
24metal24@metalravne.com

www.metalravne.com
št. 8  avgust 2018

Metal 24, številka 8, avgust 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: 
rezultat našega dela – 
akreditacijska listina 
dokazuje, da smo 
zaupanja vredni.
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»V manjših kolektivih, takšnih, kot so tudi v Kovaškem pro-
gramu, vsaka poškodba in posledična odsotnost sodelavca 
močno vplivata na organizacijo delovnega procesa,« je ob 
čestitkah in zahvali sodelavcem na podelitvi poudaril direk-
tor Kovaškega programa Ivan Vušnik. Njihova prizadevanja 
za izboljšanje na tem področju se zato nikoli ne končajo.

Da je varno delo v kolektivu vedno na prvem mestu, je 
potrdil tudi Andrej Mlačnik, kalilec I iz Toplotne obdelave: 
»Vsakdo mora najprej poskrbeti za lastno varnost, posle-
dično je varen tudi celoten kolektiv. Sam sem 35 delovnih 
let oddelal brez ene same poškodbe.« Nagrada, ključav-
nica, bo pri njem tudi našla svoje kolo. »Sicer imam tudi 
sam kolo, pa tudi dva otroka, in sem se odločil, da jo bom 
podaril njima,« nam je povedal. Kovačem je čestital tudi 
izvršni direktor za proizvodnjo Alojz Buhvald. Opozoril je 
na nevarnost rutinskega dela, ker vodi v avtomatizem in 
mnogokrat prav zato do nezgod, ki se ob zbranem delu 
verjetno ne bi niti zgodile. »To so na primer razni zdrsi, 
padci in udarci s kladivom po prstih – teh nezgod je v SIJ 
Metalu Ravne še vedno preveč.« Ne smemo pozabiti na 
tako imenovano Heinrichovo pravilo, ki pravi, da se na 
vsakih 300 nevarnih dogodkov zgodi 29 poškodb in ena 
smrtna nezgoda pri delu. Zato je pomembno, da se vodje 
pred vsakim začetkom dela pogovorijo s sodelavci in jih 
zbudijo iz te rutine. Temu so namenjene tudi vsakodnevne 
»minute za varnost« pred začetkom izmene. 

Ocenjevanje v kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo 
se nadaljuje. Vsem sodelavcem želimo varno in zdravo delo 
vsak dan – ne zaradi zmage v kampanji, predvsem zaradi 
nas samih in naših sodelavcev. 

monika.zvikart@metalravne.com

Prave SIJ-evce jeklena volja spremlja povsod, tudi 
na dopustu – ko plavamo v morju, osvajamo vrho-
ve, se potepamo po svetu ali si najdemo ustvarjal-
ne izzive kar doma ... Zato razpisujemo natečaj za 
najizvirnejšo fotografijo, ki dokazuje našo jekleno 
voljo tudi na počitnicah. 

Vabimo vas, da pobrskate med svojimi počitniškimi foto-
grafijami, izberete tisto najbolj »jekleno« in nam jo pošlje-
te. Še vedno pa imate tudi čas, da naredite kakšno novo. 

Nekaj namigov, kako posneti dobro fotografijo, najdete tudi 
v tokratni rubriki Za vsak dan. 

Sodelovanje se vam bo obrestovalo, saj bomo naj-
zanimivejše fotografije objavili, tri najizvirnejše po iz-
boru uredništva pa tudi nagradili! Vaše počitniške foto-
grafije sprejemamo do 15. septembra 2018 na e-naslov  
metal24@metalravne.com.

sasa.jost@acroni.si 
 monika.zvikart@metalravne.com

Prizadevanja kovačev za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu se nikoli ne končajo.  
To dokazuje tudi njihova četrtletna zmaga v kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo na Ravnah.

 î KOVAČI PREJELI NAGRADO ZA ČETRTLETNO ZMAGO V 
KAMPANJI ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

 î NAGRADNI NATEČAJ: Z JEKLENO VOLJO TUDI NA POČITNICAH

mirjana.okrogelnik@metalravne.com  
monika.zvikart@metalravne.com

od tega 17 sodelavcev SIJ Metala Ravne, je 
pod okriljem ŠD SIJ prijavljenih na letošnji 
Ljubljanski maraton. Sodelavci že pridno 
nabirajo kondicijo na skupnih treningih 

vsak torek na stadionu na Ravnah.

