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 Iz rubrike To smo mi: 
skozi naše roke in 
stroje gredo dve tretjini 
skovanega materiala in 
celotno široko ploščato 
z bluminga.

monika.zvikart@metalravne.com

bo v telovadnici OŠ Prevalje otroke naših 
zaposlenih do starosti sedem let obiskal 

Dedek Mraz.

 2017 OB 17. URI13. 12. 

od teh 49 na srednješolskih in 16 na 
univerzitetnih programih, imamo v SIJ Metalu 
Ravne. Za šolsko leto 2017/2018 smo podelili 

29 novih štipendij.

ŠTIPENDISTOV,65 

so v tretjem četrtletju kampanje Znamo varno, 
zmoremo zdravo zbrali sodelavci iz Logistike, 

Razvoja in kontrole ter Kovačnice. Upoštevajoč 
največji napredek v primerjavi z istim 

obdobjem lani, so četrtletni zmagovalci postali 
sodelavci Logistike. Iskrene čestitke vsem!

TOČK 600 Priznanje je na slovesnosti v okviru mednarodne konferen-
ce o materialih in tehnologijah v Portorožu prevzel izvršni 
direktor razvoja in kontrole Borut Urnaut. Ob tej priložnosti 
je poudaril, da je IMT za nas glavna strokovna institucija 
v državi: »Z inštitutom dobro sodelujemo pri različnih ra-
zvojno-raziskovalnih projektih. Tak je tudi aktualni projekt 
MARTINA, pri katerem se poleg IMT-ja povezujemo še s 
fakulteto in drugimi slovenskimi podjetji ter že daje prve 
rezultate. Veseli nas, da so tudi oni v nas prepoznali kom-
petentnega partnerja in nas nagradili z zlatim znakom.«

IMT letos zaznamuje kar nekaj pomembnih prelomnic, 
70 let delovanja, 50 let izdajanja znanstvene revije Materiali 
in tehnologije in 25 let mednarodne konference o materi-
alih in tehnologijah. Prejemnika letošnjih nagrad sta poleg 

SIJ Metala Ravne še podjetji Impol in Štore Steel, prof. dr. 
Monika Jenko pa je prejela Rekarjevo plaketo kot nagrado 
za življenjsko delo.

monika.zvikart@metalravne.com

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 
(IMT) nam je v zahvalo za dolgoletno 
sodelovanje in podporo na področju raziskav 
in razvoja jekla podelil zlato priznanje.

Povečano štipendiranje je odgovor na razmere 
na trgu dela, na katerem glede na povpraševanje 
podjetij ni dovolj ustreznih kadrov za zaposlitev, 
pomanjkanje metalurško izobraženega kadra 
pa je na trgu dela prisotno že vrsto let. Glede 
na dejstvo, da v prihodnjih letih pričakujemo 
povečano upokojevanje, je štipendiranje ena 
izmed rešitev pri menjavi generacij. 

Za šolsko leto 2017/2018 smo v SIJ Metalu Ravne podelili 
29 štipendij. Največ, 13 jih je bilo podeljenih drugi gene-
raciji vpisanih dijakov v srednješolski program metalurški 
tehnik. Šest štipendij smo podelili za poklicni program 
metalurg, tri za poklicni program oblikovalec kovin, dve za 
program mehatronik operater, prav tako dve za srednješol-
ski program elektrotehnik ter tri za univerzitetni program 
inženirstvo materialov. 

Dne 10. novembra smo štipendistom srednješolskih in 
poklicnih programov, ki se izobražujejo na Srednji šoli Rav-
ne, pripravili sprejem. Glavni direktor Andrej Gradišnik jim 
je predstavil družbo SIJ Metal Ravne, ravnateljica Srednje 
šole Ravne Ivanka Stopar pa je za dijake štipendiste kot 
vedno našla prave besede – spodbudne in motivacijske. 

SIJ Metal Ravne ima trenutno 65 štipendistov. V vseh 
letnikih srednjih šol je 49 štipendistov. Od tega je na sre-

dnjem strokovnem izobraževanju metalurški tehnik 27 
štipendistov in dva v programu elektrotehnik. V programih 
srednjega poklicnega izobraževanja (metalurg, oblikova-
lec kovin in mehatronik) se šola 20 naših štipendistov. Na 
univerzitetni ravni štipendiramo le program inženirstvo 
materialov, imamo pa 16 štipendistov.

polona.zih@metalravne.com

 î SIJ METALU RAVNE ZLATO PRIZNANJE IMT-ja

 î SPREJEM ZA NOVE ŠTIPENDISTE

Direktor IMT-ja Matjaž Godec in Borut Urnaut  
ob podelitvi priznanja.

