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 Iz rubrike To smo mi: 
ponosni na pretečene 
kilometre Ljubljanskega 
maratona in na zbrana 
dobrodelna sredstva.

Po prejetju dopisa sindikatov s pobudo za skupni sestanek 
in s šestimi zaključki protestnega shoda sindikata SKEI 
na Ravnah na Koroškem, ki je bil 25. oktobra 2018, smo 
v SIJ Metalu Ravne predstavnike sindikata SKEI, vključno 
z njihovim regijskim predsednikom, povabili na sestanek.  

Sindikatom smo predstavili mnoge aktivnosti, ki smo 
jih v družbi letos izvedli na področju nagrajevanja zapo-
slenih, vključno z uvedbo variabilnega nagrajevanja, iz-
vedenimi napredovanji in izboljševanjem delovnih razmer. 
Na podlagi teh ukrepov in povišanega števila zaposlenih 
smo maso plač letos povečali za 2,1 milijona evrov, kar je 
največ v nekaj zadnjih letih.

Skupaj smo ugotovili, da SIJ Metal Ravne večino zah-
tev sindikatov izpolnjuje, nerešene pa bomo sistematično 
uredili z uvedbo novega plačnega sistema. Cilji sodobnega 
plačnega sistema – aktivnosti za njegovo vzpostavitev v 
družbi že potekajo – so transparentnost in pravičnost ter 
ustrezno motiviranje zaposlenih. 

Namesto kratkoročnih ukrepov, kot jih predlagajo sin-
dikati, si v SIJ Metalu Ravne prizadevamo za sistemske in 
dolgoročno naravnane rešitve za vse odprte zadeve. Pri-
čakujemo konstruktiven dialog in rešitve v okvirih, ki jih 
dajejo možnosti poslovanja naše družbe.

monika.zvikart@metalravne.com

Sodelavci Skupine SIJ smo konec oktobra tekli na 23. 
Ljubljanskem maratonu. Kljub dežju smo z jekleno vo-
ljo premagali skupno 948,5 kilometra, predvsem pa 
zmagali vsak v svoji tekmi. Naši koraki niso bili zaman 
– v akciji Delamo korake za male junake smo namreč 
za vsak pretečeni kilometer tri evre podarili otrokom 
iz vrtcev in osnovne šole s prilagojenim programom 
na Ravnah na Koroškem, Jesenicah in v Ljubljani. 

 
Mali junaki Osnovne šole Juričevega Drejčka – njim smo 
na Koroškem namenili zbrana sredstva – so nas tudi tokrat 
pričakali s pesmicami, polnimi hvaležnosti in drobnih nas-
vetov o prijateljstvu, vztrajnosti in o tem, kako pomembno 
je, da imaš nekoga, na katerega se lahko zaneseš. 

Povsod, tako pri teku kot tudi v šoli in vsakdanjem živ-
ljenju, je pomembno, da imamo svoj cilj vedno pred očmi, 
je poudaril izvršni direktor za finance SIJ Metala Ravne 
Robert Tkalec, ki je učence pozdravil v imenu Skupine 
SIJ. Tekači na Ljubljanskem maratonu so ga imeli. Poleg 
dosege cilja maratona so želeli zbrati čim več sredstev 
zanje, kar jih je še dodatno motiviralo. 

Najhitrejša tekača Skupine SIJ, sodelavca SIJ Me-
tala Ravne, Jan Tretjak na 42 in Emil Zohorović na 21 
kilometrov, sta v imenu vseh koroških tekačev učencem 
podarila bon. Povabila sta jih, naj pridejo kdaj v park, 
kjer mnogi Sijevi sodelavci pogosto tečejo, in se jim prid-

ružijo. S tekom se namreč tkejo tudi nova prijateljstva. 
Vsem tekačem se za prispevek k donaciji skupaj z učenci 
in strokovnimi sodelavci iskreno zahvaljujemo. Hkrati vas 
pa že zdaj vabimo, da se nam prihodnje leto na maratonu 
pridružite v še večjem številu. Vsak korak namreč šteje. 

