
24metal24@metalravne.com

www.metalravne.com
št. 6  junij 2018

Metal 24, številka 6, junij 2018 I Izdajatelj: SIJ Metal Ravne d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem I Glavna urednica: mag. Sara Wagner I Izvršna urednica: Monika Žvikart I Uredniški odbor: mag. Polona Zih Rožen, Stanko Petovar, mag. Silva Sirk, Anita Mlakar, 
Jože Apat, Vesna Laznik, Blaž Šuler, Bojan Uršej, Vesna Pevec in Ina Rupreht Fedler I Jezikovni pregled: mag. Andreja Čibron Kodrin, Fužinar Ravne I Foto – naslovnica: Dobran Laznik I Oblikovanje: Andrej Knez, Sans I Tisk: SIJ ZIP center, Ravne na Koroškem I Naklada: 1.100 izvodov 

v številkah

 Iz rubrike To smo mi: 
s sodelovanjem smo 
ustvarili močno vez, ki 
temelji na zaupanju. 

joze.apat@metalravne.com 
alenka.bizilj@sij.si

je konec maja štelo Športno društvo SIJ. 
Letos je 122 sodelavcev in sodelavk skupaj z 

družinskimi člani sodelovalo že na štirih dogodkih 
(dva tekaška dogodka, po ena kolesarska in 
pohodniška prireditev). V društvo se lahko 

včlanite kadarkoli med letom. Več informacij 
je na voljo pri specialistki korporativnega 

komuniciranja ali na sd.sij@sij.si.

AKTIVNIH 
ČLANOV 123 

je bil v letu 2017 učinek zlate inovacije 
z naslovom Optimizacija ledeburitnih 

jekel za delo v hladnem. 

EVROV1.200.000 

in 11 državnih so inovacijski timi SIJ Metala 
Ravne osvojili v 15 letih nagrajevanja 
najboljših inovacij, ki ga prireja GZS.

REGIONALNIH 
NAGRAD 32 Z neprestanim razvojem, ki temelji na kombinaciji ustreznih 

investicij in lastnega znanja, v SIJ Metalu Ravne zagotavlja-
mo konkurenčnost na trgu. A znanje dobi smisel in pomen, 
ko ga učinkovito uporabimo v praksi. »Zelo pomembno je, 
da ustvarjamo inovacijsko organizacijsko kulturo. Vsak dan, 
na vsakem nivoju in področju je pomembno spodbujanje 
pozitivnih sprememb, iskanje izboljšav in novih priložnosti,« 
je na podelitvi poudaril glavni direktor Andrej Gradišnik.

Zlato priznanje so za optimizacijo proizvodnje ledebu-
ritnih jekel za delo v hladnem prejeli Gašper Stopar, Emil 
Zohorović, Jernej Turščak in Damjan Petrič. Z metodo FMEA 
so analizirali celoten proizvodni proces, obdelali 64 poten-
cialnih problemov, zanje predvideli rešitve in tako pomagali 
za polovico zmanjšati neuspelo proizvodnjo. Zlati inovacijski 
tim predstavljamo tudi v tokratni rubriki To smo mi.

Srebrno priznanje je prejela optimizacija kovanja malih 
valjev, avtorja sta Matej Mager in Marjan Hovnik. Kovanje 
malih valjev do premera 360 mm je v kovačnici potekalo 
na stiskalnici 12 MN, ki pa jo potrebujejo tudi za ravna-
nje paličastih profilov iz kovačnice in valjarne gredic. Po 
spremembi tehnologije kovanje zdaj izvajajo na kovaškem 
stroju SXP-40. Inovacija je odpravila ozko grlo v kovačnici 
in omogočila povečano prodajo valjev. Zagotavlja pa tudi 
večjo točnost dimenzij valjev z lepo površino in popolno 
centričnost čepov.

