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v številkah

 î PROIZVODNJA V AVGUSTU
Mesec avgust je bil za proizvodnjo v znamenju 
remontov, zlasti na srednji progi v valjarni.

Kljub zahtevnosti remonta, saj smo zamenjali pogonski 
motor na progi, je proizvodnja znova stekla dva dneva pred 
načrtovanim datumom. Za to gre posebna zahvala vsem, 
ki ste pri remontu sodelovali. 

V Jeklarskem programu je bil glavni cilj redno oskr-
bovanje predelovalnih obratov z vložkom. To nam v celoti 
žal ni uspelo, saj smo imeli preveč zastojev. Eden večjih je 

nastal zaradi prodora taline na peči UHP. Čiščenje jame je 
bilo zelo zahtevno, vendar smo delo opravili zelo dobro in 
v terminu, ki smo si ga zastavili. Kljub vsem težavam so 
imeli predelovalni obrati dovolj vložka, da so lahko dosegali 
visoke proizvodne cilje: kovačnica je skovala blizu 4.800 
ton, težka valjarska proga pa je z valjanjem presegla koli-
čino 5.000 ton. S tem smo zagotovili zelo dobro medfazo 
za jesenske mesece, ko bodo načrti odpreme znova visoki. 

Na področju investicij pa nam je z zelo usklajenim de-
lom uspelo s podjetjem Ebner podpisati pogodbo za novo 
peč za toplotno obdelavo.

alojz.buhvald@metalravne.com

 î ODSLEJ SMO SIJ METAL RAVNE 
Naše podjetje nosi odslej novo ime - SIJ METAL RAVNE d.o.o.

Da bi povečali prepoznavnost in poudarili povezanost s Skupino SIJ – Slovenska industrija jekla, so bile 
nekatere družbe v skupini s 1. septembrom 2016 preimenovane, in sicer je v njihovem dosedanjem nazivu 
dodana beseda »SIJ«. 

Vsi drugi podatki družb so nespremenjeni.

melita.jurc@metalravne.com

Nove pridobitve so bili najbolj veseli jeklarji, saj so želene 
podatke o sestavi taline v peči dobili že po 15 minutah. 
Brez uporabe kvantometra bi za enakovredno analizo prej 
porabili vsaj teden dni. S tem se je skrajšal tudi čas izdelave 
šarže in povečala se je kakovost izdelanega jekla. 

Danes v SIJ Metalu Ravne uporabljamo že peto ''ge-
neracijo'' spektrometrov, ki so računalniško podprti in v 
celoti avtomatizirani. 

Bralce Metala 24 vabimo, da si v naslednji številki re-
vije SIJ preberete več o tem in o ekipi kemikov, ki je pod 
vodstvom Janeza Permana, takratnega vodje laboratorija, 
imela pri uvedbi kvantometra ključno vlogo.

mirko.brloznik@metalravne.com

n
o

vi
ce Septembra letos mineva 50 let, odkar 

smo v takratni železarni v redno procesno 
kontrolo vključili prvi spektrometer, 
mnogim bolj znan kot kvantometer. Ni bil le 
prvi v železarni, bil je tudi prvi na območju 
takratne Jugoslavije.

 î KVANTOMETER SLAVI ABRAHAMA

 Iz rubrike To smo mi: 
tim zagnanih metalurških 
strokovnjakov, ki bomo v 
tem šolskem letu osvajali 
predavateljske vode.

polona.zih@metalravne.com

v SIJ Metalu Ravne v zadnjih petih letih ni 
koristilo niti enega dne bolniške odsotnosti. 

ZAPOSLENIH 276 

ŠTIPENDIJ 
smo podelili v zadnjih petih letih, od tega 31 
za srednje poklicno izobraževanje, in sicer 
za programe Metalurg, Oblikovalec kovin, 
Mehatronik operater in Elektrikar, ter 17 
za univerzitetno izobraževanje, program 

Inženirstvo materialov.

48

starih do vključno 15 let, imamo zaposleni  
v družbi SIJ Metal Ravne. Med njimi je  

191 fantov in 177 deklic.

