
24metal24@metalravne.com

www.metalravne.com
št. 9  september 2017

Metal 24, številka 9, september 2017 I Izdajatelj: SIJ Metal Ravne d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem I Glavna urednica: mag. Sara Wagner I Izvršna urednica: Monika Žvikart I Uredniški odbor: mag. Polona Zih Rožen, Stanko Petovar, Zdravko Mlakar, mag. Silva Sirk,  
Jože Apat, Vesna Laznik, Blaž Šuler, Bojan Uršej, Vesna Pevec in Ina Rupreht Fedler I Jezikovni pregled: mag. Andreja Čibron Kodrin, Fužinar Ravne I Foto – naslovnica: Dobran Laznik I Oblikovanje: Andrej Knez, Sans I Tisk: SIJ ZIP center, Ravne na Koroškem I Naklada: 1.100 izvodov 

v številkah

 Iz rubrike To smo mi: 
Vedno poskrbimo za 
pravočasen prevoz 
vročih ingotov iz 
jeklarne ali končnih 
izdelkov v špedicijo.

stanko.petovar@metalravne.com
ina.fedler@metalravne.com

iz več kot 20 držav, med njimi 33 kupcev in 
agentov SIJ Metala Ravne, se je udeležilo 
3. prodajne konference Skupine SIJ, ki je 

potekala od 6. do 8. septembra. 

KUPCEV 109 

RAZLIČNIH  
DRŽAV

smo prodali svoje izdelke v  
zadnjih petih letih. 

v 59 

DELOVNIH UR 
na leto vozijo t. i. težka paletna vozila  

v SIJ Metalu Ravne.
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Največja nevarnost v času turbulentnih sprememb ni 
turbulenca, temveč odločanje z včerajšnjo logiko (Peter 
Drucker). Spremembe so in bodo tudi v prihodnje gonilo 
razvoja. Tako smo se v SIJ Metalu Ravne prvi dan prodaj-
ne konference z udeleženci, ki smo jih povabili v SIJ-ev 
izobraževalni center na Ravnah, pogovarjali o realizaciji 
planiranega, o aktualnem stanju na trgu, predvsem pa o 
trendih prihodnosti. 

V prvem delu konference na Ravnah smo našim agen-
tom in kupcem predstavili del strategije SIJ Metala Ravne, 
aktualno tematiko vpliva cen nabavnih surovin na pro-
dajne cene, govorili smo o proizvodnih izzivih, s katerimi 
se soočamo zdaj in s katerimi se bomo v prihodnje, ter o 
razvoju nerjavnih jekel v SIJ Metalu Ravne. Medtem ko so 
po prvem delu druženja naši kupci v železarskem muzeju 
vstopali v svet preteklosti in si nato ogledali še proizvodni 
del podjetja, smo v izobraževalnem centru z našimi agenti 

nadaljevali diskusijo. Prisotni agenti pokrivajo trge Indije, 
Azije, Amerike, Brazilije in v Evropi Slovenijo, vzhodno 
Evropo, Italijo ter Turčijo. Predstavili so preteklo prodajo 
za trg(e), ki ga/jih zastopajo, plan in strategijo prodaje za 
leto 2018 ter trenutno in prihajajočo tržno situacijo s po-
udarkom na nerjavnih jeklih. Namen srečanja, da delimo 
drug z drugim informacije in dobro prakso ter se nam utrne 
kakšna nova zamisel, je bil dosežen. Seveda pa še vedno 
ostaja prostor za izboljšave.

brigita.rataj@metalravne.com

»Po zahtevnih letnih remontih v vseh obratih je bilo takšno 
delo med lažjimi, saj je potekalo na svežem zraku, brez 
prahu in vročine,« nam je povedala vodja vzdrževanja in-
dustrijskih peči Anka Maklin. 

