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 Iz rubrike To smo mi: s 
pozitivno naravnanostjo 
med sodelavci širimo 
»dobro voljo«.
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o
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V Rimskih termah je v začetku julija potekal 
naslednji v nizu dogodkov, namenjenih 
predstavitvi strategij in investicijskih načrtov 
družb Skupine SIJ.

Prvi dan dogodka so predstavniki Skupine SIJ predstavili 
strategije za posamična poslovna področja, ki se dotikajo 
vseh družb v skupini. Med njimi finance in računovodstvo, 
IT, marketing, kadri, nabava in drugi. Drugi dan dogodka so 
družbe predstavile rezultate poslovanja v prvi polovici letoš-
njega leta, več časa pa so namenili predstavitvi strategij in 
investicijskih načrtov za vsako posamično družbo. In če je 
za večino družb zdaj to že utečena praksa (npr. SIJ Acroni, 
SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems), so svoje načrte tok-
rat prvič predstavili tudi servisni centri in surovinska baza. 

Predstavitve v Rimskih termah so bile še ene v nizu 
takšnih dogodkov. V Skupini SIJ potekajo že vse od druge 
polovice lanskega leta, saj v poslovanje uvajamo številne 
novosti, predvsem pri investicijah in preventivnem vzdrže-
vanju, kamor postopno vpeljujemo nov sistem načrtovanja. 

Naslednji v vrsti dogodkov bo predvidoma novembra, ko 
naj bi družbe pripravile zaključne predstavitve investicij za 
leto 2018 s ciljem potrditve načrtov.

sara.wagner@sij.si

»Lepo, da ste tukaj!« so nas pozdravili organiza-
torji sejma Moulding Expo 2017 v Stuttgartu (Nem-
čija) in sejma DMC (Die & Mould China) v Šanghaju 
(Kitajska).

Letošnja pomlad je bila za marketing SIJ Metala Ravne pred-
vsem v znamenju organizacije in uspešne izvedbe sejmov. V 
začetku aprila smo se skupaj z nekaterimi podjetji v Skupini 
SIJ predstavili na mednarodnem industrijskem sejmu v Celju. 
Maja smo se kot razstavljavci udeležili sejma Made in Steel v 
italijanskem Milanu, junija pa smo razstavljali na sejmu Mou-
lding Expo v Stuttgartu in sejmu DMC v Šanghaju. Predvsem 
slednja, ki sta specializirana za orodjarstvo, spadata med za 

SIJ Metal Ravne pomembnejše sejme. Na obeh smo bele-
žili velik obisk predstavnikov podjetij, ki se neposredno ali 
posredno ukvarjajo z orodjarstvom. Pri predstavljanju smo 
tako z grafiko kot s promocijskimi materiali in drugimi pro-
mocijskimi aktivnostmi dali poudarek blagovnim znamkam 
SIMOLD, SITHERM, SIHARD in SIRAPID. Na sejmu Moulding 
Expo smo poleg jeklarskih proizvodov podjetja SIJ Metal Rav-
ne predstavili tudi storitve naše servisno-prodajne divizije, ki 
jo je na sejmu zastopal SIJ MWT, ter ponudbo orodnih plošč 
podjetja Oro Met. Sejem Die & Mould China pa je bil usmer-
jen pretežno na promocijo jeklarskih proizvodov SIJ Metala 
Ravne, predvsem blagovni znamki SIMOLD in SITHERM.

brigita.rataj@metalravne.com

 î NADALJUJEMO NIZ DOGODKOV ZA  
VPELJAVO NOVEGA SISTEMA NAČRTOVANJA

 î SCHÖN, DASS SIE DA SIND! 很高兴，与您在此相遇！

vesna.pevec@metalravne.com
mirjana.okrogelnik@metalravne.com

je znašala prodaja SIJ Metala Ravne v 
prvem polletju letošnjega leta, kar je 

osem odstotkov več kot lani.

EUR 90.167.929 

na počitniškem delu in pet štipendistov 
na obvezni praksi se nam je pridružilo v 

mesecu juliju.

ŠTUDENTOV 40

9.000 ZAPOSLENIH
celotne Skupine SIJ in njihovih družinskih 

članov je bilo prisotnih na vseh štirih 
prireditvah Dan metalurga. Letos smo 

se zbrali na Jesenicah, kjer se nas je 
zabavalo in družilo približno 3.000.

Glavni direktor Andrej Gradišnik je  
predstavil strategijo SIJ Metala Ravne. 

