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v številkah

 Iz rubrike To smo mi: 
smo usposobljena 
ekipa, ki bo tudi v 
prihodnje poskrbela,  
da bodo kupci 
zadovoljni s kemično 
sestavo naših jekel.
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Vzdrževalci so nam na podelitvi zaupali, da je bila odloči-
tev, za kaj bodo porabili nagrado in komu bodo namenili 
donacijo, ena izmed težjih med kampanjo. Med sodelavci je 
prevladala želja, da se v mesecu maju dobijo na druženju, 
kjer bodo v duhu kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo 
preizkusili svoje športne spretnosti. »IŠD Samorastnik pa 
smo izbrali, ker so nam vsem njegovi člani lahko za vzgled, 
kako kljub svojim gibalnim omejitvam dosegajo zavidljive 
športne rezultate doma in v tujini.«

Člani IŠD Samorastnik so se ob prejemu donacije iskre-
no zahvalili vzdrževalcem SIJ Metala Ravne in Skupini SIJ. 
»Druženje in hkrati tudi telesna aktivnost v športu nam 
velikokrat pomagata, da se bolje počutimo. In pri tem bo 
zelo dobrodošla tudi vaša donacija,« je poudaril predsednik 
Matjaž Majdič. Hkrati pa nam je zaupal tudi zanimiv poda-
tek, da je ustanovni sestanek IŠD Samorastnik leta 1979 

potekal ravno v upravni stavbi takratne Železarne Ravne, 
v sejni sobi v pritličju.

Ob začetku podelitve smo skupaj izvedli minuto za 
varnost in se ozrli tudi na novo kampanjo Znamo varno, 
zmoremo zdravo v letu 2017, ki jo začenjamo aprila, v 
mesecu varnosti in zdravja pri delu, in vam jo bomo po-
drobno predstavili v naslednjih številkah časopisa Metal 
24 in revije SIJ. 

monika.zvikart@metalravne.com

Ob četrtletnem ocenjevanju EGO je veliko 
vprašanj, kdo je prvi in kdo drugi. Nihče – ne 
tekmujemo med seboj, nagrajeni so vsi zaposleni 
vsakega EGO, ki je urejen v skladu s pravilnikom. 

Ocenjevanje poteka četrtletno v 31 skupinah EGO. Komisija 
ocenjuje red, čistočo in urejenost delovnega okolja, notranjo 
komunikacijo in informiranost zaposlenih ter upoštevanje 
internih pravil zagotavljanja kakovosti, varnosti in zdravja 
pri delu ter ravnanja z okoljem. Poleg ocene na terenu pa 
preveri še doseganje ciljne vrednosti pri poškodbah ter 
rezultat testa alkoholiziranosti, ki ga opravlja BVD Ravne. 

Natančni kriteriji ocenjevanja so določeni v pravilniku 
QM.13.07 Postopek za ocenjevanje enot gospodarjenja 
(EGO). Vpogled v ocenjevanje in točke je možen v oddelku 
Upravljanje sistemov vodenja. 

Če skupina ob ocenjevanju prejme predvideno števi-
lo točk za nagrado, je vsakemu zaposlenemu iz skupine 
denarna nagrada izplačana pri plači. Na letni ravni pa so 
nagrajene prve tri najuspešnejše skupine v letu ter skupi-

na, ki je dosegla največji na-
predek v ocenjevanem letu. 
Nagrajena skupina mora 
nagrado porabiti za družab-
ne namene. 

V letu 2016 je največ 
točk v ocenjevanju EGO pre-
jel oddelek Kemija, drugi je 
bil Metalurški laboratorij in 
tretji PSP, najbolj pa je na-
predoval EPŽ.

