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 Iz rubrike To smo mi: 
industrijski zidarji smo 
usklajen, strokoven in 
prilagodljiv tim.

Ravenska železarna je v celotnem obdobju tesno sodelovala 
s Srednjo šolo Ravne. Tako je lahko šola glede na potrebe 
gospodarstva lažje usmerjala svoje šolske programe, iz 
železarne pa so na šolo prihajali predavatelji, ki so dijakom 
iz prve roke predajali svoja praktična znanja in izkušnje. 
Tako je še danes, le da šola deluje zdaj v novi zgradbi in 
je ena najsodobnejših tovrstnih ustanov v Sloveniji. Iz nje 
prihajajo metalurgi, oblikovalci kovin, orodjarji. 

Na pobudo naše družbe bodo v šolskem letu 2016/2017 
dijaki ponovno lahko pridobili poklic metalurškega tehnika. 
Naše družbe bodo dijake sprejemale na praktično usposa-
bljanje in jim zagotovile štipendije, sodelavci strokovnjaki 
pa bodo poučevali strokovne module.

Da to šolo obiskujejo ne le »tehniki«, ampak tudi mladi 
umetniki, ki znajo iz našega jekla izdelati marsikaj, najbolje 
dokazuje skulptura, poimenovana Solzica iz jekla. Dijaki 
so jo ob 70-letnici šole izdelali iz Metalovega jekla in jo 
ob praznovanju postavili na vhod v Kotlje, kot simbol naše 
vztrajnosti, klenosti in koroške trdoživosti. 

melita.jurc@metalravne.com

 î 70 LET Z ROKO V ROKI
Leta 1946 je na Ravnah zaživela poklicna šola, ki danes nosi ime Srednja šola Ravne. Večina 
vsega tehničnega kadra Koroške izhaja ravno iz te šole in prihaja v gospodarstvo, med njimi 
tudi v Metal Ravne. Visok jubilej smo praznovali skupaj.

Drage sodelavke, dragi sodelavci!

V roke ste dobili prvo številko našega novega internega 
časopisa Metal 24. Namenjen je vsem zaposlenim v naši 
družbi in bo izhajal vsak tretji torek v mesecu. S sodelavci 
vam bomo v stalnih rubrikah na štirih straneh predstavljali 
kratke poslovne in kadrovske vsebine s ciljem ažurnega 
obveščanja zaposlenih, hkrati pa poskušali čim bolje ujeti 
tudi življenje v naši okolici.

Želimo si, da bi nam časopis pomagal razvijati in 
ohranjati dober pretok informacij in bi spodbujal komu-

nikacijo med zaposlenimi ter tudi med vodstvom in za-
poslenimi. Dobra interna komunikacija je namreč eden 
izmed pomembnih temeljev, ki zagotavljajo tesno po-
vezanost zaposlenih in s tem usmerjenost k skupnim 
ciljem in uspehom.

Vabim vas, da nam s svojimi predlogi pomagate 
ustvarjati naš skupni časopis, s čimer ga bomo lahko 
kar najbolj približali vam in vašim željam. Oglasite se mi! 
Le tako bo Metal 24 lahko postal res naš. 

Melita Jurc,
izvršna urednica Metala 24

 î SE BEREMO, VSAK MESEC!

joze.apat@metalravne.com

smo februarja letos zabeležili prvič v novejši 
zgodovini Metala Ravne. To je naš skupni 
cilj, h kateremu stremimo v okviru akcije 

Znamo varno, zmoremo zdravo! 

0NEZGOD PRI DELU 

CERTIFIKATOV 
o uspešno opravljeni presoji smo pridobili od 
certifikacijskih družb in kupcev. Maja pa smo 
uspešno prestali recertifikacijsko presojo po 

standardih ISO 14001 in TÜV. 

45 

je v Metalu Ravne. Za obzidavo vseh peči skrbi 
tim industrijskih zidarjev, ki ga predstavljamo 

na sliki na naslovnici in v rubriki To smo mi. 
Spoznajte jih! 

