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 Iz rubrike To smo mi: 
zmaga na nogometnem 
turnirju Skupine SIJ je v 
naših nogah. 

Kar 3.500 zaposlenih z družinami je 15. julija 
2018 prišlo na športno-družabno srečanje v 
ravenskem športnem parku. Uživali smo v 
dobrem programu in glasbi, bodrili nogome-
taše in nagradili zaslužne sodelavce.

Udeležence sta nagovorila ravenski župan dr. Tomaž Rožen 
in član uprave Skupine SIJ Tibor Šimonka, ki je poudaril: 
»Zahtevni jeklarski trg nas neprestano preizkuša. A glede 
na to, da bomo letos znova ponosno zaploskali naj sode-
lavcem, najboljšim inovatorjem, jubilantom in družinam, 
ki so že več rodov predane jeklarstvu, verjamem, da je v 
nas dovolj strasti, inovativnosti in predanosti, da bomo še 
naprej v vrhu proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel.« 

Jekleno voljo je bilo čutiti tudi v (pre)zagrizenem boju 
na tradicionalnem nogometnem turnirju, na katerem so 
slavili koroški igralci iz ekipe Metal 1. 

Otroci so športne spretnosti preizkusili na mini olimpi-
jadi OKS, ustvarjalnost pa razvijali z izdelovanjem nakita, 
gusarskih oblačil in ladje. Najbolj neustrašni so svoj pogum 
dokazovali na t. i. space trainerju in bungee jumpingu.

Dogodek je povezovala Katja Čevnik, za smeh je poskr-
bel Tomi Vrlič, z dobro glasbo pa so nas navdušili skupina 
Pegaz, priljubljena Tanja Žagar in energična Dunja Vrhovnik.

Več o dogodku v prilogi časopisa, v reviji SIJ, na in-
ternem družbenem omrežju Yammer in na spletni strani 
https://sijevdan.si.

anja.potocnik@sij.si

Tudi letos smo se predstavili na sejmu Die & Mou-
ld China (DMC), ki pokriva orodjarsko industrijo in 
izdelavo opreme na mednarodni ravni. 

Skupino SIJ smo na sejmu DMC v Šanghaju, gospodarskem 
središču Kitajske s preko 25 milijoni prebivalcev, od 5. do 
9. junija zastopali sodelavci SIJ Metala Ravne skupaj z na-
šimi agenti iz družbe Primex Steel Trading. Na sejmu, na 
katerem se predstavlja več kot tisoč razstavljavcev iz 30 

držav, med njimi tudi naši glavni konkurenti, smo predstavili 
predvsem orodna jekla za preoblikovanje plastike blagovne 
znamke SIMOLD in orodna jekla za delo v vročem SITHERM. 

Čeprav so po podatkih svetovnega združenja jeklarjev 
World Steel Organisation kitajski jeklarji lani proizvedli dob-
rih 830 milijonov ton jekla, kar je približno polovica svetovne 
proizvodnje, ostaja Kitajska eden naših ciljnih trgov, pred-
vsem za specialna orodna jekla z višjo dodano vrednostjo. 

olga.mocilnik@metalravne.com

 î 5. SIJEV DAN – REKORDNA UDELEŽBA IN ODLIČNO VZDUŠJE

 î NA ORODJARSKEM SEJMU V ŠANGHAJU 

monika.zvikart@metalravne.com

imajo tri družine, ki so se na razpis Iz roda 
v rod prijavile v družbi SIJ Metal Ravne: 

družina Jamer 230 let, družina Šeruga 134 
let in družina Uršej 117 let. Družine so bile 

predstavljene na 5. Sijevem dnevu, njihove 
zgodbe pa bodo objavljene v reviji SIJ. 

LET ŽELEZARSKE 
TRADICIJE 481 

so ob koncu četrtletnega ocenjevalnega 
obdobja, 30. junija 2018, zabeležili zmagovalci 
kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo na 
lokaciji Ravne, in sicer sodelavci iz Kovaškega 

programa SIJ Metala Ravne.

DNI BREZ 
NEZGODE 137 

GOLOV
je na nogometnem turnirju na 5. Sijevem 

dnevu zabilo 8 reprezentanc družb Skupine SIJ, 
ki so odigrale skupno 16 tekem. 

Prireditveni šotor je sijal v zeleni barvi. 

