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 Iz rubrike To smo mi: 
naj sodelavci vidimo v  
problemih priložnost za 
učenje in zlasti za rast.

Prvi scenarij predvideva le nujne naložbe, a ne omogoča 
potrebnega razvoja in doseganja strateških ciljev. 

Drugi, realistični scenarij pa temelji na investicijah v 
specialno metalurgijo, povečanju deleža finalizacije in bolj-
šem servisu kupcev, ter omogoča razvoj in rast podjetja. 

Po drugem scenariju bomo do leta 2027 proizvodnjo 
povečali z dosedanjih 82 tisoč na 105 tisoč ton gotovih 
izdelkov, povečali bomo zahtevnost in dodano vrednost 
izdelkov, s tem pa za dobrih 60 odstotkov tudi prodajno 
vrednost. V dinamični diskusiji z udeleženci smo zaključi-
li, da mora Metal Ravne nadaljevati intenziven naložbeni 

in tehnološki razvoj, povečati delež končnih kupcev in si 
utrditi položaj na najbolj zahtevnih tržnih segmentih, kjer 
je zaradi zahtevane vrhunske kakovosti izdelkov in fleksi-
bilnosti dobaviteljev konkurenca omejena.

V preteklem obdobju, med letoma 2008 in 2016, smo v 
nove proizvodne zmogljivosti že vložili 150 milijonov evrov. 
Naložbe so nam omogočile intenziven razvoj novih izdelkov 
in uspešno poslovanje tudi v obdobjih, ko je bilo povpraše-
vanje po metalurških izdelkih nizko. 

andrej.gradisnik@metalravne.com

Energija in voda bosta v prihodnje vedno bolj 
pomembni za človeštvo, zato sejem POWER-
GEN EUROPE v Italiji vsako leto pritegne veliko 
svetovne pozornosti. Letos se ga je s svojimi 
izdelki v okviru Skupine SIJ prvič udeležil tudi 
Metal Ravne.

Na sejmu smo predstavili izdelke celotne Skupine SIJ. 
Posebno pozornost so pritegnili naši mehansko obdelani 
odkovki; zanje so se zanimala podjetja, ki izvajajo servis za 

ključne akterje v tem segmentu, kot sta GE in Siemens. Ta 
podjetja namreč proizvajajo dele turbin, črpalk ali turbin-
skih lopatic, za katere potrebujejo specialno jeklo. Veliko 
zanimanja so požela naša avstenitna, feritna in martenzitna 
nerjavna jekla. Kar nekaj obiskovalcev pa je povpraševalo 
po možnostih izdelave končnih izdelkov. Za proizvodnjo 
le-teh znotraj skupine za zdaj še nismo opremljeni. Morda 
pa je to namig s trga za nove tržne priložnosti Skupine SIJ.

ina.fedler@metalravne.com
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Konec junija so vse družbe v Ljubljani predstavile svoje naložbene načrte do leta 2027. Metal 
Ravne je predstavil dva scenarija s ciljem ohraniti močno pozicijo med proizvajalci orodnih jekel in 
specialnih jekel za zahtevne sektorje energetike, nafte in plina ter letalske industrije.

Metal Ravne mora nadaljevati 
intenziven naložbeni razvoj.

 î DVA SCENARIJA: NALOŽBE V OBDOBJU 2017–2027

 î PO NOVE KUPCE NA SEJEM POWER-GEN EUROPE

joze.apat@metalravne.com

potrebuje odrasla oseba na dan v 
normalnih okoliščinah, poleti in ob  

večjih fizičnih naporih pa še več. 

VO
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SODELAVCEV METALA RAVNE 
se je skupaj z družinskimi člani udeležilo 

letošnjega 3. Dneva metalurga, v letu 2015 pa 
162. Več o dogodku lahko preberete v posebni 

prilogi Metala 24.

458 

izvozi Metal Ravne, največ v Nemčijo, ZDA in 
Italijo. Letos smo do sedaj prodali naše izdelke 

v 42 različnih držav, lani pa kar v 48.