Trn za stripanje ingotov, ki zagotavlja boljši izmet ingo-
tov iz kokil, lažje čiščenje in vzdrževanje ter varnejše delo, 
je bronasta inovacija avtorjev Damjana Petriča, Gregorja 
Kačiča, Darinka Hribarja, Karla Mostnarja in Marka Šuler-
ja. S podrobno analizo težav pri stripanju in preizkušanjem 
rešitev v praksi so avtorji inovacije odpravili pogoste okvare 
in zastoje v tej fazi procesa. Trn za stripanje ingotov, ki ga 
ni mogoče nabaviti na trgu, so izvedli od ideje do načrta, 
za konstrukcijo poiskali ustreznega izvajalca in tako reši-
tev v celoti realizirali. 

Vsem nagrajencem iskrene čestitke!

monika.zvikart@metalravne.com

n
o

vi
ce Pod naslovom Naj inovacije zasijejo smo v jek-

larni SIJ Metala Ravne gostili letošnjo jubilejno, 
petnajsto podelitev regionalnih priznanj GZS 
za najboljše inovacije Koroške. Inovacije SIJ 
Metala Ravne so letos zasijale v zlati, srebrni in 
bronasti barvi. Zlata regijska inovacija se bo po-
tegovala tudi za priznanje na državni ravni.

 î INOVACIJE SO ZASIJALE

Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne in 
predsednik upravnega odbora GZS OZ Koroška, ter 
Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, sta podelila 
zlato priznanje Jerneju Turščaku, Emilu Zohoroviću in 
Gašperju Stoparju. Podelitev je vodila Špela Šavc. 

Matej Mager (na sredini) s srebrnim priznanjem v družbi 
glavnega direktorja SIJ Metala Ravne in predsednika 
upravnega odbora GZS OZ Koroška Andreja Gradišnika 
(desno) ter predsednika ocenjevalne komisije pri OZ 
Koroška Matjaža Aberška (levo).

Bronasto priznanje sta v imenu inovacijskega tima 
prevzela Gregor Kačič (levo) in Darinko Hribar (desno).



junij 2018

za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

1. VSAKDO JE LAHKO INOVATIVEN
 Vsak človek je zmožen neke stopnje 

kreativnega dela, ki pa je odvisna od 
njegovih izkušenj, znanja, tehnične 
sposobnosti, talenta in zmožnosti 
sprejemanja novih zamisli. Pomembna 
je tudi stopnja samomotivacije, le malo 
ljudi se zaveda svojega potenciala. 

2. GLAVNI MOTIVATOR  
INOVATIVNOSTI NI DENAR

 Raziskava je pokazala, da ima večjo 
vrednost od nagrajevanja inovativnosti 
klima v podjetju, ki omogoča, podpira 
in vrednoti inovativnost in kreativnost. 
Ljudje so najbolj kreativni, ko skrbijo 
za svoje delo in lahko razvijajo svoje 
sposobnosti. 

3. BITKA S ČASOM NE SPODBUJA 
INOVATIVNOSTI

 Večina anketirancev je bila najmanj 
inovativnih prav ob bitki s časom. In 
ne samo to, kreativnost je padla tudi 
v naslednjih dveh dneh. Inovativnost 
zahteva čas, v katerem lahko težavo 
spoznamo, rešitve pa prihajajo kar 
same. 

4. SREČEN DAN PRINAŠA 
INOVATIVNOST V NASLEDNJEM

 Inovativnost je najbolj pozitivno 
povezana z veseljem in ljubeznijo ter 
negativno z jezo, strahom in žalostjo. 
Kreativnost je največja predvsem 
naslednji dan po kakšni pozitivni 
izkušnji. 

5. SODELOVANJE JE BOLJŠE OD 
TEKMOVALNOSTI

 Obstaja prepričanje, da interna 
tekmovalnost spodbuja inovativnost. 
V raziskavi je bilo ugotovljeno prav 
nasprotno. Najbolj kreativni so timi, 
v katerih je dovolj samozaupanja za 
izmenjavo podatkov in mnenj. 

