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 Iz rubrike To smo mi: 
delavski zaupniki VZD 
smo vaši predstavniki 
na področju varnosti in 
zdravja pri delu. 

Z naložbo v kontinuirno peč Ebner smo odpravili ozko grlo, ki 
je nastalo na toplotni obdelavi v valjarni zaradi spremembe 
proizvodnega miksa. Z njo bomo za več kot deset odstotkov 
povečali količino proizvedenih izdelkov v valjarni in za pet 
odstotkov povišali celotno prodajo. 

V SIJ Metalu Ravne smo tako zaokrožili 180 milijonov 
evrov vreden desetletni naložbeni cikel v proizvodno opre-
mo. V naložbenem ciklu do leta 2028 pa se bomo osredo-
točili na razvoj in proizvodnjo specialnih jekel. 

Več fotografij s slavnostnega dogodka si lahko gle-
date na internem družbenem omrežju Yammer in v novi 
številki revije SIJ. 

monika.zvikart@metalravne.com

S slavnostnim zagonom smo 12. aprila 
kontinuirno peč Ebner v valjarni profilov, ki 
sicer obratuje že od letošnjega januarja, tudi 
uradno predali v uporabo.

 î KONTINUIRNO PEČ EBNER SMO SLAVNOSTNO ZAGNALI

monika.zvikart@metalravne.com

začenjamo novo sezono Jeklarskih 
pohodov. Ob 10. obletnici Telcerjeve smrti 
se bomo povzpeli na Uršljo goro. Pridružili 
se nam bodo člani ŠD SIJ. O podrobnostih 
pohoda vas bomo pravočasno obvestili z 

vabili na oglasnih deskah.

znašajo prihodki od prodaje izdelkov in storitev 
SIJ Metala Ravne v letu 2017, kar je skoraj 11 

odstotkov več kot leta 2016. 

MILIJONOV 
EVROV 174

materiala smo odžarili v novi peči Ebner v 
prvih treh mesecih njenega obratovanja 

od januarja 2018. 

TON2.500

19. 5. 2018 

Glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej 
Gradišnik se je zahvalil vsem, ki so pripo-
mogli k uspešni izvedbi naložbe, proizvajal-
cem opreme in izvajalcem del, še posebno 
pa projektnemu timu in našim valjarjem. 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek (na 
sredini), član uprave Skupine SIJ Tibor Šimonka (desno) in glavni 
direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik (levo) so linijo uradno 
predali v uporabo.

Kot je pri nas že tradicionalno, je slavnostni dogodek 
z zvoki koračnice naznanil in na pot pospremil Pihalni 
orkester železarjev Ravne, ki se mu je na odru pridružila 
energična Nuša Derenda.

Dogodka so se poleg ministra za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter članov uprave SIJ d.d. udeležili predstav-
niki lokalne skupnosti, naši kupci, poslovni partnerji, iz-
vajalci del in sodelavci Skupine SIJ in SIJ Metala Ravne. 
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za vsak danobvestila

točk za vsaj eno  
iskrico na mesec10

Iskreno čestitamo!

z nami že ... marec 2018

irena.praznik@metalravne.com

10 let: MILAN MILOŠ ZAJAMŠEK in BLAŽ KAKER iz Jeklarskega programa, ROK KRIČEJ iz Valjarskega 
programa, UROŠ RAPUC in IGOR OBRETAN iz Kovaškega programa, BOJAN URŠEJ iz Vzdrževanja, PETER KOBAL  
in DEJAN IGERC iz Razvoja in kontrole. | 30 let: JOŽE MERKUŽIČ iz Jeklarskega programa,  
VLADIMIR PEROVNIK iz Razvoja in kontrole in JOŽE APAT iz Sistemov vodenja. 

1. Posledica nezgod pri delu in bolezni v 
letu 2017 je 3,9 odstotka izgubljenih 
delovnih let v svetu oziroma 3,3 
odstotka delovnih let v EU, kar znaša 
2,68 milijarde oziroma 476 milijard 
evrov v denarju. 

2. Najbolj nevarno je prvo leto 
zaposlitve. V EU je pogostost nezgod 
pri delu med delavci, starimi od 18 do 
24 let, za več kot 40 odstotkov višja 
kot v drugih starostnih skupinah.