Ob nedavni presoji kupca 
Siemens so presojevalci še 
posebej pohvalili urejenost in 

čistočo naših obeh laboratorijev, kemijskega in metalurške-
ga. Naj bo pohvala presojevalcev, ki so pri svojem delu videli 
že veliko evropskega delovnega okolja in tudi laboratorijev, 
v izziv in spodbudo tudi vsem drugim.

bernarda.breznik@metalravne.com

V pričakovanju nove kampanje Znamo var-
no, zmoremo zdravo smo podelili nagrado 
aktualnemu zmagovalcu na lokaciji Rav-
ne, to je oddelku vzdrževanja, in donaci-
jo Invalidskemu športnemu društvu (IŠD) 
Samorastnik.

 î NAGRAJENI VZDRŽEVALCI  
ŽE 467 DNI BREZ NEZGODE PRI DELU

 î V OCENJEVANJU EGO NE TEKMUJEMO  
Z DRUGIMI, AMPAK SAMI S SABO

polona.zih@metalravne.com
miran.kopmajer@metalravne.com

smo razpisali za šolsko leto 2017/2018. 
Največ, kar 15, jih namenjamo srednjemu 

tehničnemu izobraževanju za poklic 
metalurškega tehnika. O štipendiranju 

pišemo v rubriki Obvestila.

KADROVSKIH 
ŠTIPENDIJ 37 

imamo skupno vsi zaposleni v letu 2017. Koliko 
dopusta vam pripada, je razvidno iz Obvestila 
o odmeri letnega dopusta, ki ste ga prejeli ob 
plači za mesec februar, izplačani marca 2017. 

DNI 
DOPUSTA 27.561 

imamo v SIJ Metalu Ravne, kar je 12,5 odstotka 
vseh 1.020 zaposlenih. Ob dnevu žena in 
materinskem prazniku vsem sodelavkam 

iskreno voščimo vse dobro!

SODELAVK 128 
Zmagovalni oddelek vzdrževanja je  
donacijo podelil IŠD Samorastnik.
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

Proizvodnja gotovih proizvodov v februarju 
je bila zaključena uspešno v vseh obratih z 
minimalnim odstopanjem v Kovaškem programu.

Za planom je zaostala Jeklarna, v kateri smo imeli preveč 
okvar in nepredvidenih dogodkov. Zelo pomembno pa je, 
da smo kljub kratkemu mesecu plan odpreme zaključili 
pravočasno in brez velikih pretresov ter omogočili prodaji, 
da je uspešno zaključila mesec. Smo se pa v mesecu fe-
bruarju soočali z nekaj nepredvidenimi zastoji tudi v drugih 
obratih, in sicer na kovaških agregatih pa tudi na težki pro-
gi v Valjarni. S hitrimi akcijami smo te okvare pravočasno 
odpravili, tako da niso bistveno ogrozile doseganja plana 
odpreme. Povečati moramo aktivnosti za zmanjševanje 
zastojev, saj bomo s tem povečali učinkovitost strojev in 
znižali stroške vzdrževanja.

alojz.buhvald@metalravne.com

V mesecu marcu se nam je kot izvršni direktor 
za finance pridružil mag. Robert Tkalec. Njegovi 
glavni nalogi sta razvoj in vodenje področij financ, 
računovodstva, kontrolinga in informatike.

Robert Tkalec je magistriral iz podjetništva na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani. Pred prihodom v SIJ Metal Ravne je 
od leta 2006 opravljal delo direktorja financ in računo-
vodstva v družbi mednarodne skupine BSH Hišni aparati 
d.o.o., Nazarje.

Kot izvršni direktor finančnega področja si bo priza-
deval za optimalni izkoristek razpoložljivih virov, da dose-
žemo visoko zastavljene cilje, za uvajanje principov vitke 
organizacije na področjih s procesnimi rezervami ter bo 
aktivno spodbujal strokovnost in proaktivnost sodelavcev.