Stojnica Skupine SIJ na sejmu DMC –  
ogleda si ga skoraj 35.000 obiskovalcev.

Na sejmu smo promovirali predvsem  
blagovni znamki SIMOLD in SITHERM.
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 î PROIZVODNJA V JUNIJU
Junija v družbi SIJ Metal Ravne nismo uresničili 
plana proizvodnje, zato tega meseca ne moremo 
oceniti kot dobrega. Julija moramo nadaljevati 
visoko proizvodnjo in pravočasno zaključiti 
remont jeklarne.

Plana nismo uresničili v Valjarskem programu, medtem ko 
je Kovaški program cilj dosegel. Letos je postalo pravilo, da 
visoke plane izpeljemo vsak drugi mesec, vmes pa ne. To 
pomeni, da še nimamo dovolj visoke medfaze, predvsem 
v Valjarskem programu, in bo potrebno trdo delo predvsem 
pri valjanju, da bomo lahko izvajali tekoče odpreme. 

Tudi v jeklarni smo za planom zaostali, glavni razlog je 
bil za en dan prehitra ustavitev proizvodnje, in sicer zaradi 
elektro okvare.

Neuspela proizvodnja je količinsko sicer minimalno 
zaostala za planom, vendar je treba izvesti še zelo veliko 
aktivnosti, da bomo izboljšali stanje. Neuspela proizvodnja 
je bila višja predvsem v Jeklarskem programu. 

alojz.buhvald@metalravne.com

 î DELAMO KORAKE  
ZA MALE JUNAKE

Sodelavci Skupine SIJ, naši partnerji in otroci 
bomo znova skupaj tekli na Ljubljanskem 
maratonu, ki bo 28. oktobra letos. Za vsak 
kilometer, ki ga bomo pretekli, bomo po en evro 
podarili za osnovnošolce iz OŠ Juričevega Drejčka.

Dobrodelna akcija Delamo korake za male junake poteka 
v sodelovanju s Športnim društvom SIJ, ki zbira prijave na 
Ljubljanski maraton še do konca julija – prijavite se lahko 
preko spleta ali v tajništvu.

Da bomo zbrali čim več pretečenih kilometrov in s tem 
čim višjo donacijo za otroke, so vam na voljo tudi brezplačne 
priprave s tekaškim trenerjem. Priprave bodo ob torkih z 
začetkom ob 19. uri, zbor je pred stadionom Ravne. Prvi 
trening bo 21. avgusta, nato pa se bomo skupaj pripravljali 
enkrat tedensko vse do maratona. Zagotovljeni bodo dobro 
vzdušje, profesionalni nasveti in motivacija.

katja.krumpak@sij.si

 î NA SIMPOZIJU INTECA 
SMO PREDSTAVILI DOBRO 
PRAKSO V JEKLARNI

Inteco je ob 45-letnici obstoja pripravil enodnevno 
srečanje svojih kupcev, ti pa so skupaj s sodelavci 
gostitelja predstavili dosežke projektov v tem 
obdobju. Med 40 poročevalci je bil tudi Marko 
Jamnik iz Jeklarskega programa. 

V uvodnem nagovoru je direktor in lastnik Inteca predsta-
vil razvoj podjetja ter projekte, ki so jih doslej uresniči-
li. Od razvoja opreme za EPŽ so se širili na jeklarskem 
področju litja, taljenja in ponovčne metalurgije, vroče 
predelave ter na področju specialne metalurgije na preta-
ljevanje VAR in VIM do prašnate metalurgije. Vsi postopki 
so podprti s procesnim vodenjem. Ob tem je posebno 
mesto dal sodelovanju z nami in Ravnam na Koroškem, 
kjer so instalirali svojo prvo peč EPŽ. Skupaj smo izvedli 
več prenosov znanja na Bližnji vzhod ter v Azijo in tudi 
šolanja njihovih novih kupcev v naših obratih. 

Na simpoziju je bil poudarek na povabljenih kup-
cih – bilo je okrog 200 udeležencev z vsega sveta. Iz 
predstavitve analitikov iz SMR (Steel & Metals Market 
Research) je bilo razbrati jasno sporočilo, da bodo novi 
postopki pretaljevanja in metalurgija prahov imeli po-
membno vlogo pri razvoju avtomobilske in letalske in-
dustrije ter energetike. 

