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prepotujejo valjanci na srednji in  
lahki progi med letno proizvodnjo.

KILOMETROV 10.500 

remontov in vzdrževalnih del je bilo 
opravljenih v juliju in avgustu.

UR14.122 

smo razdelili sodelavcem v proizvodnji med 
avgustovskim vročinskim valom. Hladna voda 

je vseskozi na voljo tudi iz 33 vodomatov 
na različnih lokacijah SIJ Metala Ravne. Vse 
zaposlene v Skupini SIJ pa je 4. avgusta pri 

malici ohladil tudi sladoled Planica.

PLASTENK VODE 2.298 

Zadnjo soboto v juniju smo se jeklarji odpravili na 
tradicionalni podvig – tokrat na pohod na Paški 
Kozjak. V jutranjih urah smo se najprej odpeljali v 
Vitanje, majhno naselje, skrito med Pohorjem in 
Paškim Kozjakom, zbirna točka pa je bil KSEVT – 
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij. 
V skupini pohodnikov nas je bilo 95, od tega 40 z 
Raven. 

Pohodniki, ki smo se odločili za daljšo turo, smo izpred 
KSEVT-a krenili proti cerkvici sv. Antona. Pot do najvišjega 
vrha Paškega Kozjaka, imenovanega Basališče, nas je vo-
dila mimo razgledne točke na Smereški peči. Po dveh urah 
in pol hoje po najstrmejšem delu poti smo prišli na vrh in 
nadaljevali proti Ojstrici. Po krajšem počitku je nato v smeri 
cerkve sv. Jošta sledil spust do Doma na Paškem Kozjaku. 
S pohodom smo opravili v petih urah in kljub ekstremni 
vročini pot premagali brez večjih težav. Tudi po zaslugi 
gostoljubnih ljudi v Domu na Paškem Kozjaku, ki so nas 

razveselili z okusno enolončnico in pristno kozjaško vodo. 
Pohodniki, ki so se odločili za krajšo turo, pa so več 

časa namenili uživanju na travniku pod Ojstrico in se ob tem 
spominjali tudi partizanskega pesnika Karla Destovnika - 
Kajuha. Na Paškem Kozjaku je bila namreč posneta ena 
njegovih zadnjih fotografij. Okoli tretje ure popoldan smo 
se z lepimi spomini odpravili nazaj proti domu.

joze.apat@metalravne.com 
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Po lanskoletnem odličnem rezultatu in 
zmagi oddelka vzdrževanja smo v SIJ Me-
talu Ravne osvojili tudi vrh četrtletne le-
stvice novega ocenjevalnega obdobja na 
lokaciji Ravne. Zaposlenim v Logistiki SIJ 
Metala Ravne, ki so zbrali 600 točk, sledita 
Razvoj in kontrola SIJ Metala Ravne s 500 
in Strojegradnja SIJ Ravne Systems s 400 
točkami. V ocenjevanju skupnih služb so s 
300 točkami prvič zmagali zaposleni sku-
pnih služb SIJ Metala Ravne.

»Veseli in ponosni smo na dosežen rezultat,« so nam ob 
podelitvi povedali sodelavci iz logistike in obljubili, da se 
bodo še naprej trudili za varno in zdravo delo. 

Logistika SIJ Metala Ravne je bila med prvimi vse tri oce-
njevane mesece, brez poškodbe pri delu in z doseženim 
ciljem na področju bolniške odsotnosti pod 4,5 odstot-
ka. V celotnem četrtletju je njihova bolniška odsotnost 
3,02-odstotna. 

V ocenjevanju skupnih služb so cilj, to je bolniško 
odsotnost pod 4,5 odstotka, v vseh treh ocenjevanih 
mesecih dosegli tudi zaposleni skupnih služb SIJ Metala 
Ravne. V drugem četrtletju je bolniška odsotnost znašala 
3,91 odstotka. 

Za nagrado so zaposleni v logistiki in skupnih službah 
prejeli praktične potovalne brisače iz mikrovlaken, ki so 
zelo uporabne tudi doma ali v službi. 