Njena ekipa je na vratarnici izvedla manjša zidarska po-
pravila, fasado objekta pobarvala in očistila okolico. Mizarji 
SIJ ZIP centra pa so izdelali letvice na najbolj dotrajanih 
mestih stavbnega pohištva. Notranja obnova naj bi se nada-
ljevala po potrditvi investicije, predvidena je prihodnje leto. 

monika.zvikart@metalravne.com

»Shaping the future together« (v prev. Sku-
paj oblikujemo prihodnost) je bil slogan in 
rdeča nit tretje SIJ-eve prodajne konference, 
ki je potekala v začetku septembra. Vsebina 
srečanj z našimi agenti, kupci in sodelavci je 
bila tako v SIJ Metalu Ravne kot tudi v Lju-
bljani usmerjena v prihodnost.

Po spomladi obnovljeni spodnji vratarnici je pred kratkim lepšo podobo dobila tudi zgornja. Zahvala in 
pohvala gre naši ekipi zidarjev z Anko Maklin na čelu, ki so se lotili prenove in delo tudi odlično opravili.

 î 3. SIJ-eva PRODAJNA KONFERENCA

 î ALI STE ŽE OPAZILI OLEPŠANO VRATARNICO?

Prvi dan prodajne konference na Ravnah. 

Prenovljena vratarnica kaže tudi 
urejeno podobo naše družbe. 
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

Pohod so pripravili kolegi z Jesenic. Izbrali so 
Vrtačo, lepotico, ki je skrita v senci mogočnega 
Stola. Z Raven se nas je pohoda udeležilo 60 
ljubiteljev gora.

V soboto, 26. avgusta, smo se zbrali na Ljubelju in se 
odpravili po markirani poti do doma na Zelenici. Pot vodi 
med melišči Begunjščice na levi in gozdovi Ljubeljščice na 
desni. Po poldrugi uri hoje smo prišli do doma na Zelenici 
(1.541 m n. v.). Pred nami je bil pogled na modro nebo brez 
oblačkov, kuliso so krasili vrhovi Možicev in Begunjščice.

Razdelili smo se v dve skupini. Lažja pot se je nadaljeva-
la do doma pri izviru Završnice (1.425 m n. v.). Zahtevnejša 
pot nas je vodila na vrh Vrtače, ki smo ga dosegli po dveh 
urah. Pogled na Stol – v ozadju Triglav, pod nami Bled in na 
vzhodu gore Koroške – je odtehtal dokaj naporen vzpon po 
pobočju Vrtače. Na vrhu se je prilegel krajši počitek. Čutila 
smo »dali na pašo« in vsrkavali lepote naših gora v kičas-
to lepem avgustovskem dnevu. Sledil je spust nazaj proti 
Zelenici. Ob 13. uri smo se vsi vrnili z gore. Ob prihodu na 
Ljubelj nas je presenetila kolona proti mejnemu prehodu. 
Nismo se pustili slabi volji, temveč smo se raje odpravili v 
Podljubelj, kjer se je naša pot končala. Tone s kolegi iz SIJ 
Acronija je pripravil zaključek, ki nas je spomnil na zlata leta 
železarskih pohodov (glasba, močna malica, ples). Ob 17. 
uri smo se odpravili nazaj proti Koroški. Seveda po Sloveniji.

joze.apat@metalravne.com

V zadnjem času smo v družbah celotne Skupine SIJ 
priča povečanim potrebam po novih sodelavcih. 
Kandidate za prosta delovna mesta iščemo na 
različne načine, s priporočili pa nam pri tem 
občasno pomagate tudi vi. Zato smo se odločili, da 
vas za vsakega pripeljanega novega sodelavca (s 
seznama manjkajočih kadrov) nagradimo.

V prvi polovici septembra smo v vseh družbah Skupine SIJ 
tako začeli akcijo PRIPELJI PRIJATELJA. Z denarno nagra-
do 150 evrov bruto bomo nagradili vse, ki boste pripeljali 
novega sodelavca s seznama manjkajočih kadrov. Nagrada 
bo izplačana, če bo prijatelj ustrezal razpisnim pogojem in 
če se bo pri nas tudi zaposlil. Prvo polovico (75 evrov bruto) 
nagrade boste prejeli ob zaposlitvi prijatelja, drugo polovico 
(75 evrov bruto) pa ob uspešno zaključeni poskusni dobi. 