Marko Jamnik je predstavil znižanje porab grafitnih 
elektrod in električne energije ter skrajšanje časa izde-
lave na UHP EOP po uvedbi plinskih gorilnikov.

stanko.petovar@metalravne.com

Iskreno čestitamo!

z nami že ... junij 2018

irena.praznik@metalravne.com

10 let: BORUT GRUBELNIK iz Vzdrževanja. | 20 let: MIROSLAV LEČNIK iz Kovaškega programa.

Zaposleni v Skupini SIJ bomo  
v sredo, 12. septembra,  

kot prostovoljci:
v Koroškem medgeneracijskem centru 
poskrbeli za druženje med različnimi 

generacijami skozi klepet o jeklarstvu  
in jeklarskem poklicu;

otrokom OŠ Juričevega Drejčka 
pripravili športno-družabne igre;

polepšali Grajski park – uredili 
sprehajalne poti, pograbili veje in listje;

v sodelovanju s PD Ravne pobarvali 
okna, polkna in še kaj na koči na 

Naravskih ledinah.

Vse aktivnosti bodo potekale v 
popoldanskem času, od 14. ure dalje.

Zaposleni, ki so neposredno vpeti v 
proizvodni proces, se lahko zaradi 

nemotenega dela prostovoljskih aktivnosti 
udeležijo zunaj svojega delovnega časa, 

drugi pa tudi med delovnim časom. Vsem 
pa se bodo ure, ki jih bodo kot prostovoljci 

podarili skupnosti, štele v dobro.

Prijave se zbirajo v glavnem tajništvu 
pri Poloni Vrabič (int. 7005,  

polona.vrabic@metalravne.com) 
DO PETKA, 24. AVGUSTA

(posamezne aktivnosti imajo  
omejeno število sodelujočih).

PRIDRUŽI SE DNEVU 
SODELOVANJA Z LOKALNO 

SKUPNOSTJO IN NAREDI NEKAJ 
DOBREGA ZA SOLJUDI.

Simpozija Inteca so se udeležili (z desne) direktor Jek-
larskega programa Marko Šuler, obratni inženir Simon 
Leskovec, svetovalec Stanko Petovar, izvršni direktor 
za proizvodnjo Alojz Buhvald, izvršni direktor razvoja in 
kontrole Borut Urnaut in obratni inženir Marko Jamnik.

Simpozija Inteco se je udeležilo  
okrog 200 kupcev z vsega sveta.

V letu 2016  
smo za donacijo  
zbrali 4.004 
evre. 

Prvi trening za Ljubljanski maraton bo 
v torek, 21. avgusta, ob 19. uri  

na stadionu Ravne. 



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

Po poletnih olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980 
in zimskih v Sočiju pred štirimi leti je Rusija letos 
gostila še svetovno prvenstvo v nogometu. V izgra-
dnjo potrebne infrastrukture naj bi vložila 12 mili-
jard dolarjev. Z neverjetno preobrazbo obstoječih 
stadionov pa je poskrbela tudi za trajnostno zapu-
ščino za čas po svetovnem nogometnem prvenstvu.

Nogometno prvenstvo je potekalo v enajstih mestih z dva-
najstimi stadioni s povprečno zmogljivostjo 48.500 gle-
dalcev. Rusija je več kot odlično izkoristila rusko jeklo in 
obstoječe objekte nadgradila z dovršeno natančnostjo ter 
s fleksibilnostjo jeklenih konstrukcij. Na olimpijskem sta-
dionu Fišt domiselna kombinacija podpornih jeklenih zidov 

in drugih materialov omogoča, da se 11.000 m² velika 
jeklena konstrukcija, ki sestavlja streho stadiona, lahko 
odpre kot školjka in razkrije pogled na gorovje Krasnaja 
Poljana in Črno morje. 

Zimski olimpijski stadion v Sočiju so z več kot 8.000 
ton jekla za streho in opremo pretvorili v trajno, a fleksi-
bilno konstrukcijo. Jekleno streho na nekdanjem objektu 
za 40.000 gledalcev je mogoče odstraniti. Z dodatnimi 
sedeži so lahko gostili kar 47.000 navdušenih navijačev. 
Po zaključku svetovnega nogometnega prvenstva pa bodo 
objekt ponovno zmanjšali na zmogljivost 25.000 obisko-
valcev v skladu s potrebami domačega ruskega nogometa.