polona.ahac@ravnesystems.com  
monika.zvikart@metalravne.com
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Glede na stalno pripravljenost za aktiven dialog s predstavniki sindikatov, konstruktivno 
izmenjavo mnenj, ponujene rešitve ter glede na predstavljena dejstva o poslovanju družbe in 
kadrovskih projektih, ki jih aktivno izvajamo, v SIJ Metalu Ravne menimo, da opozorilna stavka  
ni bila potrebna. 

 î NAMESTO INTERESNE STAVKE ZA ČIMPREJŠNJO  
UVEDBO NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA

 î KOROŠKI TEKAČI ZBRALI 1.363 EVROV

monika.zvikart@metalravne.com

ob 17. uri bo v telovadnici OŠ Franja Goloba 
Prevalje otroke naših zaposlenih do starosti 

sedem let obiskal Dedek Mraz. 

12. 12. 2018

imamo v SIJ Metalu Ravne v letošnjem 
šolskem letu, od tega 67 v srednješolskih in 

17 v univerzitetnih programih.

84 ŠTIPENDISTOV 

skupno je na Ljubljanskem maratonu preteklo 
61 sodelavcev Skupine SIJ. Koroški sodelavci so 
zbrali 1.363 evrov, ki smo jih podarili učencem 

OŠ Juričevega Drejčka. 

KILOMETRA948,5

Donacija bo šoli omogočila, da bo otrokom ponudila tudi 
vsebine nadstandardnega programa, kot je letovanje za 
vse učence in učenke.
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 î ČETRTLETNI ZMAGOVALCI CELOTNO  
OCENJEVALNO OBDOBJE BREZ NEZGODE 

Sodelavcem iz Logistike, zmagovalcem tretjega če-
trtletja kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo, 
smo podelili nagrado – jekleno skodelico. Tekmova-
nje nadaljujemo do konca leta, ko bodo razglašeni 
letni zmagovalci s skupno največ zbranimi točkami. 

Tudi tokrat smo podelitev začeli z minuto za varnost, ki 
jo je izvedel delovodja Miran Žlebnik. Preveril je počutje 
sodelavcev, se pogovoril z njimi o nalogah, ki jih čakajo 
v delovnem dnevu, in jim podal napotke za varno delo. 

Zmagovalcem je za uspeh čestital izvršni direktor za 
proizvodnjo Alojz Buhvald. Postavil jih je za vzgled, saj so 
brez nezgode celotno obdobje letošnje kampanje. Na nji-
hovi silhueti je tako šest mesečnih medalj 'nič nezgod'. 

»Brez timskega dela uspeha ne bi mogli doseči,« je 
povedal Sandi Butolen, delovodja v oddelku špedicije. Po-
membno se mu zdi, da vsi sodelavci znajo opravljati svoje 
delo in se trudijo, da ga izvajajo varno, naloga vodij pa je, 
da jim pri tem pomagajo. Prejeta nagrada jim daje dodaten 
zagon. »Tokrat nismo prvič zmagali. Potrudili se bomo, da 
tudi ne zadnjikrat.«

Zbiranje točk se nadaljuje do konca leta, ko bodo so-
delavci z največ zbranimi točkami prejeli denarno nagrado 
v višini zbranih točk. V duhu kampanje pa letos ne bodo 
izostali niti najslabši. Dobili bodo nalogo, da pripravijo načrt 
najnujnejših sprememb za izboljšanje varnosti, in sredstva 
v višini nagrade za zmagovalca. 

monika.zvikart@metalravne.com

 î PROIZVODNJA V OKTOBRU
Mesec oktober je bil v SIJ Metalu Ravne zaznamo-
van s požarom na elektroobločni peči. Takoj smo 
se organizirali za izvedbo popravila in aktivirali 
tako lastne kot tudi zunanje ekipe. Delo v zelo zah-
tevnih razmerah je potekalo optimalno, za kar se 
zahvaljujemo vsem, ki so pri njem sodelovali.