Za katera delovna mesta  
velja akcija Pripelji prijatelja?
V družbi SIJ Metal Ravne nagradimo vse, ki pripeljete: prip-
ravljalca ulivališča, pomočnika talilca, ključavničarja, elek-
trikarja, brusilca, odpremnika, žarilca, ravnalca, strojnega 
oblikovalca kovin, valjavca, pultista, kontrolorja, adjusterja 
kontrolorja, pomočnika operaterja, čistilca metalurških iz-
delkov, žerjavovodjo in elektrotehnika. 

Akcija velja do preklica. Dodatne informacije dobite pri 
Poloni Zih Rožen, vodji kadrovske službe, telefon 02 870 
7156, elektronski naslov: polona.zih@metalravne.com.

polona.ahac@ravnesystems.com
monika.zvikart@metalravne.com 

 î 154. JEKLARSKI POHOD  
NA VRTAČO (2.181 m n. v.)

 î PRIPELJI PRIJATELJA!

irena.praznik@metalravne.com

30 let: ROBERT ADAM, BRANISLAV HANCMAN, PETER ČEKON, ZOFIJA MAGER, BOŽO KORES in DARKO HRANJEC 
iz Valjarskega programa, TOMISLAV ZALOŽNIK in EDVARD POBERŽNIK iz Vzdrževanja, BLANKA OPREŠNIK iz Logistike, 
IRENA ZAKRAJŠAK iz Potrjevanja kakovosti, ROZIKA ČEKON iz Financ in TATJANA BUHNER iz Informatike.
40 let: DANICA REŽONJA iz Valjarskega programa.

z nami že ... avgust 2017

 î PROIZVODNJA V AVGUSTU  î POSTANI MENTOR!
Z zaključkom avgusta smo lahko zadovoljni, saj 
smo uresničili plan odpreme, ki je bil za ta me-
sec zelo visok. Pred nami so jesenski meseci, v 
katerih že tradicionalno dosegamo zelo visoke 
proizvodnje.

V mesecu avgustu smo plan odpreme izpeljali tako v Valjar-
skem kot tudi v Kovaškem programu. Uresničevanje plana 
je bilo zelo zahtevno, saj je bilo treba nadoknaditi izpad iz 
meseca julija. Na kovanju smo ponovno dosegli visoko pro-
izvodnjo, čeprav v začetku meseca še ni obratovala velika 
stiskalnica. Tudi proizvodnja v valjarni gredic je bila blizu 
5.000 ton. Proizvodnja na srednji progi pa je bila nižja zaradi 
planiranega letnega remonta, ki smo ga uspešno zaključili. 
Proizvodnja v jeklarni je bila nižja od planirane, tudi TAP 
to TAP časi v tem mesecu niso bili ugodni. Temu področju 
bo treba posvetiti veliko pozornosti in ujeti tempo dela, ki 
smo ga imeli pred remonti. 

alojz.buhvald@metalravne.com

Iščemo izkušene strokovnjake, pozitivno narav-
nane, komunikativne, potrpežljive in prekaljene 
sodelavce. Takšne, ki radi delate z ljudmi, cenite 
znanje, in ga želite prenašati novim sodelavcem in 
praktikantom. Prijavite se! Postanite mentor!

