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 Iz rubrike To smo mi:  
s strokovnim in pre-
danim delom smo po 
požaru uspešno sanirali 
peč UHP v Jeklarni.

Po zlatem regionalnem priznanju so Jernej Turščak, Gašper 
Stopar, Emil Zohorović in Damjan Petrič (manjka na foto-
grafiji) za optimizacijo proizvodnje ledeburitnih jekel pre-
jeli tudi srebrno nacionalno priznanje. Srebrno priznanje 
so dobile tudi ekipe inovatorjev iz družb SIJ Acroni in SIJ 
Ravne Systems. Iskrene čestitke vsem!

monika.zvikart@metalravne.com

Zadnji teden septembra je bil v znamenju druženja 
in povezovanja z našimi poslovnimi partnerji. 
Na ravni vseh družb se je srečanja udeležilo 107 
poslovnih partnerjev s petih kontinentov. 

Nekdanja tako imenovana prodajna konferenca, ki smo jo 
za svoje poslovne partnerje vrsto let organizirali v SIJ Me-
talu Ravne, se je najprej preimenovala v Sijevo prodajno 
konferenco, z letošnjim letom pa je bilo izbrano novo ime: 
SIJ Partners Summit.

Vsaka izmed družb v skupini je na srečanje v Portorož 
povabila pomembnejše kupce in seveda agente, ki družbo 
zastopajo na določenem geografskem področju.

Prvi del srečanja je bil skupen za vse udeležence. Letos 
je bil poudarek na predstavitvi trendov jeklarskega trga 
ter aktualnih in prihodnjih projektov digitalne transfor-
macije. Glavna namena teh vsakoletnih srečanj sta sicer 
izmenjava tržnih informacij in dobrih praks ter utrjevanje 
poslovnih odnosov. 

V drugem delu smo se po družbah razdelili v ločene 
dvorane, kjer smo pripravili specifične programe za udele-
žence. Na povabilo SIJ Metala Ravne se je odzvalo 35 naših 
kupcev in agentov iz enajstih držav iz Evrope, Amerike in 
Azije. V SIJ Metalu Ravne smo se najprej osredotočili na 
predstavitev naših lastnih blagovnih znamk. Sodelavci iz 
razvoja so pripravili koristno in zelo zanimivo predstavitev 
naših lastno razvitih znamk SITHERM S360R, SITHERM 
S361R, SITHERM S350R in SITHERM S355R. V skupini 
blagovne znamke SIHARD smo se fokusirali predvsem na 

predstavitev kvalitet S471, S671 in K561. SIMOLD S131 
in S133 pa sta bila glavna predstavnika znamke SIMOLD. 
Glavne tehnične karakteristike posameznih kvalitet smo 
povzeli in predstavili tudi v na novo pripravljenih katalogih 
oziroma tako imenovanih tehničnih listih.

V drugem delu srečanja se je del ekipe sodelavcev 
iz SIJ Metala Ravne skupaj z agenti posvetil temeljitemu 
pregledu aktualnega dogajanja na posameznih trgih. Vsak 
izmed agentov oziroma zastopnikov za določeno tržišče je 
predstavil svoje trenutno doseganje ciljev za tekoče leto, 
prodajne plane za naslednje poslovno leto, prednosti in 
slabosti SIJ Metala Ravne na trgih, ki jih zastopa, in pa 
možnost razširitve obstoječega prodajnega asortimenta 
z novimi izdelki. Istočasno je drugi del ekipe našim kup-
cem predstavil dolgoročno strategijo razvoja podjetja SIJ 
Metal Ravne.

brigita.rataj@metalravne.com

Ekipa inovatorjev iz družbe SIJ Metal Ravne 
je na Dnevu inovativnosti GZS, ki je potekal 
28. septembra 2018 v Kongresnem centru 
Brdo, prejela srebrno nacionalno priznanje. 

 î NAŠI INOVATORJI SREBRNI

 î 4. SIJ PARTNERS SUMMIT

monika.zvikart@metalravne.com

je znašal evakuacijski čas na vajah evakuacije, 
ki smo jih v mesecu požarne varnosti izvedli na 

šestih lokacijah SIJ Metala Ravne. 

MINUTOD 3 DO 5 

se je odzvalo vabilu SIJ Metala Ravne na  
četrto prodajno konferenco oziroma  

(z novim imenom) SIJ Partners Summit.

