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 Iz rubrike To smo mi: v 
laboratorijski kalilnici 
na vzorcih preverimo, 
ali je jeklo res takšno, 
kot mora biti. 

Pa ne samo kolačkov, tudi naših veselih pesmi in razigrane-
ga plesa je bil Dedek Mraz nadvse vesel. V njegovem košu 
se je zato našlo darilo za prav vsakega otroka. 

monika.zvikart@metalravne.com

Praznični kolački, ki so jih pripravili 
Spominčica Fifi in njeni prijatelji Cvetličniki, 
so zadišali tudi Dedku Mrazu. Svoj koš je 
zato hitro napolnil z darili in se odpravil na 
pot, da nas obišče.

 î DEDEK MRAZ JE SPET PRIŠEL MED NAS

monika.zvikart@metalravne.com

nas je zaposlenih v SIJ Metalu Ravne,  
kar je 53 več kot decembra lani. 

SODELAVCEV 1.071 

trdote in 750 ur kaljenja vzorcev opravijo  
na mesec v laboratorijski kalilnici.

MERITEV2.500 

naših zaposlenih, starih do sedem let, 
je letos z glasbeno predstavo in darili 

razveselil Dedek Mraz. 

OTROK250 
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

z nami že ... november 2017

irena.praznik@metalravne.com

10 let: NENAD RIKIĆ iz Jeklarskega programa, EDVARD VAJDL iz Valjarskega programa, SLAVKO TRIPLAT iz 
Kovaškega programa, SLAVKO PERIĆ, JERNEJ VALTL in ANDREJ KAKER iz Razvoja in kontrole.  
20 let: VIKA KOKALJ iz Prodaje. | 30 let: MIJO STANKO iz Valjarskega programa.

 î PROIZVODNJA V MESECU 
NOVEMBRU

Mesec november lahko ocenimo kot zelo uspešen. 
Pred nami je še zaključek decembra in z dobrim 
delom bomo lahko uspešno sklenili leto 2017.

V novembru smo v Kovaškem programu presegli plan 
odpreme, v Valjarskem programu pa smo minimalno zao-
stali za planom, kar gledano skupaj pomeni, da smo v SIJ 
Metalu Ravne plan odpreme presegli. Na kovanju smo po-
novno dosegli visoko proizvodnjo in omogočili, da je medfa-
za v kovačnici ostala na visokem nivoju. Tudi proizvodnja v 
Valjarni gredic je bila blizu plana, prav tako smo na srednji in 
lahki progi nekoliko zaostali za planom valjanja. Proizvodnja 
v Jeklarni je bila tako na področju EPŽ-pretaljevanja kot 
tudi litja ingotov nad planom. Z dobrim delom Jeklarne in 
glavnih agregatov v drugih programih moramo nadaljevati 
tudi decembra, saj moramo dvigniti medfazo za visoke 
plane v decembru in predvsem v letu 2018. 

Za neuspelo proizvodnjo lahko ugotovimo, da je bil no-
vember uspešen, saj smo bili pod planom in nadaljujemo 
nizko količino neuspele proizvodnje. 

Na področju poškodb še ne moremo biti zadovolj-
ni, predvsem smo v tem mesecu imeli preveč poškodb 
v Jeklarni. 

alojz.buhvald@metalravne.com

 î »ŽE 70 LET BDIMO, 
REŠUJEMO IN GASIMO«

Ob letošnji 70-letnici poklicnega gasilstva na 
Ravnah na Koroškem je Koroški gasilski zavod 
Ravne SIJ Metalu Ravne podelil posebno zahvalo, 
saj ima naše podjetje kot največji naslednik 
skupne Železarne Ravne najpomembnejše zasluge, 
da se je letos lahko praznovalo ta častitljivi jubilej. 