INDUSTRIJSKIH PEČI 

Slovesnost ob 70-letnici Srednje šole Ravne. 

Pred skulpturo 
Solzica iz jekla, od 
leve: Tomaž Rožen, 
župan Občine Ravne  
na Koroškem, Mitja 
Gruber, soavtor 
risbe Solzica iz 
jekla, Eva Štraus 
Podlogar, generalna 
direktorica 
Direktorata za 
turizem, Ivanka 
Stopar, ravnateljica 
Srednje šole Ravne, 
in Andrej Gradišnik, 
glavni direktor 
Metala Ravne. 
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za vsak dankadrovska obvestila

z nami že ... maj 2016

Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Koroška, je 
zlato priznanje podelila inovacijama Kovanje in 
toplotna obdelava izločevalno utrjenega jekla 
večjih dimenzij in Izraba odpadne toplote na 
peči UHP. Slednja je na industrijskem forumu IRT 
prejela še nagrado TARAS.

Avtorji prve inovacije mag. Alojz Rozman, mag. Miran Ka-
diš, mag. Blaž Šuler, Domen Kosi, Borut Urnaut in Vlado 
Perovnik so razvili povsem novo tehnologijo kovanja in 
toplotne obdelave izdelka, ki uspešno rešuje problem ka-
lilnih razpok. Zagotavlja večjo zanesljivost proizvodnje in 
zahtevane lastnosti. 

Druga inovacija je plod uspešnega sodelovanja med 
gospodarstvom in znanstvenim raziskovalnim okoljem pri 
razvoju izkoriščanja odvečne toplote iz hladilnega siste-
ma UHP za namene daljinskega ogrevanja mesta Ravne 
in priprave sanitarne vode. Inovacija, katere avtorji so 
Kristijan Plesnik, Mitja Živič, Samo Lečnik in Miran Fužir, 
je prispevek podjetja k trajnostnemu razvoju.

Čestitamo! 

joze.apat@metalravne.com

Svoboda ni le trenutek, ko prilezete na vrh hriba ali 
se zleknete na plaži. Med delovnim časom svoboda 
pomeni, da lahko normalno dihate in niste neprestano 
v zamudi. Učinkovito upravljanje časa je v sodobnem 
drvečem svetu postalo prava znanost. Morda se vaša 
rešitev skriva v katerem izmed štirih nasvetov za po-
večanje učinkovitosti.

avtor@metalravne.com

Iskreno čestitamo!
 î 10 let:  î 30 let: 

GABOR SEKEREŠ iz 
Razvoja in kontrole

HERMAN VOLKER iz Valjarskega programa

za vsak dankadrovska obvestila

 î DVOJNO ZLATO ZA INOVACIJE

 î ZAKAJ VAM PRIPADA LE 
SORAZMERNI DEL REGRESA?

 î POČITNIŠKO DELO 

 î 34 ŠTIPENDIJ ZA MLADE 

Regres za leto 2016 je bil zaposlenim v Metalu 
Ravne izplačan 27. maja 2016. Nekateri sodelavci 
ste prejeli nakazilo le sorazmernega dela regresa. 
Preberite, zakaj.

Če ima zaposleni pravico do izrabe zgolj sorazmernega dela 
letnega dopusta, temu sledu tudi pravica do sorazmernega 
dela regresa. Zaposleni, ki ste sklenili delovno razmerje 
ali vam je prenehalo delovno razmerje med koledarskim 
letom, prav tako prejmete le sorazmerni del regresa. Ta 
je odvisen od števila mesecev zaposlitve v družbi Metal 
Ravne. Za vsak mesec zaposlitve vam pripada 1/12 regresa, 
glede datuma, do katerega ste bili zaposleni v družbi, pa 
velja naslednje:

• Če ste delali do vključno 15. v mesecu, vam pri-
pada regres za polovico meseca.

• Če ste delali do vključno 14. v mesecu, vam pri-
pada regres za zadnji dopolnjen mesec, za tekoči 
mesec pa ne.