POSLOVNIH PARTNER-
JEV IZ 11 DRŽAV 35 

smo v tretjem četrtletju zabeležili v Logistiki 
ter Razvoju in kontroli. Sodelavci Logistike 

so tudi četrtletni zmagovalci in bodo prejeli 
praktične nagrade. Čestitke – in le tako naprej!

NEZGOD PRI DELU 0
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za vsak danobvestila

z nami že ... september 2018

irena.praznik@metalravne.comIskreno čestitamo!

1. 24 UR NA DAN, VSE DNI V LETU
 Na številko 112 lahko kadar koli 

brezplačno pokličete v kateri koli državi 
Evropske unije. Omogočen je tudi klic 
v sili na območju s slabim signalom. 
Besedilni klic v sili 112 pa je namenjen 
predvsem gluhim in naglušnim ljudem.

2. OB KLICU NA ŠTEVILKO 112 POVEJTE:
 KDO kliče, K A J se je zgodilo, K JE  se je 

zgodilo, KDA J se je zgodilo, KOLIKO  je 
ponesrečencev, K AK ŠNE so poškodbe, 
kakšne so okoliščine na kraju nesreče in 
kakšna pomoč je potrebna.

3. KLIC SE SAMODEJNO PREUSMERI  
V PRISTOJNI REGIJSKI CENTER

 Klice na številko 112 sprejemajo v tri-
najstih regijskih centrih za obveščanje, 
kamor se klic, glede na kraj kličočega, 
samodejno usmeri. Samodejno se prido-
bijo podatki o telefonski številki in kraju 
kličočega. Poznavanje natančnega mes-
ta nesreče je pomembno, saj reševalnim 
službam omogoča, da lahko hitreje pris-
pejo na kraj nesreče. 

4. V MOBILNI TELEFON  
PRIPIŠITE OZNAKO ICE 

 Oznaka ICE (In Case of Emergency), pri-
pisana k telefonski številki osebe v mo-
bilnem telefonu, je namenjena reševal-
cem, da lahko ob nesreči hitro pokličejo 
vaše najbližje. S pridobitvijo pomemb-
nih zdravstvenih podatkov vam lahko 
rešijo življenje. 
Navodila za shranitev oznake ICE: v 
imenik mobilnega telefona vpišete kot 
naslovnika oznako ICE in (če vam pros-
tor to dopušča) tudi razmerje z vpisano 
osebo. K izbrani osebi nato pripišete 
telefonsko številko, vključno s kodo za 
mednarodne klice +386. Če boste vnesli 
več kontaktnih številk, jih shranite pod 
zaporedne oznake ICE1, ICE2, ICE3.

Vir: http://www.gasilec.net/preventiva/mesec-pozarne-varnosti.

monika.zvikart@metalravne.com

Tematika letošnjega oktobra, meseca varstva 
pred požari, je namenjena številki za klic v sili 
112, na katero lahko pokličete, če potrebujete 
pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, 
druge reševalne službe ali policijo.

 î ŠTEVILKA 112 ZA KLIC V SILI
 î PROIZVODNJA V SEPTEMBRU

September je bil eden slabših mesecev letos. Do 
konca leta se moramo zelo potruditi, da bomo do-
segli cilj višje proizvodnje kot lani. 

Septembra smo v SIJ Metalu Ravne kar precej zaosta-
li za planom proizvodnje, in sicer tako v Valjarskem kot 
tudi v Kovaškem programu. September je bil eden slabših 
mesecev v tem letu, in bo treba takoj odpraviti vzroke za 
takšno odstopanje. Res pa je, da se nam zahtevnost pro-
izvodnega programa povečuje, kar pomeni, da moramo 
biti pri proizvodnji še natančnejši in takoj reagirati ob mo-
rebitnih odstopanjih. 

V Jeklarni smo za planom minimalno zaostali in smo 
s tem obdržali visok nivo medfaznih zalog. Pri neuspeli 
proizvodnji smo bili količinsko pod planom, vseeno pa z 
njenim obsegom ne moremo biti zadovoljni. 

