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v številkah

 Iz rubrike To smo mi: 
Vsak dan vam z dobro 
voljo in nasmehom 
pripravimo in 
postrežemo malico.

Že od začetka šolskega leta 2017/2018 nadaljujemo števil-
ne promocijske aktivnosti za spodbujanje vedoželjnih in na-
darjenih mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah k nada-
ljevanju izobraževanja v šolskih programih tehniških strok. 

Bližnjim šolam z Raven in Prevalj omogočamo izved-
bo tehniških dni z obiskom in ogledom naših proizvodnih 
oddelkov. V letošnjem šolskem letu smo gostili učence in 
dijake sedmih šol. Za večino obiskovalcev je to prvi stik z 
velikim proizvodnim podjetjem za izdelavo in predelavo 
jekla. Spoznajo, da so tu zaposleni mnogi zelo izobraženi 
strokovnjaki. Presenečeni so, ko izvejo, kje vse se uporablja 
in kje vse po svetu se prodaja ravensko jeklo. 

Učencem bolj oddaljenih šol se predstavljamo in jih sez-
nanimo s ponudbo štipendij in z zaposlitvenimi možnostmi 
kar v njihovih učilnicah. Obiskali smo devetošolce osnovnih 
šol v Mežici, Črni in Dravogradu pa tudi dijake zaključnih 
letnikov ravenske gimnazije. 

Zanimiv in med učenci in starši dobro sprejet način 
predstavitve so tudi tako imenovane poklicne tržnice, saj 
lahko na enem mestu pridobijo informacije o srednješolskih 
programih, štipendiranju in možnostih zaposlitve. Na tak-
šen način smo v tem šolskem letu nagovorili že preko 500 
mladih, ki so novembra obiskali poklicno tržnico v Radljah 
ob Dravi in januarja na Ravnah na Koroškem. 

Mlade želimo navdušiti za tehniške poklice, s katerimi 
se bodo lahko po zaključenem izobraževanju zaposlili na 
raznovrstnih in zanimivih delih v naši družbi. 

alenka.kotnik@metalravne.com

V SIJ Metalu Ravne smo gostili člane Društva 
Alumni Oddelka za materiale in metalurgijo Nara-
voslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 
ki združuje diplomante te fakultete. Med njimi je 
tudi precej naših sodelavcev. 

V SIJ Izobraževalnem centru je bil najprej redni občni zbor 
članov društva. V nadaljevanju jim je glavni direktor SIJ Me-
tala Ravne Andrej Gradišnik predstavil Skupino SIJ, sledil 
je ogled Jeklarskega in Kovaškega programa. 

Vabimo vas, da si več o društvu in dogodku preberete 
v prvi letošnji številki interne revije SIJ. 

monika.zvikart@metalravne.com

n
o

vi
ce Mladim je iz pisane mavrice izobraževalnih 

programov na srednjih šolah in fakultetah 
težko izbrati pravi program zase in svoj 
poklic. Sodelavci iz SIJ Metala Ravne jim 
osvetljujemo pri nas zaposljive tehniške 
poklice, še posebno metalurške stroke. 

 îMLADE SPODBUJAMO K IZBIRI TEHNIŠKIH POKLICEV

 î SREČANJE ŠTUDIJSKIH KOLEGOV 

joze.apat@metalravne.com 
monika.zvikart@metalravne.com

se bomo sodelavci Skupine SIJ družili na 
2. Zimskih igrah na smučišču Poseka na 

Ravnah na Koroškem.

3. 2. 2018 

je Gorenje Gostinstvo postreglo sodelavcem 
družb Skupine SIJ na Koroškem v letu 2017. 

Največkrat, kar 128.281-krat prvi meni, 
19.234-krat dunajski zrezek s pomfrijem in 

4.372-krat solatni krožnik. 

MALIC 296.828 

je bilo podanih v letu 2017 v SIJ Metalu Ravne, 
kar je za 30 odstotkov več kot v letu 2016. Pri 

tem je sodelovalo 639 zaposlenih. Številke 
govorijo zgodbo o uspehu.

INOVACIJSKIH  
PREDLOGOV 346 

Devetošolcem OŠ Mežica smo se predstavili  
kar v njihovi učilnici.

Učenci OŠ Prevalje so si v okviru tehniškega dneva 
ogledali tudi Jeklarski program.