3. Neupoštevanje ukrepov za zaščito 
pred padci z višine je po podatkih 
Evropske agencije za varnost in zdravje 
med top 10 kršitvami s področja 
varnosti na prvem mestu, na devetem 
pa je neustrezno izobraževanje 
delavcev o zaščitnih ukrepih pri delu 
na višini. 

4. Vsak vložen evro v promocijo zdravja 
na delovnem mestu se povrne z 
2,4–4,8 evra, pravijo podatki Evropske 
agencije za varnost in zdravje pri 
delu. Od decembra 2011 mora 
delodajalec po zakonu zagotoviti 
varnost in zdravje delavcev pri delu ter 
načrtovati in izvajati promocijo zdravja 
na delovnem mestu. 

5. Revija Delo in varnost je edina 
strokovna revija s področja varnosti in 
zdravja pri delu v Sloveniji in izhaja že 
od leta 1955.

6. Recite NE alkoholu na delovnem 
mestu. Med 8 in 14 odstotki 
zaposlenih je odvisnih od alkohola. 
Uživanje alkohola ali drog na delu 
naredi največ materialne škode. Takšni 
delavci so odgovorni za slabo kakovost 
izdelkov, nizko storilnost, nesreče z 
materialno škodo, poškodbe pri delu, 
nesporazume in prepire ter še vrsto 
drugih motenj. 

polona.ahac@ravnesystems.com;  
katja.krumpak@sij.si

Varnost in zdravje pri delu sta glavna tema 
tega meseca. A ker je zdravje neprecenljivo in 
samo »eno«, bi bilo prav, da nanj mislimo vsak 
dan. Zbrali smo nekaj podatkov, ki vas bodo 
spodbudili, da boste še bolj pazili nase in na 
sodelavce.

 î VREDNO JE MISLITI NA 
VARNOST IN ZDRAVJE

 îMETALURŠKA DEJAVNOST: 
REZULTATI POSLOVANJA  
ZA LETO 2017

Skupina SIJ je objavila nerevidirane rezultate 
poslovanja za leto 2017. Poslovanje metalurške 
dejavnosti skupine je bilo stabilno in uspešno. 
Zaznamovale so ga ugodne zunanje okoliščine, 
saj sta se krepili globalna gospodarska rast in rast 
gospodarstva v državah evrskega območja.

Prihodki od prodaje metalurške dejavnosti Skupine SIJ 
v višini 756,1 milijona evrov so za petino višji kot v letu 
2016, kar je predvsem posledica višjih prodajnih cen pro-
izvodov, ki sledijo ugodnim razmeram na trgih surovin za 
proizvodnjo jekla. Dosežen EBITDA je s 75,9 milijona evrov 
za 2 odstotni točki višji v primerjavi z letom 2016. EBITDA 
marža znaša 10,0 odstotka.

Z izvozom smo v Skupini SIJ ustvarili za 651,4 mili-
jona evrov prihodkov od prodaje oziroma 86,2 odstotka 
celotne prodaje in smo peti največji slovenski izvoznik. 
Ključni tuji trgi ostajajo države Evropske unije, predvsem 
Nemčija in Italija.  

V družbi SIJ Metal Ravne leto 2017 ocenjujemo kot 
zelo uspešno. Dosegli smo številne proizvodne rekorde, 
med njimi najvišjo proizvodnjo odlitega jekla (preko 127 
tisoč ton) in najvišjo proizvodnjo gotovih izdelkov skupaj s 
storitvami (preko 81 tisoč ton). Prihodki od prodaje izdelkov 
in storitev so znašali 174 milijonov evrov, kar je skoraj 11 
odstotkov več kot leta 2016. Za zdaj še nerevidiran podatek 
za EBITDA je dobrih 23,7 milijona evrov. 

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

 î Z VARNOSTNO ISKRICO 
DO DODATNIH TOČK V 
KAMPANJI ZNAMO VARNO, 
ZMOREMO ZDRAVO 

V okviru tekmovanja za najvarnejši obrat letos 
obrati zbirajo točke za vsak mesec, v katerem ne 
zabeležijo nezgode in v katerem obrat odda vsaj 
eno iskrico s področja varnosti in zdravja pri delu.