V čast jubileju je Milan Kamnik posnel pesem z naslo-
vom Že 70 let bdimo, rešujemo in gasimo. Za skladbo je 
Umetniški klub 101 v sodelovanju s Koroškim gasilskim 
zavodom Ravne na Koroškem v režiji Tadeja Ošlovnika v 
začetku novembra snemal videospot. Kot igralci so nastopili 
poklicni gasilci Aljaž Pori, Matic Rogina in Matej Gregor ter 
Gabor Sekereš, zaposlen v laboratoriju podjetja SIJ Ravne 
Systems. Nekatere scene so posneli tudi v naši Jeklarni.

Snemalno ekipo sta spremljala Miloš Dretnik in Karel 
Mostnar, ki sta poskrbela za varnost in organizacijo med 
snemanjem. Snemalna ekipa se vsem sodelujočim naj-
lepše zahvaljuje. 

Videospot si lahko ogledate na povezavi: https://www.
youtube.com/watch?v=k04lnDu4UbY.

monika.zvikart@metalravne.com

 î VABLJENI NA BREZPLAČNO 
REKREACIJO

Redna telesna aktivnost je ena najpomembnejših 
stvari, ki jih lahko naredimo za naše zdravje. Na 
Ravnah imamo za to idealne razmere, zato vas 
tudi letos vabimo, da se razgibate. 

V Športnem centru Ravne (DTK) lahko zaposleni SIJ Metala 
Ravne koristite naslednje brezplačne športne aktivnosti:
• Nogomet: torek od 18. do 19. ure.
• Aerobika: ponedeljek od 19.30 do 21.00.
• Kegljišče: sreda in petek od 17. do 20. ure (potrebna 

je predhodna rezervacija na recepciji DTK).
• Namizni tenis: torek in četrtek od 19.30 do 21.30.
• Plavanje v zimskem bazenu Ravne: v času obratova-

nja je vstop v bazen brezplačen, če želite uporabiti še 
savno, doplačate štiri evre.

• Smučanje na Poseki: v času obratovanja smučišča je 
na voljo omejeno število prenosnih vozovnic. Za prev-
zem vozovnice je potrebna identifikacija z osebnim 
dokumentom na blagajni smučišča.

Vljudno vabljeni, saj »trideset minut gibanja na dan odžene 
zdravnika stran«!

monika.zvikart@metalravne.com

 î PRIJETNO DRUŽENJE IN 
BORBENE TEKME NA TRADI-
CIONALNEM SIJ METALOVEM 
NOGOMETNEM TURNIRJU 

V soboto, 25. novembra, se je v športni dvorani 
na Prevaljah zbralo sedem ekip z ZGO Ravne na 
Koroškem na že 15. SIJ Metalovem turnirju v 
malem nogometu. 

Poleg ekip SIJ Metala Ravne iz Kovačnice, Adjustaže, Va-
ljarne, MOK in Jeklarne ter ekipe SIJ Ravne Systems se je 
letos turnirju pridružila še ekipa družbe Zollern in bila zelo 
uspešna, saj si je z veliko znanja in angažiranosti priigrala 
zmago. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa Kovačnice, na 
tretje pa ekipa Adjustaže. Ekipa MOK je prejela pokal za 
ferplej. Nagrado za naj strelca si prislužil Jernej Mravljak, 
za naj vratarja pa Bojan Grm, oba iz ekipe Zollern.

Zahvaljujemo se vsem navijačem, ki ste prišli bodrit 
ekipe, in igralcem za ferplej. Še posebej pa se zahvaljuje-
mo vodstvu SIJ Metala Ravne, glavnemu direktorju Andreju 
Gradišniku za podporo k uspešni izvedbi tradicionalnega 
turnirja in izvršnemu direktorju Alojzu Buhvaldu za spod-
budne besede na turnirju.

damjan.kalcic@metalravne.com

1. Praznične melodije
 Iz radia že pozvanjajo čarobne note 

božično-novoletnih melodij. Ta glasba 
spodbuja potrošnjo, prav zato jo pogos-
to vrtijo v nakupovalnih središčih. De-
luje pomirjajoče, izboljšuje razpolože-
nje, težave ob njej zbledijo. Marsikoga 
zato pripravi do tega, da kupi več, kot 
je sprva nameraval. 