Poleg izmenjave strokovnih mnenj je dogodek bil tudi 
odlična priložnost za srečanje nekdanjih študijskih ko-
legov, študentov in profesorjev pa tudi poslovnih partner-
jev. Zanimivih vsebin za pogovor kar ni zmanjkalo.
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!
irena.praznik@metalravne.com

z nami že ... december 2017

10 let: VINKO VOLKER iz Valjarskega programa, JOŽE ZALOŽNIK in DEJAN KOTNIK iz Kovaškega programa. | 
20 let: MATEJ LOČNIKAR iz Kovaškega programa. | 40 let: ALOJZIJ ROZMAN iz Jeklarskega programa in 
IVAN RETKO iz Kovaškega programa.

S proizvodnjo v letu 2017 smo lahko zadovoljni, saj 
smo uresničili letni plan tako v jeklarni kot tudi pri 
proizvodnji končnih proizvodov.

December ocenjujemo kot uspešen. V Kovaškem programu 
smo plan odpreme presegli, v Valjarskem programu pa smo 
zaostali za planom, ki pa je bil zelo visok. Zelo pomembno 
je, da smo uresničili letni plan odpreme, zaostali smo samo 
pri prodaji ingotov EPŽ, za katere pa nismo imeli naročil. 

Na kovanju smo dosegli nekoliko nižjo proizvodnjo, 
predvsem zaradi pomanjkanja naročil na kovaškem stroju 
in planiranega zastoja na stiskalnici 40 MN zaradi tesnjenja 
agregata. Proizvodnja v valjarni gredic je bila nad planom, 
na srednji in lahki progi pa smo nekoliko zaostali za planom 
valjanja. Proizvodnja v jeklarni je bila pri pretaljevanju EPŽ 
in tudi litju ingotov nad planom. 

Pri neuspeli proizvodnji lahko ugotovimo, da je bil tudi 
december uspešen, saj smo bili pod planom in nadaljujemo 
nizko količino neuspele proizvodnje. 

Z zaključkom decembra smo uspešno zaokrožili leto 
2017. Lahko smo zadovoljni, saj smo uresničili letni plan 
tako v jeklarni kot tudi na področju proizvodnje končnih 
proizvodov. 

Zahvaljujemo se vsem za trud v letu 2017 in naj bo to 
dobra popotnica za leto 2018, ki bo še zahtevnejše.

alojz.buhvald@metalravne.com

Katja Gradišnik, zaposlena v SIJ Izobraževalnem 
centru, je izžrebano nagrado akcije Naj podjetje 
Koroške podarila sodelavcu vzdrževanja valjarne 
SIJ Metala Ravne Andreju Peršaku, ki zbira 
sredstva za bolnega otroka.

Včasih se zgodi, da 
splet naključij poveže 
ljudi in na prvi pogled 
nepovezanim zgodbam 
vtke globji smisel. Prav 
to se je zgodilo tudi v 
našem okolju. 

Ob zaključku akcije 
Naj podjetje Koroške po 
izboru bralk in bralcev 
Večera Koroške so med 

udeleženci, ki so oddali svoj glas, kot prejemnico telefona 
iPhone izžrebali Katjo Gradišnik. V istem obdobju je Andrej 
Peršak na družbenih omrežjih objavil prošnjo za pomoč pri 
zbiranju sredstev za izboljšanje zdravstvenega stanja svojega 
triletnega sina Anžeta. Otrok ne more samostojno hoditi in se-
deti, zato je avgusta lani dobil opornice, potrebuje pa dodatne 
preglede in preiskave v Nemčiji ter drage terapije, ki mu jih 
lahko starša omogočita le samoplačniško. 

Katja se je takoj odzvala Andrejevemu klicu na pomoč in 
mu podarila prejeto nagrado. Andrej nam je povedal, da je z 
denarjem, ki ga je dobil s prodajo telefona, delno poravnal 
stroške, nastale pri decembrskem pregledu Anžeta v Nemčiji. 

Če želite tudi vi pomagati, lahko svoj prispevek nakažete 
na TRR, odprt pri NLB: SI56 0245 5427 2337 535 na ime 
Anže Peršak, Čečovje 1, Ravne na Koroškem, s pripisom: 
pomoč Anžetu.

monika.zvikart@metalravne.com

Na področju inovativnosti smo si v SIJ Metalu 
Ravne zadali ambiciozne cilje. Od leta 2014 se je 
število predlaganih iskric, koristnih predlogov in 
tehničnih izboljšav povečalo s povprečno 20 na 
leto na 346 v letu 2017.

