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 Iz rubrike To smo mi:  
s takti veselih koračnic 
vam naznanjamo 
praznike in posebne 
dogodke.

monika.zvikart@metalravne.com

se izobražuje ob delu. Letos 
dodatno razpisujemo 8 mest. 
Razpis objavljamo v Obvestilih.
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V anketirancev je ocenilo 
Metal 24 kot zelo dober, 

kot dober in 

kot odličen časopis. 
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Praznovanje delavskega praznika je letos potekalo 
na novi lokaciji ob Grajskem parku na Ravnah. 
Tradicionalno slovesnost je tudi letos pripravil 
Sindikat kovinske in elektroindustrije SKEI 
Konference družb SIJ Ravne. 

Približno 3.500 udeležencev so nagovorili župani občin 
Ravne na Koroškem, Prevalje in Slovenj Gradec, predsednik 

SKEI Konference družb SIJ Ravne Boris Štriker in podpred-
sednik SKEI Slovenije Vili Novak. 

Praznovanje delavskega praznika se je ob glasnem po-
kanju mežiških strelcev z možnarji začelo točno opoldne. 
Slovenska himna je zadonela v izvedbi Špele Laznik in ob 
spremljavi Pihalnega orkestra železarjev Ravne, ki je zaigral 
tudi delavsko Internacionalo. Za zabavo, dobro razpoloženje 
in ples pa je nato poskrbel ansambel Spev. Kulturni pro-
gram so sooblikovali vokalna skupina Rute, pevka Špela 
Laznik ter moderatorka programa Barbara Polutnik Brusnik. 

Se ponovno vidimo prihodnje leto!

boris.striker@siol.net 

 î PRVI MAJ TOKRAT PRVIČ NA RAVNAH

Goste so sprejeli član uprave in glavni izvršni direktor 
Skupine SIJ dr. Denis Mancevič, glavni direktor SIJ Meta-
la Ravne Andrej Gradišnik in direktor SIJ Ravne Systems 
Samo Jenič. Predstavili so jim Skupino SIJ, izvedene na-
ložbe SIJ Metala Ravne v zadnjem obdobju ter nadaljnje 
razvojne načrte. Ob tem so poudarili izzive, s katerimi se 
srečujemo v lokalnem okolju, pri soočanju z njimi pa pot-
rebujemo tudi podporo ter sodelovanje državnih oblasti. 
Gre predvsem za problematiko prometne infrastrukture in 
situacijo na trgu dela.

monika.zvikart@metalravne.com

Po pogovoru so si gostje ogledali EPŽ v Jeklarni.

Na sončen ponedeljek se je ob Grajskem parku zbralo 
tudi veliko naših sodelavcev.
(Foto: Nika Hölzl Praper)

V okviru delovnega obiska na Koroškem 
smo 12. maja gostili predsednika državnega 
zbora RS dr. Milana Brgleza z delegacijo.

 î PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA NA OBISKU

Pihalnega orkestra železarjev Ravne, ki letos 
praznuje 115-letnico, je tudi naših sodelavcev. 

Predstavljamo jih v rubriki To smo mi.

7ČLANOV



Za vse zaposlene v  
Skupini SIJ ter njihove  

partnerje in otroke

je naš dan!

dan  
metalurga

NEDELJA, 16. JULIJ 2017, OB 12.00 
ŠPORTNI  PARK PODMEŽAKLA, JESENICE

Brezplačni avtobusni prevoz  
Ravne na Koroškem–Jesenice–  

Ravne na Koroškem

PRIJAVA: prijavite se do  
3. julija 2017 na spletni strani  
www.danmetalurga.si/prijava 

ali s prijavnico v tajništvu vašega podjetja.

ŠPORTNE IN  

ZABAVNE IGRE  

ZA OTROKE IN  
ODRASLE

RAZGLASITEV  

NAJ SODELAVCEV, 
JUBILANTOV,  

INOVATORJEV …

USTVARJALNICE  ZA OTROKE

GLASBENO  PRESENEČENJE

Pravila in  prijave ekip na:www.danmetalurga.si/prijava-sportnih-ekip

4. 
TRADICIONALNI NOGOMETNI TURNIRBo pokal že 4. leto  romal na Koroško?

monika.zvikart@metalravne.com

maj 2017

obvestila

Iskreno čestitamo!