»Moja osnovna vodila pri delu in v zasebnem življenju so 
enaka, poštenost, vztrajnost in odkrita komunikacija. S tem 
se krepijo zaupanje, medsebojna sinergija in zavezanost k 
istim ciljem, vse to pa doprinese največji delež k dobremu 
in dolgoročno vzdržnemu rezultatu,« nam je povedal. »Po 
naravi sem odprta, direktna in pozitivna oseba, ki poskuša 
iz preteklosti potegniti najboljše, hkrati pa iščem izzive in 
rešitve za prihodnost.« 

V prostem času, ob največjem »hobiju«, družini z dve-
ma nadobudnima osnovnošolcema, aktivno polni baterije s 
tekom na dolge proge ter širi obzorja z družinskimi izleti in 
branjem kakovostne literature. »V maratonu, kjer je dosega-
nje ciljev odvisno izključno od mene samega, si postavljam 
ambiciozne cilje, pri katerih se vedno držim načela, da je 
pravi cilj le tisti, ob katerem te je, ko pomisliš nanj, vsaj 
malo 'strah' … sam temu rečem pozitivna motivacija.«

monika.zvikart@metalravne.com

irena.praznik@metalravne.com

10 let: BRANKO KURMANŠEK in DAVID SEDOVŠEK iz Jeklarskega programa, TOMAŽ VOGRIN, BORIS KREUH, 
MARJAN KOVAČIČ in GREGOR ROBIN iz Kovaškega programa. | 30 let: DAMIJAN KERT iz Valjarskega  
programa in TATJANA VEČKO PIRTOVŠEK iz Razvoja in kontrole. 

z nami že … februar 2017

Petnajstega marca so za pogajalsko mizo 
prvič sedli predstavniki delodajalcev in 
reprezentativnih sindikatov (t. i. pogajalska 
komisija PKP). Srečanje je bilo namenjeno 
dogovoru o načinu in postopku pogajanj za 
enotno podjetniško kolektivno pogodbo (PKP) za 
pet metalurških družb Skupine SIJ. 

Na prvem srečanju so sindikati in delodajalci uspešno 
uskladili poslovnik o vodenju pogajanj in sestavo poga-
jalskih skupin. 

Pogajalska skupina sindikatov bo sestavljena iz 12 čla-
nov (osem članov SKEI, trije člani KNSS in en član sindikata 
SŽ ELEKTRODE Jesenice). Vodil jo bo Dušan Posedi, SKEI. 

Na strani delodajalcev se bo pogajalo osem predstavni-
kov: skupino sestavljajo vodje oziroma sodelavci kadrovskih 
služb iz družb, kjer bo veljala enotna PKP, ter predstavniki 
SIJ d.d. Pogajalsko skupino vodi Mojca Veble, vodja ka-
drovske službe Skupine SIJ, ki je tudi vodja pogajanj za 
enotno PKP. 

Sindikati so na osnutek PKP že podali svoja predloga, 
o katerih se bosta pogajalski skupini začeli pogajati na 
drugem srečanju, in sicer konec marca. O poteku pogajanj 
vas bomo sproti obveščali.

Celotno obvestilo je objavljeno na oglasnih deskah.

Pogajalska komisija PKP

SIJ Metal Ravne za šolsko leto 2017/2018 razpisuje 
skupno 37 štipendij. Razpis je objavljen na spletni 
strani SIJ Metala Ravne, v rubriki Družba, Ljudje 
in kariera.

Program izobraževanja Število štipendij

srednje tehnično izobraževanje 
METALURŠKI TEHNIK 15

srednje poklicno izobraževanje 
METALURG 7

srednje poklicno izobraževanje 
OBLIKOVALEC KOVIN 5

srednje poklicno izobraževanje 
MEHATRONIK OPERATER 2

srednje tehnično izobraževanje 
ELEKTROTEHNIK 2

srednje poklicno izobraževanje 
ELEKTRIKAR 2

univerzitetni program I. in II. stopnje 
INŽENIRSTVO MATERIALOV 4

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da oddajo vlogo 
s prilogami na razpis štipendij za šolsko leto 2017/2018 
na naslov SIJ Metal Ravne, Kadri, Koroška cesta 14, 2390 
Ravne na Koroškem, in sicer do 31. 8. 2017 za poklicne 
in srednje šole oziroma do 30. 9. 2017 za fakultete. Do-
datne informacije dobite po telefonu (02) 870 7158 pri 
Alenki Kotnik.