Vir: https://www.mojedelo.com/
karierni-nasveti/5-mitov-kreativnosti-3330

monika.zvikart@metalravne.com

Predstojnica oddelka za podjetniški mene-
džment na Harvard Business School je s skupi-
no doktorjev znanosti, podiplomskih študen-
tov in direktorjev opravila največjo študijo o 
vsakodnevni inovativnosti in kreativnosti na 
delovnem mestu. Predstavljamo spoznanja 
12.000 odgovorov 238 kreativnih ljudi.

 î KAJ SPODBUJA 
INOVATIVNE IDEJE?

irena.praznik@metalravne.com

z nami že ... maj 2018

10 let: IVAN RAMOT, BORIS OBROVNIK, MIHAEL VEROVNIK, SEBASTJAN ŽAUCER iz  
Jeklarskega programa in MIRAN BRICMAN iz Valjarskega programa. | 30 let: VERA KRAJNC iz  
Računovodstva. | 40 let: IRMA FAJMUT iz Kadrov in ALOJZ POTOČNIK iz Vzdrževanja.

 î PROIZVODNJA V MAJU
Mesec maj je bil v SIJ Metalu Ravne zaznamovan z 
rekordno proizvodnjo končnih proizvodov. Največ 
je k temu prispeval Valjarski program, kjer smo 
dosegli rekordno proizvodnjo končnih izdelkov, 
in sicer 3.859 ton. Iskrene čestitke vsem, ki ste 
soustvarili rekord. 

Plan odpreme končnih proizvodov smo uresničili tudi v 
Kovaškem programu. V jeklarni smo za planom zaostali, 
uresničili smo 95,3 odstotka plana. Pri neuspeli proizvo-
dnji smo bili količinsko sicer pod planom, vendar pa je bila 
vrednost višja kot prejšnje mesece. Neuspela proizvodnja 
je bila višja predvsem v Jeklarskem programu. 

Ocenimo lahko, da smo bili minuli mesec zelo uspešni, 
junija pa moramo nadaljevati visoko proizvodnjo in popra-
viti parametre, pri katerih smo odstopali v mesecu maju.

alojz.buhvald@metalravne.com

 î ŠTUDENTI IN DIJAKI, PRIDITE 
NA POČITNIŠKO DELO!

V poletnih mesecih vabimo polnoletne dijake in 
študente, da se nam pridružijo pri pomožnih delih 
v proizvodnji. 

Oglasite se nam s pisno prijavo v kadrovski službi SIJ 
Metala Ravne ali pa prošnjo pošljite na elektronski naslov 
zaposlitev@metalravne.com. 

V prijavi nam poleg imena in priimka sporočite tudi:
• telefonsko številko,
• datum rojstva,
• čas, v katerem bi lahko opravljali počitniško delo,
• želeno področje dela.

Prijavljene kandidate bomo o možnosti počitniškega 
dela pisno obvestili. 

mirjana.okrogelnik@metalravne.com

 î POD »BALANCO« SMO 
SPRAVILI 16. POLI MARATON

V soboto, 2. junija, smo pod »balanco« uspešno 
spravili prvi kolesarski dogodek v sklopu ŠD SIJ, 
16. Poli maraton. 

Poli maraton, ki je potekal na Ptuju, je prej družabni dogo-
dek kot tekmovanje, a smo kljub temu članice in člani ŠD 
SIJ zavrteli pedale na vso moč. Ob tem pa nismo pozabili 
uživati v prekrasni trasi in lepem vremenu.

Odziv sodelujočih, ki so bili nad organizacijo dogodka, 
predvsem pa nad kolesarskimi dresi več kot navduše-
ni, zagotavlja, da bomo v prihodnjem letu nastopili v še 
večjem številu.

alenka.bizilj@sij.si

 î DRUGA KONTROLNA 
PRESOJA SISTEMA ISO 
14001:2015 S PREHODOM NA 
NOVO VERZIJO STANDARDA

Leta 2015 je izšla tretja verzija standarda ISO 
14001:2015. Ključne vsebinske spremembe so večja 
zavezanost vodstva, vključenost sistema ravnanja z 
okoljem v strateško načrtovanje, varovanje okolja s 
poudarkom na preventivnih aktivnostih, učinkovi-
tejše komuniciranje in razmišljanje o okoljskih vpli-
vih v celotnem življenjskem ciklu izdelka, od razvoja 
do konca njegove življenjske dobe.

