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 Iz rubrike To smo mi:  
tim, ki vas bo varno 
vodil na jeklarskih 
pohodih.

Za jubilejni pohod konec julija smo si izbrali 
Triglav, očaka naših gora. Vsekakor sta 150. 
pohod in Triglav kot najvišji slovenski vrh lepa 
kombinacija atraktivnosti cilja in trdoživosti 
jeklarskih pohodnikov. 

Triglav nam je bil naklonjen, saj smo nanj stopili vsi 104 
udeleženci – sedanji in nekdanji zaposleni v Skupini SIJ, od 
tega kar 39 z Raven. S tem pohodom smo poudarili našo 
pripadnost planinstvu in simboliki naših gora. Zato smo tudi 
izbrali klasičen pristop z Rudnega polja na Studorski preval, 
mimo Vodnikovega doma na Velem polju čez Konjsko sedlo 
do Planike (Kredarice) in nato vzpon na vrh Triglava. Na vrhu 
sončnega Triglava so se prepletali smeh, sproščenost in stiski 

rok. Sledil je povratek do Doma Planika pod Triglavom, kjer se 
je čas ustavil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Našla 
se je »frajtonarica« in »gavda« je trajala vse do 22. ure, ko je 
hišni red zahteval planinsko tišino. Dobra volja se je preselila 
na skupna ležišča, ki so res skupna, in ni prostora za razkošje. 
Vici, smrčanje in še kaj nas je spremljalo pozno v noč vse do 
krasnega jutra. Marica Kolmančič, zvesta udeleženka naših 
pohodov in nekdanja sodelavka, je prepričana, da je treba 
jeklarske pohode nadaljevati, saj so pomembna vez nekdanjih 
zaposlenih s podjetjem, kjer so ti pustili svoja najlepša leta.

Več o fantih iz Metala Ravne, ki skrbijo za organizacijo 
teh izletov in so dobro izurjeni gorski vodniki, pa preberite v 
rubriki TO SMO MI.

joze.apat@metalravne.com

 î JEKLARJI ŽE STOPETDESETIČ OSVOJILI SLOVENSKE VRHOVE

Za sodelovanje na vladnih natečajih, predvsem pri naro-
čanju blaga in storitev na področju obrambe, morajo biti 
določena orodna, nerjavna in specialna jekla izdelana v 
ZDA ali v državah, s katerimi imajo ZDA podpisan sporazum 

DFARS (Defence Federal Acquisition Regulation). Sedaj je 
tudi Slovenija na listi teh držav, s tem pa lahko tudi Me-
tal Ravne s svojim jeklom sodeluje na natečajih ameriške 
vlade. To dejstvo, ki je jasno razvidno iz dodane opombe o 
podpisanem sporazumu DFARS na naših certifikatih, nas 
postavlja ob bok ameriškim, nemškim, avstrijskim, ka-
nadskim in italijanskim dobaviteljem orodnega jekla. Daje 
nam jasno prednost pred konkurenco iz Kitajske, Japonske, 
Tajvana, s Koreje in iz drugih držav. 

vesna.pevec@metalravne.com

n
o

vi
ce V zadnjih letih smo poleg orodnih jekel začeli 

v ZDA uspešno prodajati tudi nerjavna jekla. 
Prodaja teh jekel obetajoče raste, podpisan 
sporazum o vzajemnosti pri javnih naročilih 
na področju obrambe med Slovenijo in ZDA 
pa bo k temu le še pripomogel.

 î NOVE GOSPODARSKE PRILOŽNOSTI V ZDA

katarina.gradisnik@metalravne.com

avgusta praznuje rojstni dan, in nas za 
svoj praznik morda počasti s kakšno 

tortico ali »žurko«. Če ste med slavljenci 
ravno vi, vse najboljše!

je premagalo 46.500 sodelavcev Skupine SIJ 
na vseh dosedanjih 150 jeklarskih pohodih. To 

je približno toliko, kot je razdalja od Metala 
Ravne do družbe SIJ d.d. v Ljubljani.