TEKAČEV, 75

smo se 14. in 15. avgusta pri malici posladkali 
sodelavci Skupine SIJ na Ravnah. Gorenju 

Gostinstvu se za sladko presenečenje iskreno 
zahvaljujemo. 

LONČKI 
SLADOLEDAS 1.152

od tega osem štipendistov na obvezni praksi, 
se nam je pridružilo v mesecu avgustu.

ŠTUDENTOV NA  
POČITNIŠKEM DELU, 42

Minuto za varnost je izvedel Željko Pešič iz Težke 
kovačnice, ki je primer dobre prakse njenega izvajanja. 
Navodila za varno delo vedno poda sproščeno, na 
preprost in vsem razumljiv način, a hkrati z jasnimi 
napotki, kako delati, da se ne bodo poškodovali. 

Od aprila do junija so se kovači izkazali z varnim delom 
brez nezgode, aprila in junija pa so oddali tudi iskrice na 
temo varnosti. 
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!
irena.praznik@metalravne.com

z nami že ... julij 2018

10 let: GERHARD PODHRAŠKI iz Valjarskega programa in IVAN ŠTIGLIC iz Kovaškega programa.

 î PROIZVODNJA V JULIJU
Julij je mesec remontov. Letošnji remonti v SIJ 
Metalu Ravne so bili krajši, zato je bila proizvodnja 
sicer večja kot lani, vendar pa proizvodnih planov 
nismo uresničili.

V mesecu juliju v proizvodnih programih SIJ Metala Ravne 
nismo uresničili plana proizvodnje. Tako v Valjarskem kot 
tudi v Kovaškem programu smo proizvedli manj, kot smo 
planirali, vendar v obeh programih več kot lanskega juli-
ja. V jeklarni smo za planom zaostali minimalno, smo pa 
prav tako proizvedli bistveno več jekla kot lani. Proizvo-
dnja na višjem nivoju kot julija lani v vseh treh programih 
je predvsem posledica krajšega remonta. Vsi remonti so 
bili opravljeni pravočasno. Čeprav so bili krajši, so bili iz-
vedeni uspešno. 

Neuspela proizvodnja je bila količinsko sicer minimalno 
pod planom, vendar je treba izvesti še zelo veliko aktivnosti, 
da bomo izboljšali stanje.

Čeprav je zelo pomembno, da smo proizvedli več kot v 
enakem obdobju lani, pa s poslovanjem v mesecu juliju ne 
moremo biti zadovoljni. Do konca leta se moramo potruditi, 
da rezultate izboljšamo. Izdelati moramo dovolj jekla in z 
gotovo proizvodnjo slediti dinamičnemu planu. Ker smo ju-
lija začeli tudi dosledno zaključevati proizvodnjo in prodajo 
na zadnji delovni dan v mesecu, moramo proizvodnemu 
planu slediti enakomerno skozi ves mesec. 

alojz.buhvald@metalravne.com

 î SKUPAJ NABIRAMO 
KONDICIJO ZA LJUBLJANSKI 
MARATON

Da je skupaj lažje in zanimivejše, pod vodstvom 
strokovno usposobljenega trenerja pa zagotovo tudi 
pravilnejše, sistematičnejše in učinkovitejše, pravijo 
sodelavci, ki so se na Ravnah odločili za skupinske 
priprave na Ljubljanski maraton. Pridružili smo se jim 
na prvem od treningov, ki bodo potekali enkrat te-
densko vse do maratona zadnjo oktobrsko nedeljo. 