80
ODSTOTKOV PROIZVODNJE 

Predsednik uprave Skupine SIJ Anton Chernykh z  
vodstveno ekipo Metala Ravne na predstavitvi scenarijev.
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Iskreno čestitamo!

za vsak danobvestila

1. PIJTE DOVOLJ TEKOČINE
 Pijte več in ne čakajte, da vas na 

potrebo po tekočini opozori žeja. 
Poleti pijte več hladne, a ne prehla-
dne tekočine, približno dva litra in 
pol na dan. Sodelavci iz proizvodnje 
zagotovo še kak deciliter več, saj 
se temperatura v vašem delovnem 
okolju zares povzpne. Izogibajte se 
pijačam, ki vsebujejo kofein, alkohol 
ali preveč sladkorja. Za osvežitev je 
nedvomno najprimernejša voda.

2. JEJTE LAHKO HRANO
 Izogibajte se težki in prevroči 

hrani. Pri malici vas bo najbolj 
osvežilo primerno ohlajeno sadje. 
Priljubljena goveja juha bo počakala 
do jeseni.

3. PRIDRŽITE ZAPESTJA POD VODO 
 Nasvet za sodelavce iz proizvodnje: 

držite zapestja 10 sekund pod teko-
čo hladno vodo. Tako si boste znižali 
temperaturo za dobro uro. Lahko 
pa tudi namočite robec iz blaga v 
hladno vodo in si ga za nekaj minut 
položite na zatilje.

4. PREZRAČITE PISARNO 
 Zjutraj, ko pridete v službo, dobro 

prezračite delovni prostor. Nato 
okna zaprite in jih zastrite pred 
neposrednimi sončnimi žarki. Če 
delate v klimatiziranem prostoru, 
pazite, da razlika med zunanjo in 
notranjo temperaturo ne preseže 
šestih stopinj Celzija.

melita.jurc@metalravne.com

Zaradi visokih temperatur hitreje postanemo utru-
jeni, smo slabše razpoloženi, včasih tudi nergavi do 
sodelavcev. Težje delamo, produktivnost in sposob-
nost koncentracije nam padeta. Temu se lahko izog-
nemo, če pravočasno preprečimo, da bi se naše telo 
pregrelo. Takole.

Ko se poletne temperature dvignejo nad 30 
stopinj Celzija, je najboljša ohladitev zagotovo 
skok v morje ali namakanje v bližnjem jezeru, 
bazenu ali reki. A kaj storiti, ko nam vroče 
postane v službi? Zbrali smo nekaj nasvetov.

 î »HLADNI« TUDI V  
POLETNI VROČINI

irena.praznik@metalravne.com

ROBERT KREN  
iz Vzdrževanja

 î 30 let: 
DANIJEL POBERŽNIK  
iz Kovaškega programa

 î 10 let: 
z nami že ... junij 2016

 î ZDAJ IMATE MOŽNOST ŠTUDIRATI OB DELU!

 î BREZPLAČNA POLETNA REKREACIJA 

V Skupini SIJ letos postopoma prehajamo na 
enotnega ponudnika prehrane, to je Gorenje 
Gostinstvo. Tam, kjer ga že imajo, so z njegovo 
ponudbo zadovoljni. Naš cilj je dvigniti kakovost 
prehrane. Prehod bomo v Metalu Ravne opravili 
avgusta in septembra. 

Prehod na novega ponudnika prehrane nikoli ni lahka odlo-
čitev. Zaposleni, ki vestno dela vsak dan, mora redno uživati 
pestro in raznovrstno prehrano, ki je vir zdravja in energije.

Ob prehodu na novega ponudnika prehrane bomo pre-
novili še glavno kuhinjo, ki že nekaj let komajda zadostuje 
minimalnim higienskim kriterijem. V upravni stavbi Meta-
la Ravne bomo vzpostavili tudi novo jedilnico z dodatnim 
prostorom za poslovne goste.

Prehod na novega ponudnika prehrane bo izveden 1. 
avgusta 2016.

Prenova glavne kuhinje bo potekala predvidoma med 
1. in 31. avgustom 2016. V tem času bo okrnjena dobava 

menijev, in sicer bodo na voljo po en topli meni, dietni/
lahki meni in suhi obrok. Obseg menijev bo enak za vse 
zaposlene na lokaciji ZGO.

Izgradnja nove jedilnice v upravni stavbi Metala Ravne 
(v nekdanjih prostorih računskega centra) bo potekala do 
predvidoma 18. septembra 2016. Do takrat se bomo pre-
hranjevali v jedilnici Opreme kot doslej.

