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 Iz rubrike To smo mi: 
sodelavci EPŽ smo si 
med sabo različni, a se 
zelo dobro razumemo, 
zato je delo dobro 
opravljeno.

Več o Strateški konferenci si preberite v rubriki Trendi na 4. strani tokratnega internega časopisa in v aktualni številki revije SIJ.

Pika Nogavička, najbolj zabavna, najbolj navihana 
in najmočnejša punca na svetu, ki je vedno polna 
novih idej in domislic, je napisala pismo Dedku 
Mrazu. Zapisala je vseh svojih tristo petinpetdeset 
tisoč želja. A kaj, ko Dedkov škrat tako dolgega 
seznama ni hotel odnesti Dedku Mrazu. 

Skupaj s Piko Nogavičko smo tudi tokrat, kot vedno, s pesmi-
jo in plesom rešili to zagato. Dedek Mraz je tako z zvrhanim 
košem daril obdaril tudi vse otroke zaposlenih iz koroških 
družb Skupine SIJ, ki so ga že nestrpno pričakovali. 

monika.zvikart@metalravne.com

monika.zvikart@metalravne.com
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Na 4. Strateški konferenci Skupine SIJ, ki je potekala 5. in 6. decembra v Laškem, smo skozi 
predstavitve različnih dobrih praks spoznavali zelo konkretno temo – uglaševanje procesov 
in ljudi in se na delavnicah preizkušali v tej spretnosti.

 î NA STRATEŠKI KONFERENCI SKUPINE SIJ  
O UGLAŠENOSTI PROCESOV IN LJUDI

 î DEDEK MRAZ JE OBISKAL PIKO NOGAVIČKO IN NAS

monika.zvikart@metalravne.com

so do 17. decembra 2018 proizvedli v oddelku 
EPŽ v jeklarni. S tem so presegli proizvodnjo 

v letu 2017, ki je znašala 8.964 ton, in presegli 
proizvodni plan za letošnje leto.

TON EPŽ- 
-INGOTOV8.985

vodimo v registru SIJ Metala Ravne. Njihov 
popis in dejansko stanje vsako leto preverijo 
inventurne komisije. Tudi letos so že na delu. 

OSNOVNIH 
SREDSTEV8.687

sodelavcev SIJ Metala Ravne, starih do  
sedem let, je tudi letos razveselil Dedek Mraz. 

OTROK287 

Sodelavci Skupine SIJ so se na delavnici  
spoprijeli s konkretnimi izzivi naših družb. 

Uprava Skupine SIJ je z zanimanjem  
prisluhnila idejam sodelavcev.
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!
irena.praznik@metalravne.com

40 let: ROBERT FERLEŽ iz Razvoja in kontrole in DRAGO VERČKO iz Logistike.

z nami že ... november 2018

 î PROIZVODNJA V NOVEMBRU
S proizvodnjo v mesecu novembru v SIJ Metalu 
Ravne ne moremo biti zadovoljni. Za planom 
proizvodnje smo zaostali v vseh obratih.

Smo pa novembra v Valjarskem programu odpremili več 
kot lani. To je zelo pomembno, saj moramo upravičiti novo 
naložbo v peč Ebner. Zadovoljni smo z obratovanjem nove 
peči, saj daje konkretne rezultate. 

Novembra smo dosegli rekordno proizvodnjo na težki 
progi, zvaljali smo več kot 5.700 ton materiala. 

V Kovaškem programu se že nekaj časa soočamo s po-
manjkanjem naročil, predvsem na področju žarjenih izdel-
kov. Posledica je preveč zasedena proizvodnja s poboljšani-
mi izdelki, kjer pa imamo omejitev pri kapacitetah. Z vidika 
neuspele proizvodnje je bil november povprečen mesec. 