Od inovativnosti, procesa, ki sprošča ogromno psihične 
energije, imata korist tako podjetje kot zaposleni. Človeku 
je ustvarjalnost položena v zibelko. Z odraščanjem pa mar-
sikaj v sebi zanemarimo. S tem skrčimo svoje potenciale in 
osiromašimo svojo osebnost. 

Inovativna dejavnost ima v SIJ Metalu Ravne dolgo tradi-
cijo. Služba za inovativno dejavnost, ki je delovala v Železarni 
Ravne, je s spremembami v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja prešla v nove organizacijske oblike. Kar nekaj vse-
bin smo prevzeli in prilagodili naši organiziranosti. Leta 2014 
smo inovativno dejavnost uskladili s potrebami korporativne-
ga vodenja Skupine SIJ. Zadali smo si še ambicioznejše cilje. 
In uspelo nam je dvigniti število predlogov s povprečno 20 na 
leto na 346 v letu 2017, kar prikazujemo v spodnjem grafu.

Letos bomo prevetrili proces inovativne dejavnosti in 
spremenili tudi pravilnik. 

Načeloma bo ostala oblika inovativnega delovanja 
nespremenjena. Dejavnost vodi služba Sistemi vodenja sku-
paj s pospeševalci inovativne dejavnosti po obratih oziroma 
službah. Večji poudarek bomo namenili uresničitvi predlogov 
in ločitvi med inovativno dejavnostjo in rednim delom. Še bolj 
se moramo potruditi pri določitvi učinkov. 

Spremembe, o katerih vas bomo v prihodnosti še podrob-
neje informirali, pa bomo izkoristili tudi za promocijo inova-
tivne dejavnosti. V letu 2018 nadaljujemo vizijo en predlog 
na zaposlenega. Smo še daleč od cilja, smer pa je prava.

joze.apat@metalravne.com

 î PROIZVODNJA V DECEMBRU

 î DOBRODELNI ZAKLJUČEK AKCIJE NAJ PODJETJE KOROŠKE

 î INOVATIVNOST – SMO V PRA-
VI SMERI, A ŠE NE NA CILJU

1. VSE JE V GLAVI
 Čim manj se obremenjujmo s 

ponedeljkom. Saj veste, da pravijo, 
da je »vse v glavi«. V službo se zato 
zavestno odpravimo z nasmehom, 
dobre volje in z mislijo na lep konec 
tedna, ki je za nami.

2. PRIJETNE TRENUTKE MINULEGA 
KONCA TEDNA DELIMO S 
SODELAVCI

 Minuli konec tedna in dogodke, 
ki so ga zaznamovali, delimo z 
bližnjimi sodelavci. Zaupajmo jim 
kakšno zanimivo dogodivščino ali 
anekdoto. Spravimo jih v smeh in 
s tem naredimo dobro tudi sebi. 
Morda si vsi skupaj privoščimo 
kakšno kavo več.

3. TEDEN IMA TUDI PETEK
 Tolažimo se, da nismo edini, ki 

nam ta dan ni pri srcu. Poleg 
tega se zavedajmo, da je čez dva 
dni že sreda, in da bo tako, kot 
je prišel ponedeljek, prišel tudi 
petek. Verjamem, da nasvetov, 
kako čim bolje preživeti petek, ne 
potrebujete …

anita.lampreht@ravne.com

Kaj lahko naredimo, da premagamo ali vsaj malo omi-
limo moč tega ponedeljkovega »mačka«? Da ne bo 
pomote, ne govorimo o »mačku« zaradi pretiranega 
veseljačenja …

RAD imam ponedeljek

Pogosto se zgodi, da je ponedeljek, dan po 
sproščujočem koncu tedna, neznansko dolg 
in neprivlačen. Z njim prihajajo nov delovni 
teden, novi izzivi, naloge in z njimi povezan 
stres. To je dan, ki bi ga nekateri težko sprejeli 
z nasmehom, če teden ne bi imel tudi petka.

 î KAKO PREMAGAMO 
DEPRESIVNI PONEDELJEK?