KM VIŠINSKE RAZLIKE
120

smo v letu 2015 nabavili za varno delo v 
proizvodnji. Z doslednim nošenjem osebne 

varovalne opreme lahko preprečimo nezgode 
na delovnem mestu, saj se varnost vedno 

začne pri nas samih.

ZAŠČITNIH ROKAVIC 
21.290 

METALOVIH  
SODELAVK IN SODELAVCEV 

95
Povezanost in 
prijateljstvo ter 
smeh in dobra volja 
so se prepletali pred 
Aljaževim stolpom 
na vrhu Triglava.
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Iskreno čestitamo!

za vsak danobvestila

PODATKI ZA LETO 2015: 

LETO 2015 V ŠTEVILKAH

inovativnih predlogov, od tega 
9 iskric, 171 koristnih predlogov 
in 8 tehničnih izboljšav

188

upravičencev je prejelo 
socialno pomoč 52

Inovativnost je postala čarobna beseda za 
ustvarjanje imidža uspešnega podjetja. V Metalu 
Ravne smo inovativni, a tega ne znamo oziroma 
nočemo izpostavljati. Tako smo po tem kazalcu 
med zadnjimi v sistemu SIJ-a. Ko pa pogledamo 
vsebino koristnih predlogov, iskric oziroma 
tehničnih izboljšav, pa imamo kaj pokazati. 

K snovanju inovacijskih predlogov so vabljeni vsi zaposleni 
v želji, da spodbudimo ustvarjalnost in razvijamo kulturo 
pozitivnega pristopa k reševanju problemov. Pri tem 
zasledujemo ekonomski učinek in uresničevanje koristnih 
predlogov skozi izboljšanje delovnih razmer. Nujno moramo 
povečati delež realizacije koristnih predlogov, saj izkušnje 
kažejo, da je to najboljši način za propagiranje inovativne 
dejavnosti.

Za delovanje sistema inovativne dejavnosti v obratih in 
službah skrbijo pospeševalci inovativne dejavnosti. To so:

• mag. Silva Sirk za Valjarski program
• Jernej Turščak za Jeklarski program
• Marjan Hovnik za Kovaški program
• dr. Tatjana Večko Pirtovšek za KMR

Na nivoju podjetja pa koordinirava  
dejavnost Miloš Dretnik in Jože Apat. 

Število koristnih predlogov po programih:
• Valjarski program: 99
• Jeklarski program: 48
• Kovaški program: 12
• drugi: 13

V letu 2015 je največ inovativnih predlogov prijavil 
Boris Obrovnik iz Jeklarne, lani še operater pri vakuumski 
ponovčni peči, letos pa že obratni inženir, odgovoren za 
tehnologijo ponovčne metalurgije. Prijavil je šest predlogov. 
Na vprašanje, od kod mu ideje za inovativne predloge, je 
izjavil: »Ideje so plod proaktivnega pristopa k reševanju težav, 
glavni vir zamisli pa so delo in problemi iz delovnega okolja.«

joze.apat@metalravne.com

V našem podjetju zaposlenim v stiski že vrsto 
let pomagamo v skladu s Kolektivno pogodbo 
dejavnosti (KPD) in Podjetniško kolektivno 
pogodbo (PKP), za dodeljevanje socialne pomoči 
pa velja Pravilnik o dodeljevanju pomoči v primeru 
socialne stiske.

V Metalu Ravne ločimo denarno socialno pomoč iz naslova 
boleznin, katero lahko prejmejo tisti sodelavci, ki so v polni 
dolgotrajni bolniški neprekinjeno najmanj tri mesece, in 
izredno denarno socialno pomoč.

Zaposleni, ki potrebuje denarno socialno pomoč, odda 
vlogo v službo Kadri. Vloge običajno enkrat mesečno obrav-
nava komisija za dodelitev socialne pomoči.

Denarno socialno pomoč lahko posameznik prejme 
samo enkrat v dvanajstih mesecih. Če povprečna bruto 
plača zadnjih treh mesecev brez nadur (preračunano na 
polni delovni čas) presega 140 odstotkov minimalne plače, 
prosilec ni upravičen do pomoči. Enako velja za zaposlene, 
zoper katere je bil v zadnjih 12 mesecih izrečen disciplinski 
ukrep ali pa so imeli neopravičene izostanke. 