• Če ste delali dlje od 15. v mesecu, vam pripada 
regres za cel mesec.

Za dodatna pojasnila vam je na voljo Miran Kopmajer  
(tel. 7123). 

miran.kopmajer@metalravne.com

V poletnih mesecih za pomožna dela v proizvodnji, v 
času remontov, na delo vabimo študente in dijake.

Zainteresirani kandidati za študentsko in dijaško počitniško 
delo so vabljeni, da čim prej prinesejo prijavo v službo Kadri 
ali jo pošljejo na e-naslov zaposlitev@metalravne.com. 

V prijavo naj kandidati poleg imena in priimka napišejo tudi:
• telefonsko številko,
• datum rojstva,
• čas, v katerem bi lahko opravljali počitniško delo,
• želeno področje dela.

Prijavljene kandidate bomo poklicali ali povabili na kratek 
razgovor ter jih nato obvestili o možnem nastopu počitni-
škega dela. 

polona.zih@metalravne.com

Za šolsko leto 2016/2017 v Metalu Ravne 
razpisujemo 34 štipendij za izobraževanje 
mladih. Štipendirali bomo študij tehničnih 
poklicev različnih smeri, na različnih 
zahtevnostnih stopnjah.

Razpisujemo naslednje štipendije:
Srednje poklicno izobraževanje
• 7 štipendij za program METALURG
• 5 štipendij za program OBLIKOVALEC KOVIN
• 2 štipendiji za program MEHATRONIK OPERATER
• 1 štipendijo za program ELEKTRIKAR

Srednje tehnično izobraževanje 
• 15 štipendij za program METALURŠKI TEHNIK

Univerzitetni program I. in II. stopnje
• 4 štipendije za program INŽENIRSTVO MATERIALOV

Prijave za kadrovske štipendije bomo od kandidatov 
sprejemali od junija do septembra, o izbiri pa bodo ob-
veščeni do 31. oktobra 2016. 

Izbrani štipendisti bodo imeli naslednje ugodnosti:
• stimulativno štipendijo v času izobraževanja z 

dodatkom za deficitarnost za program Metalurški 
tehnik,

• brezplačen najem učbenikov na srednji šoli za 
program Metalurški tehnik,

• zagotovljeno možnost opravljanja strokovne 
prakse,

• zaposlitev po končanem izobraževanju.

Dodatno bomo 20 odstotkom najboljših štipendistov pro-
grama Metalurški tehnik omogočili nadaljnji študij in štipen-
diranje na univerzitetnem programu metalurgije. 

Zainteresirani kandidati se lahko oglasijo v službi Kadri, 
kjer bodo prejeli natančna navodila glede dokumentacije, 
ki jo morajo oddati za pridobitev štipendije. 

Več informacij o razpisu za štipendije si lahko prebe-
rete na naši spletni strani www.metalravne.com, v rubriki 
Družba/Karierni razvoj. 

polona.zih@metalravne.com

Zlati inovatorji z glavnim direktorjem Metala Ravne 
Andrejem Gradišnikom. Obe inovaciji sta se uvrstili na 
tekmovanje na nacionalni ravni v okviru GZS.

1. STRUKTURIRAJTE SVOJ URNIK
 Na mizi se vam kopičijo naprave, 

dokumenti in drobnarije, ki vam 
zasičijo polje zaznave. Zadeve 
razvrščajte po nujnosti ter po 
vsebinskih sklopih, sproti mečite 
stran papirje in pospravite 
predmete, ki jih ne potrebujete več. 
Narejene stvari arhivirajte.

2. KOMUNICIRAJTE UČINKOVITO
 Kdor se slabo dogovarja, se (pre)-

večkrat dogovarja. Komunicirajte 
tako, da ne bo nejasnosti in bo točno 
znano, kdo mora narediti kaj, kdaj 
in tudi kako. Ta dogovor morajo 
razumeti in sprejeti vsi, zato jim 
pošljite zapisnik.