2. Moč dekoracije
 Lučke, lampijončki, figurice in podobna 

dekoracija so glavna sestavina prazni-
kov. Zagotovo je v vsaki ulici, mestu in 
vasi vsaj ena pretirano okrašena hiša. 
Čeprav se nad njo zavestno zgražamo, 
se vedno, ko gremo mimo, zazremo 
vanjo, saj so pisane lučke našim možga-
nom všeč. 

3. Mit o dobrih možeh
 Najbolj prepoznavna simbola teh pra-

znikov sta nedvomno Dedek Mraz in 
Božiček. Verjeli ali ne, mit o dobrih mo-
žeh, ki nosijo darila, na nas pozitivno 
vpliva vse življenje. 

4. Praznični stres
 Čeprav nas prevevata veselje in radost, 

so študije pokazale, da se prav v tem 
delu leta raven stresa zviša. Razlogi za 
porast stresa so pomanjkanje časa in 
denarja ter pretirana komercializacija, 
ki na potrošnike ustvarja velik pritisk. 

5. Obdarovanje
 Z obdarovanjem želimo drugemu pove-

dati, da nam nekaj pomeni, želimo iz-
vabiti nasmeh na lica in prižgati iskrice 
v očeh. Vendar pa včasih obdarovanje 
postane tudi dokaj zapleteno. Smisel 
obdarovanja ni brezglavo zapravljanje 
denarja za nepotrebne reči, ampak je v 
pozornosti in dobrih željah.

6. Ključna je ljubezen
 Vsa darila in drugi materialni dodatki 

sodijo med manj pomembne dejavnike 
prazničnih dni. Ljudje v prvi vrsti občuti-
mo zadovoljstvo tedaj, ko smo obkrože-
ni z družino in ljudmi, ki jih imamo radi. 

monika.zvikart@metalravne.com

Z lučkami in prazničnimi podobami okrašen 
december zaznamujejo praznovanja, druženje 
z najdražjimi, obdarovanja. Praznike vsi bolj ali 
manj nestrpno čakamo, pri čemer pa se včasih 
sploh ne zavedamo, kakšen vpliv ima na nas 
praznična evforija. 

 î ČAROBNOST PRAZNIKOV

Kljub posebnim okoliščinam v Jeklarni, ki jih snemalna 
ekipa ni bila navajena, je vse potekalo v sproščeni 
atmosferi. V dveh urah snemanja so bile predvidene 
scene več kot uspešno posnete. (Foto: Špela Peruš)

Nagrajene ekipe turnirja.
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 î ZAPOSLOVANJE TUJCEV – ODGOVOR NA TRENUTNE RAZMERE NA TRGU DELOVNE SILE V SLOVENIJI
V začetku letošnjega leta smo se začeli soočati s 
problemom izrazitega pomanjkanja kadrov na trgu 
delovne sile. Na razpise za prosta delovna mesta, ki 
smo jih objavljali, kot je bila sicer ustaljena praksa, 
naenkrat ni bilo več odziva. 

Mediji so začeli poročati o pomanjkanju kadrov širom po Slove-
niji, kar je pokazalo, da gre za splošen in kompleksen problem, 
s katerim se bodo morali delodajalci v prihodnje sistematično 
ukvarjati. V SIJ Metalu Ravne je bila sprejeta odločitev o začetku 
zaposlovanja tujcev oziroma državljanov nekdanje Jugoslavije. 