Zdaj se zato še bolj izplača napeti možgane, kako z majhno 
izboljšavo pri izvajanju določenih delovnih opravil ali pri 
urejenosti delovnega okolja preprečiti nezgode pri delu. 
Vsaj ena oddana iskrica bo za tisti mesec vašemu obratu 
prinesla 10 dodatnih točk v tekmovanju, kar prav lahko 
odloči tudi o končnem zmagovalcu.

Iskrice za varnost in zdravje oddaj po ustaljeni poti, 
službi za inovativno dejavnost. Tako je nagrada lahko dvoj-
na, saj lahko ena ideja dobi nagrado komisije za inova-
tivne predloge in obenem poveča število točk obrata v 
tekmovanju. 

Bodi prvi, ki predlaga izboljšave in poskrbi za svo
jo varnost in varnost svojih sodelavcev, ter prispevaj k 
dobri uvrstitvi svoje ekipe. Točkovanje in mesečne rezul
tate spremljaj na varnostni silhueti svojega obrata in na 
oglasnih deskah. 

katja.krumpak@sij.si

 î UPRAVA SKUPINE SIJ  
V POLNI SESTAVI

Skupino SIJ od začetka aprila vodi uprava, ki ji 
predseduje Andrey Zubitskiy, sestavljajo pa jo še 
trije člani, in sicer Tibor Šimonka, Igor Malevanov 
in Viacheslav Korchagin. 

Nadzorniki so se 9. aprila 2018 seznanili z odstopom člana 
uprave družbe SIJ d.d. Dmitrija Bochkareva in za polni man-
dat šestih let imenovali novega člana uprave Viacheslava 
Korchagina, ki je med letoma 2007 in 2014 že deloval v 
upravi družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ.

Upravo družbe SIJ d.d. tako ponovno sestavljajo štirje 
člani: poleg Viacheslava Korchagina še dosedanja člana 
uprave Tibor Šimonka in Igor Malevanov – vsi trije so že 
v preteklosti zasedali vodilna mesta v Skupini SIJ – ter 
predsednik uprave Andrey Zubitskiy.

anja.potocnik@sij.si

 î ZA DELAVSKI PRAZNIK SE 
SREČAMO V GRAJSKEM 
PARKU

Tudi letos vas vljudno vabimo na tradicionalno 
prvomajsko srečanje zaposlenih, ki ga pripravlja 
SKEI Konferenca družb SIJ Ravne. Dobimo se na 
lokaciji ZKŠTM ob Grajskem parku na Ravnah v 
torek, 1. maja, ob 12. uri. 

Slavnostna govornica na letošnjem srečanju bo predse-
dnica SKEI Slovenije Lidija Jerkič. Zbrane bodo pozdravili 
župani koroških občin in predsednik SKEI Konference družb 
SIJ Ravne. V programu bodo sodelovali Pihalni orkester 
železarjev Ravne, pevki Maša Jakopič in Eva Boto ter an-
sambel Naveza. Brezplačne bone za hrano in pijačo bodo 
zaposleni dobili v svojih družbah. 

Vljudno vabljeni!

Boris Štriker, predsednik SKEI Konference družb SIJ Ravne 

 î PROIZVODNJA V MARCU
V mesecu marcu smo proizvodnjo glede na 
pretekli mesec povečali.

V Kovaškem programu smo mar-
ca plan uresničili, v Jeklarni pa 
smo se mu zelo približali. Prav 
tako smo se planu zelo približa-
li v Valjarskem programu, kjer 
pa moramo vseeno narediti še 
en korak, da ga bomo v celoti 
uresničili. Zelo pomembno je, da 
smo realizirali zelo visoko proi-

zvodnjo, ki je bila blizu rekordne tako v valjarni gredic kot 
tudi na srednji in lahki progi. Le tako lahko namreč držimo 
visoko medfazo v Valjarskem programu. 

Na področju neuspele proizvodnje smo bili pod planom, 
mesec je bil boljši kot februar. Še naprej moramo biti zelo 
pazljivi in natančni pri izvajanju tehnologij, kar je garant 
za nizko neuspelo proizvodnjo. 

