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 Iz rubrike To smo mi: 
združuje nas veselje 
do kegljaškega športa, 
ki je že davno prerasel 
okvire t. i. gostilniškega 
udejstvovanja.
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Plinski gorilci, nameščeni v steno elektroobločne peči, v 
fazi taljenja dovedejo dodatno energijo in skrajšajo čas iz-
delave šarže. Preko gorilcev se tudi vpihuje kisik za oksida-
cijsko fazo ali ogljik za naogljičenje in dezoksidacijo taline 
ali za penjenje žlindre. 

V SIJ Metalu Ravne izdelujemo zelo različne vrste jekel 
iz različnega vložnega materiala. Pri nekaterih šaržah je 
med taljenjem treba obratovati s polno močjo gorilcev, pri 
nekaterih pa le z delno ali pa sploh ne. Za te naše speci-
fične pogoje smo morali po posodobitvi peči UHP usvojiti 
tehnologijo za posamezno skupino jekel in dejansko upo-
rabljen vložni material. 

Rezultate dela je Marko Jamnik s predstavniki Inteca, 
proizvajalca metalurške opreme, opisal v članku, ki so ga 
objavili v strokovni reviji Iron & Steel Technology. Revijo 
izdaja ameriško združenje za razvoj tehnologije pridobi-
vanja železa in jekla s sedežem v Pensilvaniji. Združenje 
ima 17.500 članov iz 70 držav in 30 odborov. 

Odbor za tehnologijo specialnih zlitin in livarstvo je 
njihov članek ocenil za najboljši strokovni prispevek v letu 
2018. Ob strokovnem mednarodnem kongresu v začetku 
maja jim je združenje podelilo tudi posebno priznanje, ki 
ga je v prisotnosti glavnega direktorja SIJ Metala Ravne 
Andreja Gradišnika s ponosom prevzel tudi Marko Jamnik. 

stanko.petovar@metalravne.com

Aprila smo se družbe Skupine SIJ, in sicer SIJ Metal 
Ravne, SIJ Acroni, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ Suz, 
Niro Wenden in Griffon&Romano, udeležile enega 
najbolj obiskanih sejmov v Nemčiji Wire&Tube. Se-
jem pripravijo vsako drugo leto. Gre za uspešen se-
jem, ki je sestavljen iz dveh delov oziroma združuje 
dve področji, in sicer Wire (žica) ter Tube (cev). 

Sejem si je ogledalo več kot 71.500 obiskovalcev iz kar 
134 držav sveta. Na sejmišču je na razkošnih 117.000 m² v 
skupno 16 halah razstavljalo 2.683 podjetij oziroma razsta-
vljavcev iz 67 držav. Med njimi smo bili seveda prisotni tudi 
mi – Skupina SIJ, ki smo na 120 m² velikem razstavnem 
prostoru svojim obstoječim in potencialnim strankam pri-
kazali celosten prodajni program skupine ter se dogovarjali 
o morebitnem/nadaljnjem sodelovanju.

ina.fedler@metalravne.com

Marko Jamnik, obratni inženir v jeklarni, je bil tesen sodelavec strokovnjakov Inteca, ki so dobavili 
gorilce na peči UHP v jeklarni. S svojimi izkušnjami je pripomogel k izboljšanju delovanja opreme 
in za članek, ki govori o teh rezultatih, prejel visoko mednarodno priznanje.

 îMARKU JAMNIKU PRIZNANJE  
AMERIŠKEGA ZDRUŽENJA AIST

 î EKIPA SKUPINE SIJ JE SIJALA NA SEJMU WIRE&TUBE

monika.zvikart@metalravne.com 
joze.apat@metalravne.com 

anja.potocnik@sij.si

smo v letih od 2015 do 2018 izdali v okviru 
SIJ-evega Knjižnega kluba. O prebranih 

knjigah smo izpeljali skupno 16 pogovorov 
na Ravnah na Koroškem in Jesenicah. Letos 

bomo prebrali tri poslovne knjige.

je z vzponom na Uršljo goro v spomin na 
Francija Telcerja odprlo sezono Jeklarskih 
pohodov. 9. junija gremo na Črno prst v 

organizaciji Jeseničanov. Vljudno vabljeni, 
da se nam pridružite.