Za podrobnejše informacije vam je v tajništvih progra-
mov na voljo Pravilnik o dodeljevanju pomoči v primeru 
socialne stiske, lahko pa se oglasite v sobi 218 v drugem 
nadstropju upravne stavbe Metala Ravne.

miran.kopmajer@metalravne.com

Ruski predsednik 
Vladimir Putin 
se je na svojem 
enodnevnem 
obisku Slovenije 
udeležil 
slovesnosti ob 
100. obletnici 
postavitve Ruske 
kapelice na Vršiču. 

Veliki sponzor dogodka je bila Skupina SIJ. Nato sta Vladimir 
Putin in Borut Pahor na ljubljanskem pokopališču Žale 
odkrila spomenik ruskim vojakom, padlim v Sloveniji med 
prvo in drugo svetovno vojno. Ustvarili so ga ruski kiparji, 
sredstva zanj pa so prispevali donatorji, med katerimi je 
bila tudi Skupina SIJ.

melita.jurc@metalravne.com

 î KAKO INOVATIVNI  
SMO V METALU RAVNE?

 î SEM V STISKI.  
MI LAHKO POMAGATE?

 î SKUPINA SIJ SPONZOR 
SLOVESNOSTI OB RUSKI 
KAPELICI NA VRŠIČU

irena.praznik@metalravne.com

RAHELA RODOŠEK 
STRAHOVNIK iz 
Proizvodnje 

DARINKA  
GRADIŠNIK KRALJ  
iz Računovodstva

 î 20 let:  î 30 let: 
ALJAŽ BORKO 
iz Kovaškega 
programa

 î 10 let: 
z nami že ... julij 2016

1. ZAVEDAJTE SE MOČI SPANJA, 
PREHRANE IN REKREACIJE

 Poskušajte zaspati in vstajati 
ob določeni uri. Izogibajte se 
alkoholu in drugim substancam, 
ki vam jemljejo energijo. Redne 
športne aktivnosti in vaje za moč 
vas bodo okrepile.

2. NADZORUJTE SVOJA ČUSTVA
 Postanite pozorni na vpliv čustev 

na vašo učinkovitost. Naučite se 
prepoznati, kateri dražljaji sprožajo 
vaša negativna čustva, saj boste 
tako pridobili večji nadzor nad 
svojimi reakcijami nanje. 

3. OSREDOTOČITE SE NA ENO 
OPRAVILO NAENKRAT 

 Večopravilnost spodkopava 
produktivnost. Motnje nas drago 
stanejo. Že začasna preusmeritev 
pozornosti z ene naloge na drugo 
– denimo prekinitev pisanja 
elektronskega sporočila, da bi se 
oglasili na telefon – lahko poveča 
čas, ki je potreben za dokončanje 
naloge, tudi do 25 odstotkov. 

4. DELAJTE, KAR VAS VESELI
 Več kot boste počeli stvari, ki 

vas osrečujejo in dajejo smisel 
vašemu življenju, bolj pozitivni in 
osredotočeni boste. Naj bodo vaše 
prioritete jasne. 

Vir: https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

Se soočate z nenehno utrujenostjo, izgubo interesa za 
aktivnosti, ki so vas še nedavno veselile, s pomanjka-
njem osredotočenosti ali razrahljanimi prijateljskimi 
in poslovnimi vezmi? Potem je čas, da vzamete stvari 
v svoje roke. 

Tempo življenja je vedno hitrejši. Od nas 
zahteva veliko vložene energije na fizični, 
mentalni in čustveni ravni. Zato je potrebno 
pazljivo načrtovanje in tudi preoblikovanje 
naših navad. 

 î UPRAVLJAJTE S  
SVOJO ENERGIJO,  
NE SAMO S ČASOM

nagrad je bilo izplačanih iz tega naslova, 
pri čemer je znašala povprečna nagrada za 
koristni predlog 200 €, za iskrico 30 € in za 
tehnično izboljšavo 950 € bruto 

je bilo izkazanih prihrankov iz naslova 
koristnih predlogov, 730.000 € je znašal 
dejanski prihranek iz naslova tehničnih 
izboljšav (na podlagi enoletnega 
spremljanja učinkov)

46.000 €

je vrednost prejete socialne pomoči
47.806,17 €

1,5 milijona €

smo izplačali socialno  
pomoč iz naslova boleznin43 ×

Vir: Siol.net



24

trendi v jeklarstvu

usmerjeni h kupcu

Metalovi odkovki 
so del nosilne 
konstrukcije v 
stavbi operne hiše.