Katja je telefon predala Andreju 
z željo, da se bo Anže lahko čim 
prej igral s svojimi vrstniki. Njeni 
želji se pridružujemo tudi mi. 
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Inovacijski predlogi



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

PRECISION MARSHALL 

• SPLET: www.pmsteel.com

• LETO NASTANKA PODJETJA: 1948

• LOKACIJA: Washington, ZDA

• DEJAVNOST: skladiščnik orodnih plošč in  
vrtalnih cevi

• CILJ: ostati eden največjih distributerjev v ZDA

»Ko gre za izpolnjevanje kupčevih zahtev po 
kakovosti storitev in izdelkov, naš cilj ni biti 
aktualni najboljši v naši industriji, temveč biti 
najboljši med vsemi, kar jih je kdajkoli bilo v naši 
industriji. To je tisto, kar pomeni, da je družba 
deluxe.«

To je eden izmed glavnih ciljev podjetja Precision Marshall 
iz ZDA. Ustanovljeni pred sedemdesetimi leti kot majhno 
garažno podjetje so se razvili v enega najuspešnejših in 
največjih neodvisnih distributerjev za orodne in nerjavne 
plošče ter vrtalne cevi v Severni Ameriki. 

Prodajajo izključno neodvisnim skladiščnikom (dis-
tributerjem) in ničesar ne prodajajo končnim kupcem. To 
zmanjšuje zmedo na trgu in zagotavlja skladiščnikom, da 
sodelujejo z njimi in si medsebojno ne konkurirajo. To filo-
zofijo uporabljajo že 60 let.

Več kot 90 odstotkov vseh naročil iz skladišča odpre-
mijo v štiriindvajsetih urah. Skladišča imajo v ZDA, Kanadi, 
Mehiki, Angliji, Avstraliji in južni Ameriki.

Za njih je kupec kralj, in tako se tudi obnašajo. Zave-
dajo se, da posel delajo ljudje in da so dobri odnosi zelo 
pomembni. 

V SIJ Metalu Ravne z njimi sodelujemo od leta 2012. 
So eden naših največjih kupcev orodnih plošč različnih 
kvalitet in tudi eden največjih kupcev SIJ Acronija v ZDA.

vesna.pevec@metalravne.com

 î CILJEV NE DOSEGAJO DRUŽBE, TEMVEČ LJUDJE

Decembra smo v Skupini SIJ pod sloganom 
Oblikujemo nova obzorja (Shaping new horizons) 
pripravili zaključno v nizu lanskoletnih konferenc, 
na katerih so družbe prehajale na nov, za celotno 
skupino poenoten sistem načrtovanja naložb in 
vzdrževanja vse do leta 2028.

Za dolgoročno povečevanje učinkovitosti naložb smo v letu 
2017 sprejeli za vse družbe enotno metodologijo načrtovanja 
in ocenjevanja naložbenih projektov, ki vključuje tudi načr-
tovanje vzdrževanja. S poenotenim pristopom k načrtovanju 
naložb in z njimi povezanih procesov projektov ne ocenjujemo 
več posamično, temveč celostno in z vidika njihovih učinkov 

na poslovanje celotne Skupine SIJ. Naložbene projekte ocenju-
jemo tudi glede na to, kako podpirajo doseganje posameznih 
ključnih ciljev: povečevanje proizvodnje, zmanjševanje vplivov 
na okolje, povečevanje varnosti in zdravja pri delu in podobno. 
Ker sta med strateškimi cilji izjemnega pomena varnost dela in 
preprečevanje razlogov za izpade proizvodnje, je poleg učinko-
vitosti proizvodnje ključni kriterij presoje projektov povečevanje 
njene zanesljivosti. Ob centraliziranem upravljanju naložb skrbi-
mo za enakopraven in uravnotežen razvoj proizvodnih enot. 