Ekipi družb 
SIJ Asia in 
SIJ Metal 
Ravne, 
sejem DMC 
2017. 

Stojnica 
Skupine 
SIJ, sejem 
Moulding 
Expo 2017.
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

1. OBVEZNA ZAŠČITA  
PRED SONCEM

 Če bomo v naravi preživeli ves dan, 
se med 10. in 16. uro, ko je sevanje 
UV-žarkov najmočnejše, namestimo 
v senci. Če senca ni na voljo, se v tem 
času oblečemo v lahka bombažna ob-
lačila z dolgimi rokavi, ki ne prepušča-
jo UV-žarkov. Obvezna oprema sta še 
pokrivalo s širokimi krajci ter krema z 
visokim zaščitnim faktorjem. 

1. NE POZABITE NA ZAŠČITO OČI
 V gorah je izpostavljenost oči UV-se-

vanju bistveno večja kot v dolini, saj se 
vsakih 1.000 metrov nadmorske višine 
UV-sevanje poveča za 10 do 16 odstot-
kov. Doza UV-sevanja je kumulativna, 
škodljivi učinki se na očesni strukturi 
seštevajo in povzročajo sivo mreno ter 
poškodbe na očesni mrežnici. Izogni-
mo se poškodbam in se zaščitimo z 
ustreznimi očali.

3. SPIJTE VSAJ DVA LITRA VODE 
 Na vroč poletni dan lahko s potenjem 

in izločki izgubimo do štiri litre vode, 
izgubljeno tekočino pa moramo nujno 
vrniti v telo, saj je najpomembnej-
še sredstvo za uravnavanje telesne 
temperature. Kaj izbrati? Navadno 
vodo, priporočajo strokovnjaki. Kava, 
alkoholne pijače in druge »umetne« 
pijače vsebujejo dehidracijske snovi, 
ki odstranjujejo vodo iz telesa.

4. ZAŠČITA PRED INSEKTI IN KLOPI
 Pred mrčesom, ki preži na nas v nara-

vi, se moramo zavarovati z ustreznim 
zaščitnim sredstvom, ki ga nanese-
mo na kožo. Po nekaterih mnenjih se 
dobro obnesejo tudi limona, limonska 
trava, cimet in evkaliptus. V naravo se 
odpravite v svetlih oblačilih, na kate-
rih bodo morebitni klopi lažje vidni, 
po prihodu domov se ne pozabite te-
meljito pregledati.

monika.zvikart@metalravne.com

Pikniki in izleti v naravo so namenjeni 
sprostitvi in brezskrbnim užitkom, vendar 
pa jih lahko mimogrede pokvarijo sončne 
opekline, piki žuželk in dehidracija. Z 
upoštevanjem spodnjih nasvetov lahko te 
nevšečnosti preprečimo ali jih vsaj hitro 
odpravimo.

 î KAKO BREZSKRBNO 
PREŽIVIMO DAN V NARAVI

irena.praznik@metalravne.com

10 let: JANEZ MLAČNIK iz Valjarskega programa, BORUT RUTAR iz  
Kovaškega programa, ALOJZ GROS iz Vzdrževanja in DOBRAN LAZNIK iz Logistike. 
30 let: FRANC GRILC iz Jeklarskega programa. 

z nami že ... junij 2017

Z zaključkom meseca junija smo uspešno sklenili 
tudi prvo polovico leta. V juliju in avgustu bo 
treba zelo natančno izvesti letne remonte in 
stroje ter naprave spet dvigniti na višji nivo in s 
tem zagotoviti nemoteno proizvodnjo tudi v drugi 
polovici leta.

V mesecu juniju smo za planom odpreme zaostali v Valjar-
skem programu, v Kovaškem programu pa smo plan uresni-
čili. Na kovanju smo ponovno dosegli visoko proizvodnjo in 
omogočili, da smo s solidno medfazo začeli letne remonte, 
ki jih bomo izvajali v mesecu juliju. Tudi proizvodnja v va-
ljarni gredic je bila blizu 5.000 ton, tako da smo tudi v tem 
obratu zagotovili dovolj medfaze pred remontom, ki ga 
bomo prav tako izvajali julija. Proizvodnja v jeklarni je bila 
nekoliko nižja od planirane. TAP to TAP časi v tem mesecu 
niso bili ugodni, predvsem zaradi preveč drobnih okvar in 
povečanega bolniškega staleža v drugi polovici meseca. 