V majicah »Prihodnost generacij« na sprejemu štipendistov.
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

Dedek Mraz bo otroke zaposlenih, stare 
do vključno sedem let, obiskal v sredo, 13. 
decembra 2017, ob 17. uri v športni dvorani OŠ 
Franja Goloba Prevalje. 

Starši otrok, ki so vo-
deni v evidenci družbe, 
boste od svojih vodij 
prejeli osebna vabila 
za obdarovanje otrok, 
rojenih od vključno 
leta 2010 dalje. Ogle-
dali si bomo predstavo 
Fifi in Cvetličniki in s 
pesmijo priklicali Ded-
ka Mraza, ki nam bo 
prinesel darila. 

Vljudno vas prosimo, da vabilo, ki ga boste prejeli, 
prinesete s sabo na prireditev, ker boste z njim tudi prev-
zeli darilo. 

monika.zvikart@metalravne.com

 î OBISK DEDKA MRAZA

Za organizatorje so številni pohodniki največje 
zadovoljstvo. Prav zaradi udeležencev, ki jih je 
vsako leto okoli 500, še vztrajamo. Zato vabljeni, 
da se nam pridružite tudi prihodnje leto.

Zaključno srečanje vodnikov jeklarskih pohodov smo letos 
pripravili Ravenčani. Zbrali smo se 14. oktobra ob 9. uri 
pred Muzejem železarstva in si ogledali stalno razstavo 
Mati fabrika, nato pa smo se zapeljali k Zgornjemu Rehtu, 
kjer smo imeli uraden sestanek.

Letos smo opravili pet pohodov. Začeli smo z 8. Tel-
cerjevim pohodom na Uršljo goro in še maja nadaljevali z 
vzponom na Kriško goro. Junija smo obiskali Paški Koz-
jak. Konec avgusta smo se povzpeli na Vrtačo in pohode 
zaključili septembra s pohodom na Zasavsko sveto goro.

Pripravili smo že program izletov za leto 2018. Začeli 
bomo 12. maja z vzponom na Uršljo goro ob 10. obletnici 
Telcerjeve smrti. Nato sledijo 9. junija Črna prst (v organi-
zaciji Jeseničanov), 25. avgusta Menina planina (Štore) in 
na koncu, 8. septembra, Kamniški vrh (IMK).

Vabimo vas, da se nam pridružite!
joze.apat@metalravne.com

irena.praznik@metalravne.com

10 let: BORUT GERKŠIČ in ALEŠ KOROŠEC iz Jeklarskega programa, ROK GORENŠEK iz Valjarskega programa, 
DOMEN KOSI iz Kovaškega programa in HELENA TOPLER DOVER iz Prodaje. | 40 let: MILENA MODRIJAN iz 
Logistike in FRANC HARTMAN iz Valjarskega programa.

z nami že ... oktober 2017

Oktobra smo dosegli zelo dober rezultat pri 
neuspeli proizvodnji, kar pozitivno vpliva 
na dosego visoke odpreme in nizke stroške 
poslovanja. 

Za planom odpreme smo zaostali v Valjarskem programu, 
medtem ko smo v Kovaškem programu plan uresničili. Zao-
stanek je minimalen, tako da se je prodaja kljub temu lahko 
približala svojim ciljem. Na kovanju smo ponovno dosegli 
visoko proizvodnjo in omogočili, da je medfaza v kovačnici 
ostala na visokem nivoju. Tudi proizvodnja v valjarni gre-
dic je presegla 5.000 ton, tako da smo tudi v tem obratu 
zagotovili dovolj medfaze za srednjo progo. Proizvodnja v 
jeklarni je bila pod planom, glavni razlog je eksplozija, za-
radi katere smo izgubili dva dneva proizvodnje. 

Za neuspelo proizvodnjo lahko ugotovimo, da je bil ok-
tober eden najboljših v zadnjih letih. To je zelo pomembno, 
saj lahko tudi zato dosegamo visoke odpreme, hkrati pa so 
stroški poslovanja nizki. Na področju varnega dela še ne 
moremo biti zadovoljni, saj imamo preveč drobnih poškodb. 

Do konca leta nam ostaja samo še dober mesec dni. 
Nadaljevati moramo visoke proizvodnje, dosegali pa jih 
bomo lahko samo z zelo natančnim dnevnim planiranjem 
in takojšnjo reakcijo ob morebitnih odstopanjih.

alojz.buhvald@metalravne.com

 î PROIZVODNJA V OKTOBRU

 î KAM SE BOMO JEKLARJI 
VZPENJALI V LETU 2018

1. UGAŠAJ LUČI
 Več električne energije kot porabiš, več 

fosilnih goriv bo treba pokuriti za njeno 
proizvodnjo. Hkrati sprostiš v ozračje 
več emisij CO2. Če eno leto vsak večer 
ugasneš pet luči v svojem domu, prihra-
niš povprečno 60 evrov.