Zmagovalcem čestitamo v želji, da v zdravem in var-
nem tempu nadaljujejo skozi vse leto, vsem drugim pa 
v spodbudo dejstvo, da sta pred nami še dve ocenjeval-
ni četrtletji, v katerih je še vedno priložnost za zmago. 

monika.zvikart@metalravne.com

 î NA VRHU LESTVICE DRUGEGA ČETRTLETJA  
KAMPANJE ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

 î 153. POHOD SLOVENSKIH JEKLARJEV NA PAŠKI KOZJAK

 Iz rubrike To smo mi:  
Tudi letos smo s 
sodelovanjem uspešno 
zaključili remonte.

Udeleženci pohoda pred Domom na Paškem Kozjaku. 
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

Mesec julij je že tradicionalno zaznamovan z 
remonti. Tudi letos smo jih uspešno izvedli in 
stroje ter naprave spet spravili v dobro kondicijo. 
Aktivnosti je bilo zelo veliko; zahvaljujemo se 
vsem, ki ste profesionalno opravili zahtevna dela 
in opravila. 

Remont smo najprej začeli izvajati v jeklarni, posledično 
pa zaradi ustavitve jeklarne ustavimo tudi glavne agregate, 
ki so vezani na dobavo ingotov. Letošnji remont je bil še 
posebno zahteven na 40 MN stiskalnici, kjer smo morali 
sanirati nastalo situacijo in stiskalnico spet spraviti v dobro 
kondicijo. Tudi na drugih agregatih smo izvedli veliko ak-
tivnosti. Zelo pomembno je, da smo vse remonte zaključili 
predčasno in tako zagotovili pogoje za visoke proizvodnje 
v juliju in avgustu. 

Julija smo uresničili plan litja ingotov, nekoliko pa smo 
zaostali za planom odpreme. Glavna razloga za to sta bila 
pomanjkanje medfaze v kovačnici in okvara valjarskega 
luščilnega stroja v valjarni. Ta izpad bomo poskušali na-
domestiti avgusta.

Zelo pomembno je tudi, da smo po slabem juniju ne-
uspelo proizvodnjo spet zmanjšali na raven plana. 

alojz.buhvald@metalravne.com

Obdelava vročega jekla že sama po sebi ustvarja 
vroče delovno okolje, ko pa z vročino pritisne še 
narava, postanejo delovne razmere še težje. 

V letošnjem poletju smo zaposlenim poskusili olajšati težke 
razmere z dodatnimi plastenkami pijače (več na naslovni-
ci – V številkah) in s poplačilom ob izplačilu plače v obliki 
vročinskega dodatka v Jeklarskem, Valjarskem in Kova-
škem programu.

Vročinski dodatek izplačamo tako, da se za izhodišče 
vzame vrednost 100 evrov bruto, direktorji obratov pa oce-
nijo stopnjo vročinske obremenjenosti v odstotkih za posa-
meznega zaposlenega ali po oddelkih ali po delovnem mes-
tu. Vročinski dodatek preračunamo na delež efektivnih ur.

Formula za posameznega zaposlenega se izračuna 
takole: »izhodišče x % obremenjenosti x delež efektivnih 
ur« in se na izplačilnem listu vidi pod VP = 019 – Vročin-
ski dodatek.

Za mesec julij 2017 je bil vročinski dodatek izplačan 288 
zaposlenim. Vročinski dodatek bo izplačan tudi za mesec 
avgust (izplačilo v septembru). 

miran.kopmajer@metalravne.com

Družbeno odgovornost v SIJ Metalu Ravne 
izkazujemo tudi z omogočanjem mladim, da 
udejanjajo svoje talente in ideje. 

Srednja in lahka proga je postala prizorišče videospota za 
novo slovensko virtualno valuto. 

Produkcijsko ekipo so sestavljali večinoma nekdanji 
dijaki Gimnazije Ravne, ki so sodelovali tudi pri snemanju 
mladinskega filma Bergmandlc, med njimi režiser Tilen 
Banko in kamerman Miha Jehart. Glavni igralec v spotu pa 
je naš nekdanji sodelavec Gabor Sekereš, sedaj zaposlen 
v SIJ Ravne Systems. 

Člani snemalne ekipe se zahvaljujejo zaposlenim pri 
srednji in lahki progi, ki so bili ta dan v službi in so jih pri-
jazno sprejeli medse!

monika.zvikart@metalravne.com

 î PROIZVODNJA V  
MESECU JULIJU

 î KAKO BOMO IZPLAČALI 
VROČINSKI DODATEK?