V zadnjih mesecih leta moramo še veliko postoriti, da 
bomo proizvedli več kot lani. 

alojz.buhvald@metalravne.com

 î NAGRADNI NATEČAJ:  
Z JEKLENO VOLJO TUDI  
NA POČITNICAH

Objavljamo zmagovalno fotografijo nagradnega 
foto natečaja, ki smo jo izbrali izmed prejetih 
fotografij naših »jeklenih« sodelavk. Njihove 
fotografije so med drugimi nastale na počitnicah v 
Vietnamu, Nepalu, celo na raftingu na Zambeziju. 

Za zmagovalno fotografijo smo izbrali fotografijo, ki nam jo 
je poslala dr. Tatjana Večko Pirtovšek, vodja metalurškega 
razvoja in raziskav. Kot nam je povedala, fotografija prika-
zuje najlepši dan njenih letošnjih počitnic, ko je premagala 
Kopiščarjevo pot skozi prednje okno na Prisank.

Tatjani iskrene čestitke, hvala pa tudi vsem drugim so-
delavkam, ki ste z nami delile svoje počitniške fotografije. 
Fotografije so objavljene na LCD-zaslonih v naših jedilnicah. 

monika.zvikart@metalravne.com

 î OKTOBER – MESEC  
POŽARNE VARNOSTI

Gasilci lahko pomagajo, a ključno je, da znamo 
sami preprečiti požar oziroma vsaj omiliti njegove 
posledice. Oktober, mesec požarne varnosti, zato 
zaznamujemo z različnimi aktivnostmi. 

V mesecu požarne varnosti smo v družbi SIJ Metal Ravne 
na šestih lokacijah poslovnih prostorov izvedli vajo evaku-
acije. Sodelovalo in uspešno evakuiralo se je 200 oseb. V 
okviru usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje zače-
tnih požarov, pa bo 100 sodelavcev iz proizvodnih obratov 
periodično obnovilo svoje znanje. 

Z vajo evakuacije preizkusimo, kakšna je organizacij-
ska in tehnična pripravljenost, da zaposleni varno in hitro 
zapustijo objekt, kako pravilno ukrepati ob požaru in kako 
ga pogasiti z ročnimi gasilniki. Vaje na vseh lokacijah sta 
odlikovala takojšnji prihod gasilcev in učinkovito ukrepa-
nje. Evakuacijski čas je znašal od tri do pet minut. Dobro 
usposobljene odgovorne osebe lahko omejijo širjenje za-
četnega požara in poskrbijo, da poteka evakuacija izurjeno 
in brez panike. 

mateja.struc@bvd-ravne.si

 î KAJ SE ŠTEJE V 
POKOJNINSKO OSNOVO?

Ker se zaposleni pogosto obračate na nas z 
vprašanjem, od česa je odvisna višina pokojnine, 
na kratko povzemamo določila Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju o tem, 
kaj se zaposlenemu šteje v pokojninsko osnovo, 
in pojasnjujemo, kako to poteka v praksi. 

Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove. 
Kot je navedeno na spletni strani Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), se pokojninsko osnovo 
»v letu 2018 praviloma izračuna na podlagi mesečne-
ga povprečja osnov iz katerih koli, za zavarovanca naj-
ugodnejših zaporednih štiriindvajsetih let zavarovanja od 
vključno leta 1970 dalje, od katerih so bili plačani pri-
spevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Upoštevajo se osnove, zmanjšane za davke in prispevke, 
ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki 
Sloveniji. Vsako leto jo določi in objavi minister, pristojen 
za finance. Zaradi zagotovitve medsebojne primerljivosti 
se osnove iz prejšnjih let zavarovanja preračunajo z va-
lorizacijskimi količniki, ki ustrezajo gibanjem povprečnih 
plač do koledarskega leta pred uveljavitvijo pravice do 
starostne pokojnine.«

Kaj to pomeni v praksi? 
V pokojninsko osnovo so vključeni vsi prejemki, od 
katerih se plačujejo prispevki, to je osnovna plača z 
vsemi dodatki, in tudi obračunane nadure. Vključeni 
so tudi drugi prejemki, in sicer v delu, od katerih so bili 
plačani prispevki ( jubilejna nagrada, nagrada za poslov-
no uspešnost, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna 
pomoč …).

Delodajalci vse te podatke o plačah, nadomestilih 
in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih mesečno 
posredujemo na ZPIZ. 