V tem prehodnem času bo potrebno veliko potrpežljivos-
ti, a skupaj stremimo k boljši in h kakovostnejši prehrani.

miran.kopmajer@metalravne.com

 î S PRVIM AVGUSTOM NA LOKACIJI NOVI PONUDNIK PREHRANE

Za šolsko leto 2016/2017 smo razpisali devet mest 
za študij ob delu. Če si želite pridobiti nova znanja 
in se želite razvijati, vas vabimo, da se prijavite.

Za študijsko leto 2016/2017 Metal Ravne za študij ob delu 
razpisuje devet študijskih mest, in sicer:

Programi izobraževanja Število  
razpisanih mest

Srednje tehnično in strokovno izobraže-
vanje: Metalurški tehnik, Strojni tehnik 6

Magistrski študijski program 2. stopnje: 
Strojništvo ali Metalurgija 1

Doktorski študijski program 3. stopnje: 
Znanost in inženirstvo materialov 2

Več podatkov o posameznih programih je na voljo na http://
www.srednjasolaravne.si, na spletni strani fakultete, ki izvaja 
program, ali pri Alenki Kotnik (tel. 7158) v Kadrovski službi.

K študiju prioritetno vabimo zaposlene, ki:
• še ne dosegate zahtevane stopnje izobrazbe glede 

na trenutno delovno mesto, 
• se odločate za smer študija, povezano s strate-

škimi potrebami razvoja Skupine SIJ (metalurgija, 
strojništvo, elektrotehnika, poslovne študije …).

Prednost boste imeli zaposleni, ki že študirate in se 
bližate zaključku študija. Na razpis se ne morete prijaviti, 
če ste zaposleni za določen čas oziroma vam še ni potekla 
poskusna doba.

Z izbranimi kandidati bomo sklenili pogodbo o študiju ob delu, 
v kateri bodo definirane obveznosti kandidatov: 

• Vsako leto boste morali poročati o svojem na-
predku pri študiju. 

• Po končanem študiju boste ostali v delovnem 
razmerju toliko časa, kolikor je trajalo financiranje 
študija.

• V primeru odhoda iz podjetja pred iztekom obve-
znosti boste morali delodajalcu povrniti nastale 
stroške študija.

Vloge s popolnimi osebnimi podatki in podatki o letniku, 
smeri in stroških študija ter z opisom namena študija pošljite 
v Kadrovsko službo ali po e-pošti na naslov alenka.kotnik@
metalravne.com najpozneje do 10. avgusta 2016. Prispele 
vloge bomo obravnavali v mesecu septembru in vas o poteku 
izbire in končni odločitvi pravočasno obvestili. 

alenka.kotnik@metalravne.com

Za zdravje lahko veliko naredimo sami – tudi in 
predvsem z rekreacijo. V poletnih mesecih je 
možnosti za razgibavanje na pretek. Da pa bo 
vaša odločitev lažja, vam naše podjetje zagotavlja 
pestro paleto brezplačnih možnosti  
za razgibavanje.

V Športnem centru Ravne v Domu telesne kulture (DTK) 
lahko koristite naslednje brezplačne športne aktivnosti.

Plavanje v zimskem in letnem bazenu Ravne 
• Vstop v bazene je brezplačen; če želite koristiti še 

savno, doplačate štiri evre.

Kegljanje 
• Trikrat tedensko – ob ponedeljkih, sredah in petkih 

od 17. do 20. ure (od septembra do maja je potrebna 
predhodna rezervacija na recepciji DTK).

Namizni tenis
• Dvakrat tedensko –  

ob torkih in četrtkih od 19.30 do 21.30.

Nogomet
• Enkrat tedensko – ob torkih od 18. do 19. ure.

Aerobika
• Izvaja se enkrat tedensko –  

ob ponedeljkih od 19.30 do 20.30.