 î »TON TEČE, KAMERA 
TEČE. AKCIJA!«

irena.praznik@metalravne.com

z nami že ... julij 2017

30 let: MARKO JAMNIK iz Jeklarskega programa

Snemanje videospota na srednji in lahki progi.

Najtežje se je znebiti razvad, ki se jih oklepamo 
iz čistega užitka, a hkrati vemo, da so zdravju 
škodljive. Po obroku nas ima večina kakšen »ri-
tual« ali navado, ki bi se ji morali izogniti v veli-
kem loku. Preveri, ali mednje spada tudi tvoja.

 î ZDRAVJU ŠKODLJIVE 
NAVADE PO OBROKU

1. NE KADI
 Ali veš, da ima cigareta po kosilu isti 

učinek kot deset cigaret pred njim? 
Kajenje po obroku vpliva na preba-
vo, nikotin se veže na kisik in telo 
zato vsrka manj hranljivih snovi, kar 
povzroči celični stres. Če po obroku 
brez cigarete res ne gre, daj telesu 
vsaj 20 minut časa za prebavo.

2. NE PLAVAJ ALI SE TUŠIRAJ
 Voda zavira prekrvavitev in 

prebavo, ker se mora telo ukvarjati 
z uravnavo telesne temperature, 
namesto da bi to energijo usmerilo 
v presnovne procese. Vsaj eno uro 
po obroku se izogibaj vodi.

3. ČAJ SPIJ KASNEJE 
 Le redki se zavedajo, da tein, ki se 

nahaja v čaju, veže nase železo, s 
tem pa oslabi našo krvno sliko, pre-
krvavitev in presnovne procese. Po 
obroku zato raje spij kozarec vode.

4. NE ZASPI
 Spanje s polnim želodcem lahko 

povzroči zgago, spahovanje, visoko 
kislost in poveča tveganje za mož-
gansko kap. Spanju se zato izogibaj 
vsaj dve uri po obroku, saj ležeči po-
ložaj ni naraven za pravilno prebavo.

5. NE TELOVADI, POČIVAJ
 Vsaj pol ure po obroku miruj, da 

telo v miru prebavi hrano. Če boš 
energijo preusmeril v tek, sprehod 
in telovadbo, je bo manj ostalo za 
prebavo, kar pomeni slabšo vpoj-
nost hranilnih snovi. 

6. POČAKAJ S SADJEM
 Sadje hitro zavre, zato povzroča po-

večanje kisline, napihnjenost in kup 
drugih prebavnih motenj. Jej ga na 
prazen želodec ali najmanj eno uro 
po obroku.

metka.sustarsic@acroni.si

Povzeto po: http://novice.najdi.si/predogled/
novica/2dca13cb93cab58cd6300387424a68f9/Vem-kaj-jem/

Lepota-in-zdravje/Razvade-po-obroku-ki-so-škodljive-za-zdravje

SIJ Metal Ravne sodeluje v izboru za naj podjetje 
Koroške po izboru bralk in bralcev Večera Koroška. 
Izpolnite glasovnico v Večeru Koroška ali glasujte 
preko spletne povezave korosko.podjetjeleta.si.

S projektom Koroško podjetje leta 2016 Časnik Večer in 
Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Koro-
ška, prvič predstavljata najuspešnejša regijska podjetja. 
Strokovna komisija bo izbrala koroško podjetje leta in naj 
zaposlovalca Koroške. 

Svoj glas pa lahko za naj podjetje Koroške med kan-
didati, ki jih je izbralo uredništvo Večera Koroška, odda 
tudi vsakdo od nas. Glasovanje poteka preko izpolnjene 
glasovnice, objavljene v Večeru Koroška, ali preko spletne 
strani http://korosko.podjetjeleta.si/glasovanje/.

Glasujte in h glasovanju povabite tudi sorodnike in 
prijatelje! V uredništvu Večera bodo med vsemi, ki bodo 
glasovali, izžrebali nagrajenca, ta bo prejel iPhone 7 32 GB. 

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani 
www.korosko.podjetjeleta.si. 

monika.zvikart@metalravne.com

 î GLASUJMO ZA SIJ METAL 
RAVNE KOT NAJ PODJETJE 
KOROŠKE 

Na spletni strani 

http://korosko.podjetjeleta.si/glasovanje/

ali preko glasovnice v Večeru Koroška dajmo SIJ 
Metalu Ravne svoj glas za naj podjetje Koroške. 
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usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamovrstice za varnost in zdravje

Z avgustom v SIJ Metalu Ravne uvajamo 
razgovore s sodelavci, ki se vračajo po 
bolniški odsotnosti, ter s sodelavci, ki 
so dolgotrajno bolniško odsotni in se 
razgovora lahko udeležijo.