Po dobrih petih mesecih smo bili precej slabši pri ne-
uspeli proizvodnji. Povečal se nam je delež napak, ki izvirajo 
iz jeklarne (makro vključki, kosmiči). Takoj bo treba sprejeti 
dodatne ukrepe in zajeziti povečano neuspelo proizvodnjo. 

Po izrazito slabem mesecu maju nam je uspelo zmanj-
šati število poškodb pri delu, vendar imamo na tem podro-
čju še veliko dela, da bomo dosegli cilj, to je nič (0) poškodb. 

alojz.buhvald@metalravne.com

S 1. 7. 2017 je bilo v SIJ Metalu Ravne izvedeno 
napredovanje v višini 3,66 odstotka mase plač 
zaposlenih celotnega podjetja. Ker so bila 
napredovanja usmerjena v proizvodna in tehnična 
dela ter delovodje, to pomeni za te ciljne skupine 
dvig za 6,7 odstotka. Posameznemu zaposlenemu 
se plačilni razred ne spremeni, spremenijo se 
samo točke plačilnega razreda.

Dvig plač je bil izveden na način, da so se vrednosti točk 
plačilnih razredov za obravnavane ciljne skupine line-
arno povečale za dogovorjen odstotek, ne upoštevajoč 
decimalnih mest. S tem so se povečale tudi osnovne 
bruto plače teh razredov (označeno z modro) in od 1. 
7. 2017 znašajo:

VREDNOST TOČKE JE 1,834 €. miran.kopmajer@metalravne.com

Plačilni 
razred

Tarifni 
razred

Točke 
plačilnega 

razreda

Osnovna 
bruto 

vrednost
T E H NIŠK A DEL A

1/10 I. 298 546,53 €

1/20 III. 362 663,91 €

1/30 III. 416 762,94 €

1/40 IV. 437 801,46 €

1/50 IV. 458 839,97 €

1/60 V. 490 898,66 €

1/70 V. 533 977,52 €

1/80 V. 576 1.056,38 €

1/90 VI. 640 1.173,76 €

P ROIZ VODN A DEL A
2/10 I. 298 546,53 €

2/20 III. 362 663,91 €

2/30 III. 416 762,94 €

2/40 IV. 437 801,46 €

2/50 IV. 458 839,97 €

2/60 V. 490 898,66 €

2/70 V. 533 977,52 €

2/80 V. 576 1.056,38 €

2/90 VI. 640 1.173,76 €

Plačilni 
razred

Tarifni 
razred

Točke 
plačilnega 

razreda

Osnovna 
bruto 

vrednost
S T ROKOV N A DEL A

3/10 V. 440 806,96 €
3/20 V. 480 880,32 €
3/30 VI. 540 990,36 €
3/40 VI. 600 1.100,40 €
3/50 VII. 660 1.210,44 €
3/60 VII. 700 1.283,80 €
3/61 VII. 800 1.467,20 €
3/70 VII. 850 1.558,90 €
3/71 VII. 950 1.742,30 €
3/80 VIII. 1050 1.925,70 €
3/81 VIII. 1150 2.109,10 €
3/90 VIII. 1300 2.384,20 €

VODS T V EN A DEL A
4/10 V. 512 939,01 €
4/20 V. 597 1.094,90 €
4/30 V. 661 1.212,27 €
4/40 VI. 725 1.329,65 €
4/50 VII. 768 1.408,51 €
4/60 VII. 800 1.467,20 €
4/61 VII. 900 1.650,60 €
4/62 VII. 980 1.797,32 €
4/70 VIII. 1050 1.925,70 €
4/71 VIII. 1150 2.109,10 €
4/80 VIII. 1300 2.384,20 €

Zaposlenim SIJ Metala Ravne je v poletnem času 
na voljo brezplačno kopanje v letnem in zimskem 
bazenu na Ravnah. 

Letni bazen je odprt med tednom od 10. do 21. ure in med 
vikendom od 9. do 21. ure. Odpiralni čas zimskega bazena 
je v poletnih mesecih prilagojen, od ponedeljka do sobote 
od 17. do 22. ure in ob nedeljah od 17.00 do 20.30. 
Pri vstopu na bazen se je treba identificirati z osebnim 
dokumentom. 

Vstop na bazen je brezplačen tudi za otroke do 15. leta 
starosti in s prebivališčem v občini Ravne na Koroškem.

monika.zvikart@metalravne.com

 î PROIZVODNJA V  
MESECU JUNIJU

 î KAKŠNA JE MOJA OSNOVNA BRUTO PLAČA OD 1. 7. DALJE?