3. DELAJTE LE ENO STVAR HKRATI
 Mnogi ljudje so prepričani, da 

lahko počnejo več stvari hkrati. 
Osredotočenost na eno zadevo 
je ključna za hitro in kakovostno 
izvedbo naloge. Če več zadev 
prepletate med seboj, se čas  
izvedbe podaljšuje.

4. OHRANITE RED V  
DELOVNEM OKOLJU

 Kaotično begate od opravila 
do opravila. Prevzemite nadzor 
nad svojim urnikom. Sestanke 
načrtujte dovolj udobno, omejite 
si tudi čas za drobna vsakodnevna 
opravila. Vsak dan načrtujte 
urnik za naslednji dan. 

sara.wagner@sij.si

Se tudi vam zdi, da delovni čas teče hitro kot 
divja reka, da komaj lovimo roke in da včasih 
med opravili kar izpuhti? Preberite, kako ga 
ukrotiti, da se vam ne bodo nabirale zamude 
pri opravilih in pred sestanki.

 î DELOVNI ČAS:  
KAKO GA UKROTITI?
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usmerjeni h kupcu

V okviru kampanje Znamo varno, 
zmoremo zdravo smo si zastavili 
ambiciozne cilje: stremeli bomo k nič 
(0) nezgodam pri delu in k zmanjšanju 
bolniške odsotnosti. V proizvodnjo smo 
tako že namestili panoje/silhuete, v 
skupnih službah pa obvestila na oglasne 
deske za spremljanje rezultatov. Le kdo 
bo osvojil glavno nagrado?

Vsak mesec, ko boste brez nezgod pri delu in boste 
dosegli cilj na področju bolniške odsotnosti, boste 
za to prejeli točke. Programi s težjimi delovnimi raz-
merami, kjer je več poškodb in so te resnejše, bodo 

za trud prejeli nekaj več točk. Točke boste lahko 
prejeli tudi vsako četrtletje, če boste v programu 
zabeležili manj nezgod pri delu kot lani v enakem 
obdobju in boste manj odsotni zaradi bolezni. V 
skupnih službah spremljamo le bolniško odsotnost.

S kom tekmujete?
Cilje bomo spremljali v programih in ločeno 
v skupnih službah v Metalu Ravne in Ravne 
Systems, na Jesenicah pa v Acroniju, SUZ-u in 
Elektrodah. Program in skupne službe iz ome-
njenih družb, ki bodo na koncu leta zbrali največ 
točk, bodo zmagali.

Kaj pa nagrada?
Mesečno in četrtletno bomo razglasili zmagoval-
ni program na Ravnah in Jesenicah. Zmagovalni 
program in skupne službe bodo vsako četrtletje 
prejeli praktične nagrade. Konec leta pa bomo 
razglasili zmagovalca med programi in ločeno 
tudi med skupnimi službami na ravni Skupine 
SIJ, oba zmagovalca pa bosta prejela finančno 
nagrado v dveh delih: nagrada za program oz. 
skupne službe in donacija lokalni skupnosti. Več 
preberite na oglasnih deskah.

V Metalu Ravne smo prepričani, da lahko zma-
gamo, saj smo letos že zabeležili mesec, ko se 
ni poškodoval nihče od sodelavcev. To je dokaz, 
da znamo delati varno in zmoremo živeti zdravo! 
Podrobnejše informacije so na voljo na oglasnih 
deskah in pri vaših vodjih. 

sara.wagner@sij.si

vrstice za varnost in zdravje

Turbina za 
elektroindustrijo.

trendi v jeklarstvu

Dolgoletno uspešno sodelovanje Metala Ravne 
z vodilnimi podjetji na področju energetike, kot 
so Siemens, Alstom in GE, nam je omogočilo 
prepoznavnost na trgu in s tem sodelovanje tudi 
s podjetjem MAN DIESEL & TURBO, ki je vodilni 
svetovni dobavitelj dizelskih motorjev, turbo 
strojev, turbin in kompresorjev.