Zavedamo se, da imamo v naši družbi veliko sodelavcev 
z bogatimi izkušnjami in ogromno znanja, ki bi ga lah-
ko prenašali na druge. Letos smo v Skupini SIJ prenovili 
sistem mentorstva za prenos znanja in usposabljanje na 
delovnem mestu in k sodelovanju vabimo vse, ki ste že 
ali si želite postati mentorji. Naj vas ne skrbi, pri tem vam 
bomo nudili vso podporo, vam omogočili usposabljanja 
za razvoj mentorskih veščin in izobraževanja za sledenje 
novostim v stroki. Za uspešno mentorsko delo vas bomo 
tudi finančno nagradili. Prijavite se na razpis, ki ga najdete 
na https://moj.sij.si/za-zaposlene/ic (link na https://moj.
sij.si/za-zaposlene/ic/Strani/Razpis-za-mentorje.aspx) in 
na oglasnih deskah.

janja.rakovec@sij.si

1. Izbirajmo ture, ki smo jim dorasli. 
Neizkušenost nas lahko drago stane.

2. Obisk gora v organizirani skupini z 
usposobljenim vodnikom je najboljša 
pot do izkušenj.

3. V gore hodimo zdravi. V primeru, da 
imamo zdravstvene težave (sladkorna 
bolezen, kronične težave s srcem, visok 
krni tlak …), se posvetujmo z zdravnikom 
in o tem informirajmo vodnika.

4. Pot načrtujmo in ne pozabimo, da so 
presenečenja vedno prisotna. Nekaj 
dodatne opreme (glede na zahtevnost 
ture) zato ni odveč.

5. Gore bodo tam še vsaj naslednjih »100 
let«, zato ne za vsako ceno na vrh. Cilj je 
v dolini.

6. Oprema naj bo primerna zahtevnosti 
ture. Čelada, plezalni pas in 
samovarovalni komplet so na zelo 
zahtevnih poteh del redne opreme, 
enako kot so to dobri planinski čevlji 
(uhojeni in vzdrževani).

7. Hrana, pijača. Brez pršuta s 
polnozrnatim kruhom in 1,5 l vode ter 
čokolade za priboljšek ne grem na pot. 
Hrana na kočah je večinoma dobra.

8. Povejmo svojim najbližjim, kam gremo 
in kdaj se vrnemo.

9. V primeru nesreče poskrbimo za lastno 
varnost, zavarujmo ponesrečenca in 
pokličimo pomoč (GRS je naš »angel 
varuh«). Prva pomoč je obvezen del 
opreme.

10. Učimo se iz svojih izkušenj in ne 
ponavljajmo napak. 

Moji nasveti veljajo za običajnega planinca. Za pohod-
nike, ki iščejo v gorah meje svojih sposobnosti oziroma 
teh mej nimajo, pa so pravila drugačna. Velja pa, da smo 
v gorah vsi gostje, in se temu primerno tudi obnašajmo.

joze.apat@metalravne.com

Gore so še eden redkih preostankov divjine, ki 
nam je dosegljiva. Svoje navade, pričakovanja 
in zahteve moramo zato prilagoditi, da ne 
uničimo te dragocenosti. Tukaj je nekaj mojih 
nasvetov, kako varno v gorski svet.

 î VARNO V GORE

»Pri svojih sodelavcih 
opažam ogromno znanja, 
ki bi ga lahko prenašali na 
druge, se pa mora vsak sam 
odločiti za to vlogo. Sam 
čutim, da je to moja osebna 
obveza. Mentor sem že 
osmo leto.«

Marjan Hovnik, obratni 
inženir I, SIJ Metal Ravne.



vrstice za varnost in zdravje

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

OPREMA RAVNE 

• SPLET: www.opremaravne.si
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1997
• LOKACIJA: Ravne na Koroškem
• DEJAVNOST: proizvajalec pnevmatičnih in 

hidravličnih kladiv ter tehnoloških linij
• CILJ: ostati strokovnjak iz zagotavljanja rešitev pri 

proizvodnji pnevmatičnih kladiv in tehnoloških linij

Pnevmatično  
kladivo za  
uporabo v rudniku.