POHODNIKOV 120 

cilj kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo, 
smo aprila dosegli v Kovačnici, Jeklarni, 

Logistiki, Vzdrževanju ter Razvoju in kontroli. 
Naj bo čim več mesecev brez nezgod!

NEZGOD,0

KNJIG 10 

Marko Jamnik 
in Adam Partyka 
(Inteco) v družbi 
z glavnim 
direktorjem 
Andrejem 
Gradišnikom. 

Pestro sejemsko dogajanje na razstavišču Wire&Tube.



Z A  V S E  Z A P O S L E N E , 
Š T U D E N T E  I N  Š T I P E N D I S T E 
V  S K U P I N I  S I J  T E R  N J I H O V E 

P A R T N E R J E  I N  O T R O K E

[ P R E J  D A N  M E T A L U R G A ]

Ejga, a bodo lanski zmagovalci 
Gorenjci pripeljali in odpeljali 

prenosni pokal? Korošci ga menda  
ne bodo pustili odpeljati, al?

5. TRADICIONALNI  
NOGOMETNI TURNIR

PRIJAVA: prijavite se najkasneje  
do srede, 27. junija 2018,
n a  s p l e t n i  s t r a n i  
www.sijevdan.si/prijava

Samo tisti, ki nimate dostopa  
do spleta, pa s  p r i j av n i c o  
v tajništvu vašega podjetja. 

športne in zabavne igre za  
otroke in odrasle | ustvarjalnice  

za otroke | glasbeno presenečenje |  
razglasitev naj sodelavcev, 
jubilantov, inovatorjev in  

družin z najdaljšo jeklarsko  
tradicijo –  “iz roda v rod” …

SIJAJEN dan!
TO JE NAŠ

Nedelja, 15. julij 2018,  
ob 12.00 v Športnem 

parku na Ravnah  
na Koroškem

brezplačen avtobusni prevoz  
Jesenice – Ravne na Koroškem – Jesenice

maj 2018

obvestila

Iskreno čestitamo!
irena.praznik@metalravne.com

z nami že ... april 2018
10 let: GORAN GORNIK, SAŠA VUKOVIĆ iz Kovaškega programa,  
PETER BOROMISA iz Vzdrževanja in JELKA ČAS iz Nabave.

 î PROIZVODNJA V APRILU
Mesec april je bil bistveno slabši od planiranega, 
tako da moramo predvsem maja in junija delati 
bolje, da bomo ponovno uresničili visoke plane.

Aprila smo precej zaostali za planom proizvodnje. V Ko-
vaškem programu smo plan uresničili 92,6-odstotno, v 
Valjarskem programu pa je bil zaostanek še večji, saj smo 
plan izpeljali samo 83,8-odstotno. Tudi v jeklarni smo za 
planom zaostali, uresničili smo 93,5 odstotka plana. Slabše 
smo delali tudi pri glavnih agregatih, saj smo cilj dosegli 
samo pri kovanju, medtem ko smo pri valjanju na težki progi 
in tudi na srednji progi za planom zaostali. 

Na področju neuspele proizvodnje smo bili sicer pod 
planom, vendar pa je bila količina višja kot v mesecu marcu. 
Še naprej moramo bili zelo pazljivi in natančni pri izvajanju 
tehnologij, kar je garant za nizko neuspelo proizvodnjo. 

V prihajajočih mesecih moramo delati bolje, da bomo 
ponovno uresničili visoke plane.

alojz.buhvald@metalravne.com

 î V SPOMIN FRANCIJU 
TELCERJU SMO SE PODALI 
NA URŠLJO GORO 

V soboto, 19. maja 2018, se nas je 120 ljubiteljev 
gora podalo na 156. Jeklarski pohod, ki smo ga 
organizirali v spomin na deseto obletnico smrti 
Francija Telcerja, pobudnika in dolgoletnega 
organizacijskega vodje naših pohodov. 