ERGON S.A. 
• SPLET: www.ergonsa.gr
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1994
• LOKACIJA: Atene
• DEJAVNOST: inženiring
• CILJ: sodelovati pri najzahtevnejših  

projektih v vseh industrijah

Zakaj obiskati Atene? Prestolnica Grčije je eno 
najstarejših mest na svetu, znano po antičnih 
zgradbah. V današnjem času so se tem stavbam 
pridružile nove, ki so zgrajene v modernem slogu. 
Med njimi sta tudi knjižnica in državna opera, v 
kateri je naše jeklo.

Fundacija Stavros Niarchos Foundation gradi v središču 
Aten velik kulturni center, v katerem postavljajo novo dr-
žavno knjižnico in novo državno opero. Kot eden največjih 
gradbenih projektov mlajše grške zgodovine bo ta moderni 
kulturni center imel takojšen vpliv na lokalno gospodar-
stvo, saj bo zagotovil nova delovna mesta in priliv kapitala 
v zahtevnem gospodarskem prostoru. Vrednost celotnega 
projekta je 566 milijonov evrov, center pa bodo odprli do 
konca tega leta. 

Metal Ravne je pri izgradnji nove državne opere sode-
loval preko grškega podjetja ERGON S.A. To je inženiring 

podjetje, ki se ukvarja z izvedbo najrazličnejših projektov 
v Grčiji, Libiji in na Cipru. Prisotno je v gradbeništvu, indu-
striji strojne opreme in energetiki. Pri izvajanju lastnih pro-
jektov sodeluje z dolgoročnimi partnerji. S tem se za Metal 
Ravne odpirajo nove možnosti za nadaljnje sodelovanje. 

Pri tem projektu smo se s podjetjem ERGON S.A. 
usklajevali šest mesecev glede vrste jekla in lastnosti, ki 
jih mora to zagotoviti. Izdelava jekla za omenjeno naročilo 
je bila za nas velik izziv, tako glede zahtevanih lastnosti 
jekla kot tudi glede kratkih dobavnih rokov. Odkovki imajo 
obliko kvadrov in ne potrebujejo nobene dodelave. Vgraje-
ni so v stavbo operne hiše in so del nosilne konstrukcije. 
Z resnim pristopom smo v Metalu Ravne skupaj z družbo 
Ravne Systems izdelali odkovke, ki so del velike grške 
zgodbe v Atenah.

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

 î NAŠE JEKLO V ANTIČNIH ATENAH

vlagamo in razvijamovrstice za varnost in zdravje

Skrb za zdravo okolje in zaposlene je bil 
ključni dejavnik pri odločitvi vodstva 
in podpori lastnikov, ki sta pripomogli 
k uspešni izvedbi prve faze projekta 
obnove odpraševanja peči UHP. 

Da bi omogočili čim bolj nemoteno proizvodnjo, 
smo za prvo fazo projekta Posodobitev Jeklarne 
izbrali čas rednega letnega remonta v tem obra-
tu. Tudi zunanji izvajalec, ki je zgradil novi vodno 
hlajen cevovod peči UHP ter izpeljal rekonstruk-
cijo odpraševanja peči UHP iz protihrupne kabi-
ne in strešne nape, se je maksimalno prilagodil 
potrebam naše proizvodnje. Potrebna pa je bila 
odlična koordinacija, da so dela potekala hitro in 
v skladu z načrtom. 

Namen naložbe je bil že v posameznih proizvo-
dnih fazah peči zajeti čim več dimnih plinov, ki se nato učinkovito odvedejo v odpraševalno 
napravo. Ta cilj smo uspešno dosegli.