Po ponovnem zagonu je jeklarna delala zelo dobro, saj so 
dosegli najkrajše TAP to TAP čase v tem letu. V drugih ob-
ratih smo prilagodili proizvodnjo delu jeklarne. Takoj smo 
začeli tudi dokupovati ingote in koristiti medfazne zaloge, 
te aktivnosti so vsaj delno ublažile velik izpad v jeklarni. 
Tudi na tem področju so ekipe svoje delo opravile odlično. 
Kljub vsem tem akcijam smo zaostali za planom odpreme, 
je bil pa ta zaostanek manjši, kot smo prvotno ocenili. 

Tako lahko ocenimo, da je bil mesec v težki situaciji 
dobro izpeljan, bo pa treba do konca leta vsaj delno nado-
mestiti izpad proizvodnje, ki je nastal oktobra. 

Pri neuspeli proizvodnji je bil oktober povprečen me-
sec. Še naprej moramo vlagati veliko truda v sistematično 
zmanjševanje napak, ki privedejo do neuspele proizvodnje. 

alojz.buhvald@metalravne.com

 î ŠTIPENDISTI,  
DOBRODOŠLI MED NAMI!

Na tradicionalnem sprejemu smo zaželeli dobrodo-
šlico novim štipendistom SIJ Metala Ravne iz Sre-
dnje šole Ravne. Največ med njimi jih je iz tretje ge-
neracije dijakov iz programa metalurškega tehnika.

V letošnjem šolskem letu se je 58 štipendistom SIJ Meta-
la Ravne pridružilo 26 novih: 23 jih je dijakov Srednje šole 
Ravne, trije pa so študentje. Zanje smo tudi letos pripravili 
sprejem v SIJ Izobraževalnem centru, s katerim smo jih 
simbolično sprejeli medse. 

Štipendiste je pozdravil glavni direktor SIJ Metala Ravne 
Andrej Gradišnik. Predstavil jim je Skupino SIJ in SIJ Metal 
Ravne, v katerem bodo v času šolanja opravljali obvezno 
praktično usposabljanje, tu pa jih čaka tudi zaposlitev. V 
zadnjem obdobju smo v družbi veliko investirali v sodob-
no opremo, ki pa dobi svojo pravo uporabno vrednost le z 
znanjem. Štipendistom je zaželel veliko uspeha pri učenju. 

Spodbudne besede jim je namenila tudi ravnateljica 
Ivanka Stopar. V podpori, ki jo štipendistom nudita šola 
in družba SIJ Metal Ravne, vidi pravo formulo do sreče, ki 
vodi tudi skozi izbrani poklic. 

Štipendiranje je del projekta Regijska štipendijska she-
ma in je sofinancirano iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada, ki ga izvaja RRA Koroška preko MDDSZ.

monika.zvikart@metalravne.com

irena.praznik@metalravne.comIskreno čestitamo!

z nami že ... oktober 2018

10 let: ANDREJ JEHART, BLAŽ STRMČNIK, MATJAŽ LAKOVNIK iz Valjarskega programa, STANKO MOZGAN iz 
Vzdrževanja, ALEKSANDER GRUBER iz Razvoja in kontrole in MARTIN REPAS iz Računovodstva. | 30 let: SAŠO 
OMERZEL in MATJAŽ SMOLAK iz Valjarskega programa. | 40 let: JOŽE KARNIČNIK iz Valjarskega programa.

Sodelavci iz 
Logistike SIJ 
Metala Ravne 
poudarjajo, da je 
dosežen rezultat 
plod timskega 
dela – zavedanja 
varnosti vsakega 
zaposlenega 
vsak dan.