 î RAZPIS ZA ŠTUDIJ OB DELU  î PROIZVODNJA V APRILU

irena.praznik@metalravne.com

Predstavljamo vam rezultate ankete o branosti, s 
katero smo marca ugotavljali vaše mnenje o reviji SIJ 
in časopisu Metal 24. Osredotočamo se na rezultate, 
ki se nanašajo na Metal 24, preostale ugotovitve pa 
bomo predstavili v naslednji številki revije SIJ. 

Metal 24 ste ocenili kot odličen (17 %), zelo dober (42 %) ali 
dober (37 %) časopis, ki izhaja dovolj pogosto (91 %) in je 
ravno prav obsežen (75 %). 78 odstotkov anketirancev ga 
bere redno oziroma pogosto, 68 odstotkov prebere skoraj 
vse članke, 13 odstotkov se k branju vrača večkrat, 42 

odstotkov pa vsaj še enkrat. 30 odstotkov časopis ponudi 
v branje tudi domačim in prijateljem.

Kar 35 odstotkov vas je izrazilo željo sodelovati pri pripravi 
časopisa, predlagali bi teme in pisali članke. Ta podatek nas 
je zelo razveselil, zato vas člani uredniškega odbora vabimo, 
da se nam oglasite oziroma nas »pocukate za rokav«, da se 
dogovorimo za sodelovanje. 

Za vaše predloge pa vam je še vedno na voljo tudi naslov 
elektronske pošte metal24@metalravne.com. 

Vljudno vabljeni k soustvarjanju!

10 let: ANDREJ KOLEŽNIK iz Razvoja in kontrole, PETER HREN iz Špedicije,  
ZDENKA JOSTL iz Prodaje | 30 let: DARJO ŠISERNIK iz Jeklarskega programa.

SIJ Metal Ravne je za leto 2017 razpisal osem 
prostih mest za študij ob delu, od ravni poklicnega 
izobraževanja do doktorskega študija na področju 
inženirstva materialov. 

Za šolsko leto 2017/2018 so v SIJ Metalu Ravne razpisana 
naslednja mesta za študij ob delu:

Aprila smo 
dosegli zelo 
visoko planirano 
odpremo. Zelo 
dobro so delali 
vsi obrati, saj 
smo tudi v tem 
mesecu dosegli 
visoke proizvodnje 
na vseh ključnih 
agregatih.

V Jeklarni smo po dolgem času delali zunaj konične 
tarife in kljub temu dosegli plan, hkrati pa privarčevali 
kar nekaj sredstev. V Kovaškem programu smo ponovno 
skovali več kot 5.000 ton. V Valjarskem programu smo 
na blumingu zvaljali preko 4.650 ton izdelkov, na srednji 
progi pa smo jih zvaljali 3.400 ton. Zelo pomembno je, da 
je bila neuspela proizvodnja nižja od plana, posledično 
pa so bili zelo dobri tudi izpleni. 

Tako tudi mesec april ocenjujemo kot zelo uspešen.

alojz.buhvald@metalravne.com

Program izobraževanja Število mest
Srednje tehnično in strokovno izobraževanje: 
METALURŠKI TEHNIK 5
Srednje tehnično in strokovno izobraževanje: 
STROJNI TEHNIK 1
Magistrski študijski program 2. stopnje:  
STROJNIŠTVO ALI METALURGIJA 1
Doktorski študijski program 3. stopnje:  
ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV 1

Zainteresirane kandidate vabimo, da vloge s popolnimi 
podatki, smerjo in letnikom izobraževanja, stroški in na-
menom izobraževanja pošljejo v Kadrovsko službo ali po 
e-pošti na naslov polona.zih@metalravne.com najpozneje 
do 26. 6. 2017. Odgovore na vaše prijave boste od Kad-
rovske službe prejeli konec avgusta 2017. Celoten razpis za 
študij ob delu z več informacijami je objavljen na oglasnih 
deskah v vaših programih in na intranetu.

polona.zih@metalravne.com

z nami že ... april 2017

Med anketiranci, ki so izpolnili in oddali tudi nagradni kuponček, sta bila iz SIJ Metala Ravne izžrebana Anton  
Pušnik iz Valjarne in Frančišek Duler iz Logistike. V zahvalo za sodelovanje v raziskavi bosta prejela kapo. Čestitamo.