Naložbe v SIJ Metalu Ravne v letu 2017
V Skupini SIJ s strateškimi naložbami, ki smo jih dokončali 
v letu 2017, postopoma zaključujemo intenzivni naložbeni 

ciklus. V družbi SIJ Metal Ravne smo sklenili naložbo v po-
sodobitev jeklarne, kar je privedlo k manjši porabi energen-
tov in grafitnih elektrod ter izboljšanju časov od preboda do 
preboda, obenem pa je bila v valjarni dokončana tudi nova 
kontinuirna peč za toplotno obdelavo v zaščitni atmosferi.

sara.wagner@sij.si

 î NAČRTOVANJE: PO NOVEM POENOTENO ZA VSE DRUŽBE

metrov širine in  
do 1 metra globine.6
metrov dolžine,82
ton tehta kontinuirna peč Ebner.  
Za njeno postavitev smo v beton 
ulili temelje 185

Pet mesecev, od avgusta do konca leta 2017, so strokovnjaki 
proizvajalca Ebner montirali kontinuirano peč v oddelku 
toplotne obdelave valjarne. 

Peč smo postavili vzporedno z 
obstoječo kontinuirno pečjo, kar 
omogoča lažje vodenje procesa 
in zalaganje materiala. Ravnalni 
stroj, skladišče gredic in oddelek 
kontrole, ki so bili na tej lokaciji, 
smo prestavili v halo Proizvodnje 
svetlih profilov.

Decembra 2017 smo s hladnim 
zagonom kontinuirne peči stestirali 

delovanje mehanskih delov in elektromotorjev. Sledil je topli zagon, s ka-
terim smo pri temperaturi 860 stopinj Celzija preverili prehod materiala 
skozi peč. Oba zagona sta potekala brez posebnosti.

Januarja letos smo začeli poskusno proizvodnjo in usposabljanje 
zaposlenih. 

Dodatno bomo zaposlili osem sodelavcev, štiri pri procesu toplotne ob-
delave in štiri v oddelku adjustaže (ravnanje, rezanje, kontrola, pakiranje).

jure.jamer@metalravne.com

 î EBNERCA V POSKUSNO PROIZVODNJO

Peč je v fazi poskusne proizvodnje. 

Najpogostejše poškodbe v stiku s kemikalijo 
nastanejo zaradi brizga, varjenja, ogljikove-
ga monoksida, dela s tehničnimi plini, topili 
in barvami. Povečana koncentracija kisika v 
stiku kemikalije z maščobami lahko povzro-
či celo eksplozijo. 

Na zahtevo presojevalcev v Skupini SIJ in podjetju 
SIJ Metal Ravne je konec lanskega leta potekalo 
obnovitveno usposabljanje zaposlenih medicinskih 
tehnikov BVD za nudenje in zagotavljanje prve po-
moči v primeru poškodb z nevarnimi kemikalijami, 
ki se dnevno uporabljajo pri delu. 

O ravnanju z nevarnimi kemikalijami se je skla-
dno z oceno tveganja izobraževalo tudi 70 sodelav-
cev SIJ Metala Ravne, ki delajo z nevarnimi kemi-
kalijami. Interno izobraževanje je izvedla svetovalka 
za kemikalije, strokovna sodelavka iz kemijskega 
laboratorija Katja Cvilak. 

Kako vemo, da je kemikalija,  
ki jo bomo uporabili, nevarna? 
Piktogram na embalaži kemikalije je prva vizualna in-
formacija, ki jo uporabnik opazi. Na etiketah so zapisa-
ne informacije o nevarnih lastnostih, besedi NEVARNO 
in POZOR pa bralca opozorita na resnost nevarnosti. 

Nujni medicinski ukrepi v primeru  
politja z nevarnimi kemikalijami: 
• Obvezna je zaščita reševalca glede na lastnost 

kemikalije. 

• Poškodovanca premestimo na sveži zrak in 
mu zagotovimo osnovne življenjske funkcije – 
stanje zavesti.

• Poškodovancu odstranimo obleko in kontak-
tne leče.

• Takoj začnemo izpirati kožo ali oči, 20 minut 
ali več. Tujkov iz oči ne odstranjujemo z rob-
cem ali gazo. Curek usmerimo v notranji kot 
očesne reže (ne na zrklo).

• Ostanke kemikalije redčimo z dolgotrajnim izpira-
njem s tekočo hladno vodo. Morebitne trdne delce 
jedkih snovi otresemo s kože pred izpiranjem.

• Poškodovanca pripravimo za transport. 
Hitra pomoč in intervencija skrajšata čas stika 
s kemikalijo. mateja.struc@bvd-ravne.si

 î PRVA POMOČ PRI POŠKODBAH  
Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

Zdravju škodljiva – dražljiva snov.