Vsebina razgovora je podrobno predpisana v Pra-
vilniku o bolniškem redu, ki je vsem zaposlenim 
dostopen pri vodjih oddelkov ali v tajništvih pro-
gramov. Posebej je poudarjeno, da delodajalec 
na razgovorih zaposlenega ne sme spraševati po 
zdravstveni diagnozi. 

Razgovor s sodelavcem, ki se po bolniški 
odsotnosti vrne na delo
Z vsakim zaposlenim, ki zaključi bolniški stalež 
(ne glede na njegovo trajanje), opravi neposredno 
nadrejeni kratek razgovor prvi dan vrnitve na delo.

S tovrstnimi razgovori želimo poskrbeti, da so 
sodelavci ustrezno vključeni v delo ter da se nad-
rejeni z njimi pogovorijo o tem, ali se je njihovo po-
čutje in zdravstveno stanje izboljšalo do te mere, 
da se lahko ponovno varno vključijo v delovni 
proces in bodo lahko delo kontinuirano opravljali 
(ali morda že čakajo na zdravstveni poseg, zara-
di katerega bo ponovno potrebna odsotnost …). 
Na razgovoru se tudi preveri, ali ima sodelavec 
predloge za spremembe na delovnem mestu ali v 
širšem delovnem okolju s ciljem zmanjšanja ne-
gativnih vplivov na zdravje in izboljšanje počutja. 

Razgovor s sodelavcem, ki je dolgotrajno 
bolniško odsoten 
Pri zaposlenih, ki so v dolgotrajnem staležu, kar 
pomeni, da so neprekinjeno odsotni več kot 30 
dni, načrtujemo prvi razgovor, ko odsotnost traja 
tri mesece. Osnovni cilj izvajanja razgovorov je 
vzdrževanje stika in informiranost obeh strani – 
odsotnega delavca in delodajalca, ki si bo tako 
lahko zagotovil potrebne informacije glede časa 
in načina vrnitve osebe v delovni proces. Razgo-
vore bo pripravila kadrovska služba, na njih pa bo 
poleg sodelavca iz Kadrov prisoten praviloma tudi 
direktor programa ali vodja službe.

polona.zih@metalravne.si

CINCINNATI TOOL STEEL CO 

• SPLET: www.cintool.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1976
• LOKACIJA: Rockford, ZDA
• DEJAVNOST: steel center z razrezom in  

toplotno obdelavo
• CILJ: ostati prepoznavni na trgu z  

odlično kakovostjo

Začelo se je v sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, ko je Ronald F. Cincinnati s podjetniškim 
zagonom, ljubeznijo do jeklarske industrije ter 
vizijo, kakšno naj bi bilo uspešno poslovanje 
z orodnim jeklom, ustanovil podjetje s tremi 
zaposlenimi za prodajo orodnih plošč in palic. 

Po očetovi predčasni smrti so podjetje prevzeli njegovi 
štirje otroci, ki so po njem podedovali ljubezen do jekla 
in uspešno sledijo očetovi preprosti filozofiji: zagotavljati 
visokokakovostne izdelke in storitve z dodano vrednostjo 
po konkurenčnih cenah, ki ustrezajo razvijajočim se po-
trebam kupcev.

Danes je Cincinnati Tool Steel (CTS) eden izmed največ-
jih dobaviteljev in distributerjev orodnih in specialnih jekel 
v ZDA z več kot 170 zaposlenimi in ima odprte podružnice 
na štirih lokacijah v ZDA.

Poleg razreza materiala po specifikaciji kupca CTS 
ponuja tudi storitve, kot so izdelava izvrtin, različne vrste 
rezkanja in brušenja ter različne toplotne obdelave.

Njihova široka paleta izdelkov jim omogoča, da so kot 
dobavitelji prisotni v avtomobilski industriji, računalništvu, 
letalski in vesoljski industriji, kmetijstvu, papirni industriji 
in industriji za predelavo hrane.