 î KAJ NAJRAJE BEREMO V NAŠEM ČASOPISU?
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vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

ATLAS COPCO 

• SPLET: www.atlascopcogroup.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1873
• LOKACIJA: Stockholm, Švedska
• DEJAVNOST: proizvodnja kompresorjev in 

sistemov za čiščenje zraka, gradbene in rudarske 
opreme

• CILJ: ostati vodilni proizvajalec kompresorjev 
s poudarkom na varovanju okolja in skrbi za 
trajnostno produktivnost

Kompresor  
Atlas Copco.

Verjetno ni nikogar med nami, ki še ni slišal za 
podjetje Atlas Copco, če ne drugega, je pa vsaj 
videl njegov logotip. Podjetje z več kot 42.000 za-
poslenimi je poleg tega, da je svetovni proizvajalec 
kompresorjev in sistemov za čiščenje zraka, grad-
bene in rudarske opreme, elektro orodij in mon-
tažnih sistemov, znano po svoji dobrodelnosti.

Podjetje je pred skoraj 145 leti ustanovil švedski industria-
lec, politik in višji uradnik na švedskih državnih železnicah. 
Na začetku so se ukvarjali s proizvodnjo, nabavo in prodajo 
vseh vrst materialov za železniške proge. Konec 19. stoletja je 
Atlas začel razvijati svoje prve zračne kompresorje. Razmere 
med prvo in drugo svetovno vojno so botrovale finančnemu 
prestrukturiranju, rastla je predvsem prodaja kompresorjev,  
prvotni program pa se je opustil. Nakup proizvodnih družb 
predvsem na Švedskem in v drugih državah je bil ključni 
element za nadaljnjo rast. 

Danes imajo svoja podjetja v 90 državah, od tega pro-
izvodna podjetja v več kot 20 državah, največja v Belgiji, na 
Švedskem, v Nemčiji, Ameriki, Indiji in na Kitajskem. Posluje-
jo s 180 državami. Približno 40 odstotkov prihodkov ustvarijo 
s storitvami popravil in vzdrževanja ter najemom opreme.

S podjetjem sodelujemo preko podjetja Stena Stal iz 
Švedske že več kot 10 let. Za njih proizvajamo okrogle pa-
lice od preseka 81 do 132 v kvalitetah SITHERM 2343 in 
SIQUAL6582.

Podjetje je znano po inovacijah, dobrodelnosti, poslovni 
etiki ter poudarku na varnosti in zdravju vseh zaposlenih. 

Njihovo vodilo je: »Mi dodamo vrednost, kjerkoli poslu-
jemo. Naši proizvodi in storitve povečujejo kupčevo pro-
duktivnost in konkurenčnost, obenem pa koristijo družbi in 
zmanjšujejo negativne vplive na okolje. Skrbimo za trajno-
stno produktivnost.«

vesna.pevec@metalravne.com

 î DODAMO VREDNOST, KJERKOLI POSLUJEMO

Časopisna hiša Delo je objavila lestvico največjih 
slovenskih izvoznikov v letu 2016. Skupina SIJ se 
je s 677,89 milijona evrov izvoza uvrstila na peto 
mesto, enako kot že nekaj zadnjih let.

Na lestvico je časopisna hiša uvrstila 137 podjetij, ki so 
lani s prodajo na tujih trgih ustvarila 11,258 milijarde evrov 
prihodkov. Na vrh se je uvrstila Skupina Krka, vendar so ji 
Skupina Gorenje, Revoz in Skupina Lek, ki so v tujini prav 
tako prodali za več kot milijardo evrov blaga, tesno za 
petami. Skupina SIJ je na petem mestu, naš izvoz (meta-
lurška in prehrambna dejavnost) pa je v letu 2016 znašal 

677,9 milijona evrov oziroma 80,4 odstotka. V metalurški 
dejavnosti skupine smo na tujih trgih ustvarili 85,5 odstotka 
prihodkov od prodaje.

Okoli 90 podjetij z lestvice svoje izdelke prodaja na naj-
manj 20 svetovnih trgih. Rekorder je Lek, čigar produkte 
poznajo v 101 državi, Gorenjeve pa v 90. V Skupini SIJ 
izdelke prodajamo kupcem v 82 državah.