Zaključuje se zadnji mesec tega leta in če bomo do-
segli plan, bomo letos spet proizvedli nekoliko več kot lani. 

alojz.buhvald@metalravne.com

 î KNJIŽNI KLUB SIJ VABI K BRA-
NJU: DRUGA STRAN STRESA

Ves čas poslušamo in beremo, da stres škoduje 
zdravju, povzroča nespečnost ter vpliva na nasta-
nek bolezni srca. Kaj pa, če bi vam nekdo povedal, 
da to drži tudi zato, ker temu brezpogojno verja-
mete? Kaj če bi vam nekdo znanstveno utemeljil, 
da bi lahko že sprememba vašega prepričanja o 
učinkih stresa močno vplivala tudi na vaše zdravje, 
srečo in osebno uspešnost? 

Priznana ameriška psiho-
loginja dr. Kelly McGoni-
gal je pozornost nameni-
la raziskovanju drugačne 
perspektive stresa, svoje 
izsledke pa predstavlja v 
tej knjigi. Vsakodnevnemu 
stresu seveda ne moremo 
ubežati ali ga kar tako izni-
čiti, vendar pa avtorica trdi, 
da ga lahko preobrazimo na 
načine, ki nam bodo celo 

koristili. V knjigi nam naniza najnovejša znanstvena dog-
nanja o stresu in njegovem dometu ter s številnimi primeri 
iz resničnega življenja pojasni njegovo večplastnost. Stres 
po njenem lahko jemljemo tudi kot priložnost za osebno-
stno rast in razvoj. 

Druga stran stresa ni knjiga o tem, kako se stresa v 
življenju znebiti, temveč o tem, kako se izogniti temu, da 
bi se zaradi stresa še dodatno obremenjevali.
Vir: Kelly McGonigal, Druga stran stresa

monika.zvikart@metalravne.com

 î ŠPORTNE ŠTIPENDIJE ZA 
OTROKE ZAPOSLENIH V 
SKUPINI SIJ

Olimpijski komite Slovenije (OKS) in SIJ d.d. 
v letošnjem šolskem letu podeljujeta do štiri 
štipendije za športnike, otroke zaposlenih v 
družbah Skupine SIJ. Najlepše vabljeni, da oddate 
vlogo – prijave so mogoče do 15. januarja 2019.

V Skupini SIJ cenimo jekleno voljo naših športnikov na na-
cionalni in lokalni ravni ter podpiramo prizadevanja mladih 
športnih upov, otrok naših zaposlenih, zato v letošnjem 
šolskem letu zanje v sodelovanju z OKS razpisujemo šti-
pendije. Višina štipendije znaša 120 evrov na mesec za 
celo šolsko leto, kar pomeni, da bo izbranim štipendistom 
štipendija izplačana tudi za nazaj, glede na to, da bodo 
štipendije podeljene v začetku leta 2019. 

Vlogo za štipendijo dobite v tajništvu vašega programa. 
Posredujte jo v zaprti kuverti do vključno 15. januarja 2019 
na naslov: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih 
zvez, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, s pripisom: 
»Razpis za štipendije – Skupina SIJ«.

Informacije o pogojih in kriterijih za prijavo so objavljene 
tudi na oglasnih deskah in intranetu. 

irena.kolenc@acroni.si

 î 16. TRADICIONALNI SIJ 
METALOV TURNIR V MALEM 
NOGOMETU DOBIL NOVE 
ZMAGOVALCE

Kot veleva tradicija, smo tudi letos pripravili 
nogometni turnir za zaposlene na t. i. ZGO Ravne. 
Turnir je minil v športnem in sproščenem duhu, 
igralci so dosegli 55 zadetkov ter dokazali, da 
znajo biti borbeni tudi na športnem področju.

Na turnir se je prijavilo devet ekip, v boje pa se jih je podalo 
osem, saj se je morala ekipa Jeklarne SIJ Metala Ravne 
zaradi delovne obveze, vezane na potrebe po jeklu, sode-
lovanju odpovedati. 

Največ sodelujočih ekip je bilo iz SIJ Metala Ravne, 
sodelovale so ekipe Kovačnica 1, Kovačnica 2, Valjarna, 
Adjustaža in Mok. Priključile so se tudi ekipe SIJ Ravne 
Systems, Zollern in ekipa štipendistov SIJ Metala, slednja 
letos prvič.