alenka.kotnik@metalravne.com

 î SPOZNAJTE IZVRŠNEGA 
DIREKTORJA ZA FINANCE

 î PROIZVODNJA V FEBRUARJU

 î PRVIČ ZA POGAJALSKO MIZO 

 î RAZPISUJEMO  
KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Robert Tkalec, izvršni 
direktor za finance: 
»Na svoji dosedanji 
poklicni poti sem 
izkusil zelo različne 
vloge in okolja, v 
katerih sem delal, 
svoje pravo veselje pa 
sem našel v številkah 
in poslovnih financah 
velikih podjetij.« 

1. POMETIMO Z NESOGLASJI
 Pri delu z drugimi bo do nesoglasij 

nedvomno prihajalo. Da bi z 
njimi opravili, se moramo o njih 
pogovoriti, narediti vse, da bi 
jih odpravili, nato pa pozabiti 
na zamere in pustiti preteklost v 
preteklosti. V nasprotnem primeru 
se lahko negativna energija razširi 
na vse sodelavce. 

2. RAZUMIMO, DA DELAMO  
TUDI NAPAKE

 V stresnem okolju, kjer je lovljenje 
časovnih rokov nekaj običajnega, 
prihaja tudi do nesrečnih 
spodrsljajev. S skupnimi močmi 
moramo ugotoviti, kako jih lahko v 
prihodnje zmanjšamo, s preteklimi 
pa se ne smemo več obremenjevati. 

3. NAJ NAS NE BO STRAH  
PROSITI ZA POMOČ

 Frustracijam in zaostankom 
pri delovnih opravilih se lahko 
izognemo, če vemo, da lahko 
sodelavce prosimo za nasvet ali 
pomoč. Glejmo, da bomo vračali 
usluge, saj se dobro vrača z dobrim. 

4. UREDIMO SI SVOJE  
DELOVNO MESTO 

 Mnogi menijo, da do potankosti 
pospravljeno delovno mesto 
odločilno pripomore k povečani 
koncentraciji in optimalni 
produktivnosti. Kjer je to mogoče in 
dovoljeno, morda razmislite o tem, da 
si ga 'okrasite' s kakšnim predmetom 
iz vašega zasebnega življenja. 

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

Vir: http://www.inboundmarketingagents. com/
inbound-marketing-agents-blog/bid/ 334981/9 
- Ways-to-Improve-Your- Mood-and-Happiness-at-Work 

Večina zaposlenih več kot polovico dnevnega časa 
preživi v službi. In če se na delovnem mestu ne počuti-
mo najbolje, je toliko pomembneje, da razmislimo, kaj 
lahko z uvedbo pozitivnih sprememb sami naredimo 
za izboljšanje našega fizičnega in psihičnega počutja.

Na žalost pogosto zanemarjamo pomen 
prijetnega delovnega okolja in dopuščamo, 
da zato trpita kakovost opravljenega dela 
ter naše zdravje.

 î Kaj lahko naredimo 
za dobro počutje na 
delovnem mestu?
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vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

Skupina SIJ je objavila nerevidirane rezultate 
poslovanja za leto 2016 – za celotno skupino ter 
ločeno za metalurško in prehrambno dejavnost. 
Metalurška dejavnost Skupine SIJ, kamor spada tudi 
naša družba, je poslovala podobno kot leta 2015.

Prihodki od prodaje v metalurški dejavnosti so v letu 2016 
znašali 631,9 milijona evrov. To je pet odstotkov manj kot 
leta 2015 (664,8 milijona evrov), kar je v prvi vrsti negativni 
učinek gibanja cen ključnih surovin. EBITDA se izboljšal za 
17,2 odstotka in znaša 74,4 milijona evrov. 