Glavni trg slovenskih izvoznikov je Nemčija, kjer najde 
svojega kupca skoraj 21 odstotkov vsega blaga iz Slove-
nije. Enako velja tako za Skupino SIJ (22,9 % v metalurški 
dejavnosti) kot tudi za SIJ Metal Ravne (18,7 %). 
V Skupini SIJ si v prihodnje želimo še bolj prodreti na ame-

riški trg in na vzhod. Pri tem se zanašamo na specializa-
cije, visoko dodano vrednost naših produktov in na nove 
blagovne znamke. 

Največji izvozniki leta 2016 so sicer tudi večji zapo-
slovalci v Sloveniji. Ob koncu leta 2016 so imeli 84.000 
zaposlenih. V Gorenju in Krki kot največjih zaposlovalcih 
je delo imelo skupno skoraj 22.000 ljudi, v Skupini SIJ, ki 
je tretji največji zaposlovalec med izvozniki, pa 7.239. Ve-
čina jih bo tudi letos na novo zaposlovala in med njimi so 
družbe v Skupini SIJ.

Vir: delo.si

monika.zvikart@metalravne.com

 î SKUPINA SIJ OSTAJA 5. NAJVEČJI SLOVENSKI IZVOZNIK

Določanje investicij in odločanje o njih v naši gospodarski družbi je 
eden pomembnejših segmentov poslovanja, saj neposredno vpliva 
na nadaljnji gospodarski razvoj in poslovanje podjetja.

V SIJ Metalu Ravne investicijski 
proces določajo interni doku-
menti (QM.05.03), in sicer od 
priprave, izvajanja, vodenja pa 
vse do nadziranja. Investicijski 
proces se začne s planiranjem 
potreb v proizvodnji ali skupnih 
službah. Tako na operativni le-
tni ravni v okviru priprave plana 
kot na strateškem nivoju. Pro-

ces se nadaljuje s potrjevanjem investicij in sklepov odločevalcev. Investicije se 
torej izvajajo, spremljajo in nadzorujejo na podlagi potrjenega plana. 

Po metodologiji SIJ se investicije delijo na investicijske projekte, investicijsko 
vzdrževanje, remonte ter investicije v skladu z ekologijo in varnostjo oziroma 
zdravjem pri delu. V skladu s terminologijo je treba vsak investicijski predlog 
za leto vnaprej podrobno razdelati in analizirati. Tako pripravljeni predlogi se 
posredujejo do odločevalcev in se zagovarjajo na t. i. Business plan defence. 
Po potrditvi vsebine stečejo aktivnosti za zagon investicij. Posamezni segment 
investicij je treba v fazi naročanja še natančneje definirati in razčleniti. Predvi-
dena naročila v okviru potrjenega CAPEX-a (investicijskih odhodkov) se zbere 
tedensko v spisek naročil, predviden za teden vnaprej. Spisek se posreduje 
odločevalcem vsak petek do 9. ure za pridobitev dodatne potrditve, če gre za 
naročila s specifično ceno, večjo od 10 EUR/kg, ali naročila, vredna več kot 
5.000 evrov. Po vnovični potrditvi se lahko izda naročilnica in investicija realizira. 

vesna.laznik@metalravne.com
janez.krajnc@metalravne.com

 î OD POTREBE PO INVESTICIJSKIH 
PROJEKTIH IN DRUGIH INVESTICIJAH  
DO NJIHOVE REALIZACIJE

O Gledališču DELA
Gledališče temelji na pove-
zovanju med različnimi ume-
tniškimi zvrstmi. Poslanstvo 
gledališčnikov je oživiti koro-
ški kulturni prostor in svoje 
predstave zasnovati na način, 
ki aktivno vključuje gledalca. 
Njihove uprizoritve zato niso 
postavljene na konvencional-
ni oder, temveč v vsakdanje 
prostore, med ljudi. Za so-
dobno umetnost, prežeto s 
tradicijo, črpajo inspiracijo 
v lokalnem koroškem okolju, 
od koder prihaja njihova za-
sedba. Navdih iščejo v starih 
koroških pripovedih, železar-
stvu, naravi in ljudeh.

Tudi letos spodbujamo redno izvajanje minut 
za varnost, zato smo jih aprila izpeljali skupaj z 
Gledališčem Dela. 