Ocenimo lahko, da smo v prvem četrtletju delali dobro, 
saj smo dosegli za približno pet odstotkov višjo blagovno 
proizvodnjo kot v enakem obdobju leta 2017.

alojz.buhvald@metalravne.com



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

V SIJ Metalu Ravne dnevno opravljamo prevozne storitve znot-
raj posameznih obratov in med njimi. Z notranjimi transporti 
zagotavljamo oskrbo proizvodnje z materialom, ingoti, stranski-
mi proizvodi, industrijskimi odpadki ter drugimi surovinami.

Tovrstne storitve morajo vse-
lej potekati nemoteno, varno, 
zanesljivo in predvsem pravo-
časno, saj gre za pomembno 
poslovno funkcijo znotraj pro-
izvodnih procesov. Za zagoto-
vitev pričakovane brezhibnosti 
procesov so na podlagi finanč-
ne analize v družbi SIJ določili 
vozila za interno logistiko. 
Vozila vključujejo dizelski 
viličar Hyundai 110D9, na-

kladalec na kolesih Komatsu WA 3808, samonakladalno vozilo IVECO 
STRALIS, tovorno vozilo z jeklenim platojem IVECO STRALIS ter štiri to-
vorna vozila IVECO TRAKKER. Ta vozila bodo skupaj z obstoječimi viličarji 
oziroma paletnimi vozili izvajala premike materiala med obrati podjetja. 

Vsa vozila bodo postopoma vpeljana v proizvodni proces, za to je treba 
pridobiti še potrebne voznike.

vesna.laznik@metalravne.com

tovorna vozila.4
specialna vozila in4
evrov smo vložili v 
posodobitev voznega parka, 
ki je bogatejši za867.971

 î NOV VOZNI PARK

ANSALDO ENERGIA 

• SPLET: www.ansaldoenergia.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1853
• LOKACIJA: Genova, Italija
• DEJAVNOST: dobavitelj turbin in drugih izdelkov 

za trg energetike
• CILJ: ostati eden vodilnih dobaviteljev za 

energetiko

To je slogan enega naših najpomembnejših kupcev 
s področja energetike. Podjetje Ansaldo Energia 
je prisotno na trgu energetike že skoraj 170 let in 
je prvo elektrarno zgradilo že davnega leta 1923. 
Danes je med vodilnimi igralci na tem trgu, s 
podjetji v osmih državah sveta.

Ansaldo Energia ponuja »elektrarne na ključ«, prisotni so 
v gradbeništvu, na trgu električne opreme (plinske in par-
ne turbine, generatorji in turbine) ter v jedrski industriji. 
Najbolj so aktivni kot ponudniki težkih plinskih turbin in 
ponujajo celovite rešitve za vzdrževanje električne opre-
me na turbinah, ki so jih zgradili sami ali drugi proizvajalci 
originalne opreme.

Trenutno je Ansaldo Energia Spa v 60odstotni lasti 
italijanske države ter v 40odstotni lasti podjetja Shanghai 
Electric, ki je vodilni svetovni proizvajalec energije, elek-

tričnih strojev in mehanske opreme. Zaposlujejo več kot 
4.500 ljudi. Prisotni so v Italiji, kjer ima skupina sedež, na 
Kitajskem, v Švici, na Nizozemskem, v Angliji, Rusiji, Zdru-
ženih arabskih emiratih in v Združenih državah Amerike.

SIJ Metal Ravne sodeluje s podjetjem od leta 2006. Pri 
nas kupujejo jekla za turbinske lopatice blagovnih znamk 
SINOXX E770, SINOXX 4922 in SINOXX 4119, izdelki so 
večinoma valjani ploščati profili.

vesna.pevec@metalravne.com

 î EDINSTVENA EKIPA, ŠTEVILNE REŠITVE

Mednarodna organizacija dela je 28. april 
razglasila za svetovni dan varnosti in zdrav-
ja pri delu, ki ga od leta 2014 zaznamuje-
mo tudi v jeklarstvu. V mesecu varnosti in 
zdravja v Skupini SIJ začenjamo že tretjo 
kampanjo Znamo varno, zmoremo zdravo.