Na Ravnah priprave na Ljubljanski maraton vodi Robi Bre-
zovnik, trener atletike in športni pedagog na Gimnaziji Rav-
ne, ki je kot nekdanji tekmovalec in zdaj rekreativec pretekel 
že ogromno kilometrov. Njegov cilj je udeležencem podati 
koristne informacije, ki jih bodo uporabili pri dodatni vadbi v 
smislu, kako pravilno trenirati in kaj še dodatno početi za do-
sego postavljenega cilja na maratonu. Skupaj bodo odpravili 
tudi največje tehnične napake tekačev, kot so tek po petah, 
obračanje stopal, napačna drža in odvečni gibi rok. Vse to jim 
bo koristilo pri dodatni vadbi doma, saj s kondicijskega vidika 
trening enkrat na teden za uspešen nastop na maratonu – 
udeleženci skupnih priprav se bodo pomerili na dolžinah 10 
in 21 kilometrov – načeloma ni dovolj. Iz lastnih izkušenj pa 
jih bo tudi naučil, kako se na dan maratona tega tudi lotiti. 
Zelo pomemben je namreč predvsem začetni del teka, kajti 
tekači večinoma pretiravajo in si otežijo nadaljnjo pot do cilja.

Robi je prepričan, da bodo ciljno črto prav vsi dosegli, pri 
čemer pa na prvo mesto postavlja sproščenost in užitek v teku: 
»Nismo profesionalni tekmovalci, da bi se gnali za rezultatom. 
Na maraton gremo, da uživamo v teku in dogodku samem.« 

Strinjamo se z njegovimi besedami in jim dodajamo še do-
brodelnost, saj bomo sodelavci Skupine SIJ tudi letos tekli za 
dober namen. Na Koroškem bomo za vsak pretečen kilometer 
podelili en evro učencem Osnovne šole Juričevega Drejčka. 

monika.zvikart@metalravne.com

1. SMER IN VPADNI KOT SVETLOBE
 sta osnova za dobro fotografijo. Na tem 

mestu samo nasvet, da pri portretnih 
fotografijah ne morete zgrešiti, če 
prihaja svetloba na obraze od spredaj.

2. IGRAJTE SE S PERSPEKTIVO –
 ulezite se na tla, splezajte na višino, 

poiščite »naravni okvir« oziroma odsev 
ali uporabite pripomoček, ki vaš glavni 
motiv prikaže z drugega vidika.

3. NE TRUDITE SE NUJNO ZAJETI VSEGA,
 kar vidite, pogosto je prava lepota 

skrita v detajlih.

4. ZAGOTOVO STE ŽE SLIŠALI  
ZA ZLATO PRAVILO TRETJIN

 Nekateri ga uporabljajo, čeprav ga 
ne poznajo. Predstavljajte si mrežo 
3 × 3. Glavni motiv mora biti v enem  
od presečišč. 

Dobra fotografija gledalca navduši s svojo lepoto, 
zgodbo, motivom, barvami, dinamiko, kompozicijo, 
dovršeno izbrano tehniko fotografiranja in izvirno idejo 
ter se nas čustveno dotakne. Izbrali smo nekaj nami-
gov, ki jih je dobro upoštevati.

Za konec naj vas spomnimo, da v poplavi vseh narejenih 
fotografij ne pozabite na čarobnost fizičnih fotografij. 
Izberite svoje najboljše in jih razvijte – podarite jih ali 
izobesite v svojem stanovanju, da jih bodo občudovali 
tudi drugi.

Vira: https://www.digitalna-kamera.si/category/nasveti/
https://siol.net/trendi/odnosi/ sest-trikov-za-boljso-fotografijo-69060

mateja.krajnc@ravnesystems.com

Telefoni in digitalni fotoaparati nam 
omogočajo skoraj neomejeno fotografiranje. 
Preberite nekaj zelo osnovnih namigov, ki 
vas lahko spodbudijo, da boste naslednjič 
pozornejši na to, kaj in kako fotografirate.

 î NAMIGI ZA DOBRE 
FOTOGRAFIJE

 î PREMISLI, PREDEN  
DAŠ NA NET!