Vir: ZPIZ (https://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=326).

mateja.zaversnik@metalravne.com

20 let: ERIH KISELAK iz Vzdrževanja. | 30 let: DAMJAN KALČIČ, ANDREJ JAVORNIK, STANISLAV ŠTURBAJ 
iz Jeklarskega programa; MATJAŽ KLEP, KLAUS LEITGEB, FRANC IZAK, ZDRAVKO PARADIŽ, LEOPOLD SENICA iz 
Valjarskega programa, JANKO VUČKO, MATJAŽ PLANINŠEC iz Logistike; MARJAN SKUK iz Razvoja in kontrole in 
KRISTIJAN PLESNIK iz Proizvodnje. | 40 let: ZINKA GLAVICA iz Razvoja in kontrole.

V sklopu vaje 
evakuacije so gasilci 
preverili tudi uhajanje 
nevarnega plina 
H₂S v analitskem 
laboratoriju. 



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

WH BLEKELEY INDUSTRIAL KNIVES 

• SPLET: www.blakeley.com.au
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1867
• LOKACIJA: Melbourne, Avstralija
• DEJAVNOST: proizvajalec rezalnih orodij
• CILJ: ostati vodilni proizvajalec orodij in opreme 

za vse vrste industrij

 î NOŽI IZ METALOVEGA JEKLA REŽEJO TUDI V AVSTRALIJI
Leta 1867 je William Henry Blakeley v Avstraliji 
postavil temelj, na katerem še danes sloni 
filozofija podjetja – zadovoljstvo strank z 
zagotavljanjem kakovostnih izdelkov in storitev. 

Avstralija je med najhitreje rastočimi razvitimi gospodarstvi 
na svetu. Kljub oddaljenosti je obetaven trg tudi za slo-
venska podjetja. Leta 2017 je gospodarska menjava med 
državama znašala 91 milijonov evrov in se je povečala za 
13 odstotkov glede na leto poprej. Slovenija v Avstralijo 
izvozi največ strojev in mehanskih naprav, zdravil, elek-
tričnih strojev in opreme, predvsem bele tehnike. Preko 
našega kupca, družbe Blakeley, smo z našim jeklom v 
Avstraliji prisotni tudi mi

William Henry Blakeley se je v začetku 19. stoletja iz 
Sheffielda v Angliji preselil na Novo Zelandijo, kjer je sode-
loval pri postavljanju takrat najdaljše tračne žage na svetu. 

Nato je v Melbournu v Avstraliji ustanovil manjše podjetje 
za proizvodnjo žag. Danes je WH Blekeley Industrial knives 
eden največjih proizvajalcev industrijskih nožev in žag, vo-
dijo ga sorodniki Williama Henryja Blekeleya. 

Izdelujejo nože za vse vrste industrij: papirno, tiskarsko, 
lesno, kovinsko, industrijo plastike in reciklaže. Za izdelke 
uporabljajo orodna in hitrorezna jekla ter karbidne trdine. 
Ponujajo tudi storitve prebrušenja.

Z njimi sodelujemo od leta 2013. Dobavljamo jim valjane 
mehko žarjene peskane ploščate palice različnih kvalitet.

vesna.pevec@metalravne.com

 î POGLED V PRIHODNOST 
ALI WSA O IZZIVIH V 
NASLEDNJIH 50 LETIH

Svetovno jeklarsko združenje World Steel Asso-
ciation (WSA) praznuje 10-letnico delovanja pod 
tem imenom in kar 51-letnico skupnega delovanja. 
Razvoj jekla v 20. stoletju je močno preoblikoval mo-
derni svet. Kakšni izzivi pa nas čakajo v prihodnosti?

Pri naglem porastu števila prebivalstva je gotovo, da bo 
industrija jekla še naprej imela pomembno vlogo v sta-
novanjskih, energetskih, transportnih in infrastrukturnih 
vprašanjih ter pri oskrbi z vodo in hrano, obenem pa se bo 
prilagajala in razvijala. Nova močnejša in lažja jekla omo-

gočajo višje stavbe, daljše mostove, močnejše domove, 
bolnišnice in tovarne, ki vse to oskrbujejo s čisto energijo.

Glavni izzivi, ki so pred nami, so klimatske spremembe 
in krožno gospodarstvo. Sodobna družba vse bolj zahteva 
proizvodnjo, ki ne ustvarja odpadkov, ter zmanjšano porabo 
novih materialov – pri tem pa spodbuja ponovno uporabo 
in recikliranje materialov. Prav to pa so temeljne prednos-
ti uporabe jekla, ki ga lahko vedno znova recikliramo in 
ponovno uporabimo.