Zaposlujejo čez 14.000 ljudi na več kot 100 mednarodnih 
lokacijah, predvsem v Nemčiji, na Danskem, v Franciji, 
Švici, Češki, Indiji in na Kitajskem.

S podjetjem smo stopili v kontakt pred tremi leti, ko 
smo dobili njihovo prvo povpraševanje, sledilo jih je še 
več. Njihove zahtevne specifikacije so terjale veliko uskla-
jevanja med njihovim in našim razvojnim oddelkom, da 
smo lahko potrdili njihove kakovostne zahteve. Lani so 

bili predstavniki podjetja pri nas. Njihovo presojo smo 
uspešno prestali in so nas prepoznali kot usposobljenega 
dobavitelja. Tako smo letos dobili od njih prvo naročilo za 
material za turbinske lopatice v EPŽ-izvedbi. 

Izdelki, ki jih pri nas naročuje podjetje MAN, so na-
menjeni za zahtevnejše aplikacije, za kar je potrebna iz-
delava z uporabo VOD- in EPŽ-postopkov, kar je v skladu 
z našimi naložbami v proizvodnji in strategijo podjetja.

Podjetje MAN bo naše izdelke dobilo konec septembra. 
Po uspešnem testiranju pričakujemo, da se bo naše so-
delovanje razvilo v uspešno partnerstvo, kot ga že imamo 
s podjetjema Siemens in GE. 

tina.tominc@metalravne.com
vesna.pevec@metalravne.com

 î USPEŠNO OSVAJANJE TRGA ENERGETIKE SE NADALJUJE

 î NAJUSPEŠNEJŠI DELAJO VARNO
Najuspešnejša kovinskopredelovalna podjetja 
zagotavljajo tudi najbolj varne delovne razmere. 
Povezava med uspešnostjo poslovanja in 
varnostjo pri delu je namreč močno soodvisna.

Dolžnost vsakogar izmed nas je, da delo opravi varno. 
Ne zaradi podjetja, ampak zaradi svojega zdravja! Po-
datki preteklih let dokazujejo, da se to da, saj se število 
poškodb pri delu na globalni ravni zmanjšuje. Podjetja si 
vse bolj prizadevajo, da bi njihovi zaposleni delali varno in 
ohranjali svoje zdravje. 

Eden izmed glavnih kazalnikov posledic nezgod pri delu 
so izgubljeni dnevi, ko so delavci zaradi poškodb odsotni z 
dela. Trend izgubljenih dni v 139 podjetjih po svetu, ki so 
sodelovala v raziskavi Svetovnega združenja jeklarjev, kaže 

na padec. V zadnjih enajstih letih se je v jeklarski industriji 
število izgubljenih dni v povprečju znižalo za 71 odstotkov.

V Sloveniji je število lažjih in težjih nezgod v zadnjih 
letih rahlo upadalo. Število nesreč s smrtnim izidom pa 
se je v zadnjih osmih letih znižalo za 27 odstotkov. V letu 
2015 je bilo zaradi poškodb z delovnega mesta več kot 
štiri koledarske dni odsotnih 11.505 delavcev. Nesreč s 
smrtnim izidom je bilo 21. 

Ker tudi mi želimo poslovati uspešno, moramo zavihati 
rokave in se odpraviti jasno proti cilju nič (0) nezgod pri 
delu. Začeli smo aprila letos, ko smo prvič v Skupini SIJ 
lansirali kampanjo Znamo varno, zmoremo zdravo, s katero 
želimo prispevati k znižanju števila poškodb pri delu in tudi 
odsotnosti z dela zaradi bolezni.

