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v številkah

 Iz rubrike To smo mi: 
Potenciali in nasledniki 
smo perspektivni 
sodelavci, z dobrimi 
rezultati pri delu in 
ambicioznimi načrti.

joze.apat@metalravne.com
janja.rakovec@sij.si 

v SIJ Metalu Ravne se je udeležilo delavnic 
na temo promocije zdravja, od tega 49 

sodelavcev, 85 vodij in delovodij ter šest 
direktorjev.

ZAPOSLENIH 140 

je bilo letos predlaganih v izbor za tretjo 
generacijo naslednikov in potencialov. 

SODELAVCEV 36 

66 koristnih predlogov in šest tehničnih 
izboljšav je letos predlagalo 233 sodelavcev, 

kar je 60 odstotkov več kot v enakem obdobju 
lani. Naj nam inovativne energije ne zmanjka! 

ISKRIC,79
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Andrej Vrečič, mag. Darja Oblak, Simon Leskovec, mag. 
Miran Kadiš, Gregor Herkovič, Sašo Mačič in Borut Urnaut 
so za novo generacijo jekel za delo v vročem prejeli zlato pri-
znanje. Jeklo predstavljamo v rubriki Vlagamo in razvijamo. 

S srebrnim priznanjem za visokotrdnostna deformacij-
sko utrjena specialna jekla so bili nagrajeni dr. Rok Barbič, 
Boris Obrovnik, Gašper Stopar, Sara Dodlek, Matej Mager 
in Borut Urnaut. Inovacija, v kateri so njeni avtorji zajeli 
celoten proces od izdelave jekla v jeklarni do plastične pre-
delave v valjarni in kovačnici, pomeni pomemben dosežek s 
stališča razvoja tehnologije plastične predelave mehansko 
utrjevalnih jekel za energetiko. 

Marko Jamnik, Rok Gostenčnik in Gregor Kačič pa so 
za rekonstrukcijo delovnih vrat na peči UHP prejeli bronasto 

priznanje. Po posodobitvi peči UHP v letu 2015 se je namreč 
izkazalo, da so nova vrata peči za naše delovne razmere 
neuporabna. Tim je uspešno odpravil pomanjkljivosti izvir-
ne zasnove, potem ko od izvajalca naložbe ni bilo ustrezne 
rešitve. Kot pravijo, je namreč »večkrat gram prakse boljši 
kot tona teorije«.

monika.zvikart@metalravne.com

Zmagovalna ekipa oddelka vzdrževanja, ki se je v letu 2016 izkazala z nič (0) poškodbami na delovnem 
mestu in zmanjšala bolniško odsotnost v primerjavi z letom 2015, si je za nagrado za varno in zdravo 
delo izbrala druženje v mesecu maju.

Zbrali smo se na lep son-
čen dan, 26. maja, na kme-
tiji Studenčnik na Tolstem 
Vrhu pri Ravnah na Koro-
škem. Druženje je potekalo 
v zelo sproščenem in vese-
lem vzdušju, zbralo se nas je 
okrog 60 vzdrževalcev. 

To je bila tudi odlična pri-
ložnost za različne pogovo-
re, ki so temeljili tudi na naši 
uspešni kampanji. Izkušnje 
starejših zaposlenih, ki so 
jih delili z nami, so bile zelo dobrodošle. Strinjali smo se, 
da je dober rezultat odgovornost in tudi uspeh celotnega 
tima vzdrževalcev. Uspešno zgodbo si želimo nadaljevati, 
upamo, da nam bo uspelo. Nova kampanja se je že zače-
la, energije imamo dovolj. Varnost in zdravje bosta pri nas 
vedno na prvem mestu. 

Radi bi se zahvalili vsem, ki so nam omogočili to druže-
nje, še posebno pa gre zahvala vsakemu zaposlenemu na 
vzdrževanju. Morda se prihodnje leto spet dobimo.

bojan.ursej@metalravne.com

Inovatorji SIJ Metala Ravne so se na prire-
ditvi Dan inovativnosti Koroške, na kateri 
so podelili priznanja za najboljše inovacije, 
odlično odrezali. Inovacija Nova generacija 
jekel za delo v vročem se z zlatim priznanjem 
uvršča tudi na nacionalno tekmovanje.