 î ZA OHLADITEV SKOČIMO  
V RAVENSKI BAZEN



vrstice za varnost in zdravje

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

trendi

Sklopka z 
vgrajenimi 
elementi iz 
našega jekla.

GEISLINGER 

• SPLET: www.geislinger.com

• LETO NASTANKA PODJETJA: 1960

• LOKACIJA: Hallwang, Avstrija

• DEJAVNOST: proizvajalec torzijskih spojnic, 
sklopk in dušilnikov

• CILJ: ostati vodilni strokovnjak pri zagotavljanju 
rešitev za nadzor torzijskih vibracij

Z več kot 50 leti izkušenj je Geislinger eden 
vodilnih strokovnjakov pri zagotavljanju rešitev 
za nadzor torzijskih vibracij. Vsak izdelek je 
izdelan po meri in je zato popolnoma primeren za 
aplikacijo, za katero je namenjen.

Geislinger je vodilni svetovni proizvajalec torzijskih spoj-
nic, sklopk in dušilnikov vibracij za velike dizelske in plin-
ske motorje v ladjedelništvu, rudarstvu, pri vetrni energiji, 
proizvodnji nafte in plina, proizvodnji električne energije 
ter železniški industriji. Je specializiran za aplikacije, pri 
katerih pride do visokih torzijskih vibracij, ki jih je treba 
nadzorovati. Vsak izdelek je prilagojen posebnim zahtevam 
glede obremenitve.

Uprava podjetja je v Avstriji, proizvodne enote imajo 
v Avstriji, Koreji, ZDA, na Kitajskem in Japonskem. Letno 
imajo preko 100 milijonov evrov prometa, zaposlenih je 
700 ljudi. Raziskave in razvoj so pri njih najpomembnejši 
oddelek. Glavne značilnosti njihovih učinkovitih dušilnikov 
in sklopk so dolgi življenjski cikli, razmerje moči in teže 
ter lahka konstrukcija.

S podjetjem sodelujemo že dvajset let. Pri nas kupujejo 
valjana ploščata specialna vzmetna jekla. Naš material je 
uporabljen za vzmeti v grednih vezeh. Letno jim dobavljamo 
približno 1.000 ton naših izdelkov.

vesna.pevec@metalravne.com

 î NAŠE JEKLO NADZORUJE IN BLAŽI TORZIJSKE VIBRACIJE

Junija je devet sodelavcev SIJ Metala Ravne uspešno zaključilo 
pedagoško-andragoško usposabljanje za mentorje dijakom oziroma 
študentom na obvezni praksi, na kratko PAUM.

Brez mentorjev, ki vodijo praktično usposabljanje in izobraževanje dijakov in 
študentov, si uspešnega sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami ne moremo 
predstavljati. To pa je ključno, če želimo v prihodnje v svoje vrste dobiti kvalifi-
cirane in ustrezno usposobljene sodelavce. Izjemno smo zato ponosni na novo 
ekipo mentorjev, ki bodo svoje delo začeli že v prihodnjih dneh.

PAUM je javnoveljaven program, ki ga je za nas izvedel Šolski center Celje. 
Mentorji so se srečali trikrat in skupaj opravili 24 pedagoških ur. Na srečanjih 
so spoznali značilnosti izobraževalnega sistema in praktičnega izobraževanja, 
se seznanili z razvojnimi značilnostmi mladostnikov in trenirali veščine komu-
niciranja in motiviranja.

Usposabljanje bomo ponovili jeseni, da bodo še preostali kandidati za 
mentorje dijakom in študentom zadostili ustreznim zakonskim pogojem in se 
pridružili obstoječi ekipi mentorjev. Dobrodošli!

janja.rakovec@sij.si 

 î PRIPRAVLJENI NA DIJAKE IN ŠTUDENTE!

Inovatorji in raziskovalci razvijajo izboljšana 
visoko odporna jekla AHSS (advanced high-
strength steel) za proizvajalce avtomobilov, ki 
izdelujejo lažje, varne, okolju prijazne in predvsem 
finančno dosegljive avtomobile.