Zbrali smo se ob Ivarčkem jezeru. Malo več kot polovica 
nas je šlo po daljši turi. Po treh urah smo se pred Domom 
na Uršlji gori srečali s kolegi, ki so šli po krajši poti z Na-
ravskih ledin. Ob 12. uri smo se odpravili na vrh in ob križu 
obudili spomin na Francija s krajšim kulturnim programom. 
Ob 13. uri smo bili pri koči na Naravskih ledinah. Tukaj nas 
je čakala malica s popolno postrežbo, ki jo je zagotovilo 
Gorenje gostinstvo. Ker so se nad nami začeli zbirati ne-
varni oblaki, smo se kmalu poslovili in se podali v dolino z 
novimi vtisi, pomešanimi s spomini na Francija.

Pohod je polepšal SIJ Metal Ravne s podarjenimi ma-
jicami, za malico pa se zahvaljujemo podjetjem SIJ Ravne 
Systems, Akers valji in Sorbit. Vsem najlepša hvala. 

Več boste o pohodu lahko prebrali v naslednji številki 
revije SIJ. 

joze.apat@metalravne.com

 î RAZPIS ZA ŠTUDIJ OB DELU 
SIJ Metal Ravne je za študijsko leto 2018/2019 raz-
pisal deset prostih mest za študij ob delu, od ravni 
poklicnega izobraževanja do doktorskega študija. 

Za šolsko leto 2018/2019 so v SIJ Metalu Ravne  
razpisana naslednja mesta za študij ob delu:

Program izobraževanja Število mest

Srednje tehniško in strokovno 
izobraževanje: Metalurški tehnik 5

Srednje tehniško in strokovno 
izobraževanje: Strojni tehnik 1

Višje strokovno izobraževanje: 
Strojništvo, Mehatronika 3

Doktorski študijski 
program 3. stopnje 1

Zainteresirane kandidate vabimo, da vloge s popolnimi 
podatki, smerjo in letnikom izobraževanja, stroški in na-
menom izobraževanja pošljejo v Kadrovsko službo ali po 
e-pošti na naslov alenka.kotnik@metalravne.com najpo-
zneje do 8. 6. 2018.

Odgovore na vaše prijave boste od Kadrovske službe 
prejeli do konca avgusta 2018.

Celoten razpis za študij ob delu z več informacijami je ob-
javljen na oglasnih deskah v vaših programih in na intranetu.

polona.zih@metalravne.com

 î NI OVIR, ČE …
… si predan. Ko se združita zavzetost in globoka 
želja, stopiš v nepremagljivo cono predanosti. 
Mogoče je vse, a odvisno je od tebe. 

Knjigo Predanost – veliko svetovno uspešnico Angele 
Duckworth, ki je tudi slovenska poslovna knjiga leta 2017, 
si lahko izposodite pri »knjižničarki« Moniki Žvikart. 

anja.potocnik@sij.si

Vsi prejmemo enako velik kolač predanosti. Kolikšen 
kos si ga boste naložili, toliko uspeha boste želi. 

Na vrhu Uršlje gore smo se s kulturnim programom 
spomnili na čase, ko smo po teh hribih »vandrali«  
skupaj s Francijem.



vrstice za varnost in zdravje

trendi

vlagamo in razvijamo

usmerjeni h kupcu

ROSSWAG 

• SPLET: www.rosswag.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1911
• LOKACIJA: Pfinzal, Nemčija
• DEJAVNOST: kovačnica s široko paleto izdelkov
• CILJ: ostati eden vodilnih dobaviteljev za  

različne industrije

Kemblji (jezički) 
za cerkvene 
zvonove so eden 
najbolj znanih 
izdelkov podjetja 
Rosswag.

Eden najbolj znanih izdelkov podjetja Rosswag so 
kemblji (jezički) za cerkvene zvonove, ki jih izdeluje-
jo iz specialnih materialov in jih najdemo v mnogih 
cerkvah po Evropi. Izdelujejo tudi druge odkovke in 
izdelke ter valjane obroče in ponujajo storitve.