Zaposlovanje tujih državljanov je dolgotrajen, administrativ-
no obsežen postopek, ki ga regulira država, izvajalec politike za-
poslovanja tujcev pa je Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju 

ZRSZ). Prvi pogoj za začetek postopka je potrdilo ZRSZ, da ta v 
svojih evidencah brezposelnih oseb nima ustreznih kandidatov 
za delovna mesta, kjer izražamo potrebe. Takšno dovoljenje za-
voda je treba pridobivati vedno znova, za vsako delovno mesto 
posebej. Po pridobitvi tega dovoljenja lahko objavimo potre-
bo za zaposlitev tujca in poiščemo ustrezne kandidate. Sledi 
sklenitev pogodbe o zaposlitvi, po pravilih najmanj za eno leto. 
Tako sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z vsemi ustreznimi dokazili 
kandidata pošljemo na centralo ZRSZ v Ljubljano in v državo 
kandidata, kjer se začne postopek pridobivanja delovnega do-
voljenja. Na delovno dovoljenje čakamo približno dva meseca, 
lahko se tudi zgodi, da je izdaja za določeno osebo zavrnjena. 
Po pridobitvi delovnega dovoljenja si mora oseba pridobiti še 
dovoljenje za bivanje. 

V SIJ Metalu Ravne smo do danes dobili 22 delovnih dovo-
ljenj, zaposlili smo 18 novih sodelavcev, večinoma državljanov 
BiH. Za njih smo organizirali osnovni tečaj slovenskega jezika, 
ki ga obiskujejo dvakrat na teden, saj želimo, da bi bila njihova 
integracija v naš delovni kolektiv uspešna. 

Tudi v prihodnje lahko pričakujemo, da bo zaposlovanje tujih 
državljanov potrebno, ne le zaradi gospodarske rasti, ki se bo 
po napovedih nadaljevala, temveč tudi zaradi trenda staranja 
prebivalstva v Sloveniji, ki pri nas poteka intenzivneje kot v dru-
gih članicah EU. Pridobivanje ustreznega kadra in delo z ljudmi 
v podjetjih bosta bolj kot v preteklosti zaposlovali delodajalce 
in nas postavljali pred zahtevne izzive, s katerimi se bo treba 
soočiti in jih reševati. 

polona.zih@metalravne.com

FERLAT ACCIAI 

• SPLET: www.ferlatacciai.com

• LETO NASTANKA PODJETJA: 1963

• LOKACIJA: Vicenza, Italija

• DEJAVNOST: skladiščenje z razrezom za različne 
vrste jekel

• CILJ: ostati eden največjih steel centrov v Italiji

Že več kot 50 let podjetje Ferlat Acciai prodaja 
različne vrste jekel. Je del skupine Valbruna. 
V začetku so se v njem ukvarjali z zbiranjem 
jeklenega odpadka in prodajo cenejših jekel. 
Danes so eden največjih steel centrov v Italiji.

V osemdesetih letih so začeli prodajati konstrukcijska in 
nizko legirana jekla. V devetdesetih letih so program razširili 
še na prodajo orodnih jekel in pred desetimi leti so vključili 
še nerjavna jekla. Svojo dejavnost ves čas dopolnjujejo z 
različnimi storitvami razreza in končnih obdelav izdelkov. 
Imajo okrog 80 zaposlenih.

Na skladišču imajo več kot 50 vrst različnih jekel v 
različnih oblikah: ploščate, okrogle, kvadratne in druge 
profile, cevi, tanko pločevino, kolute in slabe.

Material razrežejo s plameni, plazmo ali žagami, po-
nujajo tudi razrez pločevine v najzahtevnejše oblike. Izdel-
ke lahko tudi polirajo in končno obdelajo do najsvetlejše 
površine.

Največje skladišče, obsega več kot 20.000 m², imajo 
v Vicenzi, njihova poslovalnica pa deluje tudi v južni Italiji.

S SIJ Metalom Ravne podjetje sodeluje že več kot 20 let 
in je eden naših največjih kupcev v Italiji. Pri nas kupujejo 
orodna in konstrukcijska jekla različnih oblik.

vesna.pevec@metalravne.com

 î PLOŠČATO, OKROGLO ALI V KOLUTU –  
KOT GA ŽELITE, PRI NAS JEKLO DOBITE!

