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 Iz rubrike To smo mi: 
Brusilke v PSP spretno 
in natančno ustvarjamo 
izdelke z najvišjo 
dodano vrednostjo.

SIJ Metala Ravne se je letos v SIJ IC vključilo 
v tečaj tujega jezika: 19 se jih je učilo 

nemščino, 14 angleščino in 21 slovenščino.

donacije so zmagovalci kampanje Znamo 
varno, zmoremo zdravo, sodelavci Razvoja in 
kontrole in skupnih služb SIJ Metala Ravne, 
podarili ambasadorjem minute za varnost v 

letu 2017, Gledališču DELA, ki ohranja kulturno 
tradicijo železarne.

SIJ Metala Ravne je ob dnevu žena v znak 
spoštovanja in zahvale prejelo rožico.
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V imenu vodstva SIJ Metala Ravne je zmagovalcem na 
podelitvi čestital izvršni direktor razvoja in kontrole Borut 
Urnaut. Uvodoma je poudaril, da imamo, čeprav so med 
nami zmagovalci in z mnogimi aktivnostmi znotraj kampa-
nje Znamo varno, zmoremo zdravo ozaveščamo ter spod-
bujamo sodelavce k varnemu delu, na tem področju v SIJ 
Metalu Ravne še veliko priložnosti za izboljšave. 

Da znamo in zmoremo, bomo lahko dokazali že v novi 
kampanji, ki jo začenjamo aprila letos. 

»Ponosni smo na vsak uspeh, ki ga dosežemo kot ko-
lektiv,« je poudaril Franci Gostenčnik, vodja Kemije, enega 
od zmagovalnih oddelkov iz Razvoja in kontrole, in slikovito 
opisal, kako nanje ob bolniškem izostanku vpliva manko 
sodelavca: »Smo kot športna ekipa, v kateri vsak igralec 
odigra svojo vlogo. Takrat smo uspešni. Če nam manjka 
igralec, se to pozna tudi na uspehu. Ko ni poškodb, je 
vzdušje v kolektivu boljše.« V oddelku Kemija se trudijo, 
da vzdržujejo urejeno delovno okolje, kar tudi pripomore k 
preprečevanju nezgod.

Da mora biti delovno mesto v kontroli že po pravilu 
urejeno, je poudaril tudi vodja kontrole Gorazd Oder: »Ma-

terial zložen, tla čista. Pri vsakem delovnem mestu ima-
mo voziček z orodjem in opremo za kontrolo, na njem pa 
je tudi prostor za dokumentacijo. Stremimo k temu, da je 
vse čim bolj pri roki in urejeno, tako da sami preprečimo 
vsaj tiste nepotrebne nevarnosti, ki bi se sicer lahko poja-
vile.« V kontroli imajo namreč različna delovna mesta, ki so 
specifična, zato so specifične tudi nevarnosti za poškodbe. 
Gorazd poudarja, da so se zdaj že »naučili«, da dosledno 
uporabljajo vsa zaščitna sredstva, na minuti za varnost pa 
se o vsaki morebitni nevarnosti sproti pomenijo.

Zmagovalci so podelili tudi donacijo v višini seštevka 
doseženih točk, to je 2.600 evrov, ambasadorjem minute za 
varnost v kampanji v letu 2017 – Gledališču DELA z Raven 
na Koroškem, ki ohranja kulturno tradicijo železarne. Z njimi 
smo ob začetku kampanje aprila 2017 v vseh proizvodnih 
programih tako na Ravnah kot tudi na Jesenicah izvedli 
minute za varnost, formalno predpisan postopek, ki ga 
moramo izvajati pred začetkom vsake izmene. 

monika.zvikart@metalravne.com

Zmagovalci kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo v letu 2017, sodelavci Razvoja in kontrole SIJ 
Metala Ravne in sodelavci skupnih služb SIJ Metala Ravne, so prejeli nagrado v višini doseženih 
točk po sistemu ena dosežena točka en evro. Nagrado bodo unovčili za praktične nagrade – Razvoj 
in kontrola za soft-shell jakne, skupne službe pa za podloge za miško z oporo, ki preprečujejo sin-
drom karpalnega kanala.