Zmago je letos odnesla ekipa SIJ Ravne Systems, ki je 
v napetem finalu in po streljanju šestmetrovk premagala 
ekipo Kovačnica 1. Tretje mesto je osvojila ekipa Valjarna. 

Za najboljšega strelca je nagrado prejel Davorin Ferlež iz 
Kovačnice 1, naj vratar je postal Jure Uršnik iz Valjarne. Pri-
znanje za ferplej je prejela ekipa nogometašev Kovačnice 1. 

Zahvaljujemo se SIJ Metalu Ravne za finančno podporo, 
izvršnemu direktorju za proizvodnjo Alojzu Buhvaldu pa za 
spodbudne besede in podelitev priznanj.

damjan.kalcic@metalravne.com

Za vse 
zaposlene,  
študente in 

štipendiste v  
Skupini SIJ

Ekipa 
Kovačnica 
1 je osvojila 
drugo mesto 
in nagrado za 
ferplej.

ZIMSKE IGRE
3. SIJ}VABLJENIna

Športno razpoloženi, nabrusite 
smučke in deske ter se prijavite na

SMUČARSKO IN
DESKARSKO TEKMO

SANKANJEVABLJENI  
TUDI NA

PRIJAVE  
(samo za tekmovalce):  

prijavite se na spletni strani:
www.sij-zimskeigre.si/ 

prijava-na-smucarsko-tekmovanje
ali

pa izpolnjeno prijavnico  
oddajte v tajništvu  

vaše družbe.

Sobota, 2. februar 2019,  
ob 10. uri na smučišču Poseka, 

Ravne na Koroškem

Brezplačni avtobusni prevoz  
Jesenice–Ravne na Koroškem–Jesenice

PRIJAVE  
(za vse udeležence, tudi tekmovalce):  

na zimske igre se lahko prijavite
do 25. januarja na

www.sij-zimskeigre.si  
ali pa s prijavnico v tajništvu. 

ZA KLASIČNE BRALCE:
Izvod knjige si lahko izposodite pri Moniki Žvikart 
(upravna stavba, drugo nadstropje, pisarna 217).

ZA E-BRALCE:
Na Yammerju v Skupini SIJ Knjižni klub vas čaka knjiga 
Druga stran stresa v e-obliki https://bit.ly/2SjzJ0a.



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

Za letos predvidena sanacija sanitarij v upravni stavbi  
Valjarne je bila uspešno izvedena. Za ureditev je bilo 
namenjenih približno 20.000 evrov.

V SIJ Metalu Ravne se 
zavedamo, da obstaja 
kar nekaj dotrajanih sa-
nitarnih prostorov, ki jih 
zaposleni vsakodnev-
no uporabljajo. Pristojne 
službe znotraj družbe SIJ 
Metal Ravne delijo enotno 
mnenje, da je treba tovr-
stne dotrajane prostore 
ustrezno urediti, in sicer 
postopoma, oziroma iz-
vedbo načrtovati tako, da 
je ureditev mogoče opra-
viti delno – vsako leto ne-
kaj prostorov. Letos smo 
v okviru investicijske-
ga vzdrževanja sanirali 
ženske in moške sanitarije 

v upravni stavbi valjarne. Dela so se začela z odstranitvijo stenske kera-
mike, rušenjem tlaka, predelnih sten in stavbnega pohištva, nadaljevala 
pa z zidarsko pripravo odprtin za vgradnjo novih oken in vrat. Položene so 
bile stenske in talne keramične ploščice, na novo je bil izdelan cementni 
estrih. Prostori so bili v celoti prepleskani. V okviru ureditve sanitarnih 
prostorov so bile izvedene še nove strojne inštalacije, in sicer vodovod, 
ogrevanje ter prezračevanje. 

vesna.laznik@metalravne.com

 î PRENOVLJENE SANITARIJE V 
UPRAVNI STAVBI VALJARNE

Valji za 
valjanje 
aluminijskih 
plošč.