Vabljeni – skupaj zmoremo zdravo!

polona.zih@metalravne.com
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trendi v jeklarstvu

AVTORJEV39
IDEJ/ISKRIC45

usmerjeni h kupcu

AUTOCAM AUTOMOTIVE 

• SPLET: www.autocam.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1980,  

2014. leta se pridruži korporaciji NN
• LOKACIJA: Michigan, ZDA
• DEJAVNOST: proizvodnja jeklenih delov za 

vbrizgalne dele motorjev za transportna sredstva 
in jeklenih delov za medicino

• CILJ: obdržati vodilno mesto kot vrhunski 
proizvajalec zahtevnih jeklenih izdelkov za 
različne aplikacije

Da v bentleyju 
zasvetijo luči, 
pomaga tudi  
naše jeklo.

Le kaj nas povezuje? To, da ima britanska 
monarhinja v svojem voznem parku bentleyja, 
vemo skoraj vsi. To, da prav Metalovo jeklo 
pripomore, da v avtih te prestižne znamke 
zasvetijo luči, pa ve malokdo. 

Naše jeklo tako najdemo v orodjih za izdelavo luči v 
rolls royceu in bentleyu, orodjih za notranjo opremo v 
škodi, kolenčastih gredeh v motorjih ferrarija in šobah 
v obratovalnem delu motorja pri chryslerju. Proizvajalci 
naštetih avtomobilov znanih znamk sicer niso naši kupci, 
a delamo z njihovimi poddobavitelji. Eden izmed njih je 
tudi podjetje Autocam Automotive, ki izdeluje jeklene 
dele motorjev za najrazličnejša transportna sredstva in 
medicino. Podjetje s 16 poslovalnicami na štirih konti-
nentih zaposluje več kot 1500 delavcev. Z zahtevnimi 

tehnologijami izdeluje jeklene dele motorjev za osebne 
avtomobile (78 %), tovornjake (17 %), vlake in druga 
transportna sredstva (5 %) ter jeklene dele za letalsko 
industrijo in medicino. 

Največji kupec delov motorjev podjetja Autocam 
Automotive je podjetje Cummins, vodilni proizvajalec 
dizelskih motorjev v svetu, ki sodeluje tudi s podjetji 
Caterpillar, Continental, Bosch in Hitachi. Po pogojih 
podjetja Cummins v Metalu Ravne izdelujemo brušene 
okrogle palice iz orodnega jekla. V podjetju Autocam iz 
naših palic izdelujejo šobe, ki se vgrajujejo v vbrizgo-
valni del avtomobilskih motorjev. Če na avtomobilskem 
motorju opazite napis Cummins, je velika verjetnost, da 
je v tem motorju naše jeklo.

vesna.pevec@metalravne.com

 î BRITANSKA KRALJICA, BENTLEY IN METAL RAVNE

 î KITAJSKA VSE ODLOČNEJE VSTOPA NA NAŠE TRGE
Ko iz vesolja pogledamo na jeklarstvo na planetu 
Zemlja, se ne moremo izogniti Kitajski. Kitajska je v 
zadnjih 15 letih povečala proizvodnjo jekla za 800 
odstotkov in danes prispeva k približno polovici 
svetovne proizvodnje jekla. 

Za boljšo predstavo: Kitajska je v zadnjih dveh letih proizved-
la toliko jekla, kot ga Velika Britanija ni v celotni zgodovini. 
Ali pa še nazorneje: Kitajska v enem dnevu proizvede toliko 
jekla, kot bi ga v Skupini SIJ izdelali v osmih letih (upošte-
vajoč aprilske podatke o proizvodnji, op. a.). 

Spremembe na kitajskem trgu jekla se takoj odražajo 
tudi na svetovnem jeklarskem trgu. Ena glavnih tem zadnjega 
obdobja so povečani pritiski uvoza iz Kitajske, ki je s preko 

112 milijonov ton izvoza največja svetovna izvoznica jekla. 
Posebej Amerika in Evropa poskušata svoja podjetja in trge 
zaščititi z dogovori o zmanjševanju presežnih zmogljivosti 
ter prepovedjo uvoza jekla iz Kitajske. 