Za težave z nezadostnim številom sedežev za osrednji 
stadion v Jekaterinburgu so našli nenavadno rešitev, da del 

tribun dogradijo kar zunaj stadiona. Ta je postala svetovna 
atrakcija, stadion pa eden najbolj nenavadnih na svetu. 
Tribuni bodo po koncu svetovnega prvenstva odstranili.

Podobno predelavo, ki kaže na izostren čut gostiteljev 
za trajnostno uporabo objektov, so doživeli tudi arena v 
Volgogradu, arena VTB in zgodovinski stadion Dinamo.

Vse preobrazbe so rezultat premišljenih sodobnih in-
ženirskih in dizajnerskih konceptov. V sebi pa nosijo tra-
dicionalno sporočilo »uporabi obstoječe in ga nadgradi«, 
s čimer je Rusija dokazala, da sodobna družba lahko sloni 
na recikliranju starega in s tem zagotovi trajnost objektov.
Vir: https://stories.worldsteel.org/infrastructure/
russia-infrastructure-sustainability-world-cup/

monika.zvikart@metalravne.com

THE KNIFESOURCE 

• SPLET: www.knifesource.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1999
• LOKACIJA: Fountain Inn, Južna Karolina, ZDA
• DEJAVNOST: proizvajalec nožev
• NAČELO: Stranka je kralj.

Družinsko podjetje The KnifeSource je bilo 
ustanovljeno leta 1999, vodijo ga oče in trije 
sinovi. Ob ustanovitvi podjetja so vsi že imeli 
nekajletne izkušnje v orodni industriji in 
industriji plastike.

Oče Jay Halloran ima dolgoletne izkušnje v industriji no-
žev, bil je predsednik podjetja IKS (International Knife and 
Saw), največjega proizvajalca nožev na svetu, in ga zapustil 
na vrhuncu poslovanja, konec devetdesetih let prejšnjega 
stoletja, ter ustanovil svoje podjetje.

V podjetju upoštevajo osnovno načelo, da je stran-
ka kralj. Kupce obravnavajo s spoštovanjem. Pravijo, da 
obstajajo zaradi svojih kupcev, ki jim želijo vrniti »lahkot-
nost poslovanja z dušo«, za katero se zdi, da je izgubljena 
v današnjem velikem konkurenčnem svetu. 

Posel so povišali na raven, na katero so vsi ponosni. 
Zavedajo se, da se to ne bi moglo zgoditi brez njihovih zves-
tih kupcev in dobaviteljev, ki radi poslujejo z družinskim 
podjetjem, saj to proizvaja kakovosten izdelek.

Edinstveni so tudi pri tem, da nimajo zunanjih prodajal-
cev in sami prodajajo preko distributerjev ter proizvajalcev 
strojev. Njihov stroški so optimizirani in izdelki konkurenčni. 
Največ delajo nože za lesno industrijo in industrijo plastike.

Pri nas kupujejo ploščate palice iz kvalitete OH236 za 
sekirostroj nože. So eden naših največjih končnih kupcev.

vesna.pevec@metalravne.com

 îMLADO PODJETJE Z DOLGOLETNIMI  
IZKUŠNJAMI V PROIZVODNJI NOŽEV

 î NEVERJETNA PREOBRAZBA INFRASTRUKTURE ZA SVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU

Raziskovalni inženir Blaž Šuler 
je v začetku junija pridobil cer-
tifikat usposobljenosti za delo 
z vrstičnim elektronskim mi-
kroskopom in uporabo rentgen-
ske mikroanalize na znameniti 
Šoli mikroskopije Lehigh v mestu 
Bethlehem v Pensilvaniji (ZDA).

Vrstični elektronski mikroskop (SEM) je zelo univerzalen. Lahko se uporablja 
v medicini, biologiji, geologiji, tekstilstvu, jedrski industriji, metalurgiji ipd. V 
primerjavi z optičnim mikroskopom ima zelo dobro globinsko ostrino in po-
večavo tudi do tristo tisočkrat, kar nam omogoča, da material preiščemo in 
analiziramo tudi na nano nivoju (10-9 m). Simultano lahko poleg zajemanja zelo 
ločljivih slik ugotovimo tudi kemično sestavo neznane faze, ki jo raziskujemo 
z uporabo rentgenske mikroanalize. 