Na najbolj priljubljenem družbenem omrežju Face-
book z več kot dvema milijardama aktivnih uporab-
nikov je v eni minuti objavljenih več kot 243 tisoč 
fotografij. V istem času je na Instagramu objavlje-
nih več kot 65 tisoč fotografij, na Youtubu pa za 
več kot 400 ur videoposnetkov. Ko objavljamo, je 
pomembno, da uporabimo zdravo pamet, zato pre-
mislimo, kakšne posledice bo imela naša objava. Ne 
vemo namreč točno, kaj se v virtualnem svetu do-
gaja z našimi objavljenimi fotografijami in komen-
tarji, z nepremišljeno objavo pa lahko škodimo tako 
sami sebi kot tistim, ki jih v objavah omenjamo. 

Kultura objavljanja na družbenih omrežjih je povezana z 
varno in odgovorno rabo interneta. Če upoštevamo pravila 
spletnega bontona, ohranimo svojo varnost, zasebnost in 
dostojanstvo, o sebi pustimo dober vtis, obenem pa spoš-
tujemo tudi varnost, zasebnost in ugled drugih. 

Facebook je objavil nove smernice,  
ki določajo, kaj je dovoljeno in kaj ne 
Pravila so bila objavljena z namenom, da bi uporabniki pre-
mišljeno in odgovorno objavljali vsebine. Zajeta so v sklopu 
šestih glavnih področij, ki se nanašajo na nasilje in kriminal-
no vedenje, varnost, sporne vsebine, celovitost in pristnost, 
spoštovanje intelektualne lastnine ter zahteve, vezane na 
vsebino. Kar 7.500 zaposlenih dnevno pregleduje objave, 
neprimerne pa tudi takoj odstranijo, o čemer vas obvestijo. 

Za svoja dejanja smo odgovorni
Zaposleni smo pomembni ambasadorji našega podjetja. Zato 
ni primerno, da na družbenih omrežjih podajamo informacije, 
izjave in komentarje, ki škodijo ugledu in poslovanju podjetja, 
in objavljamo informacije ali fotografije interne narave. Sled-
nje so lahko namreč tudi poslovna skrivnost, zaradi razkritja 
pa smo lahko odškodninsko odgovorni. 

Podajanje informacij in izjav, ki bi lahko škodile ugledu 
družbe ali nanj slabo vplivale, je tudi v nasprotju z Etičnim 
kodeksom SIJ Metala Ravne, ki ga ob nastopu zaposlitve 
podpišemo prav vsi zaposleni. Skladno s Pravilnikom o di-
sciplinski in odškodninski odgovornosti pa med kršitve spada 
tudi objavljanje neprimernih objav na družbenih omrežjih. 
Zato se takšnih dejanj raje vzdržimo. Morebitne težave, ki 
so povezane z našim delom, pa rešujmo interno, pri svojih 
vodjih ali strokovnih službah, in ne na družbenih omrežjih. 

Vir: Center za varnejši internet (https://safe.si) 

monika.zvikart@metalravne.com



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

Končna 
montaža 
navijalca 
pločevine.

SEOUL ENGINEERING 

• SPLET: www.seoul-eng.co.kr
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1968
• LOKACIJA: Seul, Južna Koreja
• DEJAVNOST: inženiring in proizvodnja  

industrijske opreme
• CILJ: postati eden vodilnih dobaviteljev te opreme 

in razviti nove proizvode na globalnem trgu

Iz Seula, glavnega mesta Južne Koreje (Republike 
Koreje) in največjega mesta v državi, prihaja 
tudi naš kupec Seoul Engineering. Poslovno 
sodelovanje, ki traja od leta 2013, iz leta v leto 
povečujemo in nadgrajujemo.

Seul svojo pomembnost izkazuje že v samem svojem ime-
nu, ki izhaja iz stare korejske besede seorabeol oziroma 
seobeol in pomeni glavno mesto. S skoraj 10,5 milijona 
prebivalcev (2009) se uvršča med najbolj naseljena mesta 
na svetu. V Seulu in njegovi okolici živi kar 48,2 odstotka 
vseh prebivalcev Južne Koreje. Mesto je politično, kulturno, 
socialno in gospodarsko središče države in spada med 20 
največjih svetovnih metropol. V tej metropoli ima sedež tudi 
družba z imenom Seoul Engineering, ki posluje na global-
nem trgu industrijske opreme. Podjetje Seoul Engineering 
ima polstoletno zgodovino, ustanovljeno je bilo leta 1968. 