 î ZLATO, SREBRO IN BRON ZA NAŠE INOVATORJE

 î VARNO IN ZDRAVO TUDI NA DRUŽENJU ZMAGOVALCEV 
KAMPANJE ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Iskrene čestitke našim inovatorjem!

Druženje vzdrževalcev: varno in zdravo se splača, gledano v vseh pogledih.
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za vsak danobvestila

1. ODPRTI ZA NOVE  
INFORMACIJE IN ZNANJA 

 Živimo v času, ko znanje hitro 
zastara, v povprečju v dveh do 
petih letih, odvisno od poklica 
oziroma panoge. Želja po znanju, 
napredovanju in nadaljnjem 
izpopolnjevanju nam mora biti 
motivacija za učenje. Zato učenje naj 
ne bo mučno, težko in »brez veze«.

2. UČIMO SE DRUG OD DRUGEGA
 Pogosto se niti ne zavedamo, da se 

učimo tudi drug od drugega, npr. 
od sodelavcev, s katerimi preživimo 
veliko časa. Najboljša je kombinacija 
znanja in izkušenj. Pogosto mlajši 
sodelavci v kolektiv prinesejo nova 
znanja, starejši jih lahko podkrepijo 
s svojimi izkušnjami, ki so ključnega 
pomena za učinkovito opravljanje 
dela. Pametni se učijo od najboljših. 
Učite se od dobrih sodelavcev. 

3. UČIMO SE NA SPLETU 
 Internet nam omogoča, da nova 

znanja pridobivamo od doma. 
Splet je prepoln različnih tečajev in 
izobraževanj, celo brezplačnih, ki 
nam omogočajo številne priložnosti 
za učenje ter širjenje in izmenjavo 
idej, znanja in rešitev. To vam 
omogoča tudi Sijeva spletna učilnica, 
ki smo jo predstavili v aprilski številki 
Metala 24.

4. DOBIL SEM VABILO NA 
IZOBRAŽEVANJE – KAJ ZDAJ?

 Uspešna podjetja skrbijo, da 
zaposleni pridobivajo znanja, ki 
jih potrebujejo pri svojem delu. 
Udeležba na izobraževanjih, na 
katera nas napoti delodajalec, je 
obvezna, saj je znanje zaposlenih 
osnovni pogoj za razvoj in uspešno 
delovanje podjetja. 

In ne nazadnje, če se učimo vse življenje, 
smo aktivnejši in s tem pripomoremo tudi k 
lastnemu boljšemu zdravju in počutju.

monika.zvikart@metalravne.com

Včasih rečemo, da moramo hoditi po svetu 
»odprte glave«. To pomeni, da smo pripravljeni 
sprejemati novo znanje in modrosti. Naša 
izobraževalna pot se ne konča po pridobitvi 
naziva, za katerega smo se šolali, pač pa se 
moramo učiti vse življenje. Svet se namreč 
danes tako hitro spreminja, da se moramo kar 
naprej prilagajati nečemu novemu. 

 î UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE

Iskreno čestitamo!
irena.praznik@metalravne.com

z nami že ... maj 2017

40 let: ZDENKA TOMAŽ iz Kovaškega programa

 î PROIZVODNJA V MAJU

 î PRIDRUŽITE SE NAM NA 
JEKLARSKIH POHODIH

 î ŠTUDENTI IN DIJAKI, PRIDITE 
NA POČITNIŠKO DELO!

 î SIDUR, SIMAXX IN SIMOLD 
ŽIVIJO TUDI V VIDEO 
RAZLIČICI

Z majskimi rezultati ne moremo biti v celoti 
zadovoljni. Parametre, ki so negativno odstopali, 
moramo izboljšati. 

V Kovaškem programu smo plan odpreme uresničili. Po-
novno smo dosegli zelo visoko proizvodnjo na kovanju in 
tako obdržali visoko medfazo, ki nam bo omogočala nor-
malne odpreme tudi v poletnih mesecih, ko bomo izvajali 
zahtevne remonte na obeh stiskalnicah. 

Proizvodnja v jeklarni je bila nekoliko nižja od planira-
ne. Časi TAP to TAP so bili ugodni, vendar smo beležili kar 
nekaj nepredvidenih zastojev. 