Kako na vse to gledajo v Kitajski? Zavedajo se, da je nuj-
no treba omejiti lastne proizvodne zmogljivosti in vzpostaviti 
novo ravnovesje na trgu. Napovedujejo zapiranje proizvodnih 
obratov in odpuščanje za skoraj vso Slovenijo presežnih de-
lavcev. A že kratkotrajen dvig cen jekla v aprilu je pokazal 
pravi obraz, saj so ponovno zagnali marsikateri ustavljeni 
obrat. Skrb vzbujajoča je pospešena preusmeritev Kitajske 
v proizvodnjo zahtevnejših jekel. Tako na področju orodnih 
jekel v obliki palic so kitajski proizvajalci že občutno povečali 
svojo prisotnost v EU in leta 2015 dosegli skoraj 24-odstotni 

tržni delež (kar je približno 2-krat več od deleža Skupine SIJ, 
s katero so bili še leta 2013 izenačeni). Podobno se dogaja 
tudi pri še zahtevnejših jeklih, kot so (konvencionalna) hitro-
rezna jekla (HSS – high speed steel), kjer evropski proizva-
jalci izgubljajo svetovno tekmo s kitajskimi.

Kako to vse vpliva na nas? Skupina SIJ ima pravo 
usmeritev, to je osredinjenost na nišne, specializirane trge, 
kjer lahko v kratkem času kupcem dobavimo tudi manj-
še količine proizvodov, izdelanih po meri. Vendar časa za 
počitek ni. Nenehno moramo razvijati nove produkte, se 
še bolj povezovati s kupci, da bi bolje razumeli njihove 
jutrišnje potrebe ter tako ostajali korak pred konkurenco 
z Daljnega vzhoda.

mitja.kolbe@sij.si 

letna poraba toplote za potrebe Metala Ravne4.500 MWh

letni potencial odvečne toplote iz UHP-peči9.000 MWh

Za svojo inovativnost, razvojno 
usmerjenost in tehnološko odličnost 
je Metal Ravne skupaj s Petrol 
Energetiko in Institutom »Jožef 
Stefan« prejel priznanje TARAS 2016. 
S tem smo dokazali, da smo korak 
pred drugimi.

Kako koristno uporabiti odvečno toploto, 
ki nastaja v procesu izdelave jekla v peči 
UHP, ne da bi s tem onesnaževali okolje? 
Vprašanje, na katero smo v sodelovanju s 
Petrol Energetiko našli pravi odgovor. Ker 
Metal Ravne v svoji lasti nima distribucij-
skega sistema daljinskega ogrevanja, smo 
se povezali s Petrol Energetiko in skupaj 
uresničili našo zamisel za izkoriščanje od-
večne toplote. Danes se mesto Ravne in vsa 
podjetja na gospodarski lokaciji Ravne že 
ogrevajo z odvečno toploto iz naše UHP-pe-
či. Po letu 2017 pa bo vsaka druga MWh 
za ogrevanje Raven pridobljena ravno iz 
odvečne toplote UHP-peči. V toplih poletnih 
mesecih to odvečno toploto izkoriščamo za 
pripravo sanitarne vode.

Projekt povezovanja jeklarske industri-
je in sistema daljinskega ogrevanja je prvi 
tovrsten projekt v Sloveniji, ki zagotavlja 
prihranke energije, izboljšuje stanje okolja 
in prinaša dodatne koristi za podjetje, pre-
bivalce Raven in družbo kot celoto. 

S tem projektom smo nedvomno naka-
zali pot za druga tovrstna podjetja. Potrebni 
sta le drznost in daljnovidnost.

kristijan.plesnik@metalravne.com

 î Z ODVEČNO TOPLOTO OGREVAMO MESTO
VLAGAMO IN RAZVIJAMO

Med 39 avtorji, ki so v okviru 
natečaja Znamo varno, zmoremo 
zdravo prispevali 45 inovativnih 
predlogov za boljše zdravje in 
varnost na delovnem mestu, smo 
dobili pet finalistov. Zmaga je 
pripadla predlogu dr. Tatjane Večko 
Pirtovšek.