2. KUPUJ ENERGIJSKI RAZRED A
 Energija v hladilniku se izgublja vedno, 

ko pustiš vrata odprta, če ga redno ne 
odmrzuješ ali daš vanj vročo hrano. Za-
radi treh milimetrov ledu, ki se nabere 
v hladilniku, ta porabi 30 odstotkov več 
energije. 

3. ZNIŽAJ NASTAVITEV TERMOSTATA
 Če boš nastavitev termostata znižal le 

za 1 °C, boš to komaj zaznal, a boš pri 
letnem računu za elektriko prihranil se-
dem odstotkov.

4. IZOLIRAJ SVOJ DOM
 Če boš vgradil okna z dvojno zastek-

litvijo, boš preprečil do 20 odstotkov 
toplotnih izgub. V povprečju se ti denar 
za takšna okna povrne v šestih letih. 

5. UPORABLJAJ VARČNE ŽARNICE 
 Varčna žarnica je resda dražja, a pet-

krat energetsko učinkovitejša. Z njo boš 
zmanjšal porabo električne energije in s 
tem do 10-krat podaljšal njeno življenj-
sko dobo.

metka.sustarsic@acroni.si

Povzeto po: https://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/
pdf/e_toolkit_brochure_sl.pdf 

 î PRIHRANI DENAR  
IN ENERGIJO

Še vedno je najučinkovitejši in najlažji način 
v skrbi za lepši jutri, bolj čisto okolje in nižje 
stroške le ta, da vsak posameznik pri sebi 
varčuje z energijo. V nadaljevanju opisani 
načini bodo gotovo koristili.

Za osvojeno tretjo nagrado v lanskem ocenjevanju 
skupin EGO smo si sodelavci Razvoja in kontrole 
privoščili izlet, sprostitev in brezskrbno druženje. 
Na sončno soboto, 21. oktobra, smo si sprva 
ogledali znamenitosti Maribora, kasneje pa še 
vinsko klet na Ptuju.

V Mariboru nam je vodička Barbara razkazala najbolj zna-
ne trge, spomenik NOB, frančiškansko cerkev, najstarejšo 
vinsko trto na Lentu in tri ribnike, kjer smo uživali v lepi 
naravi in dobri hrani. 

Popoldne pa smo preživeli v vinski kleti na Ptuju, ki 
je v lasti Skupine SIJ. Bili smo med prvimi zaposlenimi 
iz Skupine SIJ, ki smo si jo imeli čast ogledati in poku-
siti kakovostna vina. Franc Blodnjak nam je na kratko z 
besedami in filmom predstavil zgodovino in značilnosti 
kleti. Ptujska vinska klet je najstarejša in tudi največkrat 
nagrajena vinska klet v Sloveniji, ponaša se tudi z največjo 
in najznamenitejšo zbirko arhivskih vin. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Ptujski vinski kle-
ti, ker so nas zelo lepo sprejeli ter pogostili, in tudi vsem 
sponzorjem za donacije, ki so omogočile še boljši izlet.

monika.ban@metalravne.com

 î ZA NAGRADO EGO NA  
IZLET NA ŠTAJERSKO

Sodelavci Razvoja in kontrole pred  
najstarejšo vinsko trto na Lentu.



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

STAHL LOHMANN 

• SPLET: www.lohmann-stahl.de
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1790
• LOKACIJA: Witten, Nemčija
• DEJAVNOST: proizvajalec pločevine in  

jeklenih izdelkov
• CILJ: ohraniti prepoznavnost na trgu  

z odlično kakovostjo

 î POVEJTE, KAJ POTREBUJETE, IN MI BOMO IZDELALI
Že sedma generacija uspešno vodi družinsko 
podjetje, ki ga je v 18. stoletju ustanovil Johann 
Friedrich Lohmann v Wittnu v Nemčiji kot tovarno 
za proizvodnjo jekla (Stahlfabrik). 

Podjetje je tesno povezano z industrijskim razvojem mesta 
Witten in okolice. Deluje na dveh lokacijah.

Danes ima podjetje Lohmann približno 350 zaposlenih. 
Znano je predvsem kot proizvajalec pločevine. Proizvodnjo 
dopolnjuje tudi s proizvodnjo paličastega jekla, vendar je 
ta delež manjši.