Gledališče Dela je minuto za varnost uprizorilo na šaljivejši, 
a kljub temu zelo resen način. Gledališčniki so nas opozo-
rili, da NESREČA NIKOLI NE POČIVA. Izvajanje minute za 
varnost nas zato vsak dan znova opomni, da smo pri delu 
osredotočeni, da je to varno in zdravo. 

monika.zvikart@metalravne.com

Gledališče Dela je z vodji in zaposlenimi v razvoju in 
kontroli, logistiki in v proizvodnih programih 24-krat 
izvedlo minuto za varnost.

 îMINUTE ZA VARNOST: KER NESREČA NIKOLI NE POČIVA
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

zdravko.mlakar@metalravne.com

3. 
2. 
1. 

DODA ŠE
»V SIJ Metalu Ravne sem zaposlen že 12 let. To je podjetje, v katerem 
sem začutil, da je povezano. Da je solidarno in pripravljeno prisluhniti 
tudi zaposlenim v življenjskih preizkušnjah.«

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Brez truda in vztrajnega ter načrtnega dela ne  
pričakujmo boljšega in lepšega življenja.«

SREČEN JE
»Ko v sebi začutim ljubezen, srečo in veselje. Ko srce zapoje in zaigra.  
Ko se izpopolnjujem in nadgrajujem v vseh pogledih svojega življenja.«

Ludvik je zelo ambiciozen 
človek, vedno v iskanju no-
vih ciljev. Hoče napredovati 
iz dneva v dan. Zanimajo ga 
razna področja, najbolj če-
belarstvo. Je tudi čebelarski 
mojster. Njegov hobi je po-
vezan z naravo. Z življenjem 
čebel. To je zanj prava poezi-
ja življenja. Vzor medseboj-
ne povezanosti, pripadnosti 
in delitve dela. Ključni pogoji 
za preživetje družine. Šume-
nje dreves, brenčanje čebel 
ter opojni vonj cvetlic so bal-
zam za njegovo dušo. Kot uni-
verzalni polnilec za baterije! 
Sprostitev vedno poišče v na-
ravi. Tam jo tudi vselej najde.

3 dejstva o
 î LUDVIKU FERKU, ODPREMNIKU I  
V ODDELKU MEHANSKA OBDELAVA KOVAČNICE

Ludvik je kot nihajna ura. Vedno ko začne teči, imaš občutek, da se nikoli ne bo 
ustavil. Zaradi premagane bolezni dela štiri ure na dan. Pa da ne boste mislili, v 
tem času naredi toliko kot … Ja, prav mislite. Leta 2012 smo ga kovači izbrali za naj 
sodelavca. Pa ne zato, ker kdaj pa kdaj sodelavcem skuha zeliščni čaj s svojim medom.

 îMUZICIRANJE NAS POVEZUJE

Na budnici nam predvodnik poveljuje, da se postavimo v zbor, 
gremo naprej, kaj bomo igrali ter tudi, kdaj imamo prosto. Prešlo 
nam je že v navado, da vedno, ko reče: "Orkester prosto!", vsi v 
en glas odgovorimo: "Hvala!"«

Pa naj bodo to udarna koračnica, otožna žalostinka, slovenska narodna in zabavna glasba ter 
tudi najbolj zahtevna dela svetovne glasbene literature, skupaj se potrudimo, da so naše izvedbe 
vrhunske. S tekmovanj doma in v tujini se vedno vračamo s priznanji in nagradami. Na zadnjem 
tekmovanju maja v Lendavi smo dosegli zlato plaketo s pohvalo v 2. težavnostni kategoriji. 

Saksofonista, izvršni direktor za pro-
izvodnjo Alojz Buhvald (manjka na fo-
tografiji) ter pomočnik talilca v Jeklarni 
Lenart Brec, pozavnistka, obratna in-
ženirka v Valjarskem programu Andreja 
Šapek, klarinetist, strokovni delavec 
v kontroli valjanega programa Slavko 
Perić, baritonista, delovodja adjustaže 
profilov v Valjarni Branislav Hancman ter 
sistemski inženir v oddelku informatike 
Uroš Glavar, in trobentač, prodajni me-
nedžer Janez Plohl, k orkestru ne hodijo 
samo na vaje ter nastope, pač pa tudi 
na prijetna prijateljska druženja.