CTS je eden naših največjih kupcev v ZDA, prodajamo 
mu palice in plošče iz orodnega in nerjavnega jekla po zah-
tevnih specifikacijah. Preko CTS smo eden pomembnejših 
dobaviteljev podjetjema Autocam automotive (avtomobilska 
industrija) in Bosch Rexroth (eno izmed najinovativnejših 
podjetij pri iskanju različnih tehnoloških rešitev) v ZDA. Po 
njihovi zaslugi je kakovost naših izdelkov v ZDA znana kot 
»premium« kvaliteta kot znak višje ravni kakovosti.

vesna.pevec@metalravne.com

 î LJUBEZEN DO JEKLARSKE INDUSTRIJE JE V GENIH

Marsikdo bi ob vprašanju verjetno pomislil, da v 
Skupini SIJ mladim začnemo pozornost namenjati 
šele po končani srednji šoli ali fakulteti, ko se ti 
zaposlijo pri nas. Pa ni tako.

Pozitivna gospodarska klima spodbuja naložbeni val podjetij 
in s tem vse večje potrebe po novih delavcih. Prostih kadrov 
s tehničnimi znanji na vseh izobrazbenih stopnjah pa na trgu 
preprosto ni. Mladi se sicer počasi spet odločajo za tehnič-
ne poklice, po dveh desetletjih favoriziranja družboslovja. 

V Skupini SIJ zato:
• Za tehnične poklice začenjamo navduševati že v 

osnovni šoli, in sicer s tako imenovanimi dnevi 

odprtih vrat za osnovnošolce, ko jim pokažemo 
zanimive poklice.

• Sledijo informativni dnevi za vpis v poklicne/sre-
dnješolske programe (Jesenice in Ravne). Ključno je 
prepričati starše, da se otroci vpišejo v perspektiven 
program z vidika nadaljnjega študija in nato zaposli-
tve. Bodoče srednješolce pa si prizadevamo navdušiti 
nad tehniko in novimi tehnologijami.

• Ob vpisu v poklicne in srednješolske programe nudi-
mo možnost štipendiranja.

• V času šolanja na poklicni/srednji šoli izvajamo 
obvezno prakso in študentsko delo med poletnimi 
počitnicami.

• Po uspešnem zaključku poklicnega/srednješolske-

ga programa mladim tehničnim kadrom omogočamo 
zaposlitev, česar za netehnične poklice ne moremo 
govoriti.

• Tiste, ki se odločajo za fakultetni študij, podpremo 
z možnostjo nadaljnjega štipendiranja, prakse in na 
koncu zaposlitve.
Vendar se tu zgodba ne konča. Po zaposlitvi so mla-

dim sodelavcem odprte možnosti dodatnega strokovnega 
izpopolnjevanja in šolanja za dvig izobrazbene stopnje ter 
dela pri projektih; trudimo se, da imajo konkurenčno pla-
čo. Bitka za talente je čedalje bolj neusmiljena, in zmagali 
bomo tisti, ki bomo v kadrovski vročici našli pravi recept za 
stimuliranje zaposlenih in bomo dovolj privlačni za mlade.

ivan.papic@sij.si 

 î ŠOLA ŽE TRKA NA VRATA: KAKO SMO POVEZANI Z MLADIMI?

 îMANIPULATIVNI TIR ŠTEVILKA 4  
V OBNOVO SEPTEMBRA

Industrijski tir SIJ Metala Ravne je bil zgrajen leta 1915 in je 
sestavljen iz sedmih manipulativnih tirov, ki so delno potrebni 
obnove. Sanacijska dela na tiru se bodo začela predvidoma 
septembra.

Zaradi dotrajanosti dela indu-
strijskega tira se namerava, v 
sklopu sanacijskih del na ma-
nipulativnem tiru številka 4, ob-
noviti tir v skupni dolžini 163 
metrov. Tir je v zadnjem času 
namenjen predvsem naba-
vi starega železa za zalaganje 
jeklarne. 

Tir je izveden na klasičen 
način, iz tirnic, dvojnih lese-
nih pragov in tirne grede iz 
tolčenca. 

Tirno gredo je med sanacijo 
treba dopolniti z novim tolčen-
cem, dotrajane pragove pa na-
domestiti z novimi. Obstoječe 
tirnice so trenutno še primerne 
za nadaljnjo uporabo. 

Sanacijska dela bodo zaje-
mala tudi ureditev premikalnih poti, namenjenih službenemu osebju za 
opravljanje premika in manipulacije z blagom. 