368 
ŠOLOOBVEZNIH OTROK, 

Analize taline si brez uporabe spektrometra danes ne 
znamo več predstavljati. Od leve proti desni: Mirko 
Brložnik, Neja Hrovat, Bojana Rozman, Olga Aplinc in 
Franc Gostenčnik.
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

z nami že ... avgust 2016

Iz SIJ Metala Ravne se po osmih letih poslavlja 
Samo Jenič, dosedanji izvršni direktor za finance, 
ki je bil imenovan na mesto direktorja družbe SIJ 
Ravne Systems. Vodenje financ v SIJ Metalu Ravne 
bo začasno prevzel glavni direktor družbe Andrej 
Gradišnik.

S 1. septembrom 2016 je vodenje posameznih odvisnih 
družb prevzelo novo vodstvo, ki bo nadaljevalo dosedanjo 
strategijo poslovanja in razvoja družb.

Vodenje družbe SIJ Acroni je prevzel mag. Peter Čas, ki 
je doslej vodil družbo SIJ Ravne Systems. Iz poslovodstva 
družbe SIJ Acroni se je poslovil Blaž Jasnič, ki je bil ime-
novan na mesto direktorja družbe SIJ Elektrode Jesenice, 
medtem ko je dosedanji direktor Jakob Borštnar prevzel 
funkcijo tehničnega direktorja.

polona.zih@metalravne.com

Se nameravate v prihodnjih letih upokojiti in 
želite zato izvedeti, kdaj natančno se boste lahko 
upokojili in kako do izračuna pokojninske dobe? 

Najprej se oglasite osebno v Kadrih oziroma pokličete na 
telefonsko številko 7157, kjer vam bomo pomagali pri prip-
ravi potrebnih dokazil. Nato dokumentacijo osebno odne-
sete na ZPIZ OE Ravne na Koroškem, kjer boste skupaj z 
dokumentacijo vložili zahtevek za predhodno pisno infor-
macijo o datumu izpolnitve pogojev za priznanje pravice 
do starostne pokojnine. Tam vam bodo zagotovili tudi vse 
nadaljnje informacije glede postopka upokojitve.

irena.praznik@metalravne.com

Malica, ki jo imamo »v dobro«, je razlika med 
upravičenostjo do malice in porabo. Poraba malice 
se meri glede na število zaužitih malic in znesek 
drugih artiklov, ki smo jih kupili.

Upravičenost do malice se meri za delo v rednem 
delovnem času: 

• 4–9 ur = 1 malica
• 10 ur = 1 malica + 1 ura
• 11 ur = 1 malica + 2 uri
• 12 ur = 2 malici

Za posamezno uro zunaj rednega delovnega časa (1–3 
ure nadurnega dela) se obračuna 0,76 EUR/uro. Za nad-
urno delo nad štiri ure se malica obračunava enako kot 
za redno delo.

Če porabimo manj malic, kot smo upravičeni, nam 
pripada razlika do upravičenosti. Razliko pa lahko izkoris-
timo z dvigom malice na izdajnem pultu malic, in sicer za 
naslednje artikle:

• topla malica za domov (lična košarica,  
v katero je zapakirana malica)

• hladni paketi različnih sestavov  
(mlečni, delikatesni)

• konzerve (mesni sestav, ribji sestav)
• paketi sendvičev
• paketi jogurtov
• sladice (večje število po predhodnem naročilu)
• čajno pecivo

Če še vedno ne izpolnimo zneska, do katerega smo 
upravičeni, se izplača do največ šest malic mesečno ob 
naslednji plači.

Neporabljenih bonov trenutno ni mogoče uporabiti v 
drugih lokalih ponudnika (npr. hotel Paka v Velenju, vila 
Herberstein), ostaja nam pa to izziv za v prihodnje.

miran.kopmajer@metalravne.com

MILAN MEŠNJAK, BOJAN MLAKAR, DARKO NAGLIČ, MARKO GOLOB, JOŽE REPNIK, SILVA SIRK in 
MAGDA PARADIŽ iz Valjarskega programa, IVAN LIPAVC, DRAGAN BAJO in MARTIN SABERČNIK iz 
Kovaškega programa, ROZALIJA PONGRAC in METKA NAVERŠNIK iz Logistike, BRANKA NOVAK iz 
Računovodstva ter DARJA OBLAK iz Razvoja in kontrole.