Največ kreativnosti so pokazali sodelavci 
iz Metalurškega razvoja in kontrole, ki so 
podali kar 23 predlogov. Izmed vseh pris-
pelih predlogov smo izbrali pet finalistov:

• ukinitev avtomatov za sladke pijače 
in sladkarije – dr. Tatjana Večko 
Pirtovšek

• brez košev za odpadke v pisarnah – 
Vlado Perovnik

• klub jeklenih – Brane Keček

• vzgoja otrok v smislu zdravega in var-
nega okolja – Bernarda Breznik,  
Rahela Rodošek Strahovnik

• prometna ne-varnost – Dobran Laznik

Zmagovalna ideja za leto 2016 predla-
ga, da bi v avtomatih za prigrizke in napitke 
nezdrave izdelke, ki vsebujejo veliko doda-
nega sladkorja, umetnih barvil, arom ter 
ojačevalcev okusov, zamenjali z zdravimi, 
naravnimi napitki (smutiji), suhim sadjem, 
sadnimi ploščicami in oreščki. Z uživanjem 

tovrstnih izdelkov bomo poskrbeli, da naše 
sladke »pregrehe« ne bodo vodile do pre-
komerne telesne teže in z njo povezanih 
bolezni.

Vsi avtorji in soavtorji so za svoj pri-
spevek v okviru natečaja prejeli majico s 
sloganom kampanje.

brane.kecek@metalravne.com

NATEČAJ V ŠTEVILKAH

vrstice za varnost in zdravje

 î PROČ S SLADKIMI PRIGRIZKI IN NAPITKI

Finalisti z najboljšimi idejami:  
Brane Keček, Bernarda Breznik,  
Rahela Rodošek Strahovnik,  
dr. Tatjana Večko Pirtovšek in  
Dobran Laznik (manjka Vlado Perovnik). 

Glavni tvorci projekta: Kristijan Plesnik 
z Mitjem Živičem (oba Metal Ravne) in 
Miranom Fužirjem iz Petrol Energetike  
(v sredini).
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razmišljam na glas 

1. 

to smo mi

Alojz Poberžnik, Andrej Mlačnik, Mirko Brložnik, Milan Kališnik in Marijan Kotnik se v logistiki, 
kovačnici, kemiji, valjarni in jeklarni vsak po svojih močeh trudijo za skupni uspeh in razvoj pod-
jetja. Svoje delo opravljajo odgovorno in so mu predani. Ženeta jih radovednost in želja po še več 
znanja, po novih uspehih. 

Težav in problemov ne pometajo pod preprogo. V njih vidijo priložnost za učenje in zlasti za rast. 
V svojem delovnem okolju spodbujajo sodelovanje in red. Svoje znanje radi delijo in ga prenašajo na 
mlajše, da si bodo naslednje generacije tudi v prihodnosti lahko rezale železarski kruh. Pri svojem 
delu skušajo biti čim bolj natančni in tudi v kriznih situacijah odreagirati umirjeno in preudarno. 

Prav zaradi teh lastnosti jih je prijetno imeti v delovni skupini, saj s svojim optimizmom, pozi-
tivnim pristopom do dela in ljudi ustvarjajo dobro vzdušje. 

Ker so takšni, kot so, so med sodelavci priljubljeni in še več od tega, so spoštovani. 

polona.zih@metalravne.com

3. 
2. 

ZANIMIVOST
»Opravljam delo metalurga, čeprav sem po izobrazbi politologinja.«

ČAR NJENEGA DELA
»Moje delo zahteva veliko sodelovanja, in prav ta stik z mojimi super 
sodelavci je razlog, da rada prihajam v službo in še raje opravljam svoje delo.«

NASLOV KNJIGE O NJENEM ŽIVLJENJU
»Dekle, ki ne zna počivati.« 

Vanja je pomemben člen v verigi, ki zagotavlja nemoteno delo vseh sodelavcev na 
oddelku za kontrolo in metalurški razvoj. Drugače je Vanja nasmejano dekle, ki 
obožuje morje, dobro hrano in komaj čaka, da obuje tekaške copate. 

Pri sodelavcih ceni, da se vsake naloge lotijo resno in z veliko odgovornostjo. Po napornem delu v 
službi si rada vzame čas za obisk najboljše prijateljice ali pa se odpravi na sprehod s svojim fantom. 
Tekmuje v triatlonu, kjer dosega odlične rezultate, in pripravlja magistrsko nalogo. Ob kakšnem prostem 
koncu tedna se odpravi tudi v gore, rada rola in ve, da največji dosežek v njenem življenju šele pride.

3 dejstva o
 î VANJI TOMAŽ, strokovni delavki  
v Metalurškem laboratoriju 

Navdajajo nas občutki zadovoljstva in ponosa, 
da smo letošnji naj sodelavci ravno mi, ki skupaj 
štejemo 168 jeklenih delovnih let.«

So za zgled sodelavcem. Le kaj jih dela tako posebne, da smo jih sodelavci izbrali za naj 
sodelavce 2015?