7 NAJPOGOSTEJŠIH  
VZROKOV ZA POŠKODBE PRI DELU: 
• iskanje krivin ali bližnjic pri hitrejšem, vendar nevar-

nem delu, 
• zmotno mišljenje, da se nezgoda meni ne more 

zgoditi, 
• neurejeno delovno okolje in neustrezna (dotrajana) 

oprema, 
• začetek dela brez vseh ključnih informacij, ki pogo-

jujejo delo, 
• neupoštevanje pravil o varnosti pri delu, 
• pomanjkanje koncentracije pri delu in utrujenost (misli 

nam uhajajo drugam), 
• nezadostna priprava in slabo začrtano delo. 

gasper.oswald@ravne.com

vlagamo

Tisti, ki poznate jezik informacijske tehnologije, zagotovo veste, da 
število 2.0 v naslovu pomeni nadgradnjo, razvoj, naslednjo stop-
njo. In ravno to je cilj projekta Kovačnica 2.0 – dosedanje delo Ko-
vačnice Metala Ravne postaviti na višjo stopničko.

Kovačnica je v zadnjih dveh desetletjih najhitreje rastoč program Metala 
Ravne. Veliko smo investirali, se širili lokacijsko, s številom strojev, obsegom 
proizvodnje in širino asortimenta. Tudi struktura kupcev se je spreminjala: 
namesto posrednikom si v prihodnje želimo prodajati predvsem končnim 
kupcem. Teh pa ne zanima le izdelek, ampak tudi naša organizacija in razvoj 
izdelkov, zahtevajo hitro odzivnost, odpremo na rok itd. Le če bomo zadostili 
zahtevam kupcev, bomo dolgoročno pridobivali njihova naročila in dosegali 
prodajno ceno, s katero bomo pokrili vse stroške in ustvarili dodano vrednost 
za nadaljnji razvoj programa.

Načrtujemo, da bo projekt zaključen do začetka leta 2017, v njem pa in-
tenzivno sodeluje tudi Ivan Vušnik, novi direktor Kovačnice. Dosedanji direktor 
Zdravko Mlakar, s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in neprecenljivim kovaškim 
znanjem, ostaja del ožjega kovaškega tima in tesno sodeluje z novim direktor-
jem. Projekt bomo podrobno predstavili v junijski izdaji revije SIJ, kjer bomo 
objavili tudi intervju z Ivanom Vušnikom. 

samo.jenic@metalravne.com, sara.wagner@sij.si

 î KOVAČNICA 2.0 – 2.0? î IŠČEMO NAJBOLJ ZDRAV  
PROGRAM BREZ NEZGOD PRI DELU

vrstice za varnost in zdravje vlagamo

Na silhuetah 
boste spremljali 
točkovanje, 
mesečno lestvico 
z uvrstitvami 
programov 
in podatke o 
nezgodah pri 
delu. 

Legenda

 težja 
poškodba

 lažja 
poškodba

Pridružimo se!
Postanimo najbolj  
zdrav oddelek  
brez nezgod pri delu.

Naša cilja v 2016
0 nezgod pri delu 

bolniške  
odsotnosti z dela/leto

SKUPNO ŠTEVILO TOČK V LETU 2016

KVARTAL 4

NEZGODE
2015

2016

BOLNIŠKA
2015

2016

DECEMBER
NEZGODE

BOLNIŠKA

NOVEMBER
NEZGODE

BOLNIŠKA

OKTOBER
NEZGODE

BOLNIŠKA

KVARTAL 3

NEZGODE
2015

2016

BOLNIŠKA
2015

2016

SEPTEMBER
NEZGODE

BOLNIŠKA

AVGUST
NEZGODE

BOLNIŠKA

JULIJ
NEZGODE

BOLNIŠKA

KVARTAL 2

NEZGODE
2015

2016

BOLNIŠKA
2015

2016

JUNIJ
NEZGODE

BOLNIŠKA

MAJ
NEZGODE

BOLNIŠKA

APRIL
NEZGODE

BOLNIŠKA

MESEC ŠTEVILO NEZGOD 
% BOLNIŠKE

ŠTEVILO  
TOČK

SKUPAJ  
TOČKE / MESEC

SKUPAJ  
VSEH TOČK

Najboljši obrat  
leta 2016  

v Skupini SIJ: 

Finančna nagrada za obrat in  
finančna nagrada za dober namen  
v lokalni skupnosti!