S tem bodo zaposleni imeli boljše delovne razmere, naše delovno in zunanje okolje 
pa bo čistejše. Z doseženim smo zadovoljni, a stremimo k nadaljnjim vlaganjem v naše 
delovne prostore. 

rahela.strahovnik@metalravne.com

Nezgoda pri delu se pripeti hitro in nepričakovano. V tistem trenutku 
se ti življenje obrne na glavo. V letu 2008 sem doživel hudo nezgodo na 
delovnem mestu, katere kljub zaščitni opremi nisem mogel preprečiti. 

Zaposlen sem bil šele mesec dni 
in sem delal pri brusilnem stroju 
(rafami) v kovačnici. Tisto jutro 
je bilo enako kot prejšnja, ko je 
pri brušenju nenadoma razneslo 
brusno ploščo. En del se je zaril 
v mojo desno nogo. Takoj sem 
vedel, da je zadeva resna. Na poti 
do operacijske mize sem izgubil 
precej krvi, a največji šok sem 
doživel v bolnišnici, ko mi je ki-
rurg rekel: »Žal vam bomo morali 
odrezati nogo.« Na srečo se je po-
zneje izkazalo, da to ni potrebno, 
a te besede mi še danes odme-
vajo v glavi. Sledila je dolgotrajna 
rehabilitacija v rehabilitacijskem 
centru Laško, posledice nezgode 
pa bodo ostale vidne vse življenje. 
Ker dela, ki sem ga opravljal pred 
nesrečo, potem nisem več zmo-

gel, je sledila še poklicna rehabilitacija. Poleg telesne okvare so se posledično pojavile 
še finančne težave. A ogromno mero moči in pozitivizma so mi dali moji najbližji, družina, 
prijatelji … Po poklicni rehabilitaciji danes delam v računovodstvu Metala Ravne. Zdaj 
gledam na življenje drugače, vsak trenutek mi pomeni več. Jaz sem imel veliko srečo!

martin.repas@metalravne.com
bojan.ursej@metalravne.com

 î V ODPRAŠEVANJE PEČI UHP ZA  
BOLJ ZDRAVO DELOVNO OKOLJE

 î PREŽIVEL SEM, A LAHKO  
BI SE IZTEKLO DRUGAČE

 î JEKLO – ČETRTA ŽLAHTNA KOVINA OLIMPIJSKIH IGER
Verjetno ni treba posebej poudarjati, 
da so osrednji dogodek letošnjega 
poletja olimpijske igre v Riu de Janeiru. 
Ne nazadnje smo na Dnevu metalurga 
izžrebali tri sodelavce, ki so odpotovali 
v Brazilijo. A poleg tekmovanj bomo 
zaposleni v Skupini SIJ verjetno opazili 
še nekaj. Le kaj?

V olimpijskih dneh nas bodo mediji zasuli z in-
formacijami, statistikami in presežki, ki jih bodo 
dosegli tekmovalci in organizatorji. Manj znano pa 
je, da bo eno najpomembnejših vlog letošnje olim-
pijade odigrala tudi četrta žlahtna kovina – jeklo.

Dejstvo je, da je jeklo odličen gradbeni ma-
terial, saj so skoraj vse konstrukcije olimpijskih 
dvoran, stadionov in drugih stavb postavljene iz 
jekla. Leta 2012 so prireditelji olimpijskih iger v 
Londonu želeli postaviti temelje za »zelene olim-
pijske igre«, kamor je spadala tudi gradnja nove 
športne infrastrukture. Tako je jeklo, material, ki 
ga lahko vedno znova recikliramo, postalo ključni 
material pri gradnji olimpijskih objektov.

Poleg športne infrastrukture je jeklo tudi se-
stavni del športnih orodij, opreme in rekvizitov. 
Vrvi vseh jadrnic so narejene iz nerjavnega jekla 
– tudi tista, s katero bo tekmoval Vasilij Žbogar. 
Jeklena so ogrodja gimnastičnih orodij, prav tako 

so iz jekla oprema in rekviziti, kot so sablje, atlet-
ske krogle za metanje, uteži, konjeniške podkve 
in še mnogo drugih. Ključne prednosti, ki jih 
prinaša jeklo kot olimpijski material, je namreč 
nemogoče spregledati – je lahko, odporno proti 
koroziji in izredno vzdržljivo. 