JOŽEF ŽELODEC iz Kovaškega programa. irena.praznik@metalravne.com

 î 40 let: 

 î 30 let: 

1. TRIK – ODLOČITEV
 Odločite se, da si boste neko 

stvar zapomnili. S tem ko se 
odločite, se vaše misli zberejo in 
namenijo vso pozornost določenim 
informacijam.

2. TRIK – ASOCIACIJE
 Pri novih pojmih poiščite asociacijo. 

Vprašajte se, na kaj vas spominjajo. 
Informacije se tako shranijo v 
možganih poleg asociacije, ki vam 
prikliče informacijo.

3. TRIK – PAMETNI PIŠEJO 
 Ste kdaj pisali "plonk" listke, ki jih 

potem sploh niste potrebovali? 
Še več, točno ste vedeli, kje se 
določena stvar na njih nahaja. 
Tehniko uporabljajte tudi v 
vsakdanjem življenju. Informacije 
si napišite na list papirja in si ga 
predstavljajte v mislih. 

4. TRIK – BREZ RUTINE 
 V življenje vnašajte male 

spremembe. Že izbira drugačne poti 
v službo ali spremenjena postavitev 
pohištva, zavezovanje vezalk na 
nov način in umivanje zob z »drugo 
roko« lahko zbudijo vaše možgane.

5. TRIK – SPROŠČANJE
 Zaprite oči, vdihnite in sprostite 

mišice. Predstavljajte si nek 
sproščujoč kraj. Tako se boste zbrali 
in ustavili zmedo v mislih ter se 
skoncentrirali na pomembne stvari.

6. TRIK – MEMOTEHNIKE,  
TEHNIKE ZA BOLJŠE POMNJENJE

 Koliko dni ima določen koledarski 
mesec, si lahko zapomnite s členki 
na rokah: januar 31 dni, februar 
28 dni itd. Ali na primer, kakšna je 
razlika med stalagniti in stalakTiti? 
Odgovor se skriva v črki T, spominja 
namreč na viseči kapnik. 

Vir: https://www.simbioza.eu/

katarina.gradisnik@metalravne.com

Imate slab spomin? Dobra novica je, da ni še 
nič izgubljenega. Pravzaprav je dober spomin 
le redko prirojen, večinoma gre za urjenje. Naši 
možgani potrebujejo samo čim več spodbude. 
Pomagajte si z naslednjimi triki!

 î NASVETI ZA  
URJENJE MOŽGANOV

 î SPREMEMBE V VODSTVU 
POSAMEZNIH ODVISNIH 
PODJETIJ

 î KAKO DO IZRAČUNA 
POKOJNINSKE DOBE?

 î ČE NE JEM MALICE,  
KAJ LAHKO VZAMEM?

Tudi letos bomo izvedli merjenje organizacijske 
klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih SIOK 
2016, in sicer v vseh družbah Skupine SIJ. Udeležite 
se ga v čim večjem številu. Vaše mnenje šteje!

Merili bomo enako kot lani, na organiziranih vodenih de-
lavnicah, kjer vam bomo pomagali, da boste lahko pravilno 
izpolnili vprašalnik. Delavnice bo izvajala kadrovska služba. 
Delavnice bodo potekale dva tedna, od 20. septembra do 
5. oktobra 2016, s podrobnostmi pa vas bomo seznanili z 
obvestili na oglasnih deskah.

Na delavnicah bomo zagotovili najvišjo stopnjo anoni-
mnosti, saj želimo pridobiti realne rezultate. Vse sodelav-
ce tako naprošamo, da na vprašanja odgovarjate iskreno.

Rezultati raziskave bodo znani predvidoma decembra, ko 
jih bomo predstavili upravi Skupine SIJ, vodstvom družb in 
sindikatom, vsem sodelavcem pa v začetku prihodnjega leta.

Naj vas tudi spomnimo, da smo na podlagi lanskoletnih 
rezultatov pripravili aktivnosti na treh področjih:

1. Krepimo notranje komuniciranje in informiranje.
2. Vzpostavljamo sistem prenosa znanja in mentorski 

program.
3. Vzpostavljamo sistem spremljanja uspešnosti  

Skupine SIJ in posamičnih družb.