 î NE OBSTAJAJO PROBLEMI, SAMO IZZIVI
V podjetju Oprema Ravne se radi pohvalijo, da 
delajo in se razvijajo v okolju, v katerem segajo za-
četki izdelave, predelave in finalne obdelave jekel 
390 let v preteklost. Dediščino tradicije odražajo 
prednosti, ki so v proizvodnih zmogljivostih, dob-
rem metalurškem znanju, ustreznih in izkušenih 
kadrih, doseženem znanju in izkušnjah, ki se stal-
no dopolnjujejo, ustrezni opremi za načrtovanje in 
razvoj izdelkov ter tehnologij. So naši sosedje.

Podjetje OPREMA RAVNE d.o.o. je bilo v današnji obliki 
ustanovljeno leta 1997. Zaposluje 130 delavcev, od tega 
jih več kot dvajset dela v oddelku razvoja. Razvijajo in 
proizvajajo pnevmatična kladiva ter tehnološke linije za 
avtomobilsko industrijo. 

Njihov glavni proizvodni program so stroji za orodje na 
pnevmatični in hidravlični pogon ter orodja za predelavo 

plastičnih mas. Poleg proizvodnje pnevmatičnih in hidrav-
ličnih kladiv so razvili program tehnološke opreme za proi-
zvodne sisteme karoserijskih delavnic, tehnološko opremo 
za proizvodne sisteme vzmetarn ter tehnološko opremo za 
preoblikovanje barvnih kovin.

Več kot 70 odstotkov letne proizvodnje izvozijo. Odlična 
kakovost in servis kupcev je njihov moto, o katerem so se 
lahko prepričali že njihovi številni kupci. Pravijo tudi, da za 
njih ni problemov, so le izzivi. V skladu s svojo strategijo so 
pridobili certifikat ISO 9001:2008. Njihovi izdelki ustrezajo 
evropskim smernicam in nosijo oznako CE.

S podjetjem sodelujemo že od vsega začetka. Pri nas 
kupujejo okrogla konstrukcijska, orodna in hitrorezna jekla. 

vesna.pevec@metalravne.com

trendi

Medobčinski inšpektorat nas opozarja, da nepravilno 
ločujemo komunalne odpadke. V zabojnike za mokre 
odpadke odlagamo odpadke, ki tja ne sodijo (plas-
tenke, tetrapake, papir). Če bomo s tem nadaljevali, 
bodo sledile denarne kazni. Da se jim bomo izognili, 
vas pozivamo, da odpadke ustrezno ločujete. 

Odpadke, ki so posledica tehnološkega procesa v SIJ Me-
talu Ravne, ustrezno oddamo predelovalcu oziroma zbiralcu 
odpadkov in javni službi v reciklažo. Lastne procesne os-
tanke (večji kosi jekla, opilki, ostružki) prepeljemo iz obra-
tov na pripravo vložka jeklarne in jih ponovno uporabimo. 

Čeprav komunalne odpadke ločeno zbiramo že daljše 
obdobje, pa se še vedno soočamo z njihovim nepravilnim 
ločevanjem. Za to smo odgovorni vsi zaposleni, zato vas po-

novno opozarjamo na spoštovanje pravil ločevanja. Zaboj-
niki so ustrezno označeni s podrobnimi navodili, kaj vanje 
spada in kaj ne. Ločevanje odpadkov je zelo preprosto, ne 
zahteva veliko truda in časa, le malo dobre volje! 

• 33 ton gospodinjskih odpadkov ustvari povprečen 
človek v življenju.

• 436 kg odpadkov ustvari vsak od nas v Sloveniji na 
leto.

• 21.000 ton odpadkov (industrijskih in komunalnih ter 
odpadne embalaže) ustvarimo letno v SIJ Metalu Rav-
ne, od tega 49 ton mokrih komunalnih odpadkov.

• 2/3 vseh odpadkov je mogoče predelati oziroma znova 
uporabiti, če so pravilno ločeni že ob nastanku.

rahela.strahovnik@metalravne.com

V SIJ Metalu Ravne smo ravnanje z odpadki uredili z in-
ternim pravilnikom QM.20.02, ki predpisuje način ravna-
nja z njimi (zbiranje, sortiranje, prevažanje, skladiščenje 
in evidentiranje). Ločeno zbiramo odpadni papir, plastiko, 
kovino, steklo in stiropor.