 î KO NI POŠKODB, JE VZDUŠJE V KOLEKTIVU BOLJŠE!
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

z nami že ... februar 2018

irena.praznik@metalravne.com

10 let: DAMJAN JERIČ in MIHA KROF iz Jeklarskega programa, JOŽE HRIBERNIK in JOŽE PEČEČNIK iz 
Valjarskega programa. | 20 let: DAMJAN ŠERKEZI iz Valjarskega programa. | 40 let: SONJA SREBOTNIK in 
MIRKO BRLOŽNIK iz Razvoja in kontrole.

 î PROIZVODNJA V FEBRUARJU
Februarja smo bili v SIJ Metalu Ravne manj 
uspešni kot januarja. Plan smo uresničili v 
Kovaškem programu, nekoliko za njim zaostali v 
Jeklarskem programu, kar precej pa v Valjarskem 
programu. 

V Kovaškem pro-
gramu smo cilje do-
segli, v Valjarskem 
programu pa smo 
kar precej zaostali 
za planom. Osta-
ja nam velik izziv, 
kako v Valjarskem 
programu poveča-
ti količino, kar nam 
omogoča nova peč 

Ebner. Zelo pomembno je, da z delom iz obeh ogrevnih peči 
optimiramo valjanje na srednji ter lahki progi. Valjanje je 
trenutno v Valjarskem programu ozko grlo, zato moramo tej 
fazi posvetiti še večjo pozornost. Na kovanju smo za planom 
proizvodnje nekoliko zaostali, proizvodnja v valjarni gredic 
in na srednji ter lahki progi pa je bila nižja od planirane. 

Tudi proizvodnja v jeklarni je bila nekoliko nižja od 
planirane, je pa bila višja na področju pretaljevanja EPŽ. 

Neuspela proizvodnja je bila sicer nekoliko višja kot 
januarja, vendar še vedno nižja od planirane. Tudi tu mo-
ramo dnevno iskati vzroke za nastanek, da ne bo neuspela 
proizvodnja spet narasla. 

Februarja se je pri delu poškodovalo šest sodelavcev, 
kar je preveč. Število poškodb moramo čim prej znižati.

alojz.buhvald@metalravne.com

 î ZUNANJE PRESOJE 
ORGANIZACIJSKIH IN 
PRODUKTNIH CERTIFIKATOV

Prodaja izdelkov na zahtevnih trgih zahteva 
pridobitev in obnavljanje različnih organizacijskih 
in produktnih certifikatov. V SIJ Metalu Ravne 
imamo trenutno tri organizacijske in devet 
produktnih certifikatov. 

Certifikate moramo periodično obnavljati in po potrebi 
razširjati njihov obseg. V prvih treh mesecih letošnje-
ga leta smo tako uspešno opravili obnovitveno preso-
jo sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 
18001:2007 in kontrolno presojo sistema vodenja kako-
vosti ISO 9001:2015. Pri tem so presojevalci ugotovili pet 
neskladnosti, ki smo jih morali pred pridobitvijo certifikata 
učinkovito odpraviti.

Uspešno smo prestali tudi obnovitveno presojo za po-
daljšanje certifikatov na področju proizvodov pri organizaci-
ji DNV-GL (Det Norske Veritas - Germanisher Lloyd), hkrati 
smo certifikat razširili še na nerjavna jekla.

Z navedenimi presojami pa v SIJ Metalu Ravne ne zak-
ljučujemo procesa ocenjevanja skladnosti našega delova-
nja z zahtevami različnih standardov in zahtevami kupcev. 
Pripravljamo se tudi na prehod na novo verzijo standarda 
sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in na tri ob-
novitvene presoje za podaljšanje certifikatov na področju 
proizvodov. Dve presoji bo opravila organizacija TÜV, eno 
– za podaljšanje in razširitev produktnega certifikata – pa 
ABS (American Bureau of Shipping). 

bernarda.breznik@metalravne.com

 î GREMO V FITNES!
Zaposlenim SIJ Metala Ravne je poleg rekreacije v 
objektih DTK-ja, o kateri smo pisali v decembrski 
številki Metala 24, na voljo tudi subvencionirana 
vadba v fitnesu BITFIT, ki deluje v prvem 
nadstropju DTK-ja na Ravnah. 