BRT MACHINERY GROUP 

• SPLET: www.brtgrup.com.tr
• LETO NASTANKA PODJETJA: 2009
• LOKACIJA: Ankara
• DEJAVNOST: proizvodnja industrijske opreme
• CILJ: postati eden vodilnih dobaviteljev te opreme 

v Turčiji in se razširiti s proizvodi na globalni trg

 î VELIK POTENCIAL ZA NAŠE JEKLO V MISTIČNI TURČIJI 
Turško tržno gospodarstvo v veliki meri poganjajo 
industrijski in storitveni sektorji, čeprav 
tradicionalni kmetijski sektor še vedno obsega 
petino delovnih mest. Turčija ima obilo rudnih 
bogastev, a (še) niso dovolj izkoriščena. 

Industrijska proizvodnja ustvarja 31 odstotkov BDP in zapo-
sluje 27 odstotkov delovne sile. Glavni dejavnosti sta sicer 
tekstilna in avtomobilska industrija. Med pomembnejšimi 
panogami pa je tudi jeklarstvo. Turčija namreč s 37,5 mili-
jona tonami proizvedenega jekla v letu 2017 zaseda osmo 
mesto med največjimi državami proizvajalkami jekla. Je-
klo tako obsega 7,3 odstotka celotnega turškega izvoza. 

Podjetje BRT Machinery Group s sedežem v Ankari je 
bilo ustanovljeno leta 2009. Ukvarja se s proizvodnjo valjev 
in valjavske opreme, strojegradnjo, izdelki za rudarstvo in 
energetiko. Njihovi najpomembnejši trgi so Turčija, Iran, 
Irak in Južna Afrika. 

SIJ Metal Ravne je s podjetjem sklenil prvi testni posel, 
in sicer z dobavo valjev 2Cr (valji za valjanje aluminijskih 
plošč) iz jekla blagovne znamke SIHARD 2375.

BRT Machinery Group pomeni potencial za SIJ Metal 
Ravne na področju valjev tudi v prihodnje. Naša prednost 
pred lokalnimi proizvajalci so predvsem visoka kakovost 
jekla, dolgoletne izkušnje in podpora službe R&R. 

vesna.pevec@metalravne.com; 
miran.cevnik@metalravne.com

 î V PRIHODNOSTI ŠE  
BOLJ UGLAŠENI

Na 4. Strateški konferenci Skupine SIJ, ki je potekala 
5. in 6. decembra, smo obravnavali zelo konkretno 
temo – uglaševanje procesov in ljudi znotraj »jeklar-
skega orkestra« Skupine SIJ. Verjamemo, da bomo 
odslej še bolj uglašeni!

Člana uprave Skupine SIJ Igor Malevanov in Viacheslav Kor-
chagin sta nas uvodoma seznanila s preliminarnimi rezultati 
poslovanja Skupine SIJ v letu 2018. Skupina SIJ sicer posluje 
stabilno, vendar imamo še veliko potencialov – ti se skrivajo 
znotraj nas! Aleš Falatov, vodja marketinga Skupine SIJ, je 
predstavil tržne razmere: »Razmere na trgu so dobre, poraba 

jekla v naših ključnih segmentih zmerno narašča in napove-
di so pozitivne tudi za v prihodnje. V letu 2019 pričakujemo 
nadaljevanje rasti porabe jekla tako v svetovnem merilu kot 
tudi na naših nišnih trgih, še posebno v gradbeništvu in stro-
jegradnji, medtem ko se trg avtomobilske industrije umirja. 
Pozorno spremljamo dogajanje v zvezi s tržno negotovostjo, 
povezano s carinskimi vojnami, ter skladno s tem usmerjamo 
in prilagajamo naše prodajne aktivnosti.« Dr. Tadeja Primožič 
Merkač, vodja Laboratorijev SIJ Ravne Systems in preso-
jevalka sistemov vodenja, je podala, da bo v prihodnosti za 
našo skupino usklajeno delovanje izjemnega pomena: »S 
sinhronizacijo sistema vodenja Skupine SIJ bi lahko energijo 
usmerili tja, kjer ustvarjamo denar – h kupcem. Najbolj op-
timalen sistem vodenja Skupine SIJ moramo ustvariti sami, 
njegova pravila pa moramo poznati in živeti vsi zaposleni; 
sistem je treba redno preverjati in ga nadgrajevati.« Zgodbe 

o uspešnem uglaševanju so med drugim prispevali Marko 
Drobnič, predsednik uprave Taluma, Marjana Krajnc, višja 
direktorica operacij in kakovosti Danfoss Trata, ter Sonja 
Klopčič, poslovna svetovalka v naprednih podjetjih.