Za planom odpreme smo zaostali v Valjarskem pro-
gramu. Na blumingu smo zvaljali preko 4.000 ton, slabšo 
proizvodnjo pa smo imeli na srednji progi, kar je posledica 
neobratovanja vzporedno na lahki progi. 

Tudi maja je bila neuspela proizvodnja na nizki ravni. 
Najšibkejša točka v mesecu maju je bilo število poškodb pri 
delu, ki je bilo najvišje doslej. Zato smo pripravili dodaten 
ukrep, vezavo plač vodstvenih delavcev na število nezgod, 
kar naj bi prispevalo k znižanju števila poškodb.

alojz.buhvald@metalravne.com

152. jeklarski pohod nas je vodil na Kriško goro, 
153. pa na Paški Kozjak (o njem bomo poročali 
v naslednji številki). Letos se bomo podali še 
na Vrtačo in Krofičko. Vabimo vas, da se nam 
pridružite. 

Izhodišče pohoda na Kriško goro (1.471 m n. v.) je bilo v 
Tržiču. Skupne hoje do vrha je bilo 2,5 ure z 856 metri 
višinske razlike. Pot je potekala po gozdu med bukovimi 
drevesi in je lepo speljana v serpentinah. Tako smo brez 
večjega napora premagali relativno veliko višinsko razliko. 
Razgledi na Tržič in okolico so edinstveni. Predvsem Julijci 
s Triglavom v središču so kar vabili. Tudi bližnja Košuta s 
travniki ni kaj dosti zaostajala.

Pohoda se nas je udeležilo 90 pohodnikov. Pod vod-
stvom Matka iz Verige smo preživeli čudovit dan, očarani 
nad lepotami narave, ki nam jih je razkrila Kriška gora.

Vabimo vas, da se nam na jeklarskih pohodih pridru-
žite tudi 26. avgusta, ko se bomo podali na Vrtačo, in 9. 
septembra, ko se bomo povzpeli na Krofičko. 

jože.apat@metalravne.com

V času remontov v poletnih mesecih vabimo 
polnoletne dijake in študente, da se nam 
pridružijo pri pomožnih delih v proizvodnji. 

Oglasite se nam s pisno prijavo v kadrovski službi SIJ 
Metala Ravne ali pa prošnjo pošljite na elektronski naslov 
zaposlitev@metalravne.com. 

V prijavi nam poleg imena in priimka sporočite tudi:
• telefonsko številko,
• datum rojstva,
• čas, v katerem bi lahko opravljali počitniško delo,
• želeno področje dela.
Prijavljene kandidate bomo o možnosti počitniškega 

dela pisno obvestili. 

mirjana.okrogelnik@metalravne.com

Naše blagovne znamke SIDUR, SIMOLD in SIMAXX 
so sedaj prikazane tudi na atraktivnih videih.

Prvega, SIDUR, smo premierno prikazali že na 2. Prodajni 
konferenci, ki je bila namenjena predstavitvi naših novih 
blagovnih znamk. Videokolekcijo pa smo dopolnili še z vi-
deoma SIMAXX in SIMOLD. 

Videi, ki na zanimiv način prikazujejo lastnosti naših 
jekel, so rezultat skupnega dela ekip marketinga ter ra-
zvoja in kontrole. 

alenka.bizilj@sij.si

Videe si lahko ogledate s klikom na http://sij.metalravne.
com/sl/novice-in-mediji/video/ ali na YouTube profilu SIJ 
Slovenian Steel Group. Vabljeni k ogledu.

Udeleženci 152. jeklarskega pohoda na Kriški gori. 

V proizvodnji je poleti dobrodošla 
pomoč dijakov in študentov.



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

Kar 90 
odstotkov 
jekla v 
njihovem 
skladišču 
v Kalkuti je 
našega.