Sofinanciran je samo nakup dnevnih kart, največ dvakrat 
na teden. Za nakup mesečnih in letnih kart ugodnosti ne 
moremo koristiti.

SIJ Metal Ravne plača polovico znižane cene dnevne 
karte v fitnesu, drugo polovico pa plača zaposleni. Za-
posleni za dnevno karto za fitnes torej plačamo 1,5 evra.

Nakup kart po nižji in sofinancirani ceni velja za za-
poslene v SIJ Metalu Ravne. Ob nakupu karte predložimo 
osebni dokument. 

Želimo vam veliko užitkov pri sproščanju ali aktivnem 
športnem udejstvovanju. 

monika.zvikart@metalravne.com

1. TUDI MED SPANJEM  
IMATE TELEFON PRI SEBI

 Telefon imate pri sebi tudi ponoči,  
na nočni omarici ali celo v postelji.  
Vaš telefon je vaša budilka.

2. VZTRAJATE, DA LAHKO  
DELATE HKRATI DVE STVARI 

 Pišete sporočilo ali se pogovarjate 
po telefonu, medtem ko na primer 
upravljate stroj ali izvajate kakšno  
drugo aktivnost. 

3. POSTANETE PANIČNI, ČE  
TELEFON POZABITE DOMA

 Kadar ste brez telefona, je vaš dan 
postavljen »na glavo«, enako se 
počutite tudi takrat, ko telefona  
ni v vašem vidnem polju.

4. KO STE V DRUŽBI ALI V SLUŽBI, 
OBVEZNO PREVERJATE TELEFON

 Zelo pogosto preverjate svoj telefon, 
novice in družbena omrežja. Ne počutite 
se dobro, če na vaši napravi dlje časa ne 
vidite kakšnega novega obvestila.

5. TELEFON VZAMETE S  
SABO TUDI NA STRANIŠČE

 Ste med tistimi, ki lahko »pozabijo«, 
da opravljajo potrebo, ker se vmes 
kratkočasite s svojim telefonom? 

Koristen nasvet, kako se v miru osredotočiti na nalogo, 
ki jo želite opraviti, je, da na telefonu vklopite način »v 
letalu«. Tako boste vsaj ta čas nedosegljivi.

mateja.krajnc@ravnesystems.com

Znaki, ki kažejo, da postajate  
odvisni od mobilnega telefona:

 î ODVISNI OD  
PAMETNEGA TELEFONA

Vedno bolj se zavedamo, da se večina preveč 
ukvarja s svojim mobilnim telefonom oziroma 
pametno napravico. Ste kdaj sami sebe 
preverjali, kako pogosto? Preštejte, kolikokrat 
na dan vsaj malo pogledate na svoj telefon 
in potem ostanete »z njim več minut«, tako 
doma kot v službi. Dejstvo je, da vsakič, ko se 
osredotočimo na svojo napravo, zamudimo 
nekaj drugega v svojem okolju. V službi smo 
manj osredotočeni na delo, doma »zamujamo« 
svoje otroke, partnerje in prijatelje.

Po krajšem premoru smo se v Športnem društvu 
SIJ (ŠD SIJ) ponovno aktivirali. Za letos smo 
pripravili zanimiv program športnih aktivnosti 
naših športnih sekcij. 