Kljub starostnim razlikam se dobro razumemo. Združuje nas veselje do skupnega muziciranja. 
Še posebno pa se povežemo pri vseh aktivnostih, ki jih imamo in jih ni malo: nastopi, vaje, pog-
rebi, tekmovanja, turneje in tudi druženje v prostem času. To prinese tudi mnoge anekdote, eno 
vam danes tudi predstavljamo.

andreja.sapek@metalravne.com

Na Ravnah se skorajda ne zgodi kak pomemben dogodek, ne da bi ga spremljal Pihalni 
orkester železarjev Ravne, ki letos praznuje 115 let. Z zvokom koračnic naznanjamo 
tudi vse velike »fabriške« uspehe. In vedno so med godbeniki tudi naši sodelavci. Pri 
mnogih se ljubezen do »Muzike« prenaša iz roda v rod. 

Branka Novak, obračun plač 
»Praznik dela spoštujem in zame je še vedno naš pra-
znik – praznik delavcev. Te proste dneve izkoristim za 
počitek. Na predvečer praznika se v domačem kraju 
zberemo vaščani in se poveselimo ob harmoniki na kre-
sovanju. Letos sem se udeležila praznovanja delavcev 
v Grajskem parku na Ravnah. Lep občutek sem imela, 
ko sem prejela rdeč nagelj in ko je veličastno zaigrala 
naša 'fabriška' godba.«

ina.fedler@metalravne.com

Lucija Lipovnik, prodaja
»Proste praznične dni izkoristim za druženje s prijatelji 
in družino. Skupaj se poveselimo in sprostimo. Vrnemo 
se polni energije in delovne vneme. Živel 1. maj, saj 
smo dva dni 'fraj'.« 

Frančišek Duler, ponudbeni oddelek
»Praznik dela mi je pomenil več, ko sem začel delati v 
železarni. Bili smo bolj v pričakovanju praznovanja in 
druženja. Kljub temu se praznovanja udeležim vsako 
leto. Tudi letos smo z družino preživeli prav lep dan 
ob druženju s prijatelji in sodelavci v parku telesne 
kulture.«

Prvi maj že od nekdaj praznujemo kot praznik dela. Že vrsto let 
sindikati družbe priredijo tudi tradicionalni dogodek, na katerega 
so povabljeni vsi zaposleni v Skupini SIJ na lokaciji Ravne na 
Koroškem. Sodelavci so nam zaupali, ali so se dogodka udeležili in 
kaj jim pomeni praznik dela. 

 î KAKO SMO PRAZNOVALI PRAZNIK DELA?

 î ZAZNAMOVANO S PRIČAKOVANJI 
DELAVSKEGA PRAZNIKA 

Mesec april se zaključi s pripravami na praznik dela. To je eden najlepših 
praznikov, saj običajno poteka v sproščenem vzdušju z veliko druženja in 
dobre volje.

Na lokaciji zaokroženega gospodarskega območja že leta in leta delavce 
pred prazničnim 1. majem razveseli godba z igranjem skozi žele-
zarno. Ta tradicionalna parada je zahvala vsem za trdo delo skozi 
vse leto. Zelo malo je ostalo tako lepih dogodkov v tem hitro 
se spreminjajočem svetu. Takšne tradicionalne prireditve 
imajo zato še večji čar. In prav je, da, kar je lepega, ostane, 
saj si za obrobne stvari vzamemo premalo časa. Poleg dela 
si je treba tudi napolniti dušo in praznik dela je eden najlepših 
praznikov. Ljudje se veselijo, pogovarjajo in sprostijo. Godbe-
niki, ki sodelujemo tako pri igranju skozi železarno kot tudi na 
tradicionalni budnici, smo ob tem prazniku ambasadorji dobre 
volje. Ljudje nam ob druženju zaupajo veliko stvari, pred-
vsem pa čutimo, da takšne stvari potrebujejo. Tradicijo 
je zato treba spoštovati in jo tudi v prihodnje prenašati 
na mlajše generacije.

Alojz Buhvald, 
izvršni direktor za proizvodnjo

Lepe stvari v življenju je treba 
skrbno negovati. Poleg dela 
človek potrebuje tudi sprostitev, 
da si napolni dušo in okrepi telo. 
In takšnih stvari smo imeli v 
preteklosti več. Ni ostalo veliko, 
kar pa je, moramo čuvati tudi 
za prihodnje generacije."