Kar 49 mladih sodelavcev nam je pomagalo oblikovati 
platformo, ki bo mladim v Skupini SIJ omogočala, da svoje ideje 
in potrebe poveste na glas. In da ste slišani! Poimenovali smo jo 
Svet mladih Skupine SIJ, delovati pa bo začela prihodnje leto.

S sodelavci, mlajšimi od 35 
let in z vsaj višješolsko izo-
brazbo, smo se srečali 8. in 9. 
novembra na regijski delav-
nici na Jesenicah in Ravnah 
na Koroškem. Pod kreativnim 
klobukom mag. Janeza Žez-
line, svetovalca in trenerja iz 
podjetja Energos, d.o.o., in 
Tonje Avsenik, vodje projek-
tov AmCham Slovenia, smo 
razmišljali o organizaciji in 
delovanju Sveta mladih Sku-

pine SIJ. Skupaj smo izluščili tudi teme, ki so za naše mlade sodelavce 
pomembne. Na prvo mesto so mladi postavili odnose in sodelovalno or-
ganizacijsko kulturo, sledijo pa kariera in osebni razvoj ter delovno okolje.

Svet mladih Skupine SIJ že ima svojo Yammer skupino, namenjeno 
mladim do 35. leta, v kateri bodo na voljo vse novice in obvestila o de-
lovanju, srečanjih in projektih mladih v Skupini SIJ. Pridružite se nam 
v Yammer skupini Svet mladih Skupine SIJ oziroma kliknite na spletno 
povezavo goo.gl/5JxnZc.

janja.rakovec@sij.si

mladih sodelavcev je sooblikovalo Svet mladih 
Skupine SIJ, ki bo začel delovati leta 2018.49

 î PRISLUHNIMO  
MLADIM V SKUPINI SIJ!

Skupine mladih sodelavcev so 
razglabljale o pomembnih temah in kako 
jih predstaviti vodstvom družb in upravi 
Skupine SIJ. 

November je bil mesec preprečevanja 
zasvojenosti – z alkoholom, prepovedanimi 
drogami, zdravili, digitalnimi tehnologijami, 
igrami na srečo, motnjami hranjenja, odnosi in 
delom. V podjetjih se najpogosteje srečujejo 
z alkoholizmom, pogosto pa tudi z uporabo 
prepovedanih drog.

Delodajalci se čedalje bolj zavedajo posledic, ki bi jih lah-
ko povzročila denimo nezgoda na delovnem mestu, to pa 
bi povzročil zaposleni pod vplivom alkohola, mamil ... Ne 
le da nosijo odgovornost za morebitno delovno nezgodo 
tega zaposlenega, ta lahko poškoduje tudi sodelavca. Žal 
se mnoga podjetja resnosti problema zavedo šele, ko se 
zgodi nezgoda.

Podatki kažejo, da je alkohol najbolj prisoten prav v 
dejavnostih, ki so med najbolj tveganimi za delovne nezgo-
de. To so gradbeništvo, proizvodnja in avtoprevozništvo. V 
pisarnah so seveda nevarnosti drugačne, povezane pa so 
predvsem s poslovno škodo, ki jo lahko povzroči delavec, 
če delo opravlja pod vplivom katerega od opojnih sredstev. 

Delodajalec ima ne le pravico, temveč tudi dolžnost, 
da v okviru obveznosti zagotavljanja varnih delovnih raz-
mer preveri, ali delavec lahko varno opravlja delo. Eden od 
pogojev za varno opravljanje dela pa je tudi, da delavec na 
delu ni pod vplivom alkohola.