Enako bomo aktivnosti pripravili tudi na podlagi rezultatov 
letošnjega merjenja, naštete pa še naprej intenzivno izvajali.

mojca.veble@sij.si

 îMERIMO KLIMO: PRIDITE, VAŠE MNENJE ŠTEJE!
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trendi v jeklarstvu

usmerjeni h kupcu

 î POVPRAŠEVANJE PO JEKLU ZOPET KREPKEJŠE
Globalna rast povpraševanja po jeklu se 
nadaljuje. Trend rasti v zadnjih 20 letih je, 
predvsem na račun dežel v razvoju in zlasti 
Kitajske, v stalnem močnem vzponu. 

Svetovna proizvodnja surovega jekla je leta 1950 
znašala 189 mio ton, leta 2014 pa se je že pov-
zpela na 1.670 mio ton. Lani pa se je predvsem 
zaradi znižanja stopnje gospodarske rasti Kitajske 
zmanjšala na 1.621 mio ton proizvodnje in 1.500 
mio ton porabe. Od tega je samo Kitajska proi-
zvedla 804 mio ton in sama porabila le 672 mio 
ton, razliko pa izvozila na svetovni trg. 

Medtem ko se druga jekla uporabljajo za pro-
izvodnjo izdelkov (gradbeništvo, avtomobilska in-
dustrija, energetika …), se orodna jekla uporablja-
jo za izdelavo orodij za te izdelke (strojna orodja, 
noži, valji, kovaška in livna orodja …). Zato so 
orodna jekla tako pomembna, potreba po njih pa 
je v tesni korelaciji s proizvodnjo in porabo drugih 
vrst jekla. SIJ Metal Ravne je na tem področju v 
svetu močno prepoznaven, saj med 20 največjimi 
svetovnimi proizvajalci orodnih jekel zaseda 12. 
mesto, med evropskimi pa je za VA Avstrija in S&B 
Nemčija na 3. mestu. Za lažjo predstavo povejmo, 
da je na 1.000 ton proizvedenega jekla treba pro-

izvesti tudi eno tono orodnih jekel in slabih 100 
kg hitroreznih jekel.

Po podatkih investicijske banke Morgan Stan-
ley velikanske investicije v infrastrukturne objekte 
napovedujejo Tajska, Vietnam, Indonezija in Fi-
lipini, kjer se bo povpraševanje po jeklu močno 
povečalo.

Ker se je Kitajska iz največje uvoznice prelevila 
v največjo izvoznico jekla, bo v prihodnje vsekakor 
močno vplivala na dogajanja na jeklarskem trgu.

Vir: časopis Delo z dne 23. 8. 2016 
Worldsteel Asociation, SMR 

stanko.triglav@metalravne.com

Štampiljka za 
izdelavo tablet.

PARLE ELIZABETH TOOLS Pvt. Ltd 

• SPLET: www.parle-elizabeth.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 2008 kot skupna 

naložba več podjetij, sicer 100-letna tradicija 
• LOKACIJA: Maharashtra, Indija
• DEJAVNOST: izdelovanje strojev in orodij za 

proizvodnjo tablet
• CILJ: obdržati vodilno mesto kot vrhunski 

proizvajalec strojev za farmacevtsko industrijo  
in orodij za izdelavo tablet.

Ali ste vedeli, da se pri izdelavi tablet uporablja 
tudi Metalovo jeklo? SIJ Metal Ravne je s svojimi 
jekli posredno prisoten tudi v farmacevtski 
industriji. Naša orodna jekla se uporabljajo za 
izdelavo orodij za proizvodnjo tablet.

Ko vam bo zdravnik naslednjič predpisal tablete, pomis-
lite, da so bile morda izdelane na orodju iz Metalovega 
jekla. Jeklo za te namene mora biti brez vključkov, iz-
delano po zahtevni specifikaciji, s pravilnim razmerjem 
trdote in žilavosti. To omogoča večjo obrabno obstojnost 
in dolgo življenjsko dobo orodja ter s tem izdelavo ve-
likih serij tablet. 