Rosswag Gmbh iz Pfinztala je največja kovačnica za prosto 
kovanje v južni Nemčiji z več kot 100-letno tradicijo. Družin-
sko podjetje je leta 1911 ustanovil August Rosswag, zdaj pa 
ga uspešno vodita že četrta in peta generacija. 

Razmišljajo dolgoročno in veliko tudi investirajo, tudi na 
področju 3D-tiskanja so že zelo daleč. 

»Neobičajne naloge so naša prednost« sta njihov slogan 
in praksa njihovih zaposlenih. Za to si vsakodnevno prizade-
vajo, ko združujejo stoletno tradicijo in znanje z modernimi 
aplikacijami v visokotehnološke izdelke. Tu lahko potegnemo 
vzporednico z nami, saj smo tudi mi specialisti za neobičajne, 
nevsakdanje zahteve, in je to naša konkurenčna prednost, ker 

zmoremo to, česar velika jeklarska podjetja ne, zato tudi velja-
mo za nišnega proizvajalca, kot sami radi rečemo.

Radi se pohvalijo, da z njihovo pomočjo zgodovinski zvo-
novi po vsej Evropi zazvenijo. Njihovi kemblji so namreč v 
zvonovih mnogih evropskih cerkva, med njimi na primer tudi v 
katedralah v Dresdnu, Strassburgu, Kölnu in na Dunaju. Kem-
belj v zvonu katedrale sv. Štefana na Dunaju je bil tudi največji, 
ki so ga do sedaj naredili, saj je tehtal kar 600 kilogramov. 
Rosswagove proizvode lahko torej vidimo in tudi slišimo, kem-
blji imajo v svetu velik ugled in so zagotovilo za kakovost, saj 
se ne lomijo, ne uničujejo zvona in proizvajajo najboljši zvok.

V SIJ Metalu Ravne z njimi sodelujemo že preko 20 let. 
Dobavljamo jim gredice (predvsem kovane), iz katerih izdelajo 
zelo različne izdelke, največ pa je valjanih obročev. Preko njih 
se naš material pojavlja v izdelkih za zahtevne kupce, kot so 
Zeiss, Siemens in GE.

vesna.pevec@metalravne.com 
tina.tominc@metalravne.com

 î ROSSWAGOVI ZVONOVI DONIJO PO EVROPI

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena 
najpomembnejših človekovih pravic. Digitalizacija 
in uporaba interneta sta izjemno povečali obseg 
zbiranja podatkov in pospešili pretok informacij o 
posameznikih. Ker je mogoče te podatke uporabiti 
v različne namene, je Evropska unija (EU) sprejela 
Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data 
Protection Regulation – GDPR). 

Uredba, ki bo v uporabo stopila 25. maja 2018, enotno ureja 
varstvo osebnih podatkov po celotni EU. Uredba prinaša 
zaostritev pravil na področju varstva osebnih podatkov in 

bo nadomestila nacionalne zakone o varstvu osebnih po-
datkov (v Sloveniji je to ZVOP-1). 

V ospredju Uredbe so posameznik in njegove pravice. 
Uredba določa, da mora biti le-ta ustrezno informiran o 
podatkih, ki se o njem zbirajo. Informacije, dane posame-
zniku, pa morajo biti jedrnate, pregledne, razumljive ter 
lahko in brezplačno dostopne. 

GDPR zaostruje tudi pogoje za pridobitev posamezni-
kove privolitve. Nova uredba zahteva, da posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, svojo privolitev poda 
»z jasnim pritrdilnim dejanjem ali ustno izjavo«, privolitev pa 
mora biti izražena »prostovoljno, konkretno, ozaveščeno in 

nedvoumno«. Uredba ureja tudi pravico do prenosljivosti: 
posameznik ima tako pravico, da od upravljavca osebnih 
podatkov pridobi podatke, ki mu jih je predložil, in sicer v 
strukturirani, posodobljeni in strojno berljivi obliki; te po-
datke pa je upravljavec dolžan na zahtevo posameznika 
poslati tudi tretji osebi ali organizaciji. 