 î PET ŽLAHTNIH ZMAGOVALCEV

Prepričan sem, da ste že slišali za rek »Mens sana in corpore sano« 
oziroma »Zdrav duh v zdravem telesu«, ki povezuje umsko in telesno 
zdravje. Tudi sam verjamem v to, čeprav si danes težko vzamemo čas 
zase in za rekreacijo. Služba je vedno bolj naporna, po njej imamo 
druge obveznosti in hitro je konec dneva. 
Zvečer me utrujenega vabita kavč in poln hladilnik, a brez gibanja sem 
še bolj utrujen, po desetih minutah teka pa se vedno počutim odlič-
no. Sem poln energije in tudi zjutraj lažje vstanem. Med aktivnostjo 
spraznim glavo vsakdanjih skrbi in najdem rešitev za marsikateri izziv, 
s katerim sem se ukvarjal čez dan. Tudi te vrstice so prišle na plan 
med tekom. Od vsega je torej najtežje »dvigniti rit s kavča«, 
vse drugo je lahko. 
Ljudje smo si sicer različni, potrebujemo različno ko-
ličino in oblike fizične aktivnosti. A za vse velja, da je 
gibanje recept za zdravo življenje. V Metalu Ravne 
omogočamo zaposlenim in našim otrokom brez-
plačno ukvarjanje z mnogimi športi. Toplo vam pri-
poročam, da jih izkoristite, se redno gibate in storite 
nekaj za svoje zdravje.

blaz.suler@metalravne.com

Veliko ljudi me vpraša, 
kje najdem energijo še 
za šport. A s športom se 
ne ukvarjam, ker bi imel 
preveč energije, ampak 
zato, da jo dobim.« 

 î NAJTEŽJE JE – DVIGNITI SE S KAVČA

Andrej Završnik, brusilec v  
Proizvodnji svetlih profilov
»Čas dopusta je ponavadi čas brezskrbnih dni, ko si 
naberemo novih moči. Kakšno vrsto dopusta in lokacijo 
izberemo, je odvisno od osebnih želja in financ. Ker sem 
doma v hribovitem delu Koroške, bova letošnji dopust z 
ženo preživela med prijaznimi ljudmi v Dalmaciji. Seveda 
pa bo še kakšen dan ostal za obisk slovenskih gora.«

bojan.ursej@metalravne.com

Rahela Rodošek Strahovnik, ekologinja 
»Poletje je čas, ki ga najraje preživim z družino na mor-
ju, v kraju, ki ga dobro poznamo. To je priložnost za 
odklop od vseh težav in nabiranje energije za naprej. 
Zato ni pomembno, kam odpotovati, temveč, kako in 
s kom izkoristiš poletje oziroma dopust, da od njega 
odneseš največ.«

Zlatko Gologranc,  
strokovni delavec v Vzdrževanju 
»Dopust vedno preživljamo na morju, gore pa obiščem 
bolj za rekreacijo. Že nekaj let imamo počitniško prikoli-
co v Čikatu na Malem Lošinju, predvsem zaradi vnukov, 
ker je klima tam zelo ugodna. Kampiranje nam je prešlo 
v navado, tako da bo tako kar ostalo.«

Poletje, dopusti – dve čarobni besedi in tisti čas leta, ki ga vsi težko 
pričakujemo. Na kaj pa pomislite vi? Morda zgolj na počitek, obisk 
gora ali morja, skok v tujino ali pa na kaj povsem neobičajnega?

anketa

 î KAM POLETI -  
V GORE ALI NA MORJE?

Samo Jenič, izvršni direktor za finance
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Nagrado za najboljši koristni predlog v Metalu Ravne je prejel Boštjan 
Hribernik za vgradnjo segmenta za ležišče ležajev univerzalne glave na srednji 
valjavski progi. Čestitamo!

Dr. Tatjana Večko Pirtovšek je s predlogom za zamenjavo avtomatov 
za sladke pijače in sladkarije z avtomati, ki ponujajo zdrave prigrizke, 
zmagovalka natečaja za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Čestitamo!