 î LOČEVANJE ODPADKOV – NE ZNAMO ALI SE PREPROSTO NE POTRUDIMO?

V družbi SIJ Metal Ravne postavlja-
mo na prvo mesto varnost in zdravje 
naših sodelavcev ter tudi vseh naših 
obiskovalcev. V primeru, da bodo ti 
odšli tudi v proizvodne prostore, je 
naša dolžnost poskrbeti, da bo ogled 
proizvodnje varen. 

Vsi obiskovalci se morajo javiti v recepciji 
v upravni zgradbi, kjer povedo, kdo so in h 
komu prihajajo. 

Ob odhodu v proizvodnjo jih seznanimo 
s Pravili varnega obnašanja v proizvodnji 
SIJ Metala Ravne, navedenimi v zloženki, ki 
je na voljo v recepciji. V dokument obisko-
valec vpiše svoje ime in priimek in s pod-
pisom potrdi, da je seznanjen z varnostnimi 
pravili. Obiskovalci v recepciji prejmejo tudi 
osebno zaščitno opremo: čelado, plašč, 
varnostni brezrokavnik, čepke za varovanje 
sluha in očala za varovanje oči v plavi coni. 
V primeru, da gosti nimajo primerne obutve 
za odhod v proizvodnjo (zaprti čevlji, niz-
ka peta), obujejo tudi proizvodne čevlje. 
Vodenje gostov v proizvodnji se izvaja po 
določenih in zarisanih transportnih poteh. 

bernarda.breznik@metalravne.com

 î POSKRBIMO TUDI ZA VARNOST OBISKOVALCEV

Obvladovanje proizvodnih in spremljajočih procesov 
je stalna naloga zaposlenih, pravočasen in pravilen tok 
materiala iz faze v fazo pa zelo pomemben. Zato so tu prvi 
koraki interne logistike.

V notranjem prometu med obrati vozijo težka paletna vozila. Za dohode 
surovin in odhode končnih izdelkov iz tovarne imamo še industrijski tir in 
lokomotivi. Ta vozila so bila zadnjih 15 let v upravljanju voznikov iz Tran-
skorja d.o.o. Po odločitvi vodstva družbe in skupine smo v sodelovanju z 
vodstvom Transkorja pripravili vse potrebno za organizacijo delovanja teh 
prevozov v SIJ Metalu Ravne. 

Vzpostavitev novega oddelka pomeni veliko dela. Treba je bilo izdelati 
oceno tveganja in določiti osebna varovalna sredstva, ki smo jih novim 
zaposlenim pripravili v obnovljeni garderobi v zgradbi ETS-a. Za zmanjšanje 
izpadov prevozov zaradi starosti in iztrošenosti vozil smo se v Transkorju 
dogovorili za dežurno servisno službo. V naslednjih dveh letih bi bilo treba 
zamenjati dve vozili, nujno popraviti nekaj cest in seveda tudi palete za 
varne prevoze. Novo vozilo pa stane okrog 450.000 evrov.

stanko.petovar@metalravne.com

 î PREVOZI V SIJ METALU RAVNE  
V INTERNI LOGISTIKI

Na območju in v proizvodnih prostorih je 
prepovedano snemanje in fotografiranje.

V bližini peči za 
elektro pretaljevanje 
(EPŽ) je prepovedano 
zadrževanje 
ljudi s srčnim 
spodbujevalnikom. 