Naš cilj ostaja isti: s spoštovanjem vseh pravil var-
nosti pri delu, s stalnimi izboljšavami in z odgo-
vornostjo vsakega posameznika želimo preprečiti 
vsako nezgodo pri delu. Ker je vsaka preveč. 

S spoštovanjem pravil moramo najprej paziti 
vsak sam nase, vsak med nami pa tudi na sodelav-
ce. Zato naj bo vsakdo tisti prvi, ki ve, da se izplača 
biti pazljiv in pozoren na potencialne nevarnosti. 
Z dobrim zgledom sodelavcem, izmenjavo dobrih 
praks znotraj ekip in med družbami, iskricami za 
varnost ter predlogi svojemu delavskemu zaupniku 
za varnost in zdravje pri delu lahko vsak prispeva k 
izboljšanju varnosti na delovnem mestu.

Na prenovljenih silhuetah boste letos v tekmo-
vanju za najvarnejši obrat lahko spremljali točke za:
• mesece brez nezgode,
• mesece, v katerih je obrat prispeval vsaj eno 

varnostno iskrico.

Skozi intervjuje s sodelavci z različnih področij in 
družb bomo spoznali, kaj so storili ali delajo vsak 
dan na področju varnosti kot prvi, in so nam vsem 
lahko svetel vzor. Vodje pa bodo prejemali koristne 
informacije in si izmenjali izkušnje tudi v meseč-
nem enovičniku.

katja.krumpak@sij.si

 î ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

BODIPRVI,
KO GRE ZA VARNOST,

KI PAZI NASE IN NA SODELAVCE.

Preglej opremo vsak delovni dan.
Uporabi jo vsak delovni dan. Bodi varen vse življenje!

točk na mesec 
prinese vsaj ena 
varnostna iskrica.10

0 nezgod je naš cilj.

 î VPLIV STARANJA DELAVCEV NA VARNOST IN ZDRAVJE
Starejši delavci tvorijo vse večji delež zaposle-
nih. Ker ljudje delajo dlje, upravljanje varnosti in 
zdravja pri delu za starajočo se delovno silo posta-
ja prednostna naloga.

Z izzivi starajočega se prebivalstva se tako kot vsa Evro-
pa sooča tudi Slovenija. Januarja je bilo v Sloveniji več kot 
854.400 delovno aktivnih oseb, od tega 121 tisoč starih 55 
ali več let, kar pomeni 14,5 odstotka delovno aktivnih ljudi. 
Pomanjkanje delovne sile, staranje delovno sposobnega 
prebivalstva in poviševanje upokojitvene starosti prinašajo 
velike izzive za področje varnosti in zdravja pri delu. Po-
membna je pravočasna priprava na staranje delovne sile, da 
delavci lahko ostanejo dlje aktivni in da ima družba koristi 

od njihovih sposobnosti. Pri ovirah za zaposlovanje starejših 
se pogosto omenjajo manjša sposobnost, še posebno za 
fizično in psihično naporno delo, manjša pripravljenost za 
vključevanje v programe usposabljanja in izobraževanja, 
premalo mobilnosti in prožnosti, po drugi strani pa višja 
odsotnost z dela in več zdravstvenih omejitev.

Ali ste vedeli?
Skoraj 20 odstotkov delavcev, starejših od 50 let, ne ver-
jame, da bodo lahko opravljali enako delo pri starosti 60 
let. A staranje ne pomeni nujno degeneracije in nazado-
vanja. Pomeni pa spremembe, tako pozitivne kot nega-
tivne. Fizične sposobnosti z leti res upadejo, kognitivne 
sposobnosti, kot so inteligenca, znanje, jezik in reševanje 

kompleksnih problemov, pa se predvidoma povečujejo do 
60. leta. Če različne naloge razdelimo med različne sta-
rostne skupine glede na njihove zmožnosti in spretnosti, 
lahko s tem preprečimo izločitev starejših delavcev iz 
delovnega procesa.