V SIJ Metalu Ravne neposredno in posredno prodajamo 
jekla za uporabo v avtomobilski industriji. Gre predvsem 
za orodna jekla za preoblikovanje plastike pod blagovno 
znamko SIMOLD in orodna jekla za tlačno litje blagovne 
znamke SITHERM. Novim trendom pa naši raziskoval-
ci v razvojnem oddelku podjetja sledijo z raziskovalno- 
razvojnim projektom MARTINA. V sodelovanju s partnerji 

razvijamo orodno jeklo z izboljšano toplotno prevodnostjo 
za preoblikovanje visoko trdnostne pločevine in visoko 
trdnostnega aluminija, ki se uporablja v avtomobilski in 
kovinski industriji.

Osebni avtomobil v povprečju v 60 odstotkih sestoji iz 
jekla. Tudi v prihodnje za proizvajalce avtomobilov ostaja 
jeklo pomembna komponenta zaradi edinstvenih lastnosti 
kot tudi teže, stroškov, emisij CO

2 in reciklaže. Ne bodo se 
mu odpovedali niti pri razvoju in proizvodnji električnih av-
tomobilov. Količinsko je svetovna proizvodnja avtomobilov 
v obdobju 2011–2015 rasla s skupno letno stopnjo rasti 
(CAGR) 3,5 odstotka in dosegla skupno 65,7 milijona av-
tomobilov v letu 2015. V letu 2020 naj bi v svetu proizvedli 

72,7 milijona avtomobilov, kar je 10,6 odstotka več kot leta 
2015. Za obdobje 2015–2020 je napovedana skupna letna 
stopnja rasti (CAGR) dva odstotka. Podatki inštituta Oxford 
Economics kažejo, da bo na globalni ravni poraba avtomo-
bilskih komponent porasla z vrednosti 1.100,4 milijarde 
USD v letu 2016 na 1.393,9 milijarde USD v letu 2026. 
Viri:
http://www.stahl-online.de/index.php/themen/stahlanwendung/
mobilitaet/ 
http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Panoge/Avtomobilska_8348.aspx
https://services.oxfordeconomics.com/data/

brigita.rataj@metalravne.com

 î TRENDI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI: JEKLO ZA DOLGOTRAJNO MOBILNOST

Delavnic promocije zdravja se je udeležilo 140 zaposlenih v SIJ Metalu Ravne, od tega

vodij in 
delovodij,85 sodelavcev in49 direktorjev.6 

Tako so zapisali udeleženci delavnic promocije zdravja, ki so potekale v sklopu 
skupnega projekta Znamo varno, zmoremo zdravo.

V družbah SIJ Acroni, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ 
smo od aprila do junija izvedli skupno 23 delavnic, namenjenih vodstvu, vodjem in delovodjem 
ter sodelavcem. Delavnic se je udeležilo 390 zaposlenih v Skupini SIJ, od tega 140 sodelavcev 
SIJ Metala Ravne.

Delavnice je vodila karizmatična Simona Ažman, ki je s konkretnimi primeri iz prakse in ži-
vljenjskimi zgodbami udeležence spodbudila k temeljitemu razmisleku o svoji odgovornosti do 
varstva pri delu in svojega zdravja. »Zaradi teh zgodb na nekatere stvari v svojem življenju gle-
dam drugače,« je ob zaključku delavnice povedal eden od udeležencev. Nekdo drug je zapisal, 
da je na delavnici pridobil ključne informacije, s katerimi bo lahko pomagal drugim sodelavcem, 
predvsem pa sebi. In prav to je bil glavni cilj delavnic – kaj lahko vsakdo sam naredi, da se iz-
boljša splošno zavedanje o tem, kako pomembni so varnost, uporaba zaščitnih sredstev, dobri 
odnosi in skrb za lastno zdravje.

Udeleženci so bili z delavnicami izjemno zadovoljni, skupna ocena na petstopenjski lestvici je 
kar 4,45. Podobnih delavnic si večina želi še v prihodnje, predvsem s poudarkom na usposabljanju 
za nudenje prve pomoči, uporabo defibrilatorja in obvladovanje stresa. Vsekakor pa te delavnice 
priporočajo prav vsem svojim sodelavcem in nadrejenim. Kot je zaključil eden od udeležencev: 
»Sprva sem bil nezadovoljen zaradi obveznosti, ampak je bila delavnica zelo zanimiva, sproščena 
in poučna. Opomnik za našo vest, moralo, srčnost in človečnost.« 

janja.rakovec@sij.si 

 î PROMOCIJA ZDRAVJA, KI TI DA MISLITI!