V družbi SIJ Metal Ravne uporabljamo SEM za oceno prelomnih površin 
(fraktografija), analizo mikrostruktur, analizo neznanih intermetalnih faz v je-
klih, nekovinskih vključkov na mikro in makro nivoju, za analizo linijske raz-
poreditve elementov po preseku in določitve stopnje segregacij ter za izdelavo 
3D-stereo slik. Imamo tudi orodje za avtomatsko analizo nekovinskih vključ-
kov in možnosti izrisa ternarnih diagramov sestave nekovinskih vključkov, 
kar nam pomaga pri razvoju jekel in optimiranju tehnologije njihove izdelave.

Prejeto znanje je neprecenljivo in bo pozitivno vplivalo na uspešno delo v 
našem laboratoriju za vrstično mikroskopijo in rentgensko difrakcijo.

monika.zvikart@metalravne.com

 î PRVI V SLOVENIJI S CERTIFIKATOM ZA 
DELO Z VRSTIČNIM ELEKTRONSKIM 
MIKROSKOPOM

V 48 letih izobraževanja so na Univerzi Lehigh podelili 
nekaj več kot 6.000 certifikatov za delo z vrstičnim elek-
tronskim mikroskopom. Blaž je eden izmed 24 imetnikov 
certifikata iz Evrope in edini iz Slovenije.

 î ČETRTLETNA ZMAGA KOVAČNICI

V kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo 
smo dobili prvega četrtletnega zmagovalca 
v tekmovanju za najvarnejši program 
oziroma oddelek: na Ravnah je to postala 
Kovačnica, SIJ Metal Ravne. Sodelavci v 
tem programu so zbrali kar 570 točk – vse 
tri mesece niso zabeležili nezgode, v dveh 
mesecih pa so oddali tudi iskrice. Čestitke!

Četrtletnim zmagovalcem bomo čestitke in nagra-
de (ključavnice za kolo) predali v začetku avgusta 
ter jim zaželeli še veliko varnih delovnih dni in 
tudi uspešno naprej v tekmovanju, ki poteka vse 
do konca leta.

Od aprila do julija so programi oziroma oddel-
ki vsak mesec prejeli točke, če v tistem mesecu 
niso zabeležili nezgode in če so oddali iskrice za 
izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Tisti, ki so 
bili brez nezgode dva ali tri mesece zapored, so 
bili nagrajeni z večjim številom točk. Ob vsakem 
četrtletju se točkuje tudi izboljšanje rezultata, torej 
zmanjšanje števila nezgod v primerjavi z enakim 
obdobjem lani. Četrtletne točke seveda dobijo tudi 
v primeru, če se pri njih v lanskem enakem trime-
sečnem obdobju ni pripetila nezgoda in so ta do-
sežek letos ponovili. V tem četrtletju so tri mesece 
brez nezgod dosegli kar štirje obrati, v SIJ Metalu 
Ravne poleg Kovačnice še Logistika. Tekmovanje 
za zmagovalce naslednjega četrtletja se je že zače-
lo, le kdo bo najboljši med julijem in septembrom?

katja.krumpak@sij.si
Silhueta četrtletnih zmagovalcev ima tri 
medalje za tri mesece brez nezgod.
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

2. 
1. 

3. NIKOLI NE BO POZABIL
»Službene poti v Ameriko leta 2001. V New Yorku sem bil na dan, ko 
se je zgodil 11. september. Takrat se je svet popolnoma spremenil.«

monika.zvikart@metalravne.com

NAJBOLJ JE PONOSEN
»Na mojo družino, ki mi daje potrebno energijo. V službi pa na 
svojo prodajno ekipo, s katero se skupaj že preko 20 let uspešno 
spoprijemamo s priložnostmi na globalnem trgu.«

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Ne stori drugemu tega, česar nočeš, da drugi storijo tebi.«