K boljšemu zdravju in delovni aktivnosti prebivalstva 
bistveno pripomore tudi promocija zdravja na delovnem 
mestu, ki mora biti več kot le izpolnjevanje zakonskih 
zahtev glede varnosti in zdravja. Delodajalec mora dejav-
no pomagati svojim zaposlenim pri izboljšanju splošnega 
zdravja in dobrega počutja ter s tem poskrbeti, da delavec 
ostane dlje časa delovno aktiven.

miran.praznik@bvdravne.si

Del novega voznega parka  
SIJ Metala Ravne. 
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Andrej Gradišnik, glavni direktor

V SIJ Metalovem 
jeklu sta trdnost 
in moč, sta sijaj in 
ostrina, sta ponos in 
karakter. V Mežiški 
dolini že stoletja 
pomeni delo in kruh.

Za uspešno poslovanje in ohranjanje konkurenčnosti na zahtevnih sve-
tovnih trgih je potreben neprestani razvoj, ki v našem podjetju temelji na 
lastnem znanju in naložbah. Te so v skupni vrednosti 180 milijonov evrov 
v dobrih desetih letih omogočile, da na trgu ponujamo nove, večje in zah-
tevnejše izdelke. 

Ob slovesni otvoritvi Ebnerjeve peči za toplotno obdelavo valjanih iz-
delkov sta nas ponovno navdajala ponos in zadovoljstvo. 

Izvedba naložbe vključno z zagonom in začetkom redne proizvodnje je 
potekala tako rekoč vzorno, po terminskem planu in brez zagonskih 
težav. Tu je na mestu iskrena zahvala vsem izvajalcem, 
projektnemu timu in našim valjarjem.

Ker smo močno vpeti v lokalno okolje, smo pozor-
nost pri nakupu nove peči namenili tudi trajnosti. Peč 
je energetsko učinkovita in zaradi nizkih specifičnih 
porab energentov in minimalnih izpustov prijazna do 
okolja in skupnosti, v kateri delamo in živimo. 

Z novo kontinuirno pečjo odpravljamo ozko grlo v 
proizvodnji, in verjamemo, da bo tudi zato leto 2018 
lahko uspešno.

 î NA NALOŽBAH IN LASTNEM ZNANJU 
GRADIMO NAŠ USPEH

Kot že njihovo ime pove, so delavski zaupniki tisti naši sodelavci, ki smo jih prepoznali kot zaupanja 
vredne, da nas pri delodajalcu zastopajo na področju varnosti in zdravja pri delu. To nalogo smo za 
štiri leta zaupali Damjanu Kalčiču iz Jeklarne, Andreju Juraču in Jerneju Nežmahu iz Kovačnice, 
Bogomirju Založniku in Jožetu Lazniku iz Valjarne, Roku Potočniku iz vzdrževanja, Borisu Štrikerju 
iz kontrole in Andreju Koležniku iz skupnih služb. Na konstitutivni seji so za svojega vodjo izbrali 
Andreja Koležnika, Borisa Štrikerja pa za njegovega namestnika.

Zdravje in varnost pri delu sta skrb prav vsakega zaposlenega, vsem zaposlenim so namenje-
ni tudi ukrepi na tem področju. Vsakdo pa mora ravnati tako, da je lahko za vzgled drugemu. Kot 
delavski zaupniki VZD vam pri tem pomagajo.

monika.zvikart@metalravne.com

Potrudili se bomo, da bomo vprašanja, ki se nanašajo na varnost 
in zdravje pri delu, reševali učinkovito. Pri tem bomo sodelovali z 
zaposlenimi, delodajalcem in strokovnjaki družbe BVD. Prepričani 
smo, da bomo s skupnimi rešitvami dosegli najboljše rezultate.

Osnovna naloga delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu (VZD), ki smo jih v 
SIJ Metalu Ravne izvolili marca, je, da z delodajalcem sodelujejo pri obravnavi vseh 
vprašanj, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v naši družbi. 

Delavski zaupniki 
VZD: (spredaj z leve) 
Jože Laznik, Boris 
Štriker in Andrej 
Koležnik, (zadaj z 
leve) Jernej Nežmah, 
Bogomir Založnik 
in Rok Potočnik. 
Manjkata Damjan 
Kalčič in Andrej 
Jurač.