Prva letošnja generacija mentorjev dijakom in študentom.
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Robert Tkalec,  
izvršni direktor za finance

Na nedavni predstavitvi investicijskih načrtov in strategij družb Skupine 
SIJ sem imel priložnost poslušati Darka Đurića, slovenskega paraolimpijca, 
svetovnega prvaka in rekorderja na 50 metrov delfin. Rodil se je z redko 
gensko napako, brez nog in ene roke, pri dveh letih bil dan v rejništvo in že 
od malih nog ne glede na svojo invalidnost delal na kmetiji. Življenje mu je 
bilo od vsega začetka postlano z ovirami, vendar se ni nikoli vdal v usodo 
in kot se sam pošali, se je hitro moral »postaviti na noge«. 

S trdim delom, vztrajnostjo in trmo se je v svoji kategoriji povzpel na 
sam svetovni vrh in ciljev mu tudi sedaj ne zmanjka. Našel je pot. Ob njegovi 
zgodbi sem se zamislil. Kolikokrat stvari, ki si jih zastavimo, 
ne izpeljemo do konca, ker je pred nami »nepremostljiva« 
ovira. Zmanjka nam motivacije in raje izberemo lažjo 
pot. Nočemo se soočiti z izzivi in iščemo izgovore, da 
ne bi stopili iz cone udobja. A brez izhoda iz cone udobja 
ni napredka, ne na osebni in tudi ne službeni ravni. Treba 
se je zazreti vase in poiskati pravi cilj, biti vztrajen in trmast 
ter najti pot, ki se ne bo izpela, temveč nas bo vodila v 
nove in nove izzive. Včasih bo težko, a s tem 
bomo rastli osebno in v družbi. Dopust je 
pravi čas za tak razmislek. Ja, da se!

S pravim pristopom 
se da premagati 
tudi največja 
ovira.«

 î JA, DA SE!

Ljudje, ki k življenju in vsemu, kar to prinaša, pristopajo s 
pozitivne plati, imajo od tega največ sami (tega se pogosto niti 
ne zavedajo), veliko pa dajejo tudi drugim, tistim, s katerimi 
delajo, sodelujejo in živijo.«

Naj sodelavce podrobneje predstavljamo v prilogi Metala 24.

polona.zih@metalravne.com

Lepo je biti 
sodelavec Nika 
Čekona, Branka 
Kurmanška, 
Tončka Laznika 
in Martina 
Morija, ki so 
letos prejeli 
laskavi naziv 
najboljših med 
nami.

Iz opisov, ki jih vodje napišejo za predstavitev najboljših sodelavcev, in iz intervjujev, ki so jih ti po-
dali, da jih malo bolje spoznamo, hitro ugotovimo, da je skupni imenovalec najboljših sodelavcev 
poleg njihove delovne zagnanosti, pripadnosti in uspešnosti tudi in predvsem »dobra volja«, torej 
pozitivna naravnanost tako v službi kot doma. Uspe jim, da vsakodnevne službene izzive rešujejo 
učinkovito, in kar je najpomembneje, pri tem ostajajo »dobre volje«. Njihova pozitivna naravnanost 
je tako pri sodelavcih kot nadrejenih sprejeta kot nekaj, kar dobro vpliva na odnose v delovni skupini 
oziroma na počutje ljudi pri delu. 

Tudi letos smo v SIJ Metalu Ravne z razpisom pozvali zaposlene, da iz svojega 
delovnega okolja predlagajo tiste sodelavce, ki so »najboljši sodelavci«. Predlogov je 
bilo devetnajst, izbrani so bili štirje.

 î NAJ SODELAVCI: ZA ZGLED IN POSNEMANJE

2. 
3. NAJVEČJI DOSEŽEK V ŽIVLJENJU 

»Rojstvo sina Tineta.«
silva.sirk@metalravne.com

1. 
HOBI, BREZ KATEREGA SI NE PREDSTAVLJA  ŽIVLJENJA
»Na splošno rekreacija, predvsem plezanje, športno in alpinistično. Ker 
se v plezanju odklopim in samo plezam, gib za gibom. Tu je podobno kot 
v službi ali življenju nasploh. Če se dovolj trudiš in si zadosti vztrajen, 
lahko preplezaš 'problem', ki se je zdel na začetku nepreplezljiv.«

ČAR NJEGOVEGA DELA
»To, da je vsak dan drugačen od prejšnjega. Ker sem kot vodja bolj 
'frišn' in se na novo delovno mesto še privajam, mi vsak dan postreže 
z novo nalogo, ki jo skušam čim uspešneje rešiti.«

3 dejstva o
 î GAŠPERJU STOPARJU,  
vodji proizvodnje valjanih profilov

Gašper je junija prevzel vodenje proizvodnje valjanih profilov, pred tem pa je 
bil obratni inženir v tehnološkem oddelku Valjarskega programa, odgovoren za 
zahtevnejša naročila, storitve, reklamacije in – še veliko drugega bi se našlo.