Odgovore za uglašenost in uspešnost delovanja smo 
iskali na delavnicah, na katerih smo se posvetili trem ključ-
nim temam: dograditev in optimizacija sistema vodenja v 
celotni Skupini SIJ, izboljšava organizacije dela in povečanje 
zavzetosti ljudi za izboljšanje procesov v proizvodnji ter po-
speševanje prodaje orodnih jekel lastne blagovne znamke. 
Skupne rešitve in predloge smo nato predstavili članom upra-
ve Igorju Malevanovu, Viacheslavu Korchaginu in Tiborju Ši-
monki, ki so informacijam z zanimanjem prisluhnili in »ugla-
šeno« sklenili, da bomo najboljše predloge tudi uresničili.

irena.kolenc@acroni.si

Pri več kot 20 odstotkih poškodb pri delu je glavni vzrok  
neustrezna manipulacija s privezovalnimi sredstvi.

Za prenos bremen v proizvodnih procesih 
se v največji meri uporabljajo mostni in 
njim podobni (portalni, konzolni …) žerjavi, 
pri katerih za povezavo tovora z dvižnim 
mehanizmom žerjava uporabljamo razna 
pomožna privezovalna sredstva. Varnost pri 
prenosu je na prvem mestu. 

Prenašanje bremen z žerjavi sestavlja več delovnih 
operacij. Sodelujejo delavci, ki upravljajo žerjav, in 
delavci, ki bremena privezujejo s privezovalnimi 
sredstvi ter z ustreznimi signali usmerjajo žerja-
vovodjo med transportom (privezovalec-signalist). 

Delavec, ki daje žerjavovodji pri manipulaciji z 
bremenom znake, se mora sporazumeti z njim pri 
dvigovanju, prenašanju in spuščanju bremena z 
ročnimi pokaznimi znaki, ki so vnaprej določeni.

Če manipulira z bremenom istočasno več de-
lavcev, sme dajati znake za premikanje samo eden, 
sporazumno določen signalist.

Pri privezovanju in obešanju bremena mora 
privezovalec upoštevati pravila in dopustne obre-
menitve za nosilna sredstva.

Uporaba poškodovanih ali neoznačenih prive-
zovalnih sredstev ni dovoljena. Pri dviganju nesi-
metričnih bremen mora biti glavna teža bremena 
med kraki verige ali vrvi. Pri obešanju bremen z 
ostrimi robovi je treba obvezno uporabljati zaščitne 
podložke na robovih. Privezovalec mora pred upo-

rabo vizualno pregledati vsa privezovalna sredstva, 
poškodovana je treba izločiti.

Pri transportu bremena se signalist-privezova-
lec ne sme nahajati v nevarnem območju bremena. 
Poškodovane jeklene vrvi ali verige je treba izločiti.

Vsa privezovalna sredstva za obešanje in prena-
šanje bremen morajo biti atestirana ter imeti vidno 
označeno nosilnost.

Izberemo tisto privezovalno sredstvo, ki je za 
določen tovor najprimernejše: klešče, jeklene vrvi, 
jeklene verige, nosilne pasove, bremenske magnete 
ali vezno jekleno žico. 

slavko.ferk@bvd-ravne.si

 î NEUSTREZNO PRITRJEN TOVOR JE NEVAREN
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Andrej Gradišnik, glavni direktor

Spoštovane sodelav-
ke in cenjeni sode-
lavci, želim vam lepe 
božične in novoletne 
praznike. V letu 2019 
pa zdravja, sreče in 
zadovoljstva. Bodi-
mo sami kovači naše 
sreče.