 î IMAMO ISTI CILJ: DA BO VARNO IN ZDRAVO!

Franci Kališnik, proizvodnja jeklarne,  
Jeklarski program 
»Ob prevzemu izmene grem skozi obrat in pozdravim 
sodelavce. Preverim, ali so vsi v službi in ali obstajajo 
kakšne posebnosti, da jih skupaj rešimo. Sodelavci 
vedo, da sem jim vedno na voljo za pogovor. Če opazim, 
da je kdo brez zaščitne opreme, ga najprej opozorim. 
Ob neupoštevanju opozoril pa lahko sledijo tudi sank-
cije – tega se sodelavci dobro zavedajo.«

mirjana.okrogelnik@metalravne.com

Jože Laznik, toplotna obdelava in  
adjustaža profilov, Valjarski program 
»Poleg osebne zaščitne opreme najprej preverim de-
lovno okolje in stroje. Pomislim, da želim čez osem ur 
nepoškodovan domov, saj me doma čaka družina. Te 
misli prenesem tudi svojim sodelavcem. Vsak člen v 
verigi je zelo pomemben, tudi jutri jih bom potreboval. 
Brez minute za varnost seveda ne gre, vsak dan je dru-
gačen, zato je pogovor s sodelavci najpomembnejši.«

Stanko Berlizg, toplotna obdelava,  
Kovaški program 
»Prva stvar, ki jo storim, je obvezna in dosledna upo-
raba osebne varovalne opreme. Ob začetku izmene 
na to opomnim tudi sodelavce. Pri gibanju po obratu 
pazim na nenavadne in nevarne dogodke in opozorim 
na morebitno nevarnost. Za izredne postopke vedno 
posredujemo točna navodila o izvajanju, pomembna 
je varnost vseh sodelujočih.«

Dober delovodja je svojim sodelavcem tudi najboljši vzgled. Tokrat 
smo delovodje vprašali, kaj najprej storijo za varnost sebe in svojih 
sodelavcev, ko pridejo na delovno mesto. Njihovi odgovori so nam 
lahko za vzgled in posnemanje.

 î NAJPREJ DELOVNA OBLEKA, ČEVLJI IN 
ČELADA, POTEM POGOVOR S SODELAVCI

NAJBOLJ SE RAZVESELI
»Ko zvečer pridem domov in preživim preostanek  
dneva s svojo družino.«

anita.mlakar@metalravne.com

ZANIMIVO DEJSTVO
»V 16 letih, odkar sem opravil vozniški izpit za motor,  
me niti enkrat niso ustavili 'možje v modrem'.«

NAJBOLJ JE SREČEN
»Ko najdem čas za vse hobije, ki jih imam.«

Davorin ima še eno veliko strast, in 
to je vožnja z motorjem, ki mu po-
meni predvsem sprostitev telesa in 
duha, užitek v vožnji ter polnjenje 
baterij za vsakodnevne obveznosti 
tako na delovnem mestu kot v dru-
štvih in družini.

Zaveda se »konjev«, na katerih 
sedi, zato so vidnost, opazovanje, 
predvidevanje in upoštevanje ce-
stnoprometnih predpisov vedno na 
prvem mestu. Nikoli ne sede na svo-
jega »jeklenega konjička« brez var-
nostne opreme. Čelada, oblačila s 
ščitniki, rokavice, brezhiben motor in 
navsezadnje razum so vedno priori-
teta pred vsako vožnjo, na katero se 
poda. Kot pravi, je motorist na cesti 
veliko bolj izpostavljen nevarnostim 
kot drugi udeleženci v prometu, zato 
previdnost nikoli ni odveč.

3 dejstva o
 î DAVORINU ŠERUGI,  
prvem pomočniku kovača v probni kovačnici

Davorin ni samo prvi pomočnik kovača, ampak je sodelavec z veliko različnimi talenti 
in hobiji. V prostem času izdeluje unikatne kovane izdelke, še raje pa se sprošča ob 
igranju bobnov. Je član Prostovoljnega gasilskega društva Prevalje in tudi vodja ekipe 
prve pomoči Civilne zaščite Prevalje.