USBCO STEELS PVT LTD 

• SPLET: www.usbcosteels.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1960
• LOKACIJA: Kalkuta, Indija
• DEJAVNOST: servisni center, prodaja jekel  

SIJ Metala Ravne na indijskem trgu 
• CILJ: z visokokakovostnimi jekli in dobrim servisom 

še naprej ustvarjati blagovno znamko uspeha

Indija je sedma največja država na svetu in kar 
druga po številu prebivalcev. Indijski trg pa je 
eden najhitreje rastočih na svetu. SIJ Metal Ravne 
je na njem prisoten že več kot 20 let. Za to gre 
velika zasluga R. S. Kejriwalu, ki s svojim podjet
jem Usbco Steels ter z agentskim podjetjem Asia 
engineering skrbi za prepoznavnost in prisotnost 
našega jekla na tem ogromnem, obenem pa zelo 
zahtevnem tržišču.

Podjetje Usbco Steels si je v skoraj 60 letih delovanja na 
indijskem trgu izborilo mesto enega vodilnih ponudnikov v 
segmentu visokokakovostnih orodnih jekel. Poleg svojega 
novega skladišča v Kalkuti, kjer na preko 10.000 m² skla-
diščijo več kot 3.000 ton jekla in kjer je tudi sedež podjetja, 
so s svojimi pisarnami prisotni tudi v New Delhiju, Mum-

baju, Bengalorju in Ludhiani – svoje predstavnike pa imajo 
pravzaprav po vsej Indiji. Konec letošnjega leta načrtujejo 
tudi odprtje svojega skladišča v Mumbaju. S predano in 
izkušeno ekipo so obstoječim in potencialnim novim kup-
cem v vsakem trenutku na voljo s pomočjo in nasvetom 
pri izbiri najprimernejšega jekla za posamezno aplikacijo. 
Zaradi izredne velikosti indijskega tržišča so na njem poleg 
lokalnih prisotni tudi vsi globalni proizvajalci jekla. Cena je 
na tem tržišču še vedno najpomembnejši faktor, kljub temu 
pa so indijska podjetja vedno bolj usmerjena h kakovosti in 
so pripravljena odšteti tudi več denarja za kakovostnejši 
proizvod. To potrjujejo tudi podatki o naši prodaji, saj se 
viša iz leta v leto in zagotavlja našo prisotnost na tem trgu 
tudi v prihodnosti.

vesna.pevec@metalravne.com
ales.tomse@metalravne.com 

 î INDIJA – DEŽELA RAZNOVRSTNOSTI,  
SKRIVNOSTI IN PRILOŽNOSTI, TUDI ZA NAŠE JEKLO

Lahko bi trdili, da je na Koroškem 
inovativnost doma. V to nas sili okolje, 
ki zahteva povsem drugačne rešitve, 
kot so v veljavi drugje. Zato smo v 
SIJ Metalu Ravne z veseljem sprejeli 
naklonjenost lastnikov inovativni 
dejavnosti, kar se pozna tudi v številu 
predlogov, saj iz leta v leto raste. 

Omejitev za predloge ni
Z inovacijami smo uspešno rešili marsikateri 
problem. Pa naj si gre za nove izdelke ali iz-
boljšave na delovnem mestu ter v proizvodnem 
procesu, izboljšali smo kakovost in znižali stro-

ške. Paleta vsebin, ki jih s koristnimi predlogi, 
iskricami in tehničnimi izboljšavami rešujemo, 
je res široka.

V letu 2017 smo ambiciozni
V letu 2017 smo si zadali ambiciozen cilj: 180 
iskric, 300 koristnih predlogov, 24 tehničnih 
izboljšav. Število posameznih predlogov je pri-
kazano v grafikonu. Za nagrade iz tega naslova 
je bilo v letu 2017 namenjenih 28.900 evrov, 
kar je 100 odstotkov več kot v enakem ob-
dobju leto prej.

Pri tem je pomembna vloga nosilcev inova-
tivne dejavnosti v obratih. Silva, Zdravko, Jer-

nej, Tatjana in Miloš skrbijo, da se inovativno 
kolo vrti naprej. 