Območje proizvodnje 
je varovano z video 
nadzorom. 
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Peter Kirbiš, Razvoj in raziskave:
»V razvoju skušamo našim kupcem nuditi sistemske 
rešitve za njihove želje oziroma težave pri izbiri in upo-
rabi naših jekel za določeno aplikacijo ter tudi razviti 
nove vrste jekla z izboljšanimi ključnimi lastnostmi. 
Posebno pozornost posvečamo konstruktivnemu in 
trajnemu sodelovanju, tega pa lahko gradimo samo 
skupaj vzdolž celotne proizvodne verige.«

monika.zvikart@metalravne.com

Miran Čevnik, Prodaja:
»Veliko časa posvečam komunikaciji s kupcem, menim, 
da tega nikoli ni preveč. Tudi če so informacije slabe, jih 
kupec drugače sprejme, če mu jih povemo pravočasno. 
S kupcem moramo vzpostaviti partnerski odnos – vedeti 
mora, da nam nekaj pomeni, da nam ni vseeno zanj, 
ne glede na višino prometa in velikost poslov z njim.«

Emil Zohorović, Valjarski program: 
»Lahko bi rekel, da zaradi specifik naročil kupce poz-
namo že osebno. Vse zahteve kupcev vedno implemen-
tiramo čim bolj kakovostno in ekonomično. Vsak izmed 
nas pa se mora zavedati, da je končni izdelek promocija 
za podjetje, od njega bo odvisno zadovoljstvo kupcev 
in posledično uspeh podjetja.«

Včasih se ne zavedamo dovolj, da prav vsak izmed nas s svojim 
delom prispeva k temu, da so kupci z nami zadovoljni. Sodelavce 
smo vprašali, kaj je po njihovem mnenju najpomembnejše v 
odnosu do kupcev, čemu sami posvečajo največ pozornosti in kaj 
lahko za zadovoljstvo kupcev stori vsakdo izmed nas. Iz njihovih 
odgovorov se lahko vsakdo kaj nauči. 

 î KAJ LAHKO VSAK IZMED  
NAS STORI ZA NAŠE KUPCE?

3. 
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NAJBOLJ CENI
»Poštenost in dober odnos med sodelavci, da znamo ohraniti človečnost 
in sočutje v vsakem trenutku, ne glede na funkcijo, ki jo opravljamo.«

silva.sirk@metalravne.com

NASLOV KNJIGE O NJENEM ŽIVLJENJU
»'Vse se zgodi z razlogom'. To je moj življenjski moto in  
tako sem do sedaj vse dogodke v življenju tudi sprejemala.«

SODELAVCI JO OPIŠEJO
»Če sklepam po napisanem ob odhodu v pokoj, so me cenili  
predvsem zaradi iskrenosti, zanesljivosti in veselega značaja.«

Pravi, da je razlika med časom, ko je 
začela delati, in časom, ko delovno 
dobo končuje, izredno velika. Včasih 
si začetka delovnega dne ni mogla 
predstavljati brez cigarete, danes sta 
jo nadomestila čaj ali kava ter kra-
tek klepet s sodelavci. Nekoč aktivna 
igralka namiznega tenisa je šport že 
pred časom zamenjala za sprehode 
s svojim hišnim ljubljenčkom, psom 
Ogijem, ter igranje in druženje z vnu-
ki. Najbolj je ponosna na svoja dva 
otroka, ki ju je skupaj z možem vzgo-
jila v poštena in odgovorna človeka. 
Ker rada bere in obožuje potovanja, 
ji v pokoju gotovo ne bo dolgočasno. 
Sama se opiše kot srednje pekoč fe-
feron, kar bi ji večina tudi pritrdila.

3 dejstva o
 î DANICI REŽONJA, TEHNOLOGINJI I  
V VALJARSKEM PROGRAMU

Danica je v začetku septembra po štiridesetih letih zaposlitve v železarni zaključila 
obdobje aktivnega dela in se upokojila. Vso delovno dobo je opravljala delo 
tehnologinje v valjarni, kar pomeni pisanje tehnologij za celoten proces izdelave 
valjanih profilov.