Podrobnejša pojasnila o poslovanju metalurške de-
javnosti Skupine SIJ smo 14. marca objavili na oglasnih 

deskah, v obvestilu Odgovarjamo na aktualna vprašanja 
zaposlenih. 

Tudi v SIJ Metalu Ravne smo v letu 2016 ob doseženih 
proizvodnih rekordih kljub neugodnim prodajnim cenam 
ponovili poslovne rezultate iz leta 2015. Prodajne cene 
so zaradi zaostrenih tržnih razmer na segmentu orodnih 
in specialnih jekel dolgega programa padale. Posledično 
smo v primerjavi z letom 2015 dosegli nižje čiste prihodke 
od prodaje, in sicer 157,5 milijona evrov. Kljub nižji vre-
dnostni prodaji smo leta 2016 dosegli enak EBITDA kot 
prejšnje leto, a najvišjo EBITDA maržo v zadnjem obdobju, 
to je 14,7 odstotka. 

monika.zvikart@metalravne.com, sara.wagner@sij.si

 îMETALURŠKA DEJAVNOST: REZULTATI POSLOVANJA ZA LETO 2016 

TIFAST S.R.L. 

• SPLET: www.tifast.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 2008
• LOKACIJA: Narni, Italija
• DEJAVNOST: proizvajalec titana 
• CILJ: ostati vodilni proizvajalec titana v svetu

Titanove palice in žice 
se uporabljajo tudi za 
medicinske vsadke, 
proteze in zobne vsadke.

Ali ste vedeli, da ima titan sposobnost, da se veže 
s človeškimi kostmi in je zato del medicinskih 
vsadkov in protez? Da prestižni avtomobilski 
proizvajalci, kot so Ferrari, Porsche in Bugatti, 
uporabljajo titan za visoke zmogljive dele 
vozila, saj ventili iz titana izboljšajo porabo 
goriva za štiri odstotke? Da je titan prisoten v 
helikopterjih in letalih?

Titan je danes prisoten skoraj povsod: v industriji nafte in 
plina, industriji papirja in celuloze, živilski in farmacevtski 
industriji, v proizvodnji medicinske opreme in naprav, pri 
razžveplanju dimnih plinov, v jedrski energiji ...

Podjetje TiFast iz osrednje Italije je proizvajalec titana 
– ingotov, gredic, palic in žice. V podjetju lahko pretopijo 
celotno paleto titanovih zlitin in tudi cirkonija ter nikljevih 
zlitin. Poleg vakuumskih peči imajo tudi valjarno za žico in 

palice. Nimajo pa svoje kovačnice in zato storitve kovanja 
titana iščejo pri podizvajalcih v Evropi. Eden izmed teh je 
tudi podjetje SIJ Metal Ravne. 

Skupaj z njimi smo usvojili tehnologijo valjanja in ko-
vanja titana. Sodelujemo od leta 2009, na začetku smo 
izvajali samo storitve kovanja, v zadnjem letu pa za njih 
opravljamo tudi storitve valjanja na blumingu in potem 
kovanja na kovaškem stroju. 

Podjetje TiFast je s svojimi proizvodi prisotno v evrop-
ski letalski industriji – v proizvodnji civilnih in vojaških 
letal ter helikopterjev. Proizvaja tudi titanove palice in žice 
za medicinske vsadke, proteze, zobne vsadke in kirurške 
instrumente. Svoje proizvode prodaja tudi prepoznavnim 
avtomobilskim proizvajalcem Ferrari, Porsche in Bugatti. 

vesna.pevec@metalravne.com 
andreja.krajnc@metalravne.com

 î TITAN – KOVINA PRIHODNOSTI

Ocena tveganja je orodje, s katerim 
ugotovimo, če so v delovnem procesu 
prisotna tveganja. Cilj ocenjevanja 
tveganja je prepoznati možne vzroke za 
nastanek poškodb in poklicnih bolezni. 
S tem pristopom lahko prepoznana 
tveganja zmanjšamo ali odstranimo 
in posledično preprečimo škodo in 
poškodbe, ki bi drugače lahko nastale ob 
neizvajanju varnostnih ukrepov.