V naši družbi to področje ureja Pravilnik o prepovedi 
uživanja ter kontroli alkohola in psihoaktivnih substanc, ki 
je na voljo na intranetu oziroma pri vašemu vodji.
Vir: http://www.delo.si/gospodarstvo/kariera/nevarnost-v-steklenicah.html 

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

 î ODVISNOSTI NA DELOVNEM MESTU
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 
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NASLOV FILMA O NJEGOVEM ŽIVLJENJU
»Samo plemeniti ljudje lahko kujejo plemenita jekla.«

bojan.ursej@metalravne.com

NABERE SI NOVIH MOČI
»Sem ljubitelj narave in živali. Na morju, kjer živita hčerka in sin, si naberem 
veliko novih moči. Vedno znova se veselim kolesarjenja in pohodov v 
naravo z vsemi člani družine. Tudi pri nabiranju gob neizmerno uživam.« 

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Dobro se z dobrim vrača. Srečo je treba deliti.«

Zdravko si za začetek delovnega dne privo-
šči skodelico kave, ob tem pa pregleda sta-
nje v vseh oddelkih Kovaškega programa. 

Rad dela z ljudmi. Ceni medsebojno spo-
štovanje, samoiniciativnost, kolegialnost in 
prizadevanje za doseganje ciljev. Med direk-
torskim mandatom so ga sodelavci prepoz-
nali predvsem kot človeka, ki se je znal boriti 
za vse svoje zaposlene. Prizadeval si je ure-
diti zaposlenim prijazno delovno okolje in iti 
v korak s konkurenco. Skupaj s sodelavci je 
izvedel mnogo naložb na področjih kovanja, 
toplotne in mehanske obdelave, razreza … 
Danes lahko z gotovostjo trdimo, da so mu 
te naloge tudi v celoti uspele.

Zdravko z novim letom vstopa v novo ži-
vljenjsko obdobje in se od nas poslavlja. 
Želimo mu vse dobro!

Ob tej priložnosti se zahvaljuje vsem so-
delavcem v SIJ Metalu Ravne, ki so s svojim 
dobrim delom prispevali k razvoju Kovačni-
ce in soustvarjali obrat, v katerega radi pri-
hajajo. Brez sodelovanja tega ne bi dosegli.

3 dejstva o
 î ZDRAVKU MLAKARJU, SVETOVALCU  
V KOVAŠKEM PROGRAMU

Zdravko je po tem, ko je bil dobrih 22 let direktor Kovačnice in je vodenje obrata 
maja 2016 predal Ivanu Vušniku, delo nadaljeval kot svetovalec direktorja. Kot 
sodelavec Metala 24 nas je s svojim značilnim slogom pisanja vedno znal popeljati v 
»skrivnosti« Kovačnice in njenih zaposlenih.

Vincenc Vinko Šmon, 1. pomočnik kovača
»Prazniki imajo zame in za mojo družino velik pomen. 
To so trenutki, ki jih preživimo skupaj, kar sinu in hčer-
ki pomeni ogromno, tako kot tudi vsem domačim. Za 
božič obiščemo polnočnice, za skok v novo leto pa po 
navadi gremo v planine.«

mirjana.okrogelnik@metalravne.com

Gašper Stopar, vodja proizvodnje valjanih profilov 
»Božično-novoletne praznike bom praznoval z bodo-
čo ženo in enoletnim sinom. Na božični večer bomo 
okrasili dom, postavili božično drevesce in jaslice ter 
se po večerji obdarili. Sam pa imam še eno zadolžitev, 
in sicer igranje orgel pri božični polnočnici. Ker imam 
malega sina, bomo tudi novo leto pričakali kar doma.« 

Lenart Brec, pomočnik talilca I
»Na božični večer se družina tradicionalno zbere za 
praznično pogrnjeno mizo. Z veliko dobre volje, lepih 
želja in misli drug drugemu naredimo ta večer še lepši. 
Drugi pomemben dogodek v tem času pa je božično-
-novoletni koncert Pihalnega orkestra železarjev Ravne, 
katerega član sem že vrsto let. Toliko bolj, odkar se mi 
je v orkestru pridružil še moj sin.«

Pred nami so prazniki, za mnoge najlepši čas, ko se po napornem 
letu malo ustavimo, spočijemo in izključimo iz vsakdanjega vrveža. 
Kaj v tem času najbolj cenijo, so nam zaupali naši sodelavci. 