Športne aktivnosti sekcij so usmerjene na tek, pohodništvo 
in kolesarstvo. Pri vsaki sekciji smo že določili tudi dogod-
ke, ki se jih bomo udeležili:
• TEKAŠKA SEKCIJA (5. Istrski maraton; Poslovni tek 

trojk; 23. Ljubljanski maraton)
• POHODNIŠKA SEKCIJA (62. pohod Pot ob žici, 5. maj 

2018; 10. Telcerjev pohod na Uršljo goro, 12. maj 
2018; Stenar, julij/avgust 2018)

• KOLESARSKA SEKCIJA (15. Poli maraton 2018; 18. 
Krejanov memorial 2018; 40. Juriš na Vršič 2018; 
dvodnevni rekreativni kolesarski izlet, oktober 2018)

Članom, ki so v sezoni 2017 plačali članarino in se 
niso udeležili nobenega dogodka, se po sklepu upravnega 
odbora društva prizna članarina za letos. Ta znaša enako 
kot lani, to je 20 evrov.

Več informacij o ŠD SIJ, zakaj in kako postati član, pa 
lahko preberete v reviji SIJ, na oglasnih deskah ter inter-
nih televizijah.

alenka.bizilj@sij.si 

 î SPET AKTIVNI –  
ŠPORTNO DRUŠTVO SIJ



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

ANDRITZ AG 

• SPLET: www.andritz.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1852
• LOKACIJA: Gradec, Avstrija
• DEJAVNOST: dobavitelj opreme in storitev za vse 

glavne industrije
• CILJ: ostati eden vodilnih dobaviteljev

Prilagojene rešitve so ključnega pomena za uspeh, 
zato sta potrebna sodelovanje in skupen razvoj 
z našimi kupci. To je eno izmed glavnih vodil 
podjetja ANDRITZ AG, ki s svojimi tehnologijami in 
storitvami zagotavlja celovito paleto izdelkov za 
vsa glavna poslovna področja oziroma vse glavne 
vrste industrij.

Začetki skupine ANDRITZ segajo v 19. stoletje, ko je bila v 
Gradcu v Avstriji ustanovljena livarna železa, s pripojitvijo 
različnih podjetij pa se je skozi leta posel širil na različne in-
dustrije. Tako je danes ANDRITZ vodilni svetovni dobavitelj 
opreme in storitev za hidroelektrarne, industrijo celuloze in 
papirja, industrijo za obdelavo kovin in jeklarsko industrijo 
ter opreme, namenjene ločevanju odpadkov in biomasi. 

Poleg tega je mednarodna skupina aktivna tudi v sektor-
ju električne energije v okoljski tehnologiji. Skupina ima 
približno 20.000 zaposlenih. Podjetja so na 250 lokacijah 
v več kot 40 državah, od tega je 120 podjetij proizvodnih.

SIJ Metal Ravne najbolj sodeluje s podjetjem ANDRITZ 
IGGESUND iz Švedske, in sicer že šest let, odkar se je sled-
nje pridružilo skupini Andritz. To podjetje proizvaja orodja 
(nože) in žage ter opremo za lesnopredelovalno industrijo. 
Glavni sedež je na Švedskem, imajo pa tudi podjetja v ZDA 
in Kanadi. Zaposlujejo približno 150 sodelavcev. Pri nas 
kupujejo valjane ploščate palice kvalitete OH236 (SIHARD 
K560) za izdelavo nožev.

vesna.pevec@metalravne.com

 î IZ MAJHNE LIVARNE V GLOBALNO  
VODILNO TEHNOLOŠKO SKUPINO

 î EU TRENUTNO IZKLJUČENA IZ CARIN NA UVOZ JEKLA V ZDA

 î PRENOVA ŽENSKIH  
GARDEROB V VALJARNI

Za dotrajane ženske garderobe v Upravi Valjarne je napočil čas 
za obnovo. 

Garderobni in sanitarni prostori so nepogrešljivi, zato morajo biti kar se 
da uporabni, hkrati pa se trudimo, da so tudi estetski.

Obnova ženskih garderob v Valjarni je obsegala zamenjavo oken, pre-
novo električnih in strojnih inštalacij, montažo vodoodpornih predelnih 
sten ter gradbeno-obrtniška dela.

vesna.laznik@metalravne.com

Uporaba mobilnih telefonov med delom v 
proizvodnih prostorih negativno vpliva na varno 
delo delavcev, zato ni dovoljena. 