Njegova pot je vodila iz proizvodnje v 
prodajo. Že ko se je učil za kalilca v 
Metalurški industrijski šoli Ravne, je 
tri leta dva dni v tednu opravljal pra-
kso v »fabriki«, v glavnem v kalilnici. 
Po končani srednji metalurški tehni-
ški šoli v Ljubljani in diplomi študija 
metalurgije na NTF v Ljubljani se je 
leta 1981 zaposlil v valjarni takra-
tne Železarne Ravne. Od vodje Blo-
ominga je preko vodenja tehnologije 
postal direktor Valjarne in Jeklovleka 
(danes PSP). Po osamosvojitveni voj-
ni, ko je železarna izgubila velik del 
trga na ozemlju takratne Jugoslavije, 
se je angažiral pri pridobivanju novih 

trgov, predvsem za orodna jekla v Ameriki. Tako se je začela njegova uspešna pot v prodaji in trženju. 
Je inovator leta 1988 takratne Jugoslavije. Njegove inovacije živijo še danes, med njimi sta de-
nimo ingot V11 za visoko legirana jekla in predelava žage Škoda na Bloomingu s kovinskega lista 
na torno ploščo …
V prostem času rad prebere tudi dobro knjigo. Priporoča nam knjigo Petrovo načelo, ki sta jo na-
pisala Laurence J. Peter in Raymond Hull. 

3 dejstva o
 î STANKU TRIGLAVU,  
DIREKTORJU RAZVOJA TRŽENJA

Delovni vsakdan Stanka Triglava je povezan s prodajo in trženjem. Njegova uspešnost 
pri tem pa temelji na znanju iz proizvodnje in tehnologije, ki ju je začel spoznavati že 
med šolanjem.

Emil Zohorović, obratni inženir
»To svetovno prvenstvo gledam samo bežno. Zunaj so 
odlični pogoji za gibanje v naravi. Tokrat pa navijam 
za dober nogomet. Rad gledam igralce, ki pokažejo, 
da zares branijo čast svoje države. Kot sodnik menim, 
da vsi ljudje delamo napake. Z racionalno uporabo 
sobe VAR se lahko odpravi te napake in tako ni oško-
dovanih ekip.«

ina.fedler@metalravne.com

Marjana Robnik, prodajna referentka
»Seveda spremljam. Tekme so razburljive, z atraktiv-
nimi igralci (to opazimo ženske), razplet je nepredvi-
dljiv do zadnje minute. Moti me, če je igra zelo groba s 
prekrški, zato je 'VAR' dobrodošla pomoč sodnikom pri 
dvomljivih prekrških. Moji favoriti so že zapustili prven-
stvo, zdaj navijam za sosede, upam, da jim bo uspelo.«

Marko Ažman, vodja proizvodnje kovačnice
»Skupinski del sem spremljal površno, v zaključni fazi pa 
si bom vzel več časa. Ne maram sodniških odločitev, ki 
venomer prekinjajo igro. Podobno velja za 'VAR', kjer si 
vzamejo preveč časa za video oglede in s tem prekinitve. 
'VAR' uporabljajo le negotovi in slabi sodniki. Posebej ne 
navijam za nobeno od ekip, še najbolj za Anglijo, pa še 
to bolj zaradi hčerke, ki je oboževalka tega dela sveta.« 

Tudi v naši družbi je kar nekaj nogometnih navdušencev, ki so spre-
mljali tekme svetovnega prvenstva. Izbrali smo tri in jih (še med 
prvenstvom) zaprosili, naj nam zaupajo, ali spremljajo nogomet ter 
imajo favorita. Zanimalo nas je tudi njihovo mnenje o sobi VAR.

 î JE TUDI VAS ZAJELA  
NOGOMETNA EVFORIJA?

Jure Jamer,
direktor Valjarskega programa

'Fabrike' nismo 
podedovali po naših 
dedkih, ampak smo 
si jo sposodili od 
naših vnukov.

Odraščal sem ob pogovorih o šaržah in kemijskih analizah. O njih sta 
doma, po opravljenem 'šihtu', razpravljala moja mama in oče. Delala sta v 
železarni, oče Stanko v valjarni, mama Jerica pa v kemijskem laboratoriju. 
Priznam, nisem razumel, o čem se pogovarjata, vendar je bilo zanimivo.
V 'fabriki' so delali tudi oba moja dedka in pradedek. Pradedek po mamini 
strani, Friderik Roženk, je oddelal 51 let. Ko se je upokojil kot obratovodja 
stare valjarne, je za njim to mesto prevzel mamin oče, moj dedek Franc 
Apohal. Zdravko Jamer, moj dedek po očetovi strani, pa je delal 
v kemijskem laboratoriju, tako kot moja mama. V valjarni in 
laboratoriju je tako nastal največji del železarske zgodbe 
moje družine, ki se prenaša iz roda v rod. 
Sam sem pred 35 leti kot dijak, ki je prišel zaslužit 
nekaj denarja med počitnicami, prvič prestopil prag 
valjarne. Vesel sem bil, da postajam del tega okolja, 
o katerem sta tako ponosno govorila moja mama in 
oče. Nista me silila v metalurgijo, pa vseeno sem se 
odločil zanjo. Očitno so njuni pogovori v meni 
vzbudili dovolj zanimanja zanjo. In te odlo-
čitve do danes nisem še nikoli obžaloval.