IZ RODA
V ROD

zaposlene v Skupini SIJ,
v družbah SIJ Metal Ravne,  
SIJ Ravne Systems, SIJ Acroni, SIJ SUZ,  
SIJ Elektrode Jesenice in SIJ ZIP center, 
ki imate vsaj še dva sorodnika 
(očeta, mamo, brata, sestro, stare starše, 
zakonskega oziroma zunajzakonskega 
partnerja ali otroke), 
zdaj ali v preteklosti zaposlena  
v družbah Skupine SIJ  
ali njenih predhodnicah,
ter ste pripravljeni z nami deliti 
železarsko zgodbo svoje družine,
spomine, anekdote in izkušnje,  
povezane z železarskim delom in uspehi.

K sodelovanju vabimo družine, 
ki že več generacij ustvarjate 
železarsko tradicijo na Ravnah 
na Koroškem ali Jesenicah: 

Kako sodelujete?
 � V tabelo na letaku, ki je priložen 

današnjemu internemu časopisu, 
vpišite osebne podatke svojih 
sorodnikov in podpišite soglasje za 
uporabo osebnih podatkov znotraj 
Skupine SIJ za namen projekta Iz 
roda v rod. 

 � Priložite dokazila o zaposlitvah svojih 
sorodnikov, če razpolagate z njimi 
(npr. priznanja ob delovnem jubileju, 
odhodu v pokoj, delovna knjiga in 
podobno …). 

 � Izpolnjen obrazec oddajte v 
tajništvo, v kadrovsko službo 
 ali v skrinjice za inovativne 
predloge do 20. decembra 2018.

Na podlagi prijav bomo v vsaki družbi 
izbrali in predstavili družine z najdaljšo 
železarsko tradicijo 
 � v družbah SIJ Metal Ravne in 

SIJ Acroni do pet družin,
 � v družbi SIJ Ravne Systems do tri družine,
 � v družbah SIJ SUZ, SIJ Elektrode Jesenice 

in SIJ ZIP center do dve družini.

Družinska tradicija bo predstavljena v 
internih medijih Skupine SIJ. 
Družinski člani bodo simbolično 
nagrajeni na Sijevem dnevu.

Zaupajte nam svojo zgodbo!

Med novimi štipendisti SIJ Metala Ravne so najštevilnejši 
dijaki prvega letnika tretje generacije prihodnjih metalurških 
tehnikov. Med 17 vpisanimi dijaki je 15 naših štipendistov. 



vrstice za varnost in zdravje

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

trendi

 î POSTALI SMO  
POTRJENI DOBAVITELJ ŠKODE JS

Oktobra smo v SIJ Metalu Ravne uspešno opravili presojo 
kupca Škoda JS a.s. iz Plzna. S tem smo uvrščeni na njegovo 
listo potrjenih dobaviteljev za proizvodnjo in dobavo kovanih 
in valjanih polproizvodov, vključno z zahtevami za projekte v 
jedrski industriji, za kar nam je bil tudi izdan certifikat. 

Presoja, ki je potekala v družbi SIJ Metal Ravne, je bila zelo zahtevna in je 
vključevala zahteve standarda ISO 9001:2015 in zahteve češkega držav-
nega urada za jedrsko varnost. Zajemala je celoten proces od prejema pov-
praševanja, obravnave in usklajevanja kupčevih zahtev, izdelave ponudbe, 

obdelave in potrjevanja naročila, 
planiranja realizacije proizvoda, 
zagotavljanja virov (nabava, kadri 
…), realizacije proizvoda, zago-
tavljanja in obvladovanja kakovo-
sti, izvajanja kontrolnega plana 
ter vzdrževanja strojev, naprav in 
infrastrukture. Pri presoji ni bilo 
ugotovljenih neskladnosti. 

Hvala vsem, ki ste sodelo-
vali v pripravi na presojo in med 
samo izvedbo ter s svojim delom 
in odnosom do celovitega obvla-
dovanja sistema zagotavljanja 
kakovosti zagotovili, da je bila 
uspešna.

brane.kecek@metalravne.com

ŠKODA JS A.S. 