Osnovna ocena tveganja je bila izdelana v letu 
2001. V njej so bila opredeljena tveganja za po-
samezna delovna mesta po posameznih orga-
nizacijskih enotah podjetja, vključno z oceno 
stanja varnosti pri delu za celotno podjetje. Z 
oceno tveganja smo izvedli natančno in siste-
matično presojo vseh vidikov dela, preučili smo, 
kaj bi lahko povzročilo poškodbo, ali je mogoče 
odpraviti nevarnosti, in če ne, kateri preventiv-
ni in varnostni ukrepi so oziroma bi morali biti 
vzpostavljeni za obvladovanje tveganj na spre-
jemljivem nivoju.

Glede na to, da je treba izjavo o varnosti z 
oceno tveganja dopolniti in popraviti v primeru, ko:
• obstoječi preventivni ukrepi varovanja 

niso zadostni oziroma niso več ustrezni,

• je ocenjevanje temeljilo na po-
datkih, ki niso več ažurni,

• obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev 
oziroma dopolnitev ocenjevanja,

je bila letos izvedena že četrta revizija ocene 
tveganja. 

Cilj izvedene revizije ocene tveganja je, da se z 
ukrepi, sprejetimi na podlagi prepoznanih nevar-
nosti, zmanjša število poškodb in zdravstvenih 
okvar na čim manjšo možno raven, preprečijo 
neugodni vplivi delovnega okolja, zmanjšajo fi-
zične in ergonomske obremenitve ter izboljšajo 
delovne razmere za delavce.

slavko.ferk@bvd-ravne.si

 î KAJ NAM POVE OCENA TVEGANJA?

Če v službo vstopate pri krožišču, ste zagotovo že opazili, da je 
vratarnica dobila novo podobo. Z notranjo ureditvijo omogoča 
varnostnikom ustreznejše delovne razmere, hkrati pa tudi navzven 
kaže urejenost naše družbe. 

»Vratarnica je bila zgrajena v približno istem obdobju kot upravna stavba, in je 
bila dotrajana ter resnično potrebna obnove,« nam je povedala Anka Maklin, 
vodja vzdrževanja industrijskih peči, ki je nadzorovala prenovo. Na objektu je 
bila izvedena sanacija toplotnega ovoja s fasado, zamenjani so bili okna, tla-
ki in elektroinštalacije, v notranjosti so bile odstranjene keramične ploščice, 
stene so pobeljene. 

Nad novim delovnim okoljem so navdušeni tudi varnostniki. Njihov vodja 
Dragan Bogunović nam je povedal, da so na prenovo vratarnice čakali dolga 
leta. »In končno se je zgodila! S tem se je izboljšala kakovost delovnih razmer, 
kar pa vpliva na prijetno in boljše počutje zaposlenih. Z večjo vnemo in zanosom 
opravljamo svoje delo!« Ob tem je poudaril pomen upoštevanja hišnega reda, 
veljavnega za vse zaposlene, ki vstopajo na območje družbe, in upoštevanja 
navodil varnostnikov ob vstopu na varovano območje in izstopu z njega. Hkrati 
pa je dodal upanje v obnovo tudi »zgornje« vratarnice. 

monika.zvikart@metalravne.com

delovnih mest smo analizirali v oceni tveganja.  
Glede na različne dejavnike tveganja smo jih  
združili v 206 posameznih ocen delovnih mest (ADM).368

 î GLAVNA VRATARNICA  
JE DOBILA NOVO PODOBO



marec 2017

Andrej Gradišnik, glavni direktor

to smo mi anketa

razmišljam na glas 

3. 
2. 
1. 