Medaljo  
si zaslužijo  

le najboljši - 
zmagovalci meseca. 

Dokažimo, 
da smo to mi!

ZNAMO 
VARNO, 

ZMOREMO 
ZDRAVO!

Zdravku 
Mlakarju je 
vodstvo družbe 
Metal Ravne 
v zahvalo za 
dve desetletji 
vodenja 
Kovaškega 
programa 
podarilo sliko 
kovača. 

MAN DIESEL & TURBO 

• SPLET: www.dieselturbo.man.eu
• LETO NASTANKA PODJETJA: 2010 z združitvijo 

podjetij MAN Diesel in MAN Turbo
• LOKACIJA: Augsburg, Nemčija
• DEJAVNOST: proizvodnja dizelskih motorjev,  

turbo strojev, turbin in kompresorjev
• CILJ: obdržati vodilno mesto v svetu pri  

dobavah dizelskih in turbomotorjev
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Andrej Gradišnik, glavni direktor

Vsak visok cilj je dosegljiv, 
če si ga srčno želimo, 
smo pripravljeni 
zanj trdo delati, 
premoremo dobro 
in homogeno ekipo, 
imamo dovolj znanja, 
vztrajnosti, poguma 
in tudi kanček sreče.«

Moje življenje je od malih nog povezano z gorami in materjo fabriko. Po-
tem ko sem večino energije in želja več kot dve desetletji usmerjal v delo 
in nam je skupaj uspelo prebroditi recesijo ter izvesti investicije, ključne 
za prihodnost Metala Ravne, mi je bilo v letu 2012 dano izpolniti željo iz 
mladih let. Sedem prijateljev se je podalo na osemtisočak Broad Peak. 
Sezona je bila neugodna, snega preveč. Številne odprave so se izčrpane 
vračale domov, ne da bi osvojile vrh. Mi smo vztrajali tudi v slabem vre-
menu. Ko se je odprlo vremensko okno, smo družno pregazili še pobočja 
nad 7500 metrov. Pet nas je dosanjalo svoje sanje. Uspelo nam je, ker je 
vsak nesebično delal za skupni uspeh. Odprava na najvišje gore na svetu 
in poslovanje Metala Ravne sta na prvi pogled dve zelo 
različni dejavnosti, a imata v resnici ogromno skupne-
ga. Tudi pri poslovanju je naš ključ do uspeha dober 
tim. V zadnjih letih se kosamo z najboljšimi metalur-
škimi podjetji na svetu. Ciljamo še višje. Pri orodnih in 
specialnih jeklih želimo biti najboljši. Zmogli bomo le,  
če bomo delali kot tim. 

 î LE TIM LAHKO SEŽE NA VRH!

3. 
2. 
1. 

silva.sirk@metalravne.com

Gregor in David sta mlada očka, Stanko zelo skrben, Srečko kolesar, Vinko pohodnik, Peter »mul-
tipraktik«, Danijel in Zoran pa pomagata uresničevati skupne cilje. Anka – žena, mama, folkloristka, 
športnica, četverčica (in zato krščenka Jovanke in Josipa Broza - Tita), ki jo veliko prej slišimo, 
kot zagledamo, hkrati pa gradbenica s srcem in dušo. Tu je še Anton, oče petih otrok, ki z Anko 
vsako leto na dan mladosti opravi vzpon na Uršljo goro. 

Fantje znajo improvizirati, saj proizvodnja nikoli ne sme trpeti. Vse rešijo timsko, z vodjo Anko, 
ki jo zelo spoštujejo, saj vedo, da so tudi oni zanjo najpomembnejši sodelavci. 

katarina.gradisnik@metalravne.com

Mi smo tu zato, da v Metalu Ravne obratujejo peči, da izvajamo 
gradbeni nadzor, da so ceste pokrpane, ograja popravljena, 
objekti vzdrževani. Delamo, zmoremo in trudili se bomo do 
zadnjega šihta, ki nam bo v tej tovarni namenjen!«

Industrijski zidarji – usklajen, strokoven in prilagodljiv tim, ki predvsem skrbi za 
operativno sposobnost industrijskih peči. Delo je naporno, težko in nevarno. Moško, 
bi lahko rekli. Pa ne moremo. Ta tim namreč že vrsto let vodi ženska.