Obstaja velika verjetnost, da zaposleni ob uporabi mobilnih 
telefonov v določenih trenutkih preusmerjajo svojo pozor-
nost od varnega dela, kar lahko posledično pripelje do po-
večane verjetnosti za nastanek nezgod pri delu. 

Prav tako lahko uporaba 
mobilnega telefona ovi-
ra oziroma onemogoča 
samo delo (npr. upravlja-
nje in vodenje žerjava, 
viličarja, tovornega in 
osebnega vozila, kjer se 
v skladu z Zakonom o var-
nosti cestnega prometa 
že vrsto let prepoveduje 
in sankcionira z globo 120 
evrov).

Resen telefonski po-
govor delavca povsem 
»okupira«. Dejstvo je, da 
človek praviloma ni spo-
soben hkrati kakovostno 
opravljati dveh miselnih 
operacij. Če se nekdo to-
rej intenzivno pogovarja 
po telefonu, ne spremlja 
dovolj dogajanja na svo-
jem delovnem mestu, 

zato ni ustrezno pozoren na delovni pro-
ces in nevarnosti, ki pri tem nastajajo. 
Seveda pa posledično tudi ne odreagira 
pravočasno.

Zagotovitev ustrezne ravni varnosti pri 
delu je ena temeljnih obveznosti vsake-
ga delodajalca, zato uporaba mobilnega 
telefona ni dovoljena na delovnih mestih, 
kjer lahko le-ta negativno vpliva na varno 
delo delavcev (krmiljenje zahtevnih delovnih 
procesov, vodenje in upravljanje delovne 
opreme ali delovnega procesa, ko se zaradi 
pomanjkanja nadzora lahko pripeti poškod-
ba ali nevarni dogodek ...).

slavko.ferk@bvd-ravne.si

 îMED DELOM NE TELEFONIRAMO!

ŠKODLJIVI UČINKI MOBITELA
Vpliv uporabe mobilnega telefona  
med delom na delavca: 
• daljši reakcijski čas,
• počasnejše zaznavanje in reagira-

nje na signalizacijo,
• reakcijski čas se poveča z 0,3 se-

kunde na 0,7 sekunde,
• zmanjšano zaznavanje okolice in 

dogajanja v obratu,
• večje tveganje pri odločitvah,
• kompenzacijsko vedenje (zmanj-

šana natančnost, počasnejše delo),
• manjša stopnja uporabe varnostnih 

naprav in priprav.

Združene države Amerike so 9. marca uvedle 
25-odstotno carino na uvoz jekla in 10-odstotno 
carino na uvoz aluminija, ki bo veljala poleg že 
obstoječih protidampinških ukrepov. 22. marca 
pa so ZDA sporočile, da je Evropska unija iz ukrepa 
začasno izključena.

Trump kontroverzno odločitev utemeljuje kot vprašanje 
nacionalne varnosti (samostojna vojna industrija) in pod-
poro domače jeklarske industrije. Iz ukrepa sta bili najprej 
izvzeti Kanada in Mehika, kasneje pa še Evropska unija, 
Avstralija, Južna Koreja, Argentina in Brazilija.

Bruselj si je prizadeval za izvzetje, saj je EU naravna 
varnostna zaveznica ZDA in obratno, EU pa tudi nikoli ni 
izvajala dampinga omenjenih proizvodov na ameriški trg. 

Tudi Slovenija in Skupina SIJ sta carini nasprotovali. 
Slednja je v prvi izjavi zagotovila, da je že zbrana skupina 
strokovnjakov, ki pripravlja scenarije za obvladovanje po-
tencialnih tveganj. Med letoma 2009 in 2017 je Slovenija 
povečala izvoz jeklarskih proizvodov v ZDA s 4,51 odstotka 
na 8,97 odstotka. Ameriški trg obsega 10-odstotni delež 
izvoza Skupine SIJ.

sasa.jost@acroni.si

Sodelavke so s prenovljeno garderobo zelo zadovoljne. 
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

2. 
1. 