Cilj: en predlog na zaposlenega
Do dolgoročnega cilja en inovacijski predlog 
na zaposlenega imamo še kar nekaj poti. Po-
membno je, da inovacijsko kolo (ideja–prijava–
obravnava–realizacija) vrtimo in ne dopustimo, 
da se zaustavi. Inovativnost poleg konkretnega 
ekonomskega učinka tudi pomembno prispeva 
k sproščanju ustvarjalnih potencialov zaposle-
nih, kar je konec koncev tudi osnovni namen 
inovacijskega procesa v podjetju.

joze.apat@metalravne.com Inovativnost (januar - maj)

 î IZ LETA V LETO SMO BOLJ INOVATIVNI

 î JEKLO ZA DELO V VROČEM:  
SITHERM S360 R

Uresničili smo nov izziv in razvili povsem novo jeklo za delo v 
vročem. To pomeni novo smer razvoja, s čimer smo se postavili pred 
konkurenco.

Večina klasičnih standardi-
ziranih orodnih jekel za delo 
v vročem je glede doseganja 
kombinacije lastnosti dokaj 
omejenih. Pomembne last-
nosti, ki jih morajo orodja iz 
teh jekel dosegati, so ugo-
dna razmerja med udarno in 
lomno žilavostjo ter visoko 
trdoto, dobra obrabna obstoj-
nost in visoka toplotna prevo-
dnost. Te lastnosti so ključne 
pri načrtovanju orodij, vendar 
se na žalost praviloma med-
sebojno izključujejo. 

Območje delovnih trdot orodij se večinoma pri običajnih jeklih iz te skupine 
giblje do 50 HRC. Naše na novo razvito jeklo SITHERM S360 R pa ima v pri-
merjavi s standardnimi jekli drugačno kemijsko sestavo, kar omogoča, da lahko 
orodja, izdelana iz tega jekla, uporabljamo pri višjih trdotah – do 56 HRC, pri 
čemer ohranimo visoko raven žilavosti. Hkrati pa ima jeklo povišano toplotno 
prevodnost za okoli 15 odstotkov, kar lahko skrajša proizvodni cikel, zmanjša 
termične napetosti ter tako podaljša življenjsko dobo orodja.

Dosežene lastnosti omogočajo uporabo jekla tudi v novih aplikacijah. Ena 
takih je vroče štancanje oziroma tako imenovani hot stamping, ki je danes vedno 
bolj uporabljena in uveljavljena tehnologija izdelave nosilnih avtomobilskih delov. 

andrej.vrecic@metalravne.com

V okviru kampanje Znamo varno, 
zmoremo zdravo smo iskali najboljšo 
idejo za izboljšanje varnosti in zdravja 
pri delu. Na natečaj je devet sodelavcev 
prijavilo deset iskric. 

Komisija je med prejetimi predlogi na podlagi 
kriterijev, ki so skupni za celotno Skupino SIJ, 
izbrala pet najboljših: 
• Robert Hribernik iz valjarne bi na vseh 

delovnih mestih uredil in ustrezno označil 
mesto, kjer bi se shranjevalo orodje in čis-
tilni pribor (metla, lopata …). Vse potrebno 
orodje bi bilo tako vedno pri roki. 

• Andrej Koležnik iz kovačnice je opozoril na 
nevarnost zdrsa materiala in predlagal po-
stavitev podpornih stebrov. Tako bi bilo delo 
v tem prostoru veliko varnejše. 

• Milan Paradiž in Gašper Stopar iz valjarne 
sta opozorila na pregled in sanacijo prosto-
rov, kjer se nabira plesen. Delovno okolje bi 
postalo bolj urejeno in zdravo.

• Mitja Koležnik iz Metalurškega razvoja in 
raziskav se je v svojem predlogu osredotočil 
na obvladovanje stresa z organizacijo delav-
nic in ureditvijo prostora za sprostitev misli. 
Stresne situacije bi tako zaposleni zmogli 
premagovati sami, s čim manjšim vplivom 
na zdravje.

• Aleksander Gruber je svojo iskrico poime-
noval Topel nasmeh. Predlaga, da bi uredili 
oglasno desko, na kateri bi lahko objavljali 
npr. otroške risbice in različne prispevke ter 
razmišljanja zaposlenih o varnosti in zdrav-
ju. Prepričan je, da bi nas pogled na otroške 
risbice ozavestil o pomenu varnosti. Vsi si 
namreč želimo, da se po končanem delu 
vrnemo zdravi domov, kjer nas pričakata to-
pel objem in nasmeh naših najdražjih. 