• SPLET: www.skoda-js.cz
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1999 v tej obliki
• LOKACIJA: Plzen, Češka
• DEJAVNOST: proizvajalec izdelkov in storitev za 

jedrske elektrarne
• CILJ: ostati pomemben proizvajalec še naprej

ŠKODA JS iz Češke je dolgoletni zanesljiv doba-
vitelj tehnologij za jedrsko industrijo. V zadnjih 
šestdesetih letih je sodelovala pri izgradnji jedr-
skih elektrarn ne le na Češkem in Slovaškem, tem-
več tudi na Madžarskem, v Bolgariji in Nemčiji.

Glavne poslovne dejavnosti podjetja so inženiring, 
proizvodnja komponent in zagotavljanje storitev za jedrske 
elektrarne. Je del ruske skupine OMZ.

Zgodovina podjetja sega v leto 1859, ko je bila usta-
novljena Škoda. Leta 1956 so se začele njihove aktivnosti 
v jedrski industriji, leta 1957 so že sodelovali pri izgradnji 
jedrske elektrarne na Slovaškem.

Od leta 1965 do leta 1993 je ŠKODA JS a.s. proizvedla 
in dobavila skupno 24 reaktorjev.

Razvijajo, izdelujejo in dobavljajo različne vrste opreme 
za jedrske elektrarne, kot so notranji reaktorji, mehanizmi 

pogonskih krmilnih drogov, prehodi hermetičnih kablov, 
kompaktni nosilci za skladiščenje izrabljenega goriva, tran-
sportne in skladiščne posode za izrabljeno jedrsko gori-
vo, in druge dele. Skrbijo za zanesljivo in varno delovanje 
jedrskih elektrarn.

S podjetjem smo stopili v stik na priporočilo našega 
dobavitelja ingotov iz Češke, ki tudi sodeluje z njimi. Ker 
potrebujejo kovane in valjane izdelke iz nerjavnih jekel za 
remonte jedrskih elektrarn, smo glede na naše proizvodne 
zmogljivosti bili primeren dobavitelj za ta sektor industrije. 

Oktobra so pri nas opravili presojo. Bila je uspešna, s 
čimer je SIJ Metal Ravne postal kvalificiran proizvajalec in 
dobavitelj kovanih in valjanih izdelkov po zahtevah družbe 
Škoda JS za jedrsko industrijo.

vesna.pevec@metalravne.com

 î NAŠE JEKLO TUDI V JEDRSKIH ELEKTRARNAH

Pridobljen certifikat potrjuje, da je 
SIJ Metal Ravne uvrščen na listo 
potrjenih dobaviteljev Škode JS, ki 
jo predstavljamo v tokratni rubriki 
Usmerjeni h kupcu. 

 î SPLETNA APLIKACIJA MINUTA ZA VARNOST
Varnost in zdravje pri delu imata visoko 
prioriteto, zato si moramo nenehno 
prizadevati za izboljševanje stanja in 
rezultatov na tem področju – delo brez 
nezgod. Za dosego tega cilja so preventivne 
aktivnosti in zgodnje odkrivanje 
potencialnih nevarnosti ključnega pomena. 

Novembra smo v vseh družbah Skupine SIJ iz-
vedli izobraževanje o aplikaciji Minuta za varnost. 
Glavni poudarek je bil na prikazu uporabe aplika-
cije in razlagi, kakšne koristi prinaša zaposlenim 
oziroma podjetju. 