V SIJ Metalu Ravne je že bil imenovan projektni tim, 
ki bo poskrbel za prilagoditev internih pravil o varovanju 
podatkov ter sprejel ukrepe za učinkovit nadzor. 

mateja.zaversnik@metalravne.com

 î NOVA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V podjetju SIJ Metal Ravne smo 
izdali interno knjižico o jeklih, v 
njej pa so zajete vse kvalitete je-
kel, ki jih proizvajamo. Tako ime-
novani Katalog jekel je name-
njen sodelavcem, ki se dnevno 
srečujejo z uporabo teh jekel in 
pri svojem delu nimajo dostopa 
do SIJ Metalove spletne strani ali 
mobilne aplikacije. 

Katalog jekel za interno uporabo zajema nova imena blagovnih znamk v 
povezavi s prejšnjimi SIJ Metalovimi internimi imeni z namenom lažjega 
razumevanja novih imen in blagovnih znamk na ravni Skupine SIJ.

Zaznali smo, da se je znotraj podjetja pojavljalo kar nekaj težav, po-
vezanih z novim poimenovanjem jekel, zato smo se odločili, da delo olaj-
šamo z uporabno tiskano knjižico. Na voljo je vsakemu zaposlenemu, ki 
jo pri svojem delu potrebuje.

Vsebina zajema štiri vrste pregledov, in sicer prvi pregled je urejen 
po osmih skupinah jekel, drugi pregled je narejen po prejšnjih SIJ Me-
talovih oznakah, in sicer po abecednem redu, tretji je sortiran po novih 
blagovnih znamkah, četrti pregled pa po W.Nr. Poleg navedenih kategorij 
vsako kvaliteto dopolnjuje tudi podatek o šifri jekla. Pri vsakem poglavju 
je dodan prazen list, na katerega si lahko sami dopišemo nova jekla, ki 
smo jih v podjetju razvili. 

ina.fedler@metalravne.com 

jekel je vključenih v Katalog jekel, ki 
obsega 58 strani in smo ga izdali v 
nakladi 1.000 izvodov.390

 î KATALOG JEKEL ZA  
INTERNO UPORABO

Visok krvni tlak ali hipertenzija je kronično 
zdravstveno stanje, pri katerem je zvišan 
krvni tlak v arterijah. Kroženje krvi po žilah 
je zato za srce napornejše kot običajno.

Visok krvni tlak prinaša tveganje za možgansko 
kap, srčno kap (miokardni infarkt), odpoved srca, 
anevrizme arterij (npr. anevrizmo aorte), obolenja 
perifernih arterij in je vzrok za kronična obolenja 
ledvic. Tudi samo zmerno zvišanje krvnega tlaka 
v arterijah je povezano s krajšim pričakovanim 
trajanjem življenja.

Kaj lahko sami naredimo za preventivo?
• Uživajmo uravnoteženo, zdravo prehrano.
• Omejimo količino soli v hrani.
• Zmanjšajmo telesno težo. 
• Poskrbimo za redno gibanje.
• Omejimo uživanje alkohola.
• Opustimo kajenje. 

Vsak dan si vzemimo tudi čas zase. Usedimo ali ule-
zimo se nekam, kjer nam je udobno in prijetno, ter 

poskusimo misliti na nič. Samo spremljajmo svoje 
dihanje, ki naj bo globoko in pomirjujoče. Počnimo 
stvari, pri katerih uživamo, in bodimo hvaležni za 
vse dobro v življenju.

ambulanta@bvd-ravne.si

smo v Postaji prve pomoči BVD od začetka leta 
do konca aprila letos izmerili krvni tlak sodelav-
cem družb Skupine SIJ, ki delujejo na Koroškem.245-krat