Tako se bo delno razrešila problematika železniškega transporta v 
SIJ Metalu Ravne. Predvsem pa se bo zagotovila tudi splošna varnost v 
železniškem prometu na manipulativnem tiru številka 4.

vesna.laznik@metalravne.com

 î RAZGOVORI S SODELAVCI, KI SE VRNEJO PO BOLNIŠKI 
ODSOTNOSTI, IN Z DOLGOTRAJNO BOLNIŠKO 
ODSOTNIMI

Obstoječ manipulativni tir številka 4.
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Andrej Gradišnik, glavni direktor

to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Ko zaposleni v proizvodnji 
koristijo poletne mesece za 
oddih in počitek, stroje v roke 
prevzamejo drugi ljudje. Ti 
stroji so tako nekaj dni samo 
njihovi, saj jih morajo spet 
spraviti v dobro kondicijo. 
To je zanimivo prepletanje 
dela in se mora dogoditi 
vsako leto, da proces 
poteka nemoteno.«

Večina zaposlenih v podjetjih poletne mesece izkoristi za oddih in polnjenje 
baterij za uspešno delo v drugi polovici leta. Tudi v SIJ Metalu Ravne velik 
del sodelavcev izkoristi ta čas in za nekaj dni prekine proizvodnjo. To je 
čas, ko se je treba po naporni prvi polovici leta malo oddahniti in nabrati 
novih moči, na morju, v hribih, na potovanjih ali pa doma. To je tudi čas, ko 
si naši stroji malo odpočijejo, saj večina njih dela neprekinjeno, in že zelo 
utrujeni čakajo čas počitka. 

V ozadju pa nastopijo vzdrževalne ekipe, ki morajo stroje in naprave dvig-
niti na višjo raven in jih ponovno pripraviti za delo v drugi polovici leta. Sama 
vzdrževalna dela so zelo zahtevna in priprave na popravila potekajo 
že mnogo prej. Treba je nabaviti rezervne dele, pripraviti ter-
minske plane, organizirati ekipe, predvsem pa je treba spre-
jeti strokovne odločitve, katere aktivnosti je treba izvesti. 
To je zahteven proces in ga izvedemo vsako leto, je pa 
osnova za kakovostno izvedbo popravil. In ko se zaposle-
ni, ki delajo pri teh strojih, vrnejo s počitka, morajo stroji 
delovati brezhibno ter ponovno dajati polno proizvodnjo 
in zdržati do naslednjega popravila. Šele takrat si lahko 
vzdrževalne ekipe oddahnejo, saj s tem dobijo potrditev, 
da so dobro opravile svoje delo. 

 î TUDI V DOPUSTNIŠKIH DNEH SE 
DOGAJA VELIKO POMEMBNIH STVARI

Jernej Ranc, študent Visoke  
šole za varstvo okolja Velenje
»V SIJ Metalu Ravne delam letos že tretjo leto zapored. 
Delam v proizvodnji, pomagam pri brušenju na rafami, 
kovačem pri 45 in 25 MN stiskalnici in žerjavovodjem. 
Pohvalim naj vse sodelavce, saj se zelo trudijo. Po-
membno se mi zdi, da moramo drug drugega varovati 
zaradi nevarnosti nezgod ali poškodb pri delu. Zaslu-
ženi denar bom porabljal po potrebi sproti, med letom.«

monika.zvikart@metalravne.com

Anže Pikl, dijak 3. letnika, elektrotehnik
»Med počitnicami delam vsako leto, v SIJ Metalu Ravne 
sem v preteklosti že delal, letos sem že šest tednov v 
elektro vzdrževanju valjarne. Naučil sem se veliko no-
vega, najbolj zanimiva pa se mi je zdela razstavitev 160 
kW elektromotorja. S sodelavci se odlično razumem. 
Zasluženi denar bom porabil za vozniški izpit.« 

Mateja Škratek, absolventka 2. stopnje  
bolonjskega študijskega programa Kemija
»Delo opravljam v procesnem laboratoriju. Prvi dan so 
mi v vzorčevalnici razlagali postopek priprave vzorca 
za analizo. V nekem trenutku je sledil močen BUM, in 
me je vrglo v zrak. Sem se ustrašila, kaj se je zgodilo. 
Je pa samo priletela »bombica« z vzorcem iz jeklarne. 
Sedaj že poznam vse zvoke. (smeh) Nekaj malega zas-
lužka bom porabila za oddih, drugo pa bom varčevala.«

V SIJ Metalu Ravne med poletjem dobimo »nove sodelavce« – 
študente in dijake na počitniškem delu. Vprašali smo jih, kako 
se počutijo med nami, česa novega so se naučili in za kaj bodo 
porabili zasluženi denar.