Skratka, želimo dvigniti ozaveščenost zaposle-
nih in nadrejenih, vzpostaviti učinkovitejši nadzor 
in dosledno izvajanje navodil in ukrepov za za-
gotavljanje varnosti in zdravja pri delu, obenem 
pa slišati pobude sodelavcev, jih spodbujati in se 
nanje odzivati. Komunikacija mora potekati obo-
jestransko, tudi od spodaj navzgor in ne samo od 
zgoraj navzdol. Prav to omogoča aplikacija Minuta 

za varnost. Beleženje izvedenih minut za varnost 
v elektronski aplikaciji prinaša več možnosti za 
nadzor, analize in podajanje ukrepov za odpravo 
neskladnosti, za kar je odgovorno vodstvo. Namen 
aplikacije Minuta za varnost je, da zaposleni podajo 
predloge za odpravo tistih neskladnosti, ki jih sami 
najbolje poznajo.

Minuta za varnost bo zagotovo pripomogla k 
dvigu varnostne kulture, ta pa omogoča hitrejše 
izboljšave varnosti in zdravja pri delu, med drugim 
zmanjšanje števila nezgod pri delu, stroškovno 
učinkovite rešitve in višjo produktivnost ter po-
sledično zmanjšanje števila regresnih zahtevkov. 
Vse to zagotovo privede do zmanjšanja odsotnosti 
z dela in boljšega nadzora nad tveganji na delov-
nem mestu. 

Aplikacija bo od 1. 12. 2018 objavljena na intra-
netu (v rubriki Poročila), po mesecu dni prehod-
nega obdobja pa bo s 1. 1. 2019 obvezna njena 
dosledna uporaba.

adis.medic@acroni.si

Ob predstavitvi nove aplikacije smo našim
sodelavcem pojasnili, zakaj je minuta za
varnost tako zelo pomembna.

 î ZAVEZANI K TRAJNOSTNEMU 
RAZVOJU

71 jeklarskih družb globalnega pomena, med njimi 
tudi Skupina SIJ, smo pri Svetovnem združenju jek-
larjev 22. novembra 2018 podpisali Listino trajno-
stnega razvoja. S tem smo potrdili zavezo za delova-
nje po sedmih načelih trajnostnega razvoja jeklarske 
industrije, ki so usklajena s 17 splošnimi cilji Organi-
zacije združenih narodov o trajnostnem razvoju.

Jeklarstvo je ena strateško najbolj pomembnih proizvodnih 
panog, saj neposredno vpliva na gospodarski, družbeni in 
okoljski svetovni razvoj. V Skupini SIJ se zavedamo, da 
jeklarska industrija s svojo konkurenčnostjo in trajno na-
ravnanostjo neposredno in močno učinkuje tudi na razvoj 

regij oziroma lokalnih skupnosti, v katerih delamo in živimo.  
Trajnostno naravnanost v Skupini SIJ izkazujemo skozi 
vertikalno integracijo in z delovanjem po načelih krožne-
ga gospodarstva ter z zniževanjem porabe naravnih virov. 
Iz stranskih proizvodov, ki nastajajo pri proizvodnji jekla, 
ustvarjamo nove proizvode, odvečno toploto, ki prav tako 
nastaja pri proizvodnji jekla, pa oddajamo v omrežje daljin-
skega ogrevanja, za ogrevanje mesta Ravne na Koroškem. 
Ob vsem tem skrbimo za zagotavljanje varnih delovnih 
razmer za zaposlene. Lokalnemu okolju, ki omogoča naše 
delovanje, vračamo tudi s sponzoriranjem profesionalnega 
in rekreativnega športa v okviru projekta »Jeklena volja« 
ter z drugimi družbeno koristnimi aktivnostmi, kot je dan 
sodelovanja z lokalno skupnostjo. 