Majda Vravnik, vodja projekta
»Prireditve ob dnevu metalurga se udeležim vsako leto. 
Všeč mi je ureditev prevoza z avtobusi, saj med vožnjo 
spoznamo sodelavce in njihove družinske člane, katerih 
drugače ne srečujemo. Program srečanja je pester in 
naj tak tudi ostane. Mogoče bi naslednjič pripravili še 
kakšno družabno aktivnost več za odrasle in pa pos-
krbeli z redarjem za parkiranje avtobusov.«

bojan.ursej@metalravne.com

Jože Laznik, topilec I v Jeklarni:
»Dneva metalurga se udeležim vsako leto skupaj z 
ženo, letos torej že četrtič. Tokrat sva se na Jesenice 
pripeljala z motorjem, ker je bil napovedan sončen dan. 
Takšnega srečanja se vsako leto zelo veselim zaradi 
druženja s sodelavci v Skupini SIJ. Prireditev je vedno 
dobro pripravljena. Morda bi lahko podobnih druženj 
bilo še več.«

Rok Potočnik, strokovni delavec v Vzdrževanju:
»Dan metalurga pomeni zame tudi dan družinskega 
druženja. Poleg zabave s sodelavci in prijatelji izkoris-
timo ta dan še za aktivni izlet v bližnje turistične kraje. 
Letos smo obiskali Planico, kjer smo doživeli adrena-
linski spust z vrha skakalnice po jeklenici. Veselim se 
že naslednjega srečanja, na katerem se bomo spet 
poveselili in sprostili.«

Dan metalurga je tisti dan, ko se skupaj na enem prostoru zbere naj-
več zaposlenih v Skupini SIJ. Letošnje četrto srečanje je potekalo na 
Jesenicah v športnem parku Podmežakla. Lep dan, dober program, 
velika udeležba zaposlenih in njihovih družinskih članov so pripo-
mogli, da je prireditev uspela maksimalno, kot vsako leto doslej.

 î KAKO SMO ČETRTIČ  
PRAZNOVALI DAN METALURGA?

Drugače pa se sam opiše kot »multipraktik«. Je športni plezalec in alpinist pripravnik, ki ima rad 
tako zimo kot poletje. V plezanju predvsem uživa, rad pa včasih tudi preskusi, do kje ga prsti še 
držijo na »grifih«. Vedno znova si najde nalogo, ki jo poskuša uspešno opraviti in se s tem hkrati nad-

grajevati. Nenehno išče 
nove izzive, tako doma 
kot v službi. Navdušen je 
nad peko kruha iz divjega 
kvasa, vari domače pivo, 
goji »ta hude« čilije in iz 
njih izdeluje omake, vzga-
ja goji jagode …, skratka 
poizkuša biti čim bolj sa-
mozadosten. Je tudi glas-
benik, igra klavir, orgle in 
harmoniko, trenutno pa se, 
kolikor mu čas dopušča, 
uči igrati na »frajtonerco«.
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je naš dan!
dan metalurga
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To je le nekaj značilnosti naših sodelavcev, ki smo jih izbrali za naj 
sodelavce, saj jih spoštujemo in jim zaupamo. Iskrene čestitke!

Naj sodelavce smo vprašali, katero pravilo bi morali vsi upoštevati in kakšen bi bil naslov 
knjige ali filma o njihovem življenju, delu in delovnem mestu. 

Predstavljamo vam njihove odgovore. 

Branko Kurmanšek, skupinovodja,  
Jeklarski program
»Vsi za enega, eden za vse.«

To pravilo, ki bi ga morali upoštevati vsi, bi postavil Bran-
ko. Najpomembneje se mu namreč zdi, da ljudje držijo 
skupaj in sodelujejo. 

Branko s svojim umirjenim pristopom tako do dela kot 
do sodelavcev pozitivno vpliva na divji tempo v ulivališču, 
kar seveda ne pomeni, da tehnološki proces zaradi tega 
zaostaja. Ravno nasprotno – vedno uskladi nujno delo v 
»ozkem grlu« jeklarne z dodatnimi aktivnostmi za varno in 
urejeno delovno okolje livne jame. 