Maja letos je Bureau Veritas Certification Holding SAS – 
UK Branch izvedel drugo kontrolno presojo sistema rav-
nanja z okoljem s prehodom na novo verzijo standarda ISO 
14001:2015. V dveh dneh so presojevalci po načrtu presoje 
pregledali vse aktivnosti, lokacije, procese in funkcije v 
podjetju. Presojo so izvedli v vseh obratih. Zaradi prehoda 
na novo verzijo standarda je bila presoja osredotočena na 
tveganja in cilje, ki jih zahteva standard. 

Presojevalna ekipa je ugotovila, da moramo v podjetju 
za popolno vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja 
v skladu z zahtevami novega standarda izvesti še na-
tančnejšo analizo okoljskih ciljev z njihovimi tveganji in 
priložnostmi. Presojevalci so zapisali tri manjše neskla-
dnosti v obratih, povezane z ločevanjem in označevanjem 
odpadkom, ter eno manjše neskladje, povezano s tveganji 
in priložnostmi v povezavi z okoljskimi vidiki. 

rahela.strahovnik@metalravne.com

Plastični lončki, plastenke in papirčki ne sodijo med 
procesni ostanek!

km smo na Poli ma-
ratonu prekolesarili 
člani ŠD SIJ. Bilo nas 
je 58, pridružili so se 
nam družinski člani.

2.120

km smo prekolesarili 
sodelavci in sodelavke 
SIJ Metala Ravne. Bilo 
nas je 18, pridružili so 
se nam družinski člani.

689,6 



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

ZDA so po nizu protekcionističnih ukrepov 1. junija 
potrdile že marca napovedane 25-odstotne carine 
na jeklo in 10-odstotne na aluminij za Evropsko 
unijo, Kanado in Mehiko. Kako smo se na to odzva-
li v Skupini SIJ?

V Skupini SIJ smo se aktivno zavzemali za dve rešitvi: 
1. Ob napovedi carin marca letos smo vse aktivnosti usme-

rili v prizadevanje, da bi pomagali pri izvzetju Evropske 
unije kot celotnega bloka, in sicer preko aktivnega so-
delovanja s slovenskimi državnimi organi, predstavništvi 
v ZDA ter s predstavništvom ZDA v Sloveniji in preko 
Evropskega združenja jeklarjev ter drugih institucij.

2. Vzporedno smo izvajali aktivnosti za izvzetje posame-

znih vrst jekel Skupine SIJ, ki jih ZDA ne proizvajajo v 
enakem dimenzijskem obsegu ali pa je njihova proizvo-
dnja omejena.
Po junijski uvedbi 25-odstotnih carin za uvoz jekla v ZDA 

smo tako nadaljevali prizadevanja za izvzetje posameznih 
vrst jekel Skupine SIJ. Preko svoje hčerinske družbe v 
ZDA smo oddali obrazce za izvzetje tistih jekel, za katere 
vemo, da se v ZDA ne proizvajajo oziroma se proizvajajo 
v omejenih količinah ali pa ne dosegajo zahtevane ravni 
kakovosti. Pri izpolnjevanju obrazcev za izvzetje jekel in-
formacijsko podpiramo in pomagamo tudi našim kupcem 
v ZDA, ki prošnje za izvzetje oddajajo v svojem imenu. Od 
vseh večjih porabnikov smo pridobili tudi uradne obrazlo-
žitve, zakaj predlagajo, da se Sijeva jekla izvzamejo, in jih 

uporabili kot dodatek oddanim prošnjam za izvzetje. Z naj-
večjimi ameriškimi strankami, ki so naši partnerji že vrsto 
let, iščemo tudi rešitve v smeri porazdelitve dodatnega 
bremena stroška carin skozi ustrezne dvige prodajnih cen.