Z izzivi krožnega gospodarstva se uspešno spoprijema-
mo tudi v SIJ Metalu Ravne. Odvečno toploto, ki nastaja pri 
hlajenju elektroobločne peči, v kateri pri temperaturi preko 
1.600 stopinj Celzija v Jeklarni pretaljujemo jeklo, preko 
distributerja Petrol že tretje leto namenjamo za potrebe 
daljinskega ogrevanja občine Ravne na Koroškem. Oddana 
količina je lani obsegala 6.649 megavatnih ur, kar pomeni 

skoraj tretjino vse potrebne toplote za ogrevanje. Del te 
energije je kot donacija Skupine SIJ namenjen ogrevanju 
bazenov Športnega centra Ravne na Koroškem, od leta 
2016 za ogrevanje zimskega bazena, z letošnjo sezono pa 
tudi letnega, kjer se ogrevata voda in zrak pod balonom, 
ki bazen pokriva pozimi. 

sasa.jost@acroni.si; monika.zvikart@metalravne.com

 î VZORCI ZA NATEZNI PREIZKUS  
IZPOD NOVE STRUŽNICE 

Oktobra smo v SIJ Metalu Ravne podpisali primopredajni 
zapisnik o dobavi, montaži in zagonu nove CNC-stružnice v 
Delavnici vzorcev. CNC-horizontalna stružnica DOOSAN PUMA 
GT2100, ki ustreza zahtevam standarda ISO17025 5.5.1., je 
nadomestila 30 let staro stružnico, namenjeno pripravi vzorcev 
za natezni preizkus.

Zaradi dotrajanosti več kot 30 let stare stružnice in težav z dobavo re-
zervnih delov zanjo se je v Delavnici vzorcev na OTK pojavila potreba po 
nakupu sodobne opreme, s katero bi dosegali predpisane dimenzijske 
tolerance in hrapavost površine vzorcev. Obstoječa stružnica je bila vse 
bolj izpostavljena nevarnosti za večje zastoje ali celo trajne nepopravljive 
okvare na pomembnem členu v verigi kontrole zahtevanih parametrov po 
standardu ISO 17025. Nova CNC-horizontalna stružnica omogoča hitro 
menjavo programov pri pripravi vzorcev iz različnih vrst jekel. Programi 
omogočajo hitrejšo pripravo posameznega vzorca, zanesljive predpisane 
dimenzijske tolerance in ustreznejšo hrapavost površine vzorcev za na-
daljnjo obdelavo. V sklopu postavitve nove stružnice je bil zgrajen ustrezen 
temelj, urejena je bila tudi talna površina.

vesna.laznik@metalravne.com

Prvi štirje tesno skupaj v razmaku samo po 10 TOČK.

Drugo tekmovalno četrtletje je prineslo 
novega zmagovalca v tekmovanju za najbolj 
varen obrat. Da znajo in zmorejo delati 
varno in brez nezgod, so na Ravnah najbolj 
prepričljivo dokazali v Logistiki iz družbe SIJ 
Metal Ravne, tesno za njimi so v razmaku le 
po 10 točk Valji in Noži iz družbe SIJ Ravne 
Systems ter na četrtem mestu Razvoj in 
kontrola, SIJ Metal Ravne. V obdobju od 
julija do septembra so bili vsi našteti brez 
nezgod. Čestitamo!

Ob tokratnem tesnem rezultatu bi bila razvrstitev 
na vrhu lahko tudi povsem drugačna, če bi zapos-
leni iz drugo- ali tretjeuvrščenega oddelka oddali 
kakšno iskrico za varnost in zdravje pri delu več. 
Spomnimo, kako poteka točkovanje: obrati vsak 

mesec prejmejo točke, če v tistem mesecu niso 
zabeležili nezgode in če so oddali iskrice za izbolj-
šanje varnosti in zdravja pri delu. 

Ob vsakem četrtletju se točkuje tudi izboljšanje 
rezultata, torej zmanjšanje števila nezgod v primer-
javi z enakim obdobjem lani. Obrati četrtletne točke 
seveda dobijo tudi v primeru, če so bili v lanskem 
enakem trimesečnem obdobju brez nezgod in so 
ta dosežek letos ponovili. 