Leto 2018 nam poslovno ni bilo naklonjeno. Obdobja dolgotrajne rasti 
nabavnih cen dajejo prednost naši konkurenci, ki orodna jekla prodaja iz 
zalog, narejenih pred nekaj meseci po nižjih cenah. Naši poslovni rezultati 
so zato slabši kot v obdobjih padajočih trendov nabavnih cen ali stabilnih 
obdobij. Postopoma nam je padal tudi obseg naročil. Nič dobrega za naše 
podjetje in zaposlene pa nam nista prinesli potenciranje, v dani situaciji 
nerealnih, pričakovanj in vmešavanje od zunaj.

V letu, ki prihaja, moramo zato strniti vrste in izboljšati učinkovitost. Sku-
paj pomagati naši Prodaji, da bomo obrnili trend pridobivanja naročil v našo 
korist. Ponovno zagnati razvojno investicijski cikel, ki nam 
bo višal dodano vrednost in donosnost našega podjetja. 

SIJ Metal Ravne mora spet postati zvezda znotraj 
Skupine SIJ. Tu se ne da nič narediti na silo in nihče 
ne bo nič naredil namesto nas. Z delom, enotnostjo 
in vztrajnostjo smo v preteklosti že ničkolikokrat po-
kazali, da zmoremo. 

Seveda pa potrebujemo tudi nekaj sreče na trgu. 
Od sredine novembra cena vanadija, ki nam je zaradi 
rasti v letu 2018 delala sive lase, pada. Želimo si, da je 
to znamenje, ki vodi v za nas bolj prijazno stroškov-
no obdobje.

 î V PRIHAJAJOČEM LETU 2019 
STRNIMO VRSTE, DA BO NAŠE 
PODJETJE SPET ZVEZDA

EPŽ je postopek, pri katerem v jeklarni odlito jeklo ponovno pretalijo pod žlindro in mu izboljšamo 
čistost in strjevalno strukturo. 

V oddelku delajo štiri skupine po šest sodelavcev, skupaj z vodjem obrata in manipulantom 
je tam 26 zaposlenih. Trije sodelavci imajo že 40 let delovne dobe, trije po eno leto, drugi pa so 
vmes. Med izmenami vlada dobro vzdušje, med sabo se dobro razumejo, zato delo opravljajo brez 
težav. Tudi znotraj skupine si med seboj pomagajo, bolj izkušeni prenašajo izkušnje na mlade. Ob 
delu imajo sodelavci zelo različne hobije. So pevci, planinci, gasilci, nogometaši, smučarji, mo-
toristi, ljubitelji lesa in ptic. 

Tradicionalno se konec decembra dobijo z upokojenimi sodelavci, da pokramljajo o doživljajih 
v letu, pa tudi skupni letni piknik z družinami je vedno dobro obiskan.

stanko.petovar@metalravne.com

Ni pomembno, ali si star ali mlad, ključno je,  
da ima tim skupni cilj, to je dobro in varno opravljeno delo.

Zaposleni v oddelku EPŽ (elektro pretaljevanje pod žlindro) Jeklarskega programa 
želijo za Dedka Mraza informacijo o novih pečeh za pretaljevanje, saj jim primanjkuje 
delovnih kapacitet. Jo bodo dobili?

Sodelavci EPŽ: prva in tretja izmena: (stojijo 
z leve proti desni): Matej Forstner, Boris 
Kajžer (vodja oddelka), Matjaž Zabernik, 
Borut Razgoršek, Jože Merkužič, Franci 
Prikeržnik, Bojan Tretjak in Hinko Lipovnik. 
Čepijo: Boris Mager (manipulant), Almir 
Muhič, Simon Štern in Nedžat Talič. 
Manjkajo Iztok Požarnik, Lenart Brec in 
Zdenko Pečoler. Na naslovnici druga in 
četrta izmena (z leve): Matej Hosnar, Aleš 
Kert, Gerhard Podhraški, Dejan Lozinšek, 
Marko Obretan, Roman Vetrih, Domenik 
Laznik, Zoran Tomažič, Fahrudin Šišič in 
Albin Zohorovič. 