 î 17. MAJ – SVETOVNI DAN HIPERTENZIJE 

Največkrat prihajajo v ambulanto delavci z nenadnimi težavami ali pa tudi samo na 
kontrolo krvnega tlaka. Bolje je preprečiti kot zdraviti, saj je dolgotrajno povišan 
krvni tlak tihi ubijalec. Če tlaka že nekaj let niste merili, je morda sedaj pravi čas.
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Vse sodelavce SIJ Metala Ravne vabimo, da se nam pridružijo v Športnem parku Ravne.
miran.kopmajer@metalravne.com

Cilj kegljanja je, da s čim natančnejšim metom krogle podremo čim več kegljev. Premer krogle 16 
centimetrov in njena teža 2,8 kg zahtevata od tekmovalca dobro fizično pripravljenost. Eni najpo-
membnejših kegljačevih lastnosti  sta  tudi preciznost in koncentracija.   

Kegljanje šteje med individualne športe. Posamezni rezultati pa se točkujejo v ekipne, kar po-
meni, da moramo kegljači znati tudi sodelovati. Vse navedene značilnosti tega športa so pomembne 
tudi pri našem vsakdanjem delu.  

Sodelavci SIJ Metala Ravne kegljamo v različnih društvih na Koroškem. Največ nas je članov 
Kegljaškega kluba Fužinar, nekaj pa tudi v klubih iz Črne, Dravograda in s Prevalj. Srečujemo se 
praviloma trikrat na teden od začetka avgusta do konca maja na treningih in tekmovanjih. 

Kegljanje sodi med najstarejše športne panoge na svetu. Kegljali so že v starem 
Egiptu, 3200 let pred našim štetjem. Slovenski kegljači so prvi slovenski športniki, ki 
so osvojili naslov svetovnih prvakov po osamosvojitvi Slovenije. Tudi sodelavci SIJ 
Metala Ravne ohranjajo dolgoletno in uspešno tradicijo kegljanja na Ravnah. 

 î KEGLJANJE NI GOSTILNIŠKI ŠPORT!

Pri kegljanju ni pomembna izključno fizična moč, ampak štejeta 
tudi mentalna priprava in kegljanje z glavo, zato kegljači radi 
rečemo: Kegljanje se začne med ušesi.

NAJBOLJ NORO DOŽIVETJE IZ NJEGOVEGA ŽIVLJENJA
»Ne povem, bom rajši prebral kakšno novo knjigo!«

stanko.petovar@metalravne.com

NJEGOV HOBI
»Branje. Zakaj? Zakaj pa ne?«

NASLOV KNJIGE O NJEGOVEM ŽIVLJENJU
»'Umrješ, da živiš' po vzorniku akademiku, dr. Antonu Trstenjaku.«

Boris se je po končani srednji meta-
lurški šoli zaposlil v Tovarni dušika 
Ruše. Po 14 letih ga je leta 2008 za-
radi tamkajšnje ustavitve proizvodnje 
kalcij-silicija usoda pripeljala k nam 
v jeklarno. Tudi v jeklarni je prika-
zal več interesa kot le za opravljanje 
del pomočnika talilca pri vakuumski 
napravi, kar so ga naučili starejši so-
delavci. Ob delu talilca operaterja je 
končal študij metalurgije. Seveda je 
naredil tudi kakšno »zgrešeno« šar-
žo, kar pa mu ni dalo miru, in se je 
zapičil v knjige ter naštudiral procese 
v izdelavi jekla. Postal je obratni inže-
nir – specialist za obdelavo tekoče-
ga jekla v ponovčni vakuumski peči. 
Zdaj kot izkušen sodelavec usposa-
blja mladi rod in večkrat tudi napiše 
strokovno gradivo.
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 î BORISU OBROVNIKU, razvojnem inženirju v jeklarni

Boris velja za pridnega in znanja željnega sodelavca. Je praktik –  
teoretik, ki se hitro nauči novih stvari in jih tudi uspešno prenaša na mladi rod.