Za izdelavo t. i. tabletnih orodij proizvajalci tablet 
uporabljajo naše orodno jeklo OH253 (SIHARD 2357) in 
OCR12 (SIHARD 2080) v obliki okroglih palic različnih 

dimenzij in premera 22 do 33 mm, ki mora izpolnjevati 
visoke kriterije kakovosti.

Naše paličasto jeklo v te namene tržimo v ZDA preko 
podjetja BARONE in v Indijo preko podjetij USBCO in KA-
SCO. Končni uporabnik naših izdelkov v Indiji je podjetje 
Parle Elizabeth Tools, ki je največji izdelovalec strojev za 
tabletno proizvodnjo v Indiji in eden največjih na svetu. 
Je skupno podjetje v lasti ameriškega podjetja Elizabeth 
Carbide in indijskega podjetja Parle Global Tehnologies. 

Uporaba našega jekla v tako sofisticirani dejavnosti 
je dokaz visoke kakovosti Metalovih izdelkov in prizna-
nje našemu delu.

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

 î TUDI METALOVO JEKLO V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE

je vredna celotna investicija.4,0 mio € 
je načrtovano povečanje 
prodaje končnih proizvodov. 5.000 t/leto 

 î STARI EBNERCI SE BO KMALU PRIDRUŽILA NOVA
vlagamo in razvijamovrstice za varnost in zdravje

Ali veste, da smo v sedmih mesecih letošnjega leta povzročili 
kar devet odstotkov nezgod samo zaradi malomarne uporabe 
ročnega orodja? Vzrok je največkrat uporaba poškodovanega 
ročaja ali poškodovane udarne površine kladiva in signirnih 
številk, raznih ključev, klešč …

Te nezgode pa bi zlahka pre-
prečili s pravočasno menja-
vo ali popravilom ročnega 
orodja. Predvsem uporaba 
kladiv, sekačev ali signir-
nih številk s poškodovano 
udarno površino, pri čemer 
se ustvari tako imenovana 
»brada«, lahko privede do 
težkih telesnih poškodb – 
na primer do izgube očesa 
zaradi odleta delca kovine 
med signiranjem.

Da bi preprečili poškod-
be pri delu v zvezi z uporabo ročnega orodja, je treba upoštevati nekaj 
osnovnih napotkov za varno del z njim:
• Pri delu uporabljajmo samo brezhibna in varna orodja na način, za 

katerega so le-ta predvidena. 
• Prepovedano je zategovanje ali odvijanje vijakov ali matic tako, da se 

s kladivom udarja po ključu ali ročici – v ta namen je treba uporabiti 
namenski ključ z udarnim nastavkom. 

• Kladivo in drugo orodje z lesenimi ročaji mora biti trdno nasajeno in 
dobro zagozdeno. 

• Brade pri kladivih, sekačih, točkalih ter pri raznem pomožnem 
orodju, ki nastajajo zaradi udarcev po orodju, je treba sproti 
odstranjevati – pobrusiti.

slavko.ferk@bvd-ravne.si

 î OB OKO ZARADI MALOMARNOSTI

POPRAVEK: V prejšnji številki časopisa nam jo je zagodel tiskarski škrat. Pravi podatek o količini 
zajetega prahu v jeklarni med januarjem in julijem 2016 je seveda 1.892,15 tone. Se opravičujemo.

Uredništvo Metala 24

Z avstrijskim podjetjem Ebner smo podpisali pogodbo za novo konti peč za toplotno 
obdelavo v zaščitni atmosferi. S to pomembno investicijo bomo sprostili pereče ozko grlo 
pri toplotni obdelavi v valjarni profilov. 