Najmlajši kamag, letnik 1983, ima tri mlajše voznike, 
lokomotivi pa mlajše voznike od sebe – letnik 1963. 
Dajmo fantje, a pazite na 'old timerje'!«

Ne glede na strategije podjetij o izločanju ali ponovnem vračanju dejavnosti v železarno so vozni-
ki zvesti svojemu poslanstvu – devet paletnim vozilom in trije tiru ter lokomotivi. Vsi pa »dihajo« 
skupaj z našimi sodelavci, ne glede, kje so zaposleni. Pravijo, da se ni veliko spremenilo, saj imajo 
iste »naročnike« prevozov kot včeraj. Ker smo skupaj delali, so se med seboj poznali, in so jih v 
novem okolju dobro sprejeli.

Novi sodelavci se radi pošalijo, a resno jemljejo delo, saj poslužujejo draga vozila in vedo, kaj 
pomeni pravočasen prevoz vročih ingotov iz jeklarne ali končnih izdelkov v špedicijo. Vsi si želijo 
še boljšega sodelovanja in varnih prevozov. Pričakujejo, da bomo v obratih pravilneje nalagali tovor, 
ažurneje popravljali palete in čim prej zamenjali iztrošena vozila.

Novi-stari sodelavci: 
Peter Schäffer, Saša 
Tomec, Franjo Zajamšek, 
Tonček Mravljak, Enez 
Kolar, Jožef Šepul, Stanko 
Petovar (vodja projekta), 
Stanislav Sveček, Marko 
Kac in Damjan Kresnik. 
Odsotna je nočna izmena: 
Avgust Mitnjek, Rok 
Založnik in Roman Štriker.

V industriji, tudi v jeklarnah, se je za prevoz vročih in težjih tovorov uveljavilo tako 
imenovano paletno vozilo. Prvo, še vozno vozilo imamo že od leta 1980. Vozniki 
nekdanjega TOZD Transport, vmes Transkorja, pa so spet pri nas.

 î VOZNIKI SO TUDI MLAJŠI OD  
NAJMLAJŠEGA VOZILA KAMAG

Milan Gradišnik,direktor prodaje

stanko.petovar@metalravne.com

 î PRODAJNA KONFERENCA –  
SREČANJE, KI OBETA

Ljudje smo družabna bitja in že sama energija življenja nas vodi, da se 
spoznavamo, pogovarjamo, si izmenjujemo mnenja, dajemo obljube in si 
delimo občutke, ki nam jih prinaša življenje. To velja enako tudi v poslov-
nem svetu. Kljub današnji sodobni tehnologiji in digitalizaciji, ki omogoča 
praktično dostop do česarkoli od koderkoli, pa je v naravi človeka še ved-
no, da najbolj verjamemo stvarem, ki se jih lahko dotaknemo, jih vidimo in 
slišimo v živo in občutimo tisto neformalno govorico telesa, ki nam sporoča 
najbolj pristne občutke in odzive pri sogovorniku.
Prav to neposredno druženje je ena od glavnih idej pri organizaciji vsako-
letnih že tradicionalnih srečanj na prodajnih konferencah, 
na katerih se povabljeni gosti, kupci, agentje in zaposle-
ni v Skupini SIJ srečamo in se seznanimo s trenutnimi 
dosežki, novostmi, trendi in skupaj pripravimo načrte 
za prihodnost. 
V paleti različnosti ljudi po narodnosti, verskem in 
političnem prepričanju, temperamentu in interesih 
poskušamo najti skupni imenovalec v odličnosti proi-
zvodov SIJ Metala Ravne in želji po ohranjanju obstoje-
čih in razvijanju novih poslovnih priložnosti. Ta izkušnja 
ni nova in se je vedno pokazala kot uspešna, zato jo 
velja še toliko bolj negovati v digitalni prihodnosti.

Ker smo posel še vedno 
ljudje, nam neformalen 
pogovor, stisk roke in iskren 
pogled v oči ob druženju na 
konferenci in tudi zunaj nje 
zagotavljajo dobre obete 
tudi za prihodnost.«