V njem proizvajajo opremo za hladne in vroče valjarne ter 
jeklarne in drugo metalurško ter strojno opremo. Trenutno 
dobavljajo več kot 40 največjim jeklarskim podjetjem po 
svetu. Poleg proizvodnje imajo tudi lastne strokovnjake za 
razvoj, trženje in proizvodnjo. S svojimi izdelki so prisotni 
po vsem svetu, v Evropi, Južni Koreji, Indiji, na Kitajskem, 
Japonskem, v Indoneziji, Tajvanu in ZDA. 

V SIJ Metalu Ravne kot dobavitelji z njimi sodelujemo od 
leta 2013. Med dobavljenimi izdelki prevladujejo odkovki iz 
jekla SINOXX 4923. Sodelovanje povečujemo in nadgraju-
jemo iz leta v leto. Skupaj z nami in našim jeklom namreč v 
družbi Seoul Engineering razvijajo nove trge in nove izdelke. 
Trenutno je aktualnih več projektov, pri njih pa sodelujemo 
z jekli SITHERM 2362, SIQUAL 2764 in SIHARD R246. 

vesna.pevec@metalravne.com  
miran.cevnik@metalravne.com

 î URESNIČUJEMO PRILOŽNOSTI V JUŽNI KOREJI

 î V SKUPINI SIJ SMO ZGLEDEN PRIMER KROŽNEGA GOSPODARSTVA
Jeklarstvo je eden najbolj celovitih in učinkovitih 
sistemov krožnega gospodarstva, saj je vsak nov 
jekleni proizvod izdelan iz recikliranega železa in 
jekla. Jeklo je namreč edini material na svetu, ki ga 
je mogoče v celoti vedno znova in znova predelo-
vati, ne da bi pri tem izgubil svoje lastnosti. 

Nekoč odpadki, danes stranski proizvodi
V Skupini SIJ smo osnovno možnost reciklaže, pretaljeva-
nje jeklenega odpadka v vrhunsko jeklo, močno nadgradili 
in stranske proizvode ter procesne ostanke uporabljamo 
v lastnih nadaljnjih procesih oziroma jih dobavljamo kot 
vhodni material za druge industrije. To pomeni, da stranskih 
proizvodov in procesnih ostankov tudi formalno ne obravna-

vamo kot odpadek, saj jih ponovno uporabimo. V SIJ Metalu 
tako večino vložka v procesu pretaljevanja sestavljajo lastni 
procesni ostanki, ki se iz kovačnice in valjarne vračajo na 
pripravo vložka. V lasten proces vračamo tudi belo žlindro 
kot nadomestilo za apno. Črno žlindro in valjarsko ter ko-
vaško škajo pa predamo v nadaljnjo predelavo in uporabo 
za to registriranim predelovalcem. 

Odvečna toplota za ogrevanje
Pri učinkoviti rabi energije sodelujemo z lokalnimi 
skupnostmi. Odvečna toplota, ki nastane v procesu naše 
elektroobločne peči v jeklarni, delno pokriva potrebe po 
energiji za daljinsko ogrevanje mesta in za ogrevanje ra-

venskega bazena. V letu 2017 smo lokalnemu dobavitelju 
energije za ogrevanje Raven na Koroškem predali že tretjino 
vse potrebne energije za ogrevanje mesta. V letu 2018 smo 
v SIJ Metalu Ravne začeli še mednarodni evropski projekt 
ETEKINA, v okviru katerega si bomo prizadevali za učin-
kovitost izrabe odpadne toplote z inovativno tehnologijo 
toplotnega izmenjevalnika v obliki toplotnih cevi. Doseči 
želimo najmanj 40-odstotni izkoristek odvečne toplote, 
uporabili pa jo bomo za dogrevanje peči in ogrevanje v 
SIJ Metalu Ravne. 

anja.potocnik@sij.si 
monika.zvikart@metalravne.com

Akreditacija pomeni najvišjo raven kakovosti, zagotavlja 
neodvisnost in nepristranskost ter mednarodno 

primerljivost rezultatov preskušanja.