 î ANKA IN NJENI ZIDARJI

PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI
»Iskrenost in fleksibilnost pri delu. Vedno se trudim,  
da imamo na delovnem mestu dobre odnose.« 

NAJVEČJI DOSEŽEK V ŽIVLJENJU
»Je moja družina.«

ZAČETKA DELOVNEGA DNE 
»Si ne predstavljam brez urejenega delovnega okolja.  
To najbolje vedo moji sodelavci v izmeni.«

3 dejstva o
 î IZTOKU POŽARNIKU,  
talilcu operaterju pri EPŽ v jeklarni

Iztok skrbi za vodenje in nadziranje procesa pretaljevanja jekla po postopku EPŽ. 
Tisti, ki ga dobro poznate, veste, kako rad ima red. Skoraj tako zelo kot pevski 
mikrofon v prostem času.

Pavlika Kumprej, strokovna sodelavka iz Kemije 
»Všeč mi je, da se bo spet pojavil časopis, ki bo kra-
tek in jedrnat, kot so bile Novice. Poleg zapisov o delu 
naj zajame še zunanje dogajanje in doživetja naših 
sodelavcev zunaj 'plota fabrike', npr. s potovanj. Naj 
bo poljuden in zabaven, da popestri naše naporne 
delavnike.« 

stanko.petovar@metalravne.com

Dragotin Kočet, kontrolor v Valjarni gredic 
»Nekoč smo radi prebrali Fužinarja in Novice. Če bodo 
novice v prihodnje podane še s fotografijami, in to v 
barvah, bo po mojem mnenju to povečalo zanimanje 
zaposlenih za novi časopis. Vsebine naj bodo jedrna-
te, informacije pa v preprostem jeziku, da bomo vsi 
razumeli, za kaj gre.« 

Milena Modrijan, strokovna sodelavka v Logistiki 
»Dobro, da se pripravlja oblika strnjenih informacij 
za vse zaposlene, za vsakogar nekaj. V časopisu bi 
morali zajeti vsa področja v Metalu Ravne, pa tudi vse 
zaposlene, »od čistilke do direktorja«, in pisati tudi o 
neformalnih dogodkih. Zaželene so slike; fotografija 
bralca še bolj pritegne, da prebere tudi zapis.«

Junija je luč sveta ugledal novi časopis Metala Ravne. Sprašujemo 
vas, kaj od njega pričakujete. Kakšne vsebine? Morda lepe 
fotografije? Kdo naj se v njem pojavlja, kaj bi radi brali?

 î KAJ PRIČAKUJETE OD NOVEGA 
ČASOPISA METAL 24?

Ankina ekipa: Stanko Poročnik, Danijel Cvilak, Anton Čagran, Srečko Uršej, Vinko Rubkov,  
Anka Maklin, Gregor Vošner, Zoran Manojlović in David Kordež (manjka Peter Breznik).

Poleg službe si svojega življenja ne predstavlja brez glasbe in petja. Po napornem delavniku ga 
pesem sprosti in napolni z energijo. Dolga leta je bil član koroškega pevskega zbora Vres, zadnjih 
štirinajst let pa prepeva pri Dravograjskem sekstetu, ki ima zelo širok repertoar pesmi. Skupaj so 
preživeli že marsikatero burjo, pa ne samo tisto, ki jih je presenetila na jadranju po Jadranu. Da 
so Iztok in fantje v Dravograjskem sekstetu res odlični, najbolje ponazori dogodek, ko so jih na 
koncertu v Dalmaciji zamenjali s pravo dalmatinsko klapo. Kapo dol!

to smo mi anketa

razmišljam na glas 