Z vgradnjo segmenta na ležajno mesto ob zlomu ležaja  zamenjamo le segment, saj se 
osnovno ležišče ležajev na konstrukciji univerzalne glave in zobniki ne poškodujejo. S 
tem se bistveno zmanjšajo stroški in skrajša čas popravila. 

V avtomatih bi bili na voljo zeliščni in sadni smutiji, oreščki in  suho sadje. Za svežo pripra-
vo in nadzor nad njimi bi skrbelo podjetje, ki tudi sicer zagotavlja prehrano za zaposlene.

 î KDO JE DAL NAJBOLJŠI KORISTNI PREDLOG?  î NA SADNI SMUTI NAMESTO NA ČOKOLADO
inovatorji ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Iz svojega delovnega okolja smo za leto 2015 izbrali tiste naj sodelavce, ki imajo veliko pozitivne energije, 
so lojalni podjetju, katere spoštujemo in jim zaupamo. Iskrene čestitke!

MILAN KALIŠNIK: VALJAVEC I, 
VALJARSKI PROGRAM
Milan je pravi multipraktik, v življenju ga 
ženeta poklicna radovednost in želja po 
znanju. V času dopustov opravlja še  dru-
ga dela, v prostem času pa rad pomaga 
staršem na domači kmetiji in sosedom. 

ANDREJ MLAČNIK:  
VODILNI KALILEC, KOVAŠKI PROGRAM
Je vesten, natančen in predan svojemu delu, 
v katerem ne vidi problemov, ampak le izzive. 
Svoje izkušnje rad prenaša na mlajše sodelavce 
ter jih s svojim smislom za humor prepriča, da 
mu z veseljem sledijo. 

ALOJZ POBERŽNIK: 
SKLADIŠČNIK LANSER 
V KONTROLI IN 
SKLADIŠČU SUROVIN, 
LOGISTIKA
Za Alojza ne obstajajo: ne 
morem, ne znam, ne gre. 
Na delo gre tudi  zunaj 
delovnega časa, da bi le 
vse teklo, kot je treba. Je 
lojalen in spoštuje etična 
načela podjetja.

MARIJAN KOTNIK:  
TALILEC IN OPERATER,  
MENTOR, JEKLARSKI PROGRAM
Marijan v  jeklarni skrbi za izdelavo jekle-
ne taline. S svojim umirjenim in preudar-
nim pristopom, tudi takrat, ko malo »za-
škripa«, si je prislužil spoštovanje vseh 
sodelavcev. 

MIRKO BRLOŽNIK: STROKOVNI DELAVEC I 
V KEMIJSKEM LABORATORIJU, RAZVOJ IN 
KONTROLA
Težav ne pometa pod preprogo in o njih tudi pre-
cej glasno pove, kar je treba. Ne opravlja in se ne 
prepira. S svojim značilnim »Glej, ka pa če gledaš 
t'k'« raje sproži debato. V svojem kolektivu si je 
prislužil 100-odstotno podporo za naj sodelavca.

 î NAGRAJENI ZA POŠTENO DELO IN SPOŠTLJIV ODNOS
NAJ SODELAVCI

Enako kot letošnje evropsko nogometno prvenstvo v Franciji so bile tudi 
tekme na Ravnah napete in nepredvidljive do zadnjega gola.

VZDRŽEVALCI so sicer zbrali enako število točk kot JEKLARNA, a so v drugem četrtletju 
leta 2016 v primerjavi z drugim četrtletjem leta 2015 dosegli večji napredek pri bolniški 
odsotnosti in ohranili cilj nič nezgod pri delu. Nagrajenci prejmejo praktična darila 
(bidone za vodo).

Po dveh zaporednih zmagah metalovih nogometašev smo letos solidarno predali 
zmagovalni pokal kolegom iz Acronija. Kljub temu na prvih treh mestih še vedno 
prevladuje Metal. Čestitke vsem igralcem! 

 î NAGRADA ZA NIČ NEZGOD PRI DELU

 î ACRONI ZAUSTAVIL  
NOGOMETNO PREVLADO METALA 

nogomet

Program VZDRŽEVANJE je s 600 točkami zmagovalec za drugo četrtletje leta 
2016 v okviru kampanje za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, ki poteka 
pod sloganom Znamo varno, zmoremo zdravo.