Med največkrat uporabljenimi nevar-
nimi kemikalijami v SIJ Metalu Ravne 
sta beli špirit in molibdenov oksid. 
V letu 2017 smo na lokaciji ZGO Ravne 
zabeležili eno kolektivno poškodbo, 
posledico zastrupitve pri uporabi nit-
ro razredčila. 

Na konferenci je 11 
družb predstavi-
lo svoje naložbene 
načrte: jeklarske 
družbe, družbe na 
področju predelave 
in distribucijski 
centri.
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Ponoči in zgodaj zjutraj se moramo kar dobro 'zasukati', da vse 
pripravimo pravočasno in tako, kot mora biti.

V razdeljevalnici Meža z materinskim čutom za goste skrbita Milena in Irena, v kuhinji uprave pa 
vas dnevno razvajajo naše mravljice Mateja, Urška in Jožica. Njihovo priljubljenost potrjuje zaloga 
vaših malih sladkih pozornosti in kave zanje. 

Močno pa se za vse trudi tudi osebje v bloku kuhinje, ki skrbi, da je vse pravočasno pripravljeno 
in na svojem mestu. Morda jih ne opazite, a so zelo pomemben člen našega dela. 

Da nam je v zimskem času vsem topleje, nas s primernimi napitki oskrbuje Nace. Vodja celotne 
ekipe pa je Andrej, ki z vsemi nami uspešno krmari dan za dnem.

sasa.knez@gorenje.com

V glavni kuhinji in razdeljevalnicah vas dnevno pričakuje naše osebje z nasmehom in prijazno besedo. 
Sodelavci na liniji se sicer menjavajo, a pretežno vas v glavni kuhinji postrežejo hudomušna Renata, 
prijazna Metka, komunikativna Anika in ustrežljiva Sandra. 

V naši SIJ Metalovi kuhinji se vsak dan veliko dogaja. Delo je določeno v smislu »z roko 
v roki bomo zmogli«, in zmoremo, z voljo in veseljem. Rokovanje z živili in priprava 
jedi, tako kot doma, sta zahtevna, a ju opravljamo, kot je treba.

Na malico vas vabijo: 
(spredaj z leve) Mateja 
Vrhovnik, Aleksandra 
Obretan, Anika Brglez, Metka 
Gorenšek, (na sredini z leve) 
Irena Marovšek, Martin 
Strmšek, Renata Močilnik, 
Saša Cvernjak,
(zadaj z leve) Ignac Smertnik, 
Andrej Beliš, Darka Jezernik, 
Urška Kumer in Tjaša Vivod.

 î PRIDITE NA MALICO!

IZKUŠNJA, KI JE NE ŽELI PONOVITI
»Plovba po odprtem morju med filipinskimi otoki v lesenem 
čolničku, med valovi, večjimi od plovila.«

blaz.suler@metalravne.com

ZAČETEK DELOVNEGA DNE
»Brez dobre jutranje kave in sprostitve ob prijetni glasbi na poti v 
službo si uspešnega začetka delovnega dne ne predstavljam.«

NASLOV KNJIGE O NJEGOVEM ŽIVLJENJU
»Žanješ to, kar seješ.«

Prijazen, delaven in vedno pozitivno naravnan so atributi, s katerimi lahko opišemo 
Mitjo – »novopečenega« doktorja znanosti, ki je zaposlen na oddelku Razvoj in kon-
trola. Pri svojem delu je dosleden, v prostem času pa maksimalno uživa.

Leto 2018 se je za Mitjo začelo zelo 
uspešno. Doktoriral je na Naravo-
slovnotehniški fakulteti univerze v 
Ljubljani na tretji bolonjski stopnji 
Znanost in inženirstvo materialov. 
Ob tej priložnosti mu čestitamo in 
želimo, da bo pridobljeno znanje v 
kar največji meri uporabil v znan-
stvene namene in za pozitivno rast 
podjetja. V vsakdanjem službenem 
svetu je poleg sektorja raziskav in 
razvoja na področju novih jekel in 
izdelkov pomembna podpora prodaji 
in proizvodnji. Sodeluje pri številnih 
projektih, nekatere tudi vodi. Prosti 
čas najraje preživi z ženo Hano in 
njuno desetmesečno hčerko Petjo 
tako doma kot na potovanjih, kjer se 
sprosti, odmisli vsakdanje težave in 
preprosto uživa.