V SPOMIN SE JI JE VTISNILO 
»Zgodba knjige Bela Masajka.«

marko.azman@metalravne.com

PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI
»Najbolj cenim iskrenost in timsko delo.«

SPROSTI SE 
»Planine so moja strast, na vrtu se sproščam,  
dopust pa najraje preživljam na morju z vnuki.«

Katarina je žerjavovodkinja v kovačnici 
že 27 let. Njena glavna naloga je tran-
sport vložka do predgrevnih in ogrev-
nih peči kovaškega stroja. Ker kova-
ški stroj, ki je eden glavnih kovaških 
agregatov, zalaga le en mostni žerjav, 
mora biti Katarina vedno na svojem 
mestu. Vodenje žerjava je odgovorno 
in natančno delo – in prav taka je tudi 
Katarina. Venomer pravi, da mora biti 
delo dobro opravljeno, sicer je bolje, 
da ga ne opravljaš. Tudi od drugih so-
delavcev vselej zahteva natančnost in 
poštenost, neodgovornih sodelavcev 
ne mara. 

Katarina se bo po 37 letih službo-
vanja v SIJ Metalu Ravne letos upoko-
jila. Njena največja želja je, da bi lahko 
dolgo uživala v pokoju in v tem, kar v 
prostem času že zdaj najrajši počne, 
to je planinarjenje in druženje z vnuki. 

3 dejstva o
 î KATARINI TROP, ŽERJAVOVODKINJI  
V AVTOMATSKI KOVAČNICI

Katarina, edina sodelavka v proizvodnji kovačnice, dela visoko nad vsemi. Vsak dan se 
namreč povzpne osem metrov pod strop avtomatske kovačnice, kjer upravlja žerjav.

Mersad Smajlović, strokovni delavec II, 
Termoregulacije
»Menim, da mi telefon ne predstavlja neke nujne potrebe. 
Uporabljam ga večinoma za privatne zadeve, saj službe-
nega še nimam. Najbolj koristne se mi zdijo aplikacije, 
kot je KLIK, seveda pa je velika prednost telefona nenehni 
dostop do interneta. Res pa je, da ga imam večinoma pri 
sebi, tudi če ga ne uporabljam veliko. Moj nasvet je, naj 
se uporablja za res koristne zadeve, ne samo za igrice.« 

bojan.ursej@metalravne.com

Jože Ferk, delovodja, Jeklarna 
»Večinoma imam telefon »na tiho«, uporabljam ga pred-
vsem zaradi službe. Telefon zame ni nuja in si predstavljam 
življenje tudi brez njega. Prednost tehnologije vidim v tem, 
da lahko hitro izvem potrebne informacije na internetu, 
lahko uporabljam navigacijo ter plačujem račune. Opažam 
pa, da mlajše generacije veliko časa preživijo pri telefonih, 
in se sprašujem, ali vodi to že v odvisnost. Bolj koristno bi 
bilo prosti čas preživeti v naravi.«

Marjeta Špiler, strokovna delavka,  
Analitski laboratorij 
»Danes je mobitel postal že skoraj nujno zlo. Mislim, 
da nisem odvisna od uporabe mobitela, čeprav dobim 
občutek, da mi nekaj manjka, ko ga pozabim doma. Mo-
bitel nam omogoča tudi uporabo spletnih strani, kar se 
mi zdi zelo priročno. Sem pristašica uporabe mobitela 
v mejah normale; če bi ga pozabila doma in bi odšli na 
izlet, verjetno ne bi bil konec sveta.«

Zadnja leta kažejo različne raziskave, da se uporaba mobilnih tele-
fonov povečuje iz dneva v dan. Uporaba mobitela je postala nova 
zasvojenost 21. stoletja, saj nam mobitel daje občutek stalne do-
segljivosti. Sodelavce SIJ Metala Ravne smo tako povprašali, kako 
na njih vpliva novodobna tehnologija ter ali se znajo od nje tudi 
»odklopiti« in se sproščati kako drugače.