V laboratorijih SIJ Metala Ravne smo 
uspešno prestali ocenjevanje po 
zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC: 
17015:2005 in pridobili akreditacijsko 
listino preskuševalnega laboratorija. 

Razlogov, da smo se odločili za pridobitev 
akreditacije, je bilo več. Najpomembnejša je 
bila vse pogostejša zahteva kupcev po tej 
storitvi ter s tem možnost prodaje naših iz-
delkov na najzahtevnejših trgih in v branžah, 
denimo v letalski industriji. Pridobitev akredi-
tacije pomeni višjo raven kakovosti in prinaša 

boljši imidž podjetju pa tudi večje zaupanje strank v strokovnost storitev.
Pri tovrstnih projektih ni poudarek na novih naložbah in tehnologijah, 

temveč na boljši organiziranosti, izboljšanju znanja in višji strokovnosti za-
poslenih. Pri tem se posledično zviša raven kakovosti storitev in proizvodov. 

Pri pridobivanju akreditacijske listine smo se povezali z zaposlenimi 
iz že akreditiranih laboratorijev družb SIJ Ravne Systems in SIJ Acroni, s 
katerimi redno sodelujemo in si izmenjujemo znanje in izkušnje. Povezali 
smo se pod skupno blagovno znamko SILABS, ki je največji sistem po-
vezanih industrijskih laboratorijev v Sloveniji in ponuja visoko strokovno 
podporo ter rešitve pri kalibracijah in laboratorijskih preiskavah.

bernarda.breznik@metalravne.com

 î PRIDOBILI SMO AKREDITACIJSKO 
LISTINO PRESKUŠEVALNEGA 
LABORATORIJA

Podatki kažejo, da število delovnih nezgod v  
podjetjih v poletnih mesecih obsega skoraj 1/3 vseh poškodb na letni ravni.

 î SKRB ZA VARNOST NIKOLI NE GRE NA DOPUST

Vsako poletje, ko se z letnega odmora vrne-
mo sproščeni in zadovoljni ter polni počitni-
ških vtisov, je pomembno, da preusmerimo 
naše misli in ob prihodu na delovno mesto 
ne pozabimo na varno delo.

Podatki namreč kažejo, da se število delovnih ne-
zgod poveča v obdobju letnih dopustov. Sodelavci 
prihajajo na delo z mislimi še vedno pri zadnjih pole-
tnih zgodbah in vtisih, zato so pogosto manj pazljivi 
in pozorni na delovno okolje. Pri delu občasno nado-
meščajo sodelavce, ki se še niso vrnili z dopusta. S 
tem prevzamejo dodatne obremenitve, kar je prav 
tako lahko dejavnik večjega tveganja za poškodbe. 

Pomembno je, da se delavec ob prihodu sezna-
ni z morebitnimi spremembami na svojem delov-
nem mestu, obnovi napotke za varno delo, preveri 

ustreznost osebne varovalne opreme, med delom 
pa je osredotočen na delovni proces z namenom, 
da se čim prej vrne v ustrezno delovno kondicijo. 
Pred začetkom dela v delovnem procesu, ki ga ni 
vajen, je – kot običajno v takšnih situacijah – nujen 
pogovor z vodjem ter strokovnim sodelavcem za 
varnost in zdravje pri delu ali udeležba na usposa-
bljanju za varno delo.

Naloga vseh vodij je, da so v obdobju po do-
pustih še posebno pozorni na varnost pri delovnih 
procesih. S sodelavci, ki se vračajo z dopustov, naj 
v okviru vsakodnevnih minut za varnost še osebno 
preverijo vse ključne točke, ki so pomembne za 
njihovo varno vključevanje v delo. 

andreja.lederer@bvd-ravne.si

Vira: Statistično poročilo BVD-RAVNE d.o.o., Inšpektorat RS za delo.
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Naš naslednji cilj, letalski standard 
AS9100, je daleč najzahtevnejši od 
vseh. Mislim, da upravičeno. Vedno 
ko bomo izdelovali ali kontrolirali 
izdelke za letalsko industrijo, 
se bomo morali vprašati, ali 
bi se vkrcali v letalo, če bi 
vedeli, da je v njem vgrajen 
material, ki smo ga pravkar 
izdelali oziroma kontrolirali.