Tonček Laznik, čistilec metalurških izdelkov I,  
Kovaški program
»Red in disciplina.«

Tako bi Tonček naslovil svoj film, ki bi govoril o točnem 
prihajanju na delovno mesto, urejenosti, solidarnosti do 
sodelavcev ter o samem težkem kovaškem delu.

Tonček je izjemno pozitivno naravnana oseba, vedno 
nasmejan. Ob dodatnih zadolžitvah in opravljanju rednega 
dela tega nikoli ne odkloni. Za mlajše sodelavce je s svojo 
voljo in trmo, da je delo dobro opravljeno, vedno zgled. Če 
opazi krivico, to vedno na glas tudi pove.

 î KDO JE DAL NAJBOLJŠI KORISTNI PREDLOG?
Priznanje za najboljši koristni predlog v SIJ Metalu Ravne je prejel Anton 
Mikša za sanacijo glavne mize stiskalnice 40/45 MN. Čestitamo!

Z vgradnjo zamenljive drsne plošče na najbolj obremenjenem mestu glavne mize 40/45 
MN stiskalnice bo mogoče v mizi zamenjati samo najbolj obrabljen del brez demontaže 
mize. Obratovalni čas kovanja se s tem podaljša, izboljša se tudi možnost kovanja široko 
ploščatih profilov.

 î POKAL JE DOBIL NOVEGA LASTNIKA
Tudi letos so bile nogometne tekme na Jesenicah napete do zadnjega gola. 

SIJ Metalovi nogometaši so po treh zaporednih zmagah letos prenosni pokal nogome-
tnega turnirja Dneva metalurga predali kolegom iz SIJ Acronija. Ekipa Metal Ravne 1 (na 
fotografiji) je osvojila četrto, ekipa Metal Ravne 2 pa peto mesto. Vratar Boštjan Filip iz 
ekipe Metal Ravne 1 je prejel nagrado za najboljšega igralca turnirja.

 î UREJENO IN ČISTO DELOVNO MESTO JE VARNO
Robert Hribernik je zmagovalec natečaja za izboljšanje 
varnosti in zdravja pri delu. Čestitamo!

Robert je predlagal, da na vseh delovnih mestih uredimo in ustrezno označimo mesto, 
kjer bi se shranjevalo orodje in čistilni pribor (metla, lopata …). Vse potrebno orodje bi 
bilo tako vedno pri roki, delovno mesto pa urejeno in s tem tudi varnejše. 

 î PRIZNANJA ZA 40 LET DELOVNE DOBE
Frančišek Duler, Zdravko Mlakar, Leopold Ranc, Dušan Posedi in Ivan Gnamuš 
(manjka na fotografiji) so naši  sodelavci, ki so prejeli priznanje za 40 let 
delovne dobe. Za visok jubilej jim iskreno čestitamo!

Niko Čekon, brusilec II,  
Valjarski program
»Vsakdo naj vsak dan pride v  
službo dobre volje in pusti skrbi doma.«

Tako si želi Niko, ki pravi, da je slabe volje res redko,  
po navadi je nasmejan in pozitivnih misli.

Niko svoje delo opravlja vestno in resno, saj ima zelo ve-
liko odgovornost. Po navadi je sicer bolj tih in molčeč, ko pa 
spregovori, vedno izusti tako besedo, da se mu vsi nasme-
jijo. Niko je človek, na katerega se lahko vedno zaneseš. 

Martin Mori, strokovni delavec II,  
Razvoj in kontrola
»Je še kdo srečnejši kje?«

Martin bi za naslov svoje knjige vzel kar pesem našega 
kantavtorja Milana Kamnika. Pravi, da besedilo lepo pove, 
da smo »fabrika« »mašine«, predvsem pa ljudje. 

Martin je marljiv, zagnan, zanesljiv in nepopustljiv. Dob-
ra volja in optimizem sta njegova sopotnika pri vsakodnev-
nem opravljanju dela. Težav in problemov ne pometa pod 
preprogo in o njih tudi precej glasno pove, kar je treba. 
Hkrati pa sta njegova sposobnost in zavedanje, da mora v 
skupini vladati sodelovanje, izjemna.

 î ZANESLJIVI, POZITIVNI IN PREDANI DELU
naj sodelavci

inovatorji

nogometni turnir

znamo varno, zmoremo zdravo

jubilanti