 î PUSTIMO MOBITEL KDAJ TUDI DOMA?

Vpliv ženskih rok se v proizvodnji vidi že na daleč, saj so stroji, pri katerih delajo, očiščeni, okolica 
pa je zgledno urejena. Pri težjih opravilih jim občasno na pomoč priskočijo tudi moški, one pa se 
jim oddolžijo s kakšno kavico ali pomočjo pri čiščenju.

silva.sirk@metalravne.com

Z lanskim povečanjem naročil na brušenju se je ekipi dosedanjih brusilk – Slavki Česnik, Nataši 
Fajmut in Polonci Klančnik – pridružila skupina novih moči – Vanja Juvan, Valerija Mavrel in Marija 
Valtl. Izkušenejše delajo predvsem pri končnem brušenju, medtem ko se mlajše večinoma kalijo pri 
grobem. Prve tri so izšolane strojne oblikovalke kovin, medtem ko so se mlajše izučile za druge poklice 
in se za brusilke usposabljajo na delovnem mestu. S prihodom novih sodelavk se v kolektivu znova 
čuti zdrava konkurenca, izkušenejše delavke pa z veseljem prenašajo znanje na sveže zaposlene. 

Z natančnostjo stotink in tisočink milimetra  
dokončujemo naše proizvode.

Brusilke v PSP: (prva 
vrsta z leve) Nataša 
Fajmut, Polonca 
Klančnik in Slavka 
Česnik, (zadnja vrsta 
z leve) Valerija Mavrel, 
Marija Valtl in Vanja 
Juvan.

Za doseganje najožjih toleranc sta potrebni natančnost in doslednost, kar je še 
posebno v domeni ženskega spola, zato so brusilke v Proizvodnji svetlih profilov (PSP) 
pomemben in v proizvodnji SIJ Metala Ravne tudi najštevilnejši ženski kolektiv. Pod 
njihovimi spretnimi in natančnimi prsti nastajajo brušeni izdelki, ki so izdelki z najvišjo 
dodano vrednostjo v naši družbi.

 î NAJŠTEVILNEJŠI TIM SODELAVK  
V PROIZVODNJI SIJ METALA RAVNE

Vlado Perovnik, strokovni direktor razvoja

Navadili smo se na to 'ogledalo' 
in ko pogledamo posnetek, 
takoj vidimo napake, od 
neželenega ozadja do 
nepopolnega nasmeha, 
pogleda, svojih gub, 
neurejenih las ... To lahko 
takoj popravimo in ponovimo 
posnetek, da je boljši.

Sodobni, pardon, pametni telefoni imajo zelo pomembno funkcijo, ki sicer ni 
najnovejša, a je zelo moderna. Kamero na zadnji strani, ki omogoča slikanje 
zanimivih prizorov, bogati tudi kamera na sprednji strani zaslona. Popolnoma 
je spremenila shranjevanje naših spominov. Pred tem je bilo treba poiskati 
nekoga, da te je fotografiral z nekom ali pred neko znamenitostjo, sedaj pa 
le stegneš roko in narediš sam svoj posnetek z želenim motivom v ozadju. 

Pri posnetku nam ni vseeno, kako smo videti, popravljamo svoje pomanj-
kljivosti v iskanju najboljšega profila, saj se želimo pokazati v 
najboljši luči, še posebno, če bomo svojo fotografijo delili 
še z drugimi. 

Ob tem razmišljanju sem se spomnil tudi zanimivosti 
z začetka svoje službene poti. Sodelavka Darja mi je v 
roke dala ploščico z logotipom našega kupca, na kateri 
je v nemškem jeziku pisalo: Kdo je pri nas odgovoren 
za kakovost? Obrnil sem to ploščico in na drugi strani v 
ogledalu zagledal sebe. Nisem vedel, ali naj se nasme-
jim, a ideja z ogledalom in odgovornostjo vsakogar, ki se 
je pripravljen pogledati vanj, se mi je zdela zelo dobra. 
In še danes je aktualna. 

 î POGLEJMO SE V »OGLEDALO«!