V praksi obstajajo številna potrdila oziroma certifikati, ki jih podeljujejo raz-
lične mednarodne organizacije oziroma tudi posamezni kupci. Certifikati po-
menijo, da ima podjetje ustrezen sistem, primerno opremo in usposobljeno 
osebje za izdelavo in kontrolo določenih skupin izdelkov. V našem podjetju 
smo pridobili certifikate, ki jih trenutno potrebujemo za prodajo obstoječega 
programa, in smo primerljivi z neposredno konkurenco. Zadnji certifikat, ki 
smo ga pridobili v letošnjem letu in potrjuje, da so naši laboratoriji v skladu 
z ISO 17025, je prva stopnja nadgradnje le-tega.
Z zahtevnostjo proizvodov in usmeritvijo v najzahtevnejše sektorje, kot sta 
področji nafte in plina ter letalske industrije, se povečuje tudi pot-
reba po certificiranju. Običajno sta potrebna dva certifikata, 
tako za izdelek kot tudi za sistem. Prvi, da podjetje dokaže, 
da je sposobno proizvod izdelati v skladu z zahtevami, 
drugi pa naj bi bil garancija, da je stalno sposobno to 
kakovost izdelka tudi ponavljati. 

 î BI SEDLI V LETALO IZ  
NAŠEGA MATERIALA?

Borut Urnaut, izvršni  
direktor razvoja in kontrole

monika.zvikart@metalravne.com

1. 
2. 
3. SVOJ PEČAT PUŠČA TUDI

»Kar nekaj časa porabim tudi za aktivnosti v društvu Hrtji svet Slovenije, v 
katerem skupaj z drugimi prostovoljci pomagamo odsluženim psom teka-
čem in lovcem iz Anglije in Španije v Sloveniji najti nove domove. Prosto-
voljno delo in pomoč drugim sta najboljše zdravilo za slabo voljo.«

SKORAJ VEDNO
»V službo se skoraj vedno pripeljem s kolesom,  
tudi če dežuje ali sneži! Je zdravo in predvsem okolju prijazno.«

ZANIMIVO DEJSTVO
»V zadnjih desetih letih sem bil na skoraj 200 porokah po  
Sloveniji in okoliških državah. Od tega samo enkrat kot svat.«

Čeprav se v mladosti ni videl kot nekdo, ki bo dolga leta delal v železarni, se je nekega dne, ko 
ga je življenje postavilo na realna tla in mu jasno pokazalo, da kariera astrofizika vendarle ni za 
njega, znašel na nočni izmeni na toplotni obdelavi v valjarni. Po enem letu se je odprla priložnost 
za delovno mesto planerja, in izkoristil jo je. »Čeprav mi to delovno mesto ni ravno pisano na kožo, 
saj raje ustvarjam, kot pa delam kampanjsko, se človek po nekem času v tem delu vendarle najde. 
Gotovo pa k temu veliko pripomorejo tudi prijetni in zabavni sodelavci,« pove Dobran. 

Je pa njegovo življenje zaznamo-
val tudi fotografski aparat. A ob 
tem tudi pravi, da fotografiranje 
že dolgo ni več njegov hobi, ampak 
druga služba. »Upam, da nekega 
dne to spet postane, dokler se pa 
rad ukvarjam z vrtnarjenjem. Prav 
je, da si vsaj nekaj hrane pridela-
mo sami!«

3 dejstva o
 î DOBRANU LAZNIKU, planerju I  
v Valjarskem programu

Dobranovo delovno mesto je zadnja pisarna desno v zgornjem nadstropju upravne 
zgradbe valjarne, kjer skupaj s sodelavci oddelka planiranja skrbi, da stvari v valjarni 
vsaj približno tečejo po planu.