S spreminjanjem proizvodnega asortimenta in vse bolj zah-
tevnimi izdelki z višjo dodano vrednostjo hitro rastejo tudi 
potrebe po toplotni obdelavi. Teh pa že nekaj časa nismo 
več mogli zadovoljevati. Tako nismo mogli povečevati ob-
sega dohodkovno dobrih naročil. Pogodba z Ebnerjem, ki 
je renomiran dobavitelj konti peči, je sedaj podpisana. S 
proizvajalcem peči Ebner imamo odlične izkušnje, saj več 
kot dvajset let stara Ebnerjeva peč še vedno dobro deluje. 
V investicijo pa je vključena tudi obnova stare Ebnerjeve 
peči. Nova peč bo postavljena tik ob obstoječi peči, kar z 
vidika vlaganj v infrastrukturo pomeni minimalna sredstva 
za gradbeno in energetsko infrastrukturo, optimirano bo 
vzdrževanje, unificirana bo oprema. Rok za dobavo peči 
je 16 mesecev, ekonomski učinki pa bodo vidni že v za-
četku leta 2018.

silva.sirk@metalravne.com

S podpisom pogodbe se je prodajni 
menedžer Markus Binder v imenu 
proizvajalca Ebner zavezal, da bo nova 
kontinuirna peč po 16 mesecih že 
obratovala.

Poškodovano kladivo lahko  
hitro pripelje do poškodbe.

• ogljikova jekla 

1.416 mio ton
• konstrukcijska jekla 

48 mio ton
• nerjavna jekla 

34 mio ton
• orodna jekla 

ca. 2 mio ton

Svetovna poraba 
jekla po skupinah 
leta 2015:
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Pritisk na mlade je danes 
večji, saj že takoj začnejo 
konkretne projekte. Učiti 
se morajo na lastnih 
napakah. A pomembno je, 
da si tudi ob neuspehih 
stojimo ob strani, se 
iz njih učimo in si 
zaupamo.«

Kadar k meni na razgovor prihajajo mladi po končanem študiju, se 
spomnim svojih začetkov. Moja pričakovanja so bila zelo velika, saj sem 
po uspešno zaključenem študiju in z odliko opravljeni diplomi mislil, da 
sem že zaužil vse metalurško znanje in bom že takoj dobil pomembne 
zadolžitve. Hitro je prišlo prvo razočaranje, saj je bilo v Železarni Ravne 
v tistih letih strokovnjakov na zalogo. Vseeno sem imel v tisti generaciji 
precej sreče, da mi je bil dodeljen dober mentor, ki me je že od začetka 
vodil in mi dajal naloge. O posameznih procesih v podjetju res nisem 
vedel veliko, vendar sem imel dobro osnovo. In ta je izjemno pomembna 
za uspešno delo. Zato sem toliko bolj vesel, da se v letošnjem šolskem 
letu na Srednji šoli na Ravnah znova začenja izobraževanje 
za poklic metalurškega tehnika. Ekipa našega podjetja 
je ključno pripomogla, da je bil program pripravljen, 
usklajen in potrjen na Ministrstvu za znanost, izo-
braževanje in šport RS ter tudi dodeljen Srednji šoli 
Ravne. Po uspešno zaključenem študiju bomo mlade 
metalurge z veseljem sprejeli v naše vrste.

 î ZNANJE JE POMEMBNA VREDNOTA

Miha Krof, pomočnik operaterja  
v Jeklarskem programu
S poklicno šolo za mizarja sem se zaposlil kot po-
močnik talilca. Kasneje sem opravil seminar Osnovna 
metalurška znanja in mi je zelo koristil. Sedaj ob delu 
končujem še strojno tehnično šolo, ker metalurške 
šole ni bilo na voljo. Veliko znanja pa dobim tudi od 
izkušenih sodelavcev.

Sašo Mačič, vodja kontrole v  
Kovaškem programu
Menim, da se naše šolanje nikoli ne konča, še v po-
koju ne. Za uspešno delo ali napredovanje je potrebna 
vztrajnost in veliko znanj, tudi zahtevnih, ki jih dobim na 
ustreznih seminarjih. Le tako lahko s sodelavci sledimo 
vedno višjim zahtevam kupcev.

Romana Praprotnik, strokovna  
sodelavka v Metalurškem laboratoriju
V SIJ Metalu Ravne sem zaposlena od leta 2006. Pri-
dobivanje znanja na izrednem študiju je bilo zelo dobro-
došlo, saj je na podlagi teoretičnih osnov lažje graditi 
praktične primere. Vsako znanje, tečaj ali veščina je 
dodatna vrednost za posameznika in za podjetje. Zato 
je prav, da izkoristimo možnosti, če so nam ponujene.