Tekmovanje za končnega zmagovalca se že na-
daljuje, oktobra se je začela tretja in s tem zadnja 
»runda« za četrtletno zmago v zadnjem trimesečju 
tega leta. Spremljajte jo na silhuetah z mesečni-
mi rezultati.

katja.krumpak@sij.si

 î ČETRTLETNI ZMAGOVALCI: LOGISTIKA

MESTO NA  
LESTVICI

DRUŽBA,  
obrat/profitni center

TOČKE  
(julij– september)

1 SIJ METAL RAVNE, Logistika 460

2 SIJ RAVNE SYSTEMS, Valji 450

3 SIJ RAVNE SYSTEMS, Noži 440

4 SIJ METAL RAVNE, Razvoj in kontrola 430

Mesto prihodnosti.
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Andrej Gradišnik, glavni direktor

Zavedanje, da imamo v 
naših vrstah izjemne 
posameznike in da 
smo skupaj močna 
in neustrašna ekipa, 
nas navdaja z vero, da 
lahko premagamo vse 
izzive.

V letu 2018 se soočamo z nenehno skokovito rastjo cen posameznih legur, ki 
dražijo proizvajalne stroške orodnih jekel – ta obsegajo največji delež naše 
proizvodnje in prodaje. Dražijo se tudi energenti in drugi potrebni materiali. 
Naša konkurenca prodaja izdelke iz zaloge, proizvedene po stroških izpred 
nekaj mesecev, mi te možnosti nimamo. Proizvajamo izdelke za znanega 
naročnika in jih dobavljamo direktno iz proizvodnje. To pomeni, da sta naš 
obseg pridobljenih naročil in donos prodanih izdelkov nižja.

Ob nepravem času nas je doletel še požar na glavnem in edinem agre-
gatu Jeklarne, ki napaja s potrebnim jeklom celotno podjetje. Ob pogledu na 
ožgane prostore pod pečjo in zoglenele napeljave krmiljenja, ki so možgani 
peči in pomožnih naprav, me je stiskalo v prsih in senca možnih 
posledic za celotno podjetje je za trenutek zakrila sonce. A 
ko sem videl zagon posameznikov, ki so mrzlično iskali 
rešitve, in odziv vseh, ki so se lotevali sanacije, sta me 
prežemala veselje in ponos. Pokazal se je zmagoviti 
karakter posameznikov in ekip, saj so v težkih raz-
merah opravili strokovno, naporno in zahtevno delo.

In ko je proizvodnja pri peči UHP spet stekla, so 
se vsi v proizvodnji požrtvovalno angažirali, da bi na-
domestili izpad, ki smo ga utrpeli. 

 î PRAVI KARAKTER SE POKAŽE  
V IZREDNIH RAZMERAH

Po oceni škode smo se takoj lotili sanacije. Največja okvara je nastala na električnih in hidravličnih 
inštalacijah. Da se ne bi povzročala dodatna škoda oziroma se ne bi sanacija podaljšala, je bila 
strokovnost v vseh pogledih na prvem mestu. V ospredje sta stopila dobra organizacija vodenja del 
vzdrževalcev zaradi omejenega prostora in terminov dobave opreme ter učinkovito usklajevanje 
med ekipami izvajalcev del. Potrebni so bili velika zbranost in koordinacija pa tudi zagotavljanje 
varnosti na delovišču. Tehnično zelo odgovorna in zahtevna dela lahko zaupamo samo ljudem, ki 
dobro poznajo delovanje naprave. Vseh del zato ni bilo možno izvajati istočasno, pač pa premi-
šljeno, v pravilnem zaporedju.

S strokovnim in predanim delom sta bila popravilo in zagon peči izvedena v najkrajšem možnem 
času in v najboljši možni meri. Vzdrževalci so tudi tokrat pokazali svoje sposobnosti. S ponosom 
lahko rečejo: Ja, to smo mi! 

bojan.ursej@metalravne.com

NAJVEČJI DOSEŽEK V ŽIVLJENJU
»Ustvarjen dom s partnerko in 15-mesečno hčerko.«

stanko.petovar@metalravne.com

ZAČETEK DELOVNEGA DNE
»Kavica s sodelavci ob nastopu izmene,  
ko se ob njej pogovorimo o nalogah in varnem delu.« 