 î EPŽJEVCI V PRIČAKOVANJU  
NOVE PEČI IN NOVIH IZZIVOV

Marko Kac, skupinovodja interne logistike
»Prihajajoči božično-novoletni prazniki so praznik dru-
žine, kar zame pomeni, da se ljudje med sabo največ 
družimo in namenimo drug drugemu največ toplih be-
sed. Kot verjetno vsak izmed nas tudi jaz te čarobne 
trenutke preživim v krogu družine. Ker je v tem obdobju 
časa dovolj, obiščemo katerega od božičnih sejmov, 
tam pa še posebno otroci uživajo ob opazovanju z 
lučkami okrašenega mesta. Svojo pozornost drugim 
izkažemo tudi z manjšimi darili.«

bojan.ursej@metalravne.com

Marko Karner, skladiščnik I
»To je zame eno najlepših obdobij v vsem letu, ker ga 
večino časa preživim z družino. V tem času je začutiti 
tudi največ topline med ljudmi. Je tudi zelo lepo, ker so 
vsa mesta in tudi hiše na podeželju okrašene z lučkami, 
kar me še posebno navdihuje. Z družino zelo radi obiš-
čemo božično stojnico v mestu, kjer v družbi znancev 
kaj toplega popijemo in pojemo.«

Silvo Poročnik, ključavničar I,  
vzdrževanje dvigal in žerjavov
»V tem času je zame najpomembneje praznike preživeti v 
krogu družine in med najbližjimi prijatelji. Tudi okrasitev 
doma z jelko in lučkami doda praznikom tisto piko na i. 
Nisem pristaš velikih in dragih daril oziroma obdarovanj, 
veliko več mi pomeni pozornost bližnjih, ki se nas spom-
nijo in nas obiščejo med prazniki. Na mizi pa se najde 
tudi kakšna dobrota, ki si je med letom ne privoščimo.«

Kaj je tisto, kar za vas naredi božično-novoletne praznike lepe, naj-
bolj pristne? So to okrašeno božično drevo, utripajoče lučke, božič-
na glasba, neskončno daril, bližina najdražjih ali pa kaj drugega?

 î BREZ ČESA MED PRAZNIKI PAČ NE GRE?

KNJIGA O NJEGOVEM ŽIVLJENJU
»Pesmarica o prijaznem odnosu do sočloveka.«

silva.sirk@metalravne.com

NAJVEČJI DOSEŽEK V ŽIVLJENJU
»Moja družina, ki se je od dveh hčera  
razširila še na dva zeta in šest vnukov.«

ZAČETEK DELOVNEGA DNE 
»Je prijetnejši po jutranji kavici in  
sproščenem klepetu s sodelavci.«

Že v zibel mu je bila po-
ložena pesem in ga sku-
paj z družino spremlja na 
vsakem koraku. Sodelo-
val je pri mnogih pevskih 
zborih, začel je pri Fuži-
narju, sedaj pa poje še 
pri cerkvenem pevskem 
zboru. 

Skoraj trideset let 
je nepogrešljiv član ra-
venskih trikraljevskih 
kolednikov, ki v času 
okoli novega leta hodijo 
od hiše do hiše, pojejo 
in blagoslavljajo domo-
ve ter pobirajo darove za 
pomoči potrebne ljudi. 

� dejstva o
 î DANILU MRAVLJAKU, strojnem oblikovalcu kovin I – 
brusilcu v proizvodnji svetlih profilov

Iz Danilovih rok prihajajo izdelki z natančnostjo nekaj tisočink milimetra. Kot brusilec 
s skoraj štiridesetletno delovno dobo je eden izmed najizkušenejših pri brušenju v 
proizvodnji svetlih profilov in v zadovoljstvo mu je, ko gre končni izdelek brez napake 
v odpremo. Je vesele narave in rad pomaga vsem, ki pomoč potrebujejo.