 î PRAZNIKI, PREŽIVETI Z  
DRUŽINO, SO NAJLEPŠI

Andrej Gradišnik, glavni direktor

Hvala za vaš prispevek k 
naši skupni uspešnosti. 
Želim vam lepe in vesele 
praznike, v letu 2018 pa 
obilo zdravja, veselja in 
dobrega počutja doma 
in v službi. Skupaj bomo 
kos vsem izzivom.

V podjetju se vsak dan soočamo z drugačnimi izzivi. Najprej si želimo dovolj 
naročil – in ko jih imamo, so pred nami že novi. Tako je bilo tudi v letu 2017. 

Soočali smo se s pomanjkanjem zaposlenih za proizvodna dela, 
nepričakovano rastjo cen grafitnih elektrod in drugih materialov, ozkimi 
grli v proizvodnji, prilagajanjem na korporativno planiranje investicij in 
vzdrževanja ter lovljenjem visokih ciljev, ki si jih postavljamo sami in nam 
jih postavlja lastnik. 

Vseh ciljev nismo dosegli, a napredek glede na predhodna leta je bil 
narejen. Naša prizadevanja in rezultati so nam omogočili izplačilo najvišje 
nagrade v Skupini SIJ za dobro delo. Verjamem, da je pravilna usmeritev v 
povezanost rasti poslovnih rezultatov z dvigovanjem plač zaposlenim. Stro-
ške dela smo povečali v letu 2017 in tako smo načrtovali vse 
do leta 2028, do koder sega Strateški razvojni načrt, ki 
smo ga izdelali.

Leto zaokrožujemo zadovoljni. V podjetju nas je 
zaposlenih več kot petdeset sodelavcev več kot lani. 
Čeprav so zahteve trga in lastnikov vedno višje in 
včasih težko obvladljive, pa je pomembno, da se v 
službi med sabo razumemo, si pomagamo in ostajamo 
velika in uspešna družina pod okriljem »matere fabrike«. 
Nagrada za naj koroško podjetje po izboru bralcev ča-
snika Večer potrjuje, da si tako ime zaslužimo.

 î SPOŠTOVANE SODELAVKE IN  
CENJENI SODELAVCI!

 î KALIMO TUDI DOBRE ODNOSE

Jeklo ne laže – če je v njem vse tisto, kar mora  
biti, je tudi rezultat tak, kot mora biti.

robert.ferlež@metalravne.com

Tim je nepogrešljiv člen v verigi kontrole izdelkov. Vzorce jekla, ki jih dobijo iz priprave vzorcev, 
segrejejo na temperaturo od 800 do 1.300 stopinj Celzija, nakar jih ohladijo, izmerijo trdoto in jih 
pripravijo za nadaljnjo kontrolo v mehanskem in metalografskem laboratoriju. 

Tako kot so v kalilnico prihajali drug za drugim, Robert z najdaljšim stažem dela že skoraj 40 
let, so se v njej »kalili« in drug na drugega prenašali tudi svoje znanje in izkušnje. 

Kot majhen tim so zelo fleksibilni. Da delo nemoteno teče, vsi poznajo vse postopke in vse faze 
dela, pri čemer je zelo pomembno, da so ti izvedeni skladno s kakovostnimi predpisi. Radi delajo 
skupaj, se veselijo vsakega dobrega rezultata in se jezijo, če ga ne dosežejo. Za dobro voljo ob delu 
in pomoč sodelavcu vedno najdejo čas. 

Zaposleni v laboratorijski kalilnici prejete vzorce toplotno obdelajo v klasičnih elektro 
ogrevanih kalilnih in popuščnih pečeh ter v vakuumski peči in opravijo meritve trdote.

Tim laboratorijske 
kalilnice sestavlja 
pet sodelavcev, 
(od leve) kalilec 
Aleksander Gruber, 
strokovni delavec 
Matej Miklavc, 
kalilec Domen Mori, 
strokovni delavec 
Robert Ferlež 
in kalilec Drago 
Križovnik. 


