko.petovar@metalravne.com

Prva izmena Jeklarne ni 
zastonj »prva«. Lani je bila 
boljša od drugih izmen 
v doseganju rezultatov z 
uporabo nove opreme na peči 
UHP. Skupaj pa je vsem trem 
izmenam z drugimi sodelavci 
uspelo doseči rekordno 
proizvodnjo. Vendar jeklarji 
poudarjajo, da to še ni 
magična zgornja meja; z 
optimizacijo procesov, ki 
jo bodo izvedli letos, lahko 
pričakujemo še več. 

 î PRIPADNOST CEHU DAJE  
»DUŠO« JEKLU IN REZULTATE

Posadka peči UHP, prva izmena: Matej Ovčak (pomočnik 
talilca II), Stanislav Šturbej (talilec I), Sebastijan Žaucer 
(pomočnik talilca I), Blaž Štifter (žerjavovodja) in Davorin 
Šumah (delovodja).