Zmagovalca, ki prejme enodnevni izlet in pri-
znanje, bomo razglasili na Dnevu metalurga 16. 
julija 2017. Se vidimo! 

monika.zvikart@metalravne.com

 î KOMU SE JE POSVETILO?

Finalisti z najboljšimi idejami:  
Robert Hribernik, Aleksander 
Gruber, Mitja Koležnik in Andrej 
Koležnik (manjkata Gašper 
Stopar in Milan Paradiž). 

Sestavljeno orodje za visokotlačno 
litje je iz našega jekla. 
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Marko Jamnik, obratni inženir
»Ne vem, morda smo temu rekli malo drugače – iz-
najdljivi. To je tako, ko rečemo, da je pri hiši vedno kaj 
delati – če hočeš delo videti. In ko nekaj delaš, vedno 
razmišljaš, kako bi to lahko opravil lažje. Mislim, da se 
inovativnega načina razmišljanja da naučiti, vendar je 
veliko lažje, če že obstaja nekaj iznajdljivosti v človeku.«

blaz.suler@metalravne.com

Andrej Vrečič, razvojni inženir
»Najverjetneje ja, vsaj malo, vsekakor pa sem poskušal 
kot otrok večkrat 'popravljati razne stvari', kot so ure, 
kosilnica ipd. Uspeh je bil navadno 50-odstoten, saj 
sem stvari brez težav razstavil, pri sestavljanju pa je 
bilo 'tako tako'. Mislim, da je v vsakem človeku 'nekaj' 
inovativnosti, samo sprostiti jo je treba.« 

Dr. Rok Barbič, razvojni inženir 
»Človek je po naravi inovativno bitje, saj vsakodnevne 
situacije/izzive rešuje z dobro mero inovativnosti. Ra-
ven udejanjenih inovacij je odvisna od samozaupanja, 
raziskovalne narave, potrebe po rešitvi izziva in pred-
vsem okolja, v katerem posameznik 'živi'. Inovativno 
okolje inovatorju daje svobodo in podporo ter njegovo 
kreativnost nagradi.«

O vprašanju »Ali ste bili že kot otroci inovativni ali pa se da 
inovativnega razmišljanja naučiti?« smo se pogovarjali z našimi 
sodelavci, ki so letos osvojili zlato, srebrno in bronasto priznanje 
GZS. Poglejmo, kaj so povedali.

 î JE INOVATIVNOST  
PRIROJENA ALI NAUČENA?

Andrej Gradišnik, glavni direktor

Ne smemo se zadovoljiti z dob-
rimi rezultati v proizvodnji 
in podjetju in pozabiti na 
varnost in zdravje. Prva 
naloga posameznika 
je, da poskrbi za svojo 
varnost, in največji us-
peh vodje je, ne glede, 
ali gre za delovodjo ali 
direktorja, da se de-
lavci, ki jih vodi, zdravi 
vrnejo domov.«

Ko sem se pred leti s prijatelji podal na enega izmed štirinajstih več kot 
8.000 metrov visokih vrhov na svetu, nam je bilo ob slovesu izrečenih 
veliko dobrih želja, a najgloblje sem začutil besede najdražjih: »Vrnite se 
nam živi in zdravi!«
V življenju imamo veliko želja, a vendar vse želje tega sveta izgubijo po-
men, ko zbolimo ali je ogroženo naše življenje. Tega se moramo zavedati 
tudi, ko vstopamo v našo tovarno. V službo gremo, da zaslužimo zase in 
za nam drage, veselimo se delovnih uspehov, lovimo rekorde proizvodnje 
in prodaje, pri tem pa ne smemo pozabiti, da nikoli ne smemo zanemarjati 
svoje varnosti in varnosti naših sodelavcev. 
V letih 2015 in 2016 smo v našem podjetju z zadovoljstvom sledili trend 
zniževanja števila delovnih nezgod in se še posebno ve-
selili mesecev z nič poškodbami. V prvih petih mesecih 
letošnjega leta pa se nam je število delovnih nezgod 
povečalo. To kaže, da smo postali površni pri spo-
štovanju predpisov o varstvu pri delu, ne skrbimo 
dovolj za urejenost delovnega okolja, se delovnih nalog 
lotevamo preveč rutinsko in ne pazimo dovolj na to, 
kar nam in vsem, ki nas čakajo doma, pomeni največ 
– naše zdravje in življenje. 