V Skupini SIJ uvedba carin najbolj zadeva družbi SIJ 
Acroni in SIJ Metal Ravne, proizvajalki jekel. SIJ Acroni v 
ZDA proda največ specialnih in nerjavnih jekel, SIJ Metal 
Ravne orodnih jekel. Čeprav za zdaj manka naročil iz ZDA 
ne čutimo, pa z določenimi kupci, ki so do sedaj kupovali 
jeklo za proizvodnjo industrijskih nožev, razmišljamo, da 
bi jim namesto jekla prodajali že polizdelke ali izdelke iz 
jekla, ker izdelki iz jekla (npr. industrijski noži proizvajalca 
SIJ Ravne Systems) niso podvrženi carinam. 

sara.wagner@sij.si

 î ZDA UVEDLE CARINE NA JEKLO

STEEL TRADING & TECHNOLOGY GMBH 

• SPLET: www.stt.co.at
• LETO NASTANKA PODJETJA: 2009
• LOKACIJA: St. Barbara in Mürztal, Avstrija
• DEJAVNOST: trženje jekel, svetovanje, storitve 

toplotne obdelave jekel
• CILJ: delati kar najbolje in ponuditi najboljše 

izdelke in storitve

 î ZA NAJBOLJŠE NA SVETU PO NAJBOLJŠIH MOČEH 
Družba Steel Trading & Technology Gmbh 
(STT) je nastala v osrčju lokacije avstrijskih 
proizvajalcev jekel, na avstrijskem Štajerskem. V 
SIJ Metalu Ravne v njej zaposlene poznamo že iz 
družbe Edelstahl Breitenfeld, v kateri so si pred 
ustanovitvijo družbe pridobivali izkušnje, z njimi 
pa sodelujemo vse od nastanka STT v letu 2009. 

V kolektivu s petimi zaposlenimi pravijo, da ima vsak svoje 
mesto in svojo odgovornost. Njihov cilj je delati najbolje in 
ponuditi najboljše izdelke in storitve. 

STT je naš kupec visoko zahtevnih materialov v valjani 
in kovani izvedbi, okroglih in ploščatih dimenzij. Jekla, ki 
jim jih dobavljamo, so vedno v svetli izvedbi in skoraj vedno 
v poboljšanem stanju. Namenjena so uporabi v naftni in 
plinski industriji za ohišja merilnih instrumentov in ventilov 
z visoko tlačno odpornostjo, za delo v korozivnih medijih in 

za izdelke za uporabo pri globinskem vrtanju. Kupujejo tudi 
jeklo za visoko zahtevna orodja za iztiskavanje poliestrskih 
materialov za tekstilno industrijo, predvsem za športni 
tekstil. Njihova dejavnost pa sega še v panoge kemije in 
petrokemije, letalsko industrijo, ladijski transport, splošno 
strojegradnjo in energetski sektor. 

So svetovno poznan partner v tehničnem svetovanju 
na področju proizvodnje nerjavečega jekla, pretaljevanja, 
kovanja in toplotne obdelave pa tudi pri reševanju proble-
mov in razvoju materialnih aplikacij ter izvedbi avditov. 

Kot prvi v Avstriji se ponašajo s certifikatom EN 
9120/2016 za vodenje in obvladovanje kakovosti distri-
buterjev za letalsko industrijo. Ker imajo izkušnje pri do-
bavah za letalsko industrijo, nam je preko njih omogočen 
tudi hitrejši vstop v ta sektor industrije. 

vesna.pevec@metalravne.com  
olga.mocilnik@metalravne.com

Zaposleni na brusilnih strojih Centromaskin v valjarni so z 
naložbo v protihrupne kabine zaščiteni pred prekomernim 
hrupom.