PONOSNA JE
»Da sem prva, edina in verjetno tudi zadnja ženska,  
ki sem kdaj delala na pultu.«

silva.sirk@metalravne.com

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Bodi do soljudi takšen, kot želiš, da so oni do tebe.«

PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI
»To, da mi dajo občutek, da me cenijo in me imajo za enakopravno.«

Ko Renato pogledaš od glave do pet, vidiš pred sabo krhko in prijazno žensko, in 
ne bi ji pripisala, da je ena izmed redkih delavk v SIJ Metalu Ravne, ki v moškem 
kolektivu opravljajo tipično moško delo. Delo pultistke na srednji in lahki valjalni 
progi ji je bil najprej izziv, ko pa je dokazala, da to zmore, so jo sodelavci sprejeli 
kot enakovredno.

3 dejstva o
 î RENATI POŽARNIK, valjavki I na srednji in  
lahki progi v Valjarskem programu

V oddelku kemije »kuhajo« Jožica Altenbaher, Aljaž Brdnik, Sonja Brdnik, Mirko Brložnik, 
Danica Cvilak, Katja Cvilak, Zinka Glavica, Kamilo Grobelnik, Neja Hrovat, Pavlika Kumprej, Aleš 
Mesner, Viktor Nabernik, Bogomir Potočnik, Mirjana Prikeržnik, Bojana Rozman, Milva Sunman, 
Marjeta Špiler in Ksenja Štor. Z letošnjim letom, ko se je njihova dolgoletna vodja Olga Aplinc 
upokojila, je vodenje oddelka prevzel Franc Gostenčnik.

Znanje je naša vrednota, saj kdor uspešno dela s tako 
kompleksnimi in zahtevnimi aparaturami kot kemiki,  
mu znanja preprosto ne more primanjkovati.«

Pri vstopu v Kemijo najprej opazimo akvarij in nad njim zlato plaketo ocenjevanja 
EGO za leto 2007. Dodali ji bodo še eno za zmago v letu 2016. Pa še po nečem so 
posebni v tem oddelku: med 19 zaposlenimi imajo kar 12 sodelavk. 

 î VEDNO ZAZRTI V PRIHODNOST –  
TJA, KJER JE KAJ NOVEGA

Ivan Vušnik, direktor Kovaškega programa
»Dan žena praznujem tako doma kot tudi v službi. Navado 
in način praznovanja 8. marca sem prevzel od prejšnje-
ga direktorja – sodelavke prejmejo voščilnico in rožo. 
Doma praznujemo praznik ob večerji v restavraciji. Tudi 
sodelavci v Kovačnici se strinjajo, da je treba na ta dan 
sodelavkam nameniti kakšno pozornost, kar so tudi sto-
rili. Na materinski dan pa pokličem ali obiščem mamo.«

polona.zih@metalravne.com

Jure Jamer, direktor Valjarskega programa
»Mislim, da ob prazniku dneva žena ni poanta, da se na 
veliko praznuje, ampak da so ženske vsak dan obravna-
vane enakopravno. V Valjarskem programu posebnega 
praznovanja ali obdarovanja nismo pripravili, kakšna 
drobna pozornost pa je vseeno bila. Materinski dan pra-
znujemo samo doma, tako da družino in mamo povabim 
ven na kosilo ali večerjo. Pomembno je, da smo skupaj.«

Marko Šuler, direktor Jeklarskega programa
»Ob dnevu žena se še iz vrtca in začetkov osnovne šole 
spomnim izdelovanja voščilnic in šopkov za mame in 
babice ter “obvezne” udeležbe na njim namenjenih 
proslavah. Sodelavkam skušam namenjati dovolj pozor-
nosti vse leto, imamo pa pri nas uglajene gospode, ki jih 
obdarijo z vrtnico. Ob materinskem dnevu se “otroci”, ki 
še imamo ta privilegij, vsaj delno odkupimo svojim ma-
mam za vse skrbi in jim pokažemo, da jih imamo radi.« 

Mesec marec je v znamenju žensk. Začne se s tradicionalnim 8. 
marcem, dnevom žena, in nadaljuje s 25. marcem, materinskim 
dnevom. Preverjamo, kako direktorji proizvodnih programov 
razmišljajo o teh dveh ženskih praznikih in kako ju praznujejo.