 î VRNITE SE NAM ŽIVI IN ZDRAVI!

NASLOV KNJIGE O NJEGOVEM ŽIVLJENJU 
»Vezano na moj hobi: Golobarjenje na 1001 način.«

bojan.ursej@metalravne.com

CENI
»Cenim poštenost, prijateljstvo in medsebojno spoštovanje.«

NAJBOLJ JE PONOSEN
»Na pasmo golobov koroški galebček, ki je nastala v mojem
golobnjaku in je od leta 2012 priznana v Evropi.«

Igor je delovodja pet let, pred tem je bil ključavničar. Njegovo vsakdanje jutro je name-
njeno delovnemu razporedu sodelavcev, izvajanju minute za varnost in iskanju rešitev 
v proizvodnem procesu, ki se nanaša na popravilo strojev in naprav. Ker je agregatov v 
kovačnici vse več, se sooča z vedno novimi izzivi, kar pomeni nenehno učenje.

O sebi pravi, da je človek, ki ima rad 
red in disciplino, zna pa tudi prisluh-
niti težavam drugih. Da je korekten, 
zanesljiv in pripravljen priskočiti na 
pomoč, vedo tudi njegovi sodelavci. 
Popoldneve namenja družini in svoje-
mu hobiju, ki ga osrečuje in sprosti po 
naporni službi. Igor je ponosen lastnik 
okoli 400 pasemskih golobov, goji jih 
že dobrih 35 let. Z njimi sodeluje na 
različnih rangih društvenih, regijskih, 
državnih in evropskih razstav. Njegov 
največji uspeh je poleg regijskih in dr-
žavnih prvakov naziv evropskega pr-
vaka iz Leipziga leta 2012. Od leta 
2000 je sodnik ocenjevalec golobov, 
leta 2015 pa je prejel tudi naziv evrop-
skega sodnika za ocenjevanje okras-
nih golobov.

3 dejstva o
 î IGORJU ČEGOVNIKU, delovodji  
strojnega vzdrževanja kovačnice

Potencialom in naslednikom smo izdelali osebne razvojne načrte in jih vključili v nadaljnja strokovna 
usposabljanja ter posebne projekte. Tako jim želimo omogočiti, da bodo najbolje pripravljeni na še 
zahtevnejša in odgovornejša dela v prihodnosti. 

monika.zvikart@metalravne.com

Pripravljeni smo se lotiti kakršnegakoli  
problema in ga na inovativen način rešiti.«

Potenciali so naši mlajši motivirani sodelavci, ki so vsaj dve leti člani Skupine SIJ in 
dosegajo zelo visoko delovno uspešnost. Nasledniki so nekoliko izkušenejši sodelavci, 
ki bodo v prihodnosti pokrili ključne funkcije na strokovni in vodstveni ravni. V Skupini 
SIJ jih je v drugi generaciji 42, od tega 12 iz naše družbe.

Naslednika, obratni inženir v kovačni-
ci Marjan Hovnik in strokovna delavka 
v kontrolingu Darja Kac, ter potenciali, 
razvojni inženir dr. Rok Barbič, razisko-
valna inženirka Sara Dodlek, strokovni 
delavec v Kadrih Miran Kopmajer, vodja 
oddelka toplotne obdelave v kovačnici 
Domen Kosi, vodja oddelka investicij mag. 
Janez Krajnc, strokovni delavec strojnega 
vzdrževanja Rok Potočnik, raziskovalni 
inženir Blaž Šuler in obratni inženir v ko-
vačnici Bojan Trost. Na fotografiji manjka-
ta administrator informacijskega sistema 
Marko Pečolar in poslovna sekretarka 
poslovodstva Polona Vrabič.

 î V ROKAH POTENCIALOV IN  
NASLEDNIKOV JE NAŠA PRIHODNOST

Skupne so jim sistematičnost, prodornost in iskrivost. Sposobni so se hitro odločati, spremembe 
so del njihovega vsakdana. Zavest, da sta bila v njihovem dosedanjem delu prepoznana trud in pri-
spevek k razvoju podjetja, jim vliva dodatno energijo in motivacijo za delo.