Proizvodna pot jeklenega izdelka v Valjarskem programu poteka po dolo-
čenem postopku tehnološkega procesa. Zaradi narave dela so nekatere 
procesne točke izpostavljene zahtevnejšemu delovnemu okolju, kot je na 
primer izpostavljenost hrupu. 

Za zaščito delavcev pri delu z brusilnimi stroji Centromaskin so bile 
izdelane protihrupne kabine z manipulativnimi pulti. Kabine so sestavljene 
iz kovinske podkonstrukcije, in sicer kletke, obložene s protihrupnim fasad-
nim panelom, ter rebraste protizdrsne pločevine na dnu. Kabine so opre-
mljene s protihrupnimi vrati, zvočno izolacijo in termopanskim steklom. 

Območje brusilnih strojev je izpostavljeno visoki toplotni obremenitvi, 
zato so v kabine nameščene tudi klimatske naprave. 

vesna.laznik@metalravne.com 

 î PROTIHRUPNE KABINE  
V ČISTILNICI VALJARNEMed »mlade delavce« štejemo ne glede na 

starost vse zaposlene, ki so se pri delodajal-
cu zaposlili v zadnjem letu. Ko ob zaposlitvi 
prvič vstopajo v svet jeklarske industrije, 
je dosledno upoštevanje navodil za varno 
delo in osnovnih navodil s poudarkom na 
varnem delu zelo pomembno.

V tem obdobju zaposleni spoznava novo delovno 
okolje in delovne naloge, prav tako pa se tudi sre-
čuje z različnimi nevarnostmi pri svojem delu. Pou-
darek naj bo zato na strokovnem in postopnem uva-
janju v delovni proces, teoretičnem in praktičnem 
usposabljanju na delovnem mestu ter seznanitvi z 
navodili o varnem delu, saj mu tako omogočimo 
varno delo. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo 
vodje in sodelavci.

Kljub izvajanju vsega naštetega pa praksa kaže, da 
so mladi delavci nemalokrat udeleženi pri nevarnih 
dogodkih oziroma tudi pri nezgodah. Najpogostejši 
vzroki za nastanek poškodb mladih delavcev so:
• neupoštevanje/nepoznavanje pravil in navodil 

varnega dela,

• podcenjevanje nevarnosti,

• (pre)malo izkušenj s podobnimi deli,

• dokazovanje pri novem delodajalcu.

Poskrbimo, da bo naše delo opravljeno varno 
in brez nevarnosti za nastanek nezgod pri delu, in 
upoštevajmo naslednja navodila – vsi, ne samo 
mladi delavci: 
• Pri delu sem skoncentriran, razmišljam, kako 

ga bom varno opravil, in ne razmišljam o dru-
gih stvareh. 

• Preden se lotim zahtevnejšega opravila, zlasti 
pa nevarnega, se ustavim in razmislim, kako 
ga bom opravil.

• Ne ubiram bližnjic, ampak upoštevam navodila 
in ustaljene predpisane postopke.

• Pred začetkom dela se seznanim z nevar-
nostmi, ki mi pretijo, in z navodili za varno 
opravljanje dela.

• Svojega dela ne izvajam brez ustrezne osebne 
varovalne opreme. 

miran.praznik@bvd-ravne.si

 î NAJ BO VARNO, MLADI DELAVCI!

V SIJ Metalu Ravne se je poškodovalo:

mladih delavcev * v letu 2018 
(37,5 % vseh poškodb)9
mladih delavcev v letu 2017 
(21 % vseh poškodb) 16

* sodelavec, ki je v družbi zaposlen eno leto ali manj

Z naložbo 
smo zagotovili 
zaščito pred 
hrupom 
zaposlenih 
na delovnem 
mestu brusilca.
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Andrej Gradišnik, glavni direktor