Ob zaključku šolanja dobimo spričevalo ali diplomo in 
smo pripravljeni za učinkovito delo in uspešno opravljanje 
pridobljenega poklica. Pa smo res? Na kakšne načine se 
izobražujete in kaj vam pridobljena izobrazba pomeni?

 î KDAJ SE KONČA NAŠE IZOBRAŽEVANJE?

ina.fedler@metalravne.com

Borut Urnaut,  
izvršni direktor razvoja in kontrole

stanko.petovar@metalravne.com

3. 
2. 
1. 

NAJBOLJ NORO DOŽIVETJE IZ NJEGOVEGA ŽIVLJENJA
»Tukaj je pa toliko stvari, da bi se težko osredotočil le za eno. Lahko rečem, 
da je bilo moje življenje do tega trenutka eno noro mega doživetje, zato ga 
ne bi menjal za nič na svetu ...«

NASLOV KNJIGE ALI FILMA O NJEGOVEM ŽIVLJENJU" 
»Nebo je meja.«

ČAR NJEGOVEGA DELA
»To, da podrobno spoznavam proizvodnjo in vsako delovno mesto v 
obratu, da bom znal dobro krmariti, če mi nekoč uspe priti na delovno 
mesto, kjer bo to znanje morda ključno.«

3 dejstva o
 î TOMISLAVU DRAŽIĆU, brusilcu v valjarni gredic

Tomislav je ambiciozen, sposoben in delaven fant z zaključeno fakulteto za upravo, ki 
poleg nalog brusilca opravlja vsa dela v valjarni gredic, če je potrebno, pa nadomešča 
tudi delovodjo. Pri 27 letih živi polno življenje.

Ceni sodelavce, ki so iskreni in pripravljeni pomagati. V življenju si zastavlja visoke cilje in je zanje 
pripravljen trdo delati. Ko mu kaj leži na duši, se najraje zateče h glasbi in športu. Rapanje je zanj 
samoterapija in bo v kratkem izdal svoj studijski album. S 25 leti je dosegel stopnjo 4. DAN črnega 
pasu, letos pa teče že 20 let, odkar trenira karate. 

Smo marljivi, redoljubni, ambiciozni in strokovni pa tudi iznajdljivi. Prizadevali si bomo, da bodo po 
koncu štiriletnega izobraževanja takšni tudi naši dijaki. Miran kot vrhunski strokovnjak za kovanje, 
Mitja, strokovnjak za jekla za naftno industrijo in dilatometrijo, ter jaz, Blaž, ki se ukvarjam z jekli, 
izdelanimi po postopku VOD, z vrstično elektronsko mikroskopijo in rentgensko difrakcijo, se bomo 
potrudili, da bomo pričakovanja dijakov in našega podjetja v kar največji meri izpolnili. Za petnajst 
fantov in dve dekleti, ki so izbrali poklic metalurškega tehnika in so zdaj vpisani v prvi letnik, se bomo 
potrudili, da bodo vzljubili jeklo, metalurgijo in svoj bodoči poklic – tako kot mi, ki smo metalurgi 
po duši in srcu. Največji uspeh za nas bo, ko bodo dijaki, ki bodo uspešno končali smer Metalurški 
tehnik, sposobni prevzeti zahtevnejša dela v procesu proizvodnje jekla. Ali pa še bolje, da bodo svoje 
pridobljeno znanje nadgradili s študijem na fakulteti.

blaz.suler@metalravne.com

Uspešno podjetje, kot je SIJ Metal Ravne, potrebuje izobražene 
metalurške tehnike. Veseli smo, da jim bomo kot predavatelji 
lahko iz prve roke prikazali čar metalurškega poklica.«

Mag. Miran Kadiš, 
Mitja Koležnik in 
Blaž Šuler smo SIJ 
Metalovi sodelavci, ki 
bomo zaorali ledino 
izobraževanja novih 
metalurških tehnikov na 
Srednji šoli Ravne. Smo 
izobraženi in ambiciozni 
strokovnjaki, ki bomo v 
predavanjih združili svoje 
metalurške izkušnje s 
teoretičnim znanjem.

 î ŠOLAMO BODOČE METALURŠKE TEHNIKE