 îMESEC V ZNAMENJU ŽENSK

V oddelku kemije analizirajo vzorce jekla med procesom izdelave v Jeklarni ali po njem. Vzorce 
režejo, brusijo, stružijo, iskrijo, tudi »kuhajo« in jih v različnih oddelkih skrbno analizirajo. Potrjujejo 
ustreznost kemične sestave proizvodov Valjarne, Kovačnice in drugih podjetij. Njihova pozitivna 
energija veje iz vsakega izmed številnih laboratorijev v njihovi stavbi. Radi se družijo tudi zunaj 
delovnega časa in se tradicionalno vsako pomlad ob prostem koncu tedna (ko Jeklarna ne dela) 
odpravijo na izlet. Tudi nagrado, ki so si jo prislužili kot zmagovalci ocenjevanja EGO 2016, bodo 
verjetno porabili za skupno druženje.

mirko.brložnik@metalravne.com, monika.zvikart@metalravne.com

Drage sodelavke, ob 
vašem prazniku vam 
od srca čestitam, se 
vam zahvaljujem za 
vaš prispevek k naši 
skupni uspešnosti in 
vam želim, da bi se v 
službi z nami dobro 
počutile.«

Mednarodni praznik dan žena se osmega marca praznuje od leta 1917. 
Prizadevanja za enakopravnost žena so se začela že prej, tudi v Sloveniji, 
kjer je že leta 1897 začel izhajati ženski časnik Slovenka.
Danes bi moralo biti pri vseh zavedanje o vlogi ženske kot sodelavke – ta 
se v veliki večini pojavlja tudi v vlogi matere, ki je ena sama in edina ter 
zato nenadomestljiva – na najvišji ravni. Ali je vedno in povsod tako? Sam 
moram reči, da si težko predstavljam delo brez sodelavk, ki so v veliki ve-
čini natančnejše in vztrajnejše kot mi moški, in verjamem, da so za uspeh 
najboljše mešane ekipe. Še posebno ko gre za podjetje, kot je SIJ Metal 
Ravne, kjer se prepletajo različna dela in naloge, ki morajo delovati uskla-
jeno in v harmoniji. Zato je prav, da vam sodelavkam, ki ste 
predvsem v proizvodnih procesih pri nas v manjšini, 
večkrat pokažemo in povemo, da ste pomembne in da 
so vaši dosežki pomemben gradnik našega skupne-
ga uspeha. Sam od malih nog na ta dan meni dragim 
podarim le drobno rožo, saj verjamem, da bolj kot 
razkošno darilo na ta dan štejeta iskrena dobra želja 
in odnos skozi vse leto.

Andrej Gradišnik, glavni direktor

 î SPOŠTOVANE GOSPE, DRAGE SODELAVKE!

Je tudi edina ženska v proizvo-
dnji, ki opravlja štiriizmenski 
ciklus, za katerega pravi, da 
se ga nikoli prav ne navadiš, 
se pa z njim sprijazniš. V služ-
bo vseeno rada hodi, saj ima 
super sodelavce, s katerimi 
se zelo dobro razume. V ve-
liko veselje so ji vnuki, hoja 
v naravi, vrtnarjenje in plani-
narjenje. V vsem tem najde 
sprostitev in novo energijo za 
opravljanje odgovornega in 
hkrati dinamičnega dela. Pa 
še v nečem je posebna – tele-
vizije sploh ne gleda, zelo rada 
pa posluša dobro glasbo in se 
občasno razvaja v savni.