 î V DRUGEM POLLETJU  
SMO LAHKO BOLJŠI

Naši poslovni rezultati niso vedno odvisni le od našega dela. Tako tudi za le-
tošnje prvo polletje ocenjujem, da smo delali dobro, a so nam številne okvare v 
jeklarni in valjarni ter skokovita rast nabavnih cen, ki se s približno trimesečnim 
zamikom odraža tudi v naši prodajni ceni, poslabšale rezultate. V prvem pol-
letju nam tako ni uspelo odliti potrebne količine jekla in izvaljati ter dokončati 
planirane količine gotovih izdelkov. Najbolj pa so na slabši poslovni rezultat, 
ta zaostaja za doseženim v enakem obdobju leta 2017 in predvidenim v go-
spodarskem načrtu za leto 2018, vplivale prodajne cene, saj so zaostajale za 
nabavnimi. A z mesecem julijem, ko vstopamo v tretje četrtletje, bodo začeli 
veljati višji dodatki za legure in staro železo, kar bo predvidoma naše prodajne 
cene v celoti uskladilo z rastjo nabavnih stroškov in izboljšalo 
profitabilnost naših naročil. 
Da bomo nadomestili izpad količin, proizvedenih v prvih 
šestih mesecih, pa smo deloma skrajšali tudi letne re-
monte. Tako imamo vse možnosti, da v drugem polletju 
izboljšamo tudi naše poslovne rezultate. Za to bomo 
potrebovali tudi precej pozitivne energije in vztrajnosti.
Vzdrževalcem in tistim, od katerih delovni proces zah-
teva največ prilagajanja lastnega dopusta, pa iskrena 
zahvala in želja, da boste poletne remonte iz-
vedli uspešno.

Poletni dopust je 
priložnost, da si 
odpočijemo, se imamo 
lepo in se napolnimo 
s pozitivno energijo. 
Želim vam prijetne 
poletne dneve.

Peter Vinšek, ključavničar 
»Kot vzdrževalec na oddelku mazanja pokrivam vse 
obrate v podjetju. Največ dela je prav med letnimi re-
monti. Dopust načrtujem v dogovoru s celotno skupino 
v našem oddelku. Če bi nas v oddelku bilo več, bi lahko 
dopuste koristili tudi v poletnih mesecih. Ker moja žena 
dela v vrtcu, je še posebno težko najti skupni termin. 
Načrtovati je zato treba že v spomladanskih mesecih.«

bojan.ursej@metalravne.com

Danijel Mlinšek, elektrikar 
»Pokrivam področje elektro vzdrževanje jeklarne in ko-
vačnice. Seveda je najboljši čas za koriščenje dopusta 
v poletnih mesecih. Zaradi načrtovanih remontov dopust 
koristim pred njimi ali po njih. Ko so drugi zaposleni na 
zasluženem dopustu, smo vzdrževalci najbolj obremenje-
ni, saj smo vezani na terminski plan. Je pa po opravljenih 
delih zato toliko bolj zaželen počitek oziroma dopust.«

Albert Gostenčnik, ključavničar 
»Ker delam v obratu Kovaškega programa kot strojni 
vzdrževalec, zaradi večjega števila agregatov med le-
tnimi remonti skorajda ni mogoče koristiti dopustov. 
Specifika opravil je zahtevna, zato te vrste dela ne more 
opravljati vsakdo. Dopust planiram po navadi ob koncu 
avgusta oziroma v začetku septembra. Na tak način 
življenja se je navadila tudi moja družina.« 

Vzdrževalci poleti, ko drugi odhajamo na dopust, izvajajo redne 
letne remonte. Ti so po navadi julija in avgusta, ki sta tudi 
najtoplejša in zato naporna za izvajanje del, ki jih je treba opraviti. 
Vprašali smo jih, kako ob poletnem delu načrtujejo svoj dopust.

 î KAKO NAČRTUJETE SVOJ DOPUST?