Jeklo ima torej nepogrešljivo vlogo na olim-
pijadi, njegova kakovost pa lahko odloča celo 
o dobitnikih olimpijskih medalj. Zato je po-
membno, da jeklarske družbe zagotavljamo 
jeklo vrhunske kakovosti, in k temu smo za-
vezane vse družbe v Skupini SIJ. 

joze.spiljak@acroni.si

206 držav bodo  
zastopali tekmovalci

42 različnih  
športnih disciplin

37 prizorišč v brazilskem Riu

2100 zlatih, srebrnih in bronastih 
kolajn bo podeljenih

61 športnikov v 11 disciplinah 
bo zastopalo Slovenijo

OI V ŠTEVILKAH

je vrednost naložbe v  
odpraševanje peči UHP429.400 €
prahu smo zajeli v Jeklarni med  
januarjem in julijem 2016 1.892.150 ton
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Kot v vsaki družini ima tudi pri nas vsak svojo nalogo. A če se kje zalomi, stopimo vsi skupaj kot en 
tim in potegnemo voz, kjer je treba. Ko se vzpenjamo proti vrhu, Štefan in Janez vodita pohodnike 
z več energije. Če pa hitre hoje ne marate, je tu naš Branko Oder, ki poskrbi, da na vrh prispemo 
res vsi. Sledijo stiski rok, objemi, dobra volja in sproščeno klepetanje. In ko še Jani postavi svoje 
inštrumente ter raztegne mehe, nas kaj hitro zasrbijo pete. Da so naši pohodi res odlično orga-
nizirani, vam lahko potrdijo tudi naši nekdanji sodelavci, ki so že v pokoju, a se na pohode vedno 
prijavijo med prvimi. Do organizacije jeklarskih pohodov čutimo veliko odgovornost, a nam je tudi 
v veliko veselje. Srečni smo, ko na cilju vidimo same zadovoljne obraze, najbolj pa si oddahnemo, 
ko so vsi pohodniki spet varno v dolini.

Štefan Skitek, Jože Apat, 
Branko Božič, Branko 
Oder, Janez Stočko, Jani 
Plohl in Danica Vajksler 
smo generacija, ki je 
prevzela organizacijo 
pohodov od prejšnje, 
Telcerjeve in Žunčeve 
generacije, pobudnice 
naših jeklarskih pohodov. 
Pri svojem delu smo 
zagnani in se trudimo, 
da jeklarski pohodi 
živijo še naprej.

Lahko bi rekli, da smo kot ena velika družina,  
in z nami je vedno prešerno, a predvsem varno.«

Radi hodite v gore in ste naš sodelavec, sodelavka? Potem vas vabimo, da se nam 
pridružite na jeklarskih pohodih. Z nami je vedno veselo, predvsem pa varno.

 î NAHRBTNIK NA RAME, PA GREMO V PLANINE
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SODELAVCI
»Moji sodelavci so najboljši, imajo čut za odgovornost,  
kakovost dela, so pošteni in pripadni ciljem podjetja.«

NAJBOLJ SE RAZVESELI
»Časa, ki ga preživim skupaj z družino. V službi pa se posebno razveselim 
trenutka, ko dosežemo načrt odpreme. To je zame najlepši trenutek.«

POVEDANO Z ENIM STAVKOM
»Sem človek, ki ima rad delo, družino in šport.«

Poleg delu je Marko predan tudi športu, predvsem namiznemu tenisu. Z njim se aktivno ukvarja 
že dobrih 40 let. Daje mu moč, zbranost, vztrajnost in samozavest. Maja letos se je na svetovnem 
prvenstvu veteranov v Španiji, kjer je nastopilo preko 4.500 udeležencev, uvrstil med 128 naj-
boljših igralcev. »Šiht«, družina s tremi otroki ali šport? Marko se bo trudil, da obdrži vse. Nikoli 
ne obupa in se ne preda.

3 dejstva o
 îMARKU ŠPEGLU,  
vodji oddelka Adjustaža Kovačnice

Marko je odgovoren za vodenje dela na razrezu, transportu, tehtanju, kompletiranju 
in pakiranju materiala. Sicer pa ga v življenju osrečuje, če so ljudje okoli njega srečni 
in zadovoljni, ter je prepričan, da se dobro z dobrim vrača.