3 dejstva o
 î dr. MITJI KOLEŽNIKU, raziskovalnem inženirju  
v razvoju in kontroli

Borut Urnaut, izvršni direktor  
razvoja in kontrole

Uspešni smo lahko samo, 
če radi hodimo na delo in 
nam to ne pomeni samo 
zagotovitve eksistence, 
ampak tudi način 
življenja.

Večina otrok po končani osnovni šoli ne ve, kaj bi v življenju radi počeli ozi-
roma za kateri poklic bi se odločili. Namesto njih se zato pogosto odločajo 
starši. Ti želijo svojim otrokom »najboljše« – poklic, v katerem jim ne bi bilo 
treba fizično delati, imeli naj bi urejen dopoldanski delovnik, hkrati pa bi še 
dobro zaslužili. Tehniški poklici na prvi pogled teh kriterijev ne izpolnjujejo, 
zato niso na prednostni listi izbire staršev in mladih. 

Tudi sam sem imel podobne pomisleke. Dolgo časa je bila moja prva 
izbira študija Fakulteta za šport, saj sem večino časa v mladosti preživel 
na športnih igriščih in v telovadnicah. Podobno sem želel nadaljevati tudi 
na poklicni poti. 

Zaradi določenih okoliščin to ni bilo mogoče, zato sem 
se po naključju in družinski tradiciji odločil za metalur-
ški poklic. Ko sem spoznal skrivnosti materialov, sem 
se vanje zaljubil in bil hvaležen »usodi«, da je posegla 
vmes in mi to omogočila. Še danes izjemno rad hodim v 
službo in najbolj uživam v strokovnem delu pri reševa-
nju tehničnih in tehnoloških izzivov. Tehniški poklic je 
bil absolutno prava izbira, in bi enako še enkrat ponovil.

Zato, dragi sodelavci in starši, skupaj z otroki tudi vi 
premislite o izbiri tehniškega poklica in se odločite zanj.

 î ODLOČITEV ZA TEHNIŠKI  
POKLIC JE DOBRA IZBIRA

Mag. Bernarda Janet, razvojna inženirka I
»Na mojo izbiro poklica so vplivali delo staršev v takra-
tni Železarni Ravne, šolanje v domačem kraju in štipen-
dija. Vesela sem, da sem v podjetju dobila priložnost 
nadaljevanja podiplomskega študija metalurgije na NTF 
v Ljubljani. Rada imam svoj poklic in okolje, v katerem 
delam. Zato bi še enkrat izbrala isto pot.«

monika.zvikart@metalravne.com

Milan Paradiž, samostojni tehnolog
»Menim, da to, kaj si želiš delati, v tebi zraste z leti. Kot 
otrok sem imel željo zidati mostove, pa ne tistih v oblakih, 
potem pa sem se odločil za metalurgijo. Na izbiro je vpli-
valo tudi dejstvo, da je bila železarna 'Mati fabrika', vsi, 
ki so imeli delo v 'fabriki', so bili na to ponosni. S svojim 
poklicem sem zadovoljen. Če bi se še enkrat odločal, bi 
izbral isto pot in podjetje, ki rabi znanje, ki ga imam.«

Mag. Irena Zakrajšak, vodja oddelka  
potrjevanja kakovosti
»V obdobju odraščanja sem si želela opravljati različne 
poklice. Ne spomnim se več natančno, katere, vem pa, 
da sem si želela biti tudi arheologinja v Egiptu. Želela sem 
študirati biokemijo, pa je bila fakulteta samo v Zagrebu, 
predaleč od doma. V metalurgijo sta me pripeljali štipendija 
in možnost zaposlitve. Verjetno bi ponovno izbrala enako. 
Če pa malo premislim, bi mogoče izbrala kaj drugega. 
Človek mora širiti obzorja.«

Nekateri ljudje že zelo hitro vedo, kaj bodo postali, ko odrastejo. Drugi iz-
berejo svoj poklic na podlagi različnih kriterijev in ciljev. Sodelavce, vsi so 
metalurgi, smo vprašali, kaj so si želeli postati kot otroci, zakaj so se odlo-
čili za metalurgijo in, če bi še enkrat izbirali, ali bi se odločili za isto pot. 

 î BI SE PONOVNO ODLOČILI  
ZA METALURGIJO?