1. 
2. 
3. NAJLJUBŠI KNJIŽNI JUNAK

»Rad imam Kekca. Ker obožujem neokrnjeno naravo in gore.«
bojan.ursej@metalravne.com

PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI
»Iskrenost.«

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Gremo naprej z dvignjeno glavo.«
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 î ANTONU ČAGRANU, INDUSTRIJSKEM  
ZIDARJU NA VZDRŽEVANJU

Anton oziroma Tonček, kot ga kličejo sodelavci in prijatelji, je v »fabriki« že dobra 
štiri desetletja marljiv in zanesljiv sodelavec, ki zna svoje roke spretno uporabiti ne le 
v službi, temveč še za kaj drugega. Zjutraj ob kavici »prebudi« svoje sodelavce in skozi 
delovnik skrbi za dobro vzdušje v ekipi.

Vsak je bil enakovreden član inovacijskega tima. Zaupali smo si.  
To je pomembno za skupni napredek.

Kaj jim je še skupnega? Doslednost, samoiniciativnost, odkritost in neposrednost. Tudi po-
poldanska druženja, na katerih je po njihovih besedah nastalo kar precej koristnih idej. In tudi to, 
da jim zmanjkuje časa za njihove številne in zanimive hobije. Jerneja in Damjana veseli vožnja z 
motorjem, Gašper se ukvarja s plezanjem in alpinizmom, Emil pa je navdušen tekač in kinolog. 

Naj jim idej in energije za njihovo uresničevanje tudi v prihodnosti ne zmanjka.  

monika.zvikart@metalravne.com

To so asociacije članov tima, ki 
je s svojim inovacijskim projek-
tom poleg odličnega rezul tata v 
znižanju neuspele proizvodnje 
orodnih jekel za delo v hladnem 
prejel tudi zlato regionalno ino-
vacijsko priznanje, na besedo 
inovacija. Gašper, Jernej in Emil 
se poznajo že iz študentskih let, 
Jernej in Damjan sta sodelavca 
v jeklarni. Kot obratni inženirji 
so občas no sicer že sodelovali, 
vendar so tokrat prvič intenzivno 
delali skupaj. 

Diplomirani inženirji metalurgije, ob začetku projekta vsi obratni inženirji, (z leve) v jeklarni 
Jernej Turščak (zdaj vodja tehnologije) in Damjan Petrič ter Gašper Stopar v valjarni (zdaj vodja 
proizvodnje valjanjih profilov) in Emil Zohorović v valjarni težkih profilov, so se s ciljem najti 
dolgoročno rešitev problema lotili timsko in sistematsko. 

 î NAPREDEK, RAZVOJ, OPTIMIZACIJA IN ELON MUSK

Delo so si razdelili po obratih. Vsak je bil odgovoren za spremembe in optimiziranje procesa za svoj 
oddelek in agregate v njem. Vsaj enkrat na teden so se srečevali, izmenjali mnenja, predebatirali 
rešitve in jih nato implementirali v proizvodnjo.

Tonček s sodelavci obzidava in popravlja 
več kot 70 industrijskih peči ter opravlja 
tudi druga gradbena dela na celotni loka-
ciji družbe. To pomeni, da pozna skoraj 
vsakega zaposlenega v obratih, v tem vidi 
tudi čar svojega dela. 
Ima veliko družino. Je vedno dobre volje, 
nasmejan in poln energije. Sam pravi, da 
je človek sto na uro, kar se vidi tako v 
službi kot v zasebnem življenju. Že 10 let 
z velikim veseljem pa tudi natančnostjo, 
iznajdljivostjo in dobro voljo izrezuje roj-
stnodnevne spominske palice z različ-
nimi motivi. 
Tonček ima »svoj cvetlični kotiček« v pod-
jetju in ga zelo lepo ureja. »Ker sem lju-
bitelj narave, mora del naravnega okolja 
biti prisoten tudi tukaj,« pravi in doda: 
»Skrbi pa me, kaj bo z vrtnicami, ko se 
bom letos upokojil.« 
Mi pa lahko le rečemo: »Upajmo, da bodo 
vrtnice dobile novega skrbnika, Tonček pa 
bo še dolgo užival v zasluženi 'penziji'.« 