 î ŽELEZARSKA ZGODBA,  
KI JO PIŠE MOJA DRUŽINA

Zanimivo je, da fantje pred tekmo skupaj sploh niso trenirali. V tej sestavi so igrali prvič. Ne-
kateri so se spoznali šele pred tekmo. Pred tekmo, kar na segrevanju, so določili tudi zmagovalno 
postavitev in taktiko. Tako je to – kdor zna, pač zna!

monika.zvikart@metalravne.com

Dober nogometaš mora imeti hitre noge in trezno glavo. 
Najpomembnejše pa je njegovo srce, ki bije za ekipo.

Na dan, ko so Francozi postali 
prvi nogometaši na svetu, so čla-
ni nogometne ekipe Metal 1 pos-
tali prvi nogometaši v Skupini SIJ. 

Zlata nogometna ekipa SIJ Metala 
Ravne: (zgoraj z leve) golman Peter 
Kobal, Tadej Černec, Matej Krajnc, 
Davorin Ferlež, kapetan Uroš 
Plaznik, Aljoša Pavlovič, Kristijan 
Celner, (spodaj z leve) Jan Strgar, 
glavni direktor Andrej Gradišnik, 
Emil Zohorović in Tim Mali. Na 
fotografiji manjka Jani Šipek. 

 î NAJBOLJŠI V NAJBOLJ PRILJUBLJENI  
POSTRANSKI STVARI NA SVETU

Nogometne ekipe SIJ Metala Ravne na nogometnih turnirjih Skupine SIJ že tradicionalno dosegajo 
dobre rezultate. Letos si je zmago priborila nogometna ekipa Metal 1, ki jo je vodil kapetan Uroš 
Plaznik. V napeti finalni tekmi je po streljanju enajstmetrovk premagala ekipo Acroni 2. 

Fantje so vsi nogometni navdušenci, igrajo v klubih, Emil in Tim pa sta nogometna sodnika. Po 
doseženem uspehu so povedali, da je vsaka zmaga sladka, če jo dosežeš na domačem terenu, pa 
je veselje še toliko večje.



TO JE NAŠ SIJAJEN dan!

Ravne na Koroškem, 15. 7. 2018



 î NATANČNI, ZANESLJIVI,  
SAMOINICIATIVNI IN POZITIVNI

To je le nekaj značilnosti naših sodelavcev, ki jih spoštujemo in jim zaupamo, 
zato smo jih izbrali za naj sodelavce. Iskrene čestitke!

Zvonko Franc, kovač I,  
Kovačnica težkih odkovkov
»Vsak dan je nov dan, v katerem imam priložnost, 
da se izpopolnjujem in se kaj novega naučim.«
Zvonko je nosilni kovač 45 MN-stiskalnice. Zahtevno in 
odgovorno delo opravlja vestno, strokovno in zanesljivo. 
Pravi, da ne živi tvegano in da tudi na motorju, na kate-
rem zelo uživa, vozi varno in previdno. Njegova najljubša 
pevka je Tina Turner s pesmijo Simply the best. Zakaj? 
Ker je prava rokerica. 

Denis Sedovšek, skupinovodja, 
Proizvodnja jeklarne
»Timsko delo, enotnost in medsebojno zaupanje.«
To so vrline, zaradi katerih Denis rad hodi v službo. 
Sodelavci v njem vidijo predanega, preudarnega in sa-
moiniciativnega skupinovodjo, ki pozitivno vpliva na de-
lovno klimo. Redko mine dan, da se Denis ne bi povzpel 
na Uršljo goro. Posluša Siddharto – Tomaž piše in poje 
dobre ter resnične komade. 