Peter Kirbiš, raziskovalni inženir
»Morda, če bi več bral, bi se lahko lepše izrazil, zakaj ne 
berem leposlovja. Osnovni razlog je, da branje odvrača 
pozornost od tam, kjer bi morala biti. Posledično sem 
to orodje v celoti usmeril k pridobivanju uporabnih 
informacij, branju strokovne literature, pri čemer so 
bistveno ugodnejše elektronske izdaje.«

blaz.suler@metalravne.com

Milan Paradiž, strokovni delavec
»S knjigo si širimo obzorje. Ko beremo knjigo, se smejimo, 
zabavamo … Vsaka knjiga ti sporoča, kaj imaš in kaj ti 
manjka v življenju. Najljubša knjiga mi je bila knjiga Pe-
trovo načelo, ki sta jo napisala Laurence Johnston Peter 
in Hull Raymond. Trenutno pa prebiram knjigi Čustveni 
vampirji in Kdo je tu nor. Raje imam tiskane knjige.«

Mag. Darja Oblak, raziskovalna inženirka
»Leposlovje berem vsak dan, vsaj nekaj minut pred 
spanjem. To mi je najboljša sprostitev in zabava. V 
knjižnici si izbiram nova dela slovenskih avtorjev, rada 
pa posegam po delih avtorjev, ki izhajajo iz držav, kjer 
so konflikti in od koder prihajajo v Evropo begunci. Ta 
dela mi dajejo spoznanje, da smo ljudje, ne glede na 
to, od kod prihajamo, v osnovi povsod enaki in enako 
doživljamo življenje, enako čustvujemo. Pridružujem 
se mnenju, da kdor bere, poleg svojega življenja živi 
še mnogo drugih, in branje vsem toplo priporočam.«

Sodelavce smo povprašali, ali berejo knjige oziroma si vzamejo 
čas za branje. Prosili smo jih, naj nam razkrijejo svojo najljubšo 
knjigo in avtorja. Prisluhnimo jim, kaj menijo o elektronski obliki 
knjig in publikacij.

 î JE BRANJE DEL VAŠEGA  
VSAKDANA ALI »IZGUBA ČASA«?

Robert Tkalec,  
izvršni direktor za finance

Knjiga je orožje.  
Vzemi jo v roke.  
(B. Brecht)

Zgodovina nas uči, da so pred stoletjem ali več tisti, ki so bili načitani in so 
znali prebrano tudi prenašati dalje, imeli velik vpliv na množice. Pridobili so 
karizmo, bili so vodje, v pozitivnem ali negativnem smislu. Ljudje, ki so verjeli 
njihovim interpretacijam besedil, so bili tako omejeni z eno samo resnico. 
Vemo pa, da svet nikoli ni samo črn ali bel, vmes je še mnogo odtenkov. 
Danes je teh odtenkov, možnosti, da izberemo katero koli knjigo in si sami 
ustvarimo svoje mišljenje, poglobimo znanje, razširimo obzorja, premnogo. 

Za vsakogar se najde primerna knjiga, taka, ki ga potegne vase. Sam 
rad prebiram knjige v tujih jezikih, tako strokovne kot »počitni-
ške«. S tem ubijem dve muhi na en mah, podzavestno skrbim 
za širitev besednega zaklada in si za knjigo vzamem tudi 
več časa. Pustim, da se prebrano usede v podzavest, 
da pusti sled. 

Nedavno prebrana, Razmišljanje, hitro in počasno (D. 
Kahneman), je pustila sled. Ni ravno poletno branje, a jo 
priporočam vsem, ki skušajo razumeti, kako ljudje misli-
mo, kako in zakaj se odzivamo. Kdaj lahko zaupamo 
intuiciji in kdaj je bolje kaj dvakrat premisliti, 
predebatirati in nato potegniti zaključke. 
Koristno branje v času prevečkrat pre-
nagljenih odločitev. 

 î VSAK DAN JE PRAVI ČAS ZA KNJIGO

Del ekipe kegljačev 
SIJ Metala Ravne, z 
leve: Drago Laznik, 
Drago Hodnik, Boris 
Verdnik in Miran 
Kopmajer.