NJEGOV HOBI 
»Dokler bom mogel, bom za 'dušo' rezbaril les za okras in  
koristne izdelke, pa naj bo to ura ali posteljica za hčerko …«

Čeprav je Matej po poklicu 
lesarski tehnik, se je v šes-
tih letih dela pri EPŽ naučil 
pomožnih del in vodenja 
peči za pretaljevanje pod 
žlindro ter obvladuje ves 
proces. Sodelavci ga spoš-
tujejo kot odgovornega za 
izmeno, on pa tudi njih. Ob 
medsebojnem spoštovanju 
in odkritih odnosih s pozi-
tivno naravnanostjo se da 
dobro delati in biti zadovo-
ljen konec »šihta«. Doma 
rad pomaga očetu pri ob-
delavi lesa, saj se pri tem 
sprosti in si nabere energi-
je za nov dan.
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 îMATEJU HOSNARJU, TALILCU OPERATERJU PRI EPŽ 

Je mlad, zagnan operater EPŽ-naprav in vodja izmene. Od starejših sodelavcev 
je hitro sprejemal znanja, kar smo opazili v obratu in mu omogočili ustrezna 
napredovanja. Zasluži si pohvalo za trud in vestno delo.

 î Z GLAVO IN SRCEM NA PRAVEM MESTU 
V četrtek, 4. oktobra, je zagorelo na peči UHP v Jeklarni. Požar je pogasila 
intervencijska enota Koroškega gasilskega zavoda, za popravilo velike poškodbe pa je 
bil takoj vzpostavljen tim sodelavcev in zunanjih izvajalcev. 

Miloš Dretnik, strokovni delavec
»Ognja me je strah. Kot otrok sem hodil mimo ravnokar 
pogorele hiše. S pogorišča se je še kadil dim, videl sem 
ožgano tramovje in ostanke poškodovanega zidovja. Še 
sedaj imam to sliko pred očmi. Med sodelavci se mi zdita 
pomembni ozaveščenost in pazljivost. Večina meni, da 
‘se pa tako ali tako ne more nič kaj zgoditi’. Predlagam, 
da si zaposleni večkrat pogledajo Izvleček iz požarnega 
reda, ki je izobešen po vseh objektih.« 

joze.apat@metalravne.com

Rahela Rodošek Strahovnik, ekologinja
»Ne bi bilo slabo, če bi bila vaja tudi v kakšnem drugem me-
secu. Oktober je mesec požarne varnosti, in takrat požarno 
vajo pričakuješ. Osebno vidim veliko razliko, če opazuješ 
ogenj, ki dela škodo ali streže po življenju, ali če se ozreš 
v plamen, ki ti doma iz kamina daje občutek domačnosti. 
S prvim se še nisem srečala in upam, da se tudi nikoli ne 
bom. Drugi pa je v mrzlih dneh stalnica vsakega večera.«

Kristijan Plesnik, Energetika
»Ogenj že od pradavnine fascinira in navdušuje človeka. 
Uporaba in obvladovanje ognja sta prav gotovo eno najpo-
membnejših človekovih odkritij. Požarne vaje so vsekakor 
koristne, namenjene usposabljanju, kako se ob požaru ob-
našati. Osebno sem se s požarom že srečal; pomembno 
je, da se zavedaš, kako obvarovati sebe in druge. Glede na 
to, da je upravna zgradba nekoliko višja, bi v vaje morda 
vključili še prikaz reševanja z lestvijo.«

 î OGENJ – NAŠ PRIJATELJ ALI SOVRAŽNIK? 
Prometej je bogovom ukradel ogenj in ga prinesel ljudem. Zato je umrl 
mučeniške smrti. Glede na to, kako uporabljamo ogenj, so mogoče 
imeli bogovi prav. Z ognjem pridobimo iz zemlje kovino, z ognjem pa 
tudi uničujemo planet. Kako na ogenj gledajo naši sodelavci, v anketi. 

Dokazali smo, da smo usposobljeni za  
najzahtevnejša dela, kjer koli in kadar koli.

Zahvala in čestitke 
našim sodelavcem iz 
elektro vzdrževanja 
Jeklarne in 
Kovačnice, 
industrijske 
elektronike, strojnega 
vzdrževanja, termo 
regulacij, sodelavcem 
iz Jeklarne in vsem 
drugim, ki ste 
prispevali k uspešni 
sanaciji po požaru. 