Dušan Plemen, strokovni sodelavec II,  
Kontrola valjanega programa
»Moje delo je zelo razgibano in nepredvidljivo, 
osem ur na šihtu mi še prehitro mine.«
Dušan delo v kontroli obvlada do potankosti. Svoje bogato 
znanje pa z veseljem prenaša tudi na druge. Prizadeva 
si, da je delo opravljeno sproti. V avtu si največkrat zavrti 
Crisa Rea, njegova najljubša skupina pa je Dire Straits s 
kitaristom Markom Knopflerjem. 

Jože Kotnik, skladiščnik II, Interna skladišča 
»Izpolnjujeta me dobro delovno okolje in  
dober odnos s sodelavci.«
Jože ima veliko pozitivne energije in jo prenaša na druge. 
Delo opravlja vestno in natančno. Ne pozna besed, kot 
so: ne morem, ne gre, ne znam … Rad ima morje, zato ni 
nenavadno, da je z njim povezana tudi njegova najljubša 
pesem: Kad preko mora Dražena Zečića. 

 î PRENOSNI POKAL SE JE VRNIL NA KOROŠKO

Ekipa Metal 1 kapetana 
Uroša Plaznika si je v finalni 
tekmi po streljanju enajstme-
trovk z zmago nad ekipo 
Acroni 2 priborila prenosni 
nogometni pokal Skupine 
SIJ. V tekmi za tretje mesto 
pa je ekipa Acroni 1 prema-
gala ekipo Systems. Tekmo-
vala je tudi ekipa Metal 2, ki 
pa se ni prebila do polfinala. 

Zmagovalno ekipo pred-
stavljamo v tokratni številki 
Metala 24 v rubriki To smo mi. 

 î KDO JE PREDLAGAL NAJBOLJŠO ISKRICO?
Priznanje za najboljšo iskrico v družbi SIJ Metal 
Ravne sta prejela Andrej Peršak (na sliki) in 
Aleksander Merčnik za predelavo nosilca za 
avtomatsko mazanje torne rezalke Braun. 
Čestitamo!

Avtomatsko mazanje poteka preko vgrajene kartuše, ki je z 
nosilcem odmaknjena iz vročega dela, z mazalnim mestom 
pa povezana preko cevi. Zagotavlja daljšo življenjsko dobo 
stroja, namesto vsakodnevnega ročnega mazanja pa sta 
potrebna samo mesečno preverjanje in zamenjava kartuše. 

 î PRIZNANJI ZA 40 LET DELOVNE DOBE
Naša sodelavca Alojzij Rozman in Milena Modrijan sta prejela priznanje za 40 
let delovne dobe. Za visok jubilej jima iskreno čestitamo!

 î DRUŽINSKA ŽELEZARSKA TRADICIJA
Svoje zgodbe so nam zaupale družine, ki že več generacij ustvarjajo 
železarsko tradicijo na Ravnah na Koroškem. Zgodbe, ki jih je zapisal avtor 
Jan Golja, bomo postopoma objavljali v reviji SIJ. Družinam smo podelili 
priznanje s fotografijami Dobrana Laznika, nastalimi ob pisanju zgodb. 

Družina Jamer (Jure 
Jamer, Stanislav Jamer, 
Jerica Jamer Apohal, 
Zdravko Jamer, Franc 
Apohal in Friderik 
Roženk) 230 let ustvarja 
železarsko tradicijo.

Družina Šeruga (Davorin 
Šeruga, Drago Šeruga, 
Karmen Šeruga, Ivan 
Ivartnik ml., Jakob Ivartnik 
in Ivan Ivartnik st.) 134 
let ustvarja železarsko 
tradicijo.

Družina Uršej (Bojan 
Uršej, Vinko Uršej, 
Srečko Uršej, Marjeta 
Špiler, Viktor Uršej in 
Matevž Krautberger) 117 
let ustvarja železarsko 
tradicijo.

Prilogo uredila:  
Monika Žvikart

naj sodelavci

nogometni turnir

inovatorji

jubilanta

iz roda v rod 

Tudi letos so bile nogometne tekme napete do zadnjega gola,  
zmagovalca so določile enajstmetrovke. 

Alojzij Rozman (na sredini levo) in Milena Modrijan (na sredini desno) v družbi  
glavnega direktorja SIJ Metala Ravne Andreja Gradišnika (levo) in člana uprave  
Skupine SIJ Tiborja Šimonke (desno). 