Trajnostne poslovne prakse so nepogrešljivi del vsa-
kodnevnih aktivnosti Skupine SIJ za doseganje poslovne 

odličnosti, odgovornosti do zaposlenih in do družbenega 
okolja ter skrbi za okolje, s katerimi izpolnjujemo in prese-
gamo zahteve in pričakovanja naših deležnikov.

sara.wagner@sij.si

Skupnosti po vsej 
Sloveniji opremljamo 
s športnimi poligoni 
za vadbo na prostem, 
izdelanimi iz jekla, s 
čimer širimo zaveda-
nje o prisotnosti jekla 
kot trajnostnega, vse-
stransko uporabnega 
materiala.
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

 î V CILJ MORAŠ VERJETI

Za dosego pametno 
odmerjenega cilja sta 
najpomembnejši prava 
motivacija in vera, da 
zmoremo preseči 
tudi največje ovire 
na poti.

Ljudje si nenehno postavljamo cilje, majhne in večje, kratkoročne ali bolj 
dolgoročne. S tem dobi naše delovanje smisel in motivacijo, ki nas poga-
nja iz dneva v dan. 

Za leto 2018 sem si postavil cilj odteči maraton najbolje doslej – pribli-
žati se času treh ur. Priprave na Berlinski maraton sem začel po maratonu 
novembra lani. Najprej z analizo preteklega rezultata, iskanjem rezerv in 
postavitvijo cilja. Cilj sem ozavestil. Prav pri vsakem od milijon in pol prete-
čenih korakov na poti do Berlina sem globoko v sebi verjel, da mi bo uspelo. 
Pot je bila dolgotrajna in zahtevna, a cilja nisem nikoli izpustil izpred oči. 
Zastavljeno sem septembra izpolnil. Hote ali nehote sem pri tem upošteval 
metodo S.M.A.R.T. Cilj je bil Specifičen, Motivirajoč, dosegljiv 
(Achievable), Realen in časovno opredeljen (Time limited). 

Teh pet črk je bistvo določanja ciljev, h katerim mora 
stremeti tudi podjetje. Vedno nam ne uspe, in takrat je čas 
za razmislek o ciljih, ki so nam v danih okvirih dosegljivi 
in ne presegajo naše zmožnosti ter tako ne uničijo motiva-
cije. Bodimo pri ciljih pametni, tako zasebno kot poslovno. 

Robert Tkalec,  
izvršni direktor za finance

NAJVEČJI DOSEŽEK
»Osvojen vrh 4.810-metrskega Mont Blanca letos septembra.«

anita.mlakar@metalravne.com

PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI
»Timsko delo, zdrav odnos in lojalnost.«

HOBI, BREZ KATEREGA NE MORE
»Vsekakor tek.«

Jan, metalurg, ki je šest let naš sodelavec, se 
sam opiše kot humorist in vedno pripravljen 
na akcijo. Je član vaške skupnosti Strojna, 
tuje mu ni niti delo doma na kmetiji. Poleg 
vseh obveznosti doma in na delovnem mestu 
se je odločil, da konča srednješolski program 
metalurškega tehnika, za katerega mu izobra-
ževanje omogoča SIJ Metal Ravne. Zasvojen 
in predan je športu, brez katerega si življenja 
ne zna predstavljati. Tek, hoja v planine, ko-
lesarjenje so njegov vsakdan. Skok po 'šihtu' 
na Peco ali Uršljo mu je sprostitev. Ultra gorski 
maraton v Vipavski dolini dolžine 106 km v 15 
urah pa je bil večji zalogaj, saj zahteva izjemno 
disciplino in pripravljenost. 

Na letošnjem Ljubljanskem maratonu je 
Jan tekel v Sijevi ekipi in bil najhitrejši Sijev 
tekač, 42 kilometrov je pretekel v času 2:55:48 
in na cilj pritekel kot 54. Udeležba na letošnjem 
maratonu pa je imela tudi zanj še poseben 
pomen, saj je s svojimi koraki pomagal zbirati 
sredstva za male junake. 

3 dejstva o
 î JANU TRETJAKU, kovaču I

Odgovoren, zanesljiv, predan delu, športu in družini. Štiriizmenski ciklus v težki 
kovačnici mu ne predstavlja ovir za vse aktivnosti, ki jih počne ob delu, saj na 'šiht' 
rad hodi, ker so sodelavci na izmeni med seboj povezani kot 'kovaška' družina.