Irena Zakrajšak, vodja oddelka  
potrjevanja kakovosti
»Rada potujem in ogromno fotografiram. Posnetke shra-
nim in uredim. Žal ne v datoteko velikosti 'gledalcu prija-
zno'. Večinoma fotografiram s fotoaparatom. Včasih na-
redim posnetke tudi s telefonom. Fotografij ne objavljam, 
zanimive pa po elektronski pošti pošljem prijateljem in 
znancem. Sploh fotografije in komentarje iz tujih dežel.«

silva.sirk@metalravne.com

Janko Vučko, strokovni sodelavec v Logistiki
»Fotografija je zame hobi, iskanje zanimivih motivov, 
izrazov, kompozicije, svetlobe … Izrazna, pokrajinska, 
koncertna fotografija, ljudje in dogodki ter podobno, 
kar je velikokrat povezano s težko torbo, polno opreme, 
marsikdaj z zgodnjim jutrom ali poznimi večeri in dolgimi 
potmi, ko iščeš pravo svetlobo za pravi trenutek, vse za 
dobro fotografijo. Shranjevanje? Ko 'mrkne' disk in te 
udari reševanje datotek, dvojno arhiviranje ni več težko.«

Milena Kuhar, skladiščnica
»Fotografija je trajen spomin, trenutek, ki je zabeležen 
za večno. Fotografiram priložnostno, naravo, praznova-
nja, odraščanje otrok … Zelo všeč so mi stare črno-be-
le fotografije, ki jih je doma kar nekaj, in jih občasno z 
družino pregledamo ter obujamo spomine. Mladi danes 
prisegajo na digitalno tehnologijo, meni pa več pomeni 
klasična fotografija.«

Fotografija ujame trenutek, ki za vedno izgine, in ga je nemogoče 
ponoviti. Z njo si shranimo spomine na prijetne ali manj prijetne 
dogodke v življenju. Naše zaposlene smo povprašali, kaj jim 
fotografija pomeni, kakšnemu fotografiranju dajejo prednost in 
kako fotografije shranjujejo.

 î »RECI SIIIR!«

Uraden zaključek projekta, zaznamovan s pridobitvijo 
akreditacijske listine, ne pomeni konca našega dela, temveč 
začetek nenehnega učenja in izboljševanja procesov.

Dve leti, od tega eno leto zelo intenzivno, smo člani akreditacijskega tima izvajali zelo 
zahteven postopek izpolnjevanja zahtev standarda SIST EN ISO/IEC: 17025:2005 za 
pridobitev akreditacijske listine preskuševalnega laboratorija.

Pri projektnem timu smo bili udeleženi sodelavci oddelka vodenja projektov ter metalurškega in 
kemijskega laboratorija. Mnoge aktivnosti so nas povezale v prijetno skupino, ob srečanjih smo bili 
zavzeti, polni idej, željni izboljšav, in užitek je bilo delati v tem timu. Pri delu smo se povezali tudi 
s sodelavci iz laboratorijev SIJ Ravne Systems in SIJ Acronija in ti so nam pomagali z nasveti in 
usmeritvami na podlagi izkušenj pri pridobivanju lastne akreditacije. 

Po pridobitvi uradne potrditve je treba akreditacijo stalno vzdrževati in posodabljati, zato se naše 
sodelovanje nadaljuje tudi v prihodnosti. 

Člani akreditacijskega tima se vsem, ki ste nam pomagali, iskreno zahvaljujemo za pomoč.

Akreditacijski tim SIJ Metala 
Ravne (od leve): Janko Tomaž, 
Sonja Hrnčič, Matej Miklavc, 
Bernarda Breznik, Pavlika Kumprej, 
Olga Aplinc, Franc Gostenčnik in 
Mirko Brložnik. Na srečanju ob 
pridobitvi akreditacijske listine sta 
se sodelavcem ponovno pridružila 
med potekom projekta upokojena 
Olga Aplinc in Mirko Brložnik. Pri 
aktivnostih vzdrževanja akreditacije 
v prihodnosti pa je nova članica tima 
postala Sara Dodlek (tretja z leve na 
sliki na naslovnici).

bernarda.breznik@metalravne.com

 î STROKOVNI, NEODVISNI IN  
MEDNARODNO PRIMERLJIVI