Alojz Buhvald,  
izvršni direktor za proizvodnjo

zdravko.mlakar@metalravne.com

joze.apat@metalravne.com

melita.jurc@metalravne.com

Hiter tempo v službi nam vsak dan narekuje opravljanje več nalog hkrati. Takšno 
delo pa nas lahko hitreje utrudi, če se ne znamo dobro organizirati. Zato sam 
vsakodnevnim nalogam določim prioriteto in vsaki posvetim ustrezno mero 
pozornosti. To pa zahteva dober občutek za koordinacijo. Nekaterim so te 
veščine privzgojene že od otroških let, drugi se jih morajo šele naučiti. Meni 
so pri tem veliko pomagali hobiji v prostem času, od katerih mi je danes os-
tala glasba. Že več kot 30 let igram saksofon v Pihalnem orkestru železarjev 
Ravne in sodelujem tudi pri vodenju orkestra. Pri takšnem delu z različnimi 
generacijami in različnimi pogledi lahko preizkusiš sposobnost dela z ljudmi. 
Pri ljubiteljskem delu moraš uporabiti vse sposobnosti, da ti 
ljudje zaupajo, saj, kar delajo, delajo za svojo dušo. Ko 
pa se enkrat vzpostavi medsebojno zaupanje, nastane 
harmonija, ki je nujna, da orkester zveni vrhunsko. Pri 
vsem, kar v življenju počnemo, je najbolj pomembno, 
da imamo to, kar delamo, res radi. Takrat bomo tudi 
ustvarjalnejši. In ustvarjalnosti ter harmonije imamo 
v Metalu Ravne veliko.

 î ZAUPANJE JE SRŽ  
DOBREGA SODELOVANJA

V življenju moraš ljudi 
spoštovati in jim zaupati. Vsak 
zna nekaj, česar ti ne znaš. 
To je njegova moč in na to 
je ponosen. Ko pa ljudje 
začutijo, da jih spoštuješ, 
ti bodo spoštovanje 
dvakratno povrnili.« 

Rok Roženičnik Korošec, strokovni 
delavec 1 na Elektrovzdrževanju
»Z večjo vnemo spremljam ekipne športe, ker so po-
pularnejši in zanimivejši. Kot aktiven nogometaš naj-
pogosteje gledam nogomet in druge ekipne športe z 
žogo. Tudi na delovnem področju raje delujem v timu. 
Na bližajočih se olimpijskih igrah pa bom z veseljem 
stiskal pesti za vse naše športnike, še zlasti za naše 
rokometaše in tudi za naša dva sokrajana.«

Jelka Čepin, komercialistka na Prodaji
»Športne dogodke najraje gledam v družbi prijateljev, 
saj postane tekmovanje zaradi različnih komentarjev 
še zanimivejše. Pri letošnjih olimpijskih igrah to zara-
di časovne razlike žal ne bo mogoče, se pa vseeno še 
zlasti veselim nastopov naših rokometašev in koroških 
plavalcev. Sem timski človek, še posebno, če člane pre-
vevata pozitivna energija in razumevanje.«

Hinko Lipovnik, talilec 1 na EPŽ 
v Jeklarskem programu
»Že od nekdaj rad spremljam olimpijske igre. V mladosti 
so mi bili bolj pri srcu ekipni športi, zadnje čase pa se 
navdušujem nad individualnimi, ker je vse odvisno od 
tekmovalca samega. Enako je pri delu: raje delam sam, 
saj takrat vem, da bo delo dobro opravljeno, in če je kaj 
narobe, za to odgovarjam sam.«

Olimpijske igre so zdaj na vrhuncu. Mi pa smo še pred njihovim 
začetkom trem našim sodelavcem zastavili naslednja vprašanja: 
Katere športe spremljate – ekipne ali individualne? Zakaj? Kaj pa 
na delovnem mestu? Raje delate ekipno, torej v timu, ali sami? 

 î EKIPNI ALI INDIVIDUALNI ŠPORTI?