 î Z ZASLUŽENIM DENARJEM ODDIH IN 
VOZNIŠKI IZPIT, NEKAJ PA ZA SPROTI

zdravko.mlakar@metalravne.com

Brez nas bi vsi stroji sčasoma postali nemi!«

Če želimo, da je remont uspešen, ga moramo skrbno načrtovati v celotni verigi – od investicijske nabave 
do izvedbe – že veliko časa pred začetkom konkretnih remontnih del. 

Tako je vodstvo vzdrževanja Kovačnice skupaj z nabavo in proizvodnjo tudi letos pravočasno pripra-
vilo plane remontov z vsemi potrebnimi rezervnimi deli in tehnično podporo 45 MN in 25 MN stiskalnice, 
manipulatorja Glama in kovaškega stroja v času remonta in za vzdrževalna dela na kovaških ogrevnih 
pečeh ter pečeh za toplotno obdelavo. 

Zaradi spremenjenega načina planiranja in naročanja rezervnih delov ter storitev so se nekateri postopki 
zavlekli, in do zadnjega trenutka nismo vedeli, ali nam bo uspelo. Je uspelo! In to še prej, kot smo predvideli.

Našim organizatorjem remontov gre zahvala za njihovo strokovno in požrtvovalno delo. Zaslužijo si 
ustrezno priznanje.

Za uspešno izvedbo remonta 
v Kovačnici so s srcem in 
dušo poskrbeli vzdrževalci 
Anton Mikša, Igor Čegovnik, 
Simon Matjaš, Anka Maklin, 
David Kordež, Bojan Uršej, 
Mitja Živič, Tina Geršak z 
nabave in Marko Ažman iz 
proizvodnje. Mnogi izmed 
njih so si po remontu 
privoščili dopust, zato se 
fotografiranja niso udeležili. 

Včasih nehote pozabimo na tiste, ki pred in med izvedbo remontov opravijo ogromno 
dela, da remonte zaključimo kakovostno in v najkrajšem možnem času. Da so izvajalci 
remontov pridni, pa tako in tako vsi vemo. 

 î ZA NEPOZNAVALCE SO LETNI REMONTI 
NEPOTREBNO ZLO, ZA VZDRŽEVALCE IN 
PROIZVODNJO PA NUJNO POTREBNO OPRAVILO

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Carpe diem./Izkoristi dan.«

ina.fedler@metalravne.com3. 
HOBI, BREZ KATEREGA SI NE PREDSTAVLJA ŽIVLJENJA
»Hja, verjetno bo to odbojka – me spremlja že več kot 20 let, v poletnih 
mesecih odbojka na mivki in tek. Zakaj šport? Preprosto, odmislim vsak 
dan in si naberem energijo za nove zmage v življenju (majhne in velike).«

2. 

SODELAVCI JO OPIŠEJO
»Sem jih vprašala in pravijo: prijazna, ambiciozna, energična ter 
pozitivna. Da pa ne bo preveč dobrih lastnosti, naj dodam, da sem 
zadnje čase predvsem pozabljiva in zamujam – ampak to zato, ker sem 
optimistka, mislim namreč, da imam še vedno dovolj časa, da vse uredim 
in pridem točno na kraj dogodka.«

1. 

3 dejstva o
 î ZALI JANET, NABAVNI KOMERCIALISTKI

Zala se je pretekli mesec polna delovnega elana vrnila s porodniškega dopusta ter z 
veliko mero pozitivne energije in zagnanosti prevzela svoje obstoječe delovno mesto 
nabavne komercialistke.

Je aktivna športnica že od mladih nog. Kot pravi, si življenja brez športa ne predstavlja. Že 20 let se 
aktivno ukvarja z igranjem odbojke, zadnjih pet let pa svoje znanje prenaša na mlajše naslednice. 
Čeprav ima sedaj vlogo mlade mamice, ki jo seveda odlično opravlja, si za svoje varovanke vzame 
čas dvakrat na teden. 

Alojz Buhvald,
izvršni direktor za proizvodnjo