Tečemo za svojo dušo. Za dosego lastnega cilja. Ob misli, da s 
tem pomagamo tudi drugim, pa so kilometri lažji.

Odkrito tudi priznajo, da pot do cilja ni vedno lahka. V trenutku, ko so 'noge že mehke', pred 
tabo pa še kar nekaj kilometrov, je odločilna pozitivna motivacija: Ja, zmorem!

Pri teku pridobljena fizična in psihična kondicija jim pomaga pri premagovanju vsakodnevnih 
naporov, tako v službi kot tudi doma. Zato vas vabijo, da se jim pridružite!

monika.zvikart@metalravne.com

Za svoj cilj so si postavili, da bodo tekli na letošnjem Ljubljanskem maratonu. Na 42, 21 ali na 10 
kilometrov. 

Zavedajo se, da nobenega cilja ni mogoče doseči brez truda. Zato so se vsi lotili treninga. Ne-
katerim je tek že vsakdanja rutina, drugi so se za Ljubljanski maraton teku v tem obdobju malo bolj 
posvetili. Nekaj se jih je pridružilo tudi skupnim treningom sodelavcev Skupine SIJ. 

Jan, Emil, Boris, Miran, Brigita, Katja, Rok, Aleš, Rihard, Brane in Majda so naši 
sodelavci. V službi opravljajo različne naloge v proizvodnji, laboratoriju in v pisarni. 
Po službi pa jih druži veselje do teka. 

Tekači SIJ Metala 
Ravne, ki so s kilometri 
zbirali dobrodelna 
sredstva: 42 km: 
Jan Tretjak; 21 km: 
Emil Zohorović, Boris 
Gnamuš, Miran Čevnik, 
Miran Kopmajer, Brigita 
Rataj, Katja Cvilak 
in Rok Gorenšek; 10 
km: Rok Felkar, Aleš 
Šuler, Rihard Lajbaher, 
Brane Keček in Majda 
Vravnik. 

 î TEK: SPROSTITEV, STIK Z NARAVO, SPOZNAVANJE SA-
MEGA SEBE IN DRUŽENJE S PRIJATELJI. PRIPOROČAMO!

Matic Petrič, dijak 1. letnika  
programa oblikovalec kovin-orodjar: 
»Veseli me delo s kovino, zato sem se odločil, da se 
vpišem na Srednjo šolo Ravne v program oblikovalca 
kovin. Poklic me zelo veseli. Vesel sem tudi štipendije, 
vedno premislim, za kaj jo porabim. Del je prihranim, 
del pa namenim tudi za sprotne stroške, na primer 
za malico.« 

monika.zvikart@metalravne.com

Veronika Adam, dijakinja 1. letnika  
programa metalurški tehnik: 
»Veselita me kemija in fizika, zato se mi je program 
metalurškega tehnika zdel zelo zanimiv. Seveda pa 
me je k vpisu spodbudila tudi štipendija. Če mi bo šlo 
dobro v šoli, razmišljam o nadaljnjem študiju, če ne, 
imam 'šiht' zagotovljen.«

Miha Pačnik, dijak 1. letnika  
programa metalurški tehnik: 
»Za program metalurškega tehnika sem se odločil, 
ker me takšno delo zanima in ker imam zagotovljeno 
službo. Štipendija pa je seveda dodaten bonus. Za 
zdaj mi gre v šoli odlično, sošolci so 'fajn', ocene pa 
so tudi dobre.«

Na sprejemu, ki smo ga pripravili za nove štipendiste, smo te 
vprašali, kaj jih je vodilo k vpisu na Srednjo šolo Ravne in kakšno 
težo je pri njihovi odločitvi imela štipendija.

 î VESELI ŠTIPENDIJE IN  
ZAGOTOVLJENE SLUŽBE