V glavni tovarni v kraju Witten-Herbede izdelujejo plo-
čevino in jeklene izdelke iz hitroreznih in specialnih jekel.

V livarni nerjavnih jekel v kraju Witten-Annen izdelujejo 
visoko odporne odlite dele.

Sodelovanje z njimi smo v povečanem obsegu začeli v 
letu 2013 in smo eden izmed glavnih dobaviteljev vložnega 
materiala za proizvodnjo pločevine.

Za nas je sodelovanje pomembno, ker je podjetje eden 
večjih nemških kupcev izdelkov z bluminga – gredic, kjer 
imamo vedno nekaj prostih zmogljivosti in željo po pove-
čanju naročil.

Družba je močno zavezana k varovanju okolja.
Politika družbe, ki je zaznamovana s stalnimi nalož-

bami, nenehnimi izboljšavami in inovativnimi procesi, je 
usmerjena v zagotavljanje svetle in stabilne prihodnosti 
podjetja.

vesna.pevec@metalravne.com
tina.tominc@metalravne.com

Akreditiran laboratorij pomeni najvišji nivo kakovosti, ki ga lah-
ko laboratorij trenutno doseže. Laboratorij je usklajen z vsemi 
mednarodnimi zahtevami, meritve so priznane tako v Evropi 
kot drugod po svetu. Razlogov za akreditacijo je bilo v SIJ Me-
talu Ravne več: prodajamo na mednarodnih trgih, višamo nivo 
zahtevnosti naših proizvodov, akreditirane meritve so zahtevali 
že naši obstoječi kupci, hkrati nam to omogoča prodor na naj-
zahtevnejše trge (letalska industrija ipd.).

Projekt akreditacije smo sprožili v začetku leta 2016, pred tem smo izvedli 
analizo stanja, da smo videli, kaj vse moramo urediti. Treba je bilo izboljšati 
opremo v laboratorijih in urediti prostore, največ dela in energije pa je bilo 
seveda na področju laboratorijskih metod. Treba je bilo natančno proučiti 
vse mednarodne standarde, po katerih delamo analize, in zapisati natančna 
navodila. Ta moramo tudi dosledno izvajati. Standard zelo poudarja znanje 
in usposobljenost zaposlenih. Stroj brez dobrih strokovnjakov ne zna delati. 

Slovenska akreditacija je oktobra opravila ocenjevanje. Ocenjevalci so 
pregledali naše delo in podali neskladja. Sedaj imamo nekaj mesecev časa, 
da neskladja ustrezno uredimo. Ko jih bomo uspešno rešili, dobimo akredita-
cijsko listino in vnesejo nas na mednarodni seznam akreditiranih laboratorijev.

Projekt je bil obsežen in zahteven, zaposlenim je delo pri njem vzelo ve-
liko časa ob redni proizvodnji. Kljub temu smo vsi, ki smo delali pri projektu, 
zadovoljni, saj vidimo, da se z višanjem kakovosti zadeve izboljšujejo. Naba-
vili smo manjkajočo laboratorijsko opremo, dodatno uredili prostore, največ 
pa so vredni dodatno znanje in izkušnje. S takimi pristopi bomo lahko naše 
laboratorije ohranjali, širili in mednarodno tržili. Povečala se bo možnost za 
boljša delovna mesta v naši okolici. 

Med potekom projekta smo ustanovili skupno blagovno znamko SILABS, 
kamor so vpeti laboratoriji SIJ Metala Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ 
Acronija. Na trgu tako skupaj nastopamo vsi laboratoriji znotraj SIJ-a, med 
seboj izmenjujemo znanja, ostala pa je osnovna dejavnost laboratorijev, to 
je podpora proizvodnji.

bernarda.breznik@metalravne.com

 î AKREDITACIJA LABORATORIJEV

moških je zaposlenih v SIJ Metalu Ravne,  
46 odstotkov jih je starejših od 45 let. 930

November, ki je bil razglašen za movember, je mesec, ki je namenjen zdravju moških, 
predvsem opozarjanju na raka prostate in mod, na duševno zdravje in preprečevanje 
samomora.

Za rakom na leto po svetu 
zboli več kot 12 milijonov 
ljudi, pri čemer je rak pros-
tate najpogosteje diagnosti-
cirana oblika raka pri moških. 
Bolezen prizadene moške po 
45. letu in strmo narašča pri 
starejših, več kot dve tretji-
ni bolnikov je starejših od 65 
let. Na leto jo v Sloveniji dia-
gnosticirajo pri okrog 1.500 
moških. Število primerov se 
iz leta v leto veča tudi zaradi 
strogega upoštevanja izvida 

testa PSA (preseganje mejne ravni za prostato specifičnega antigena). V dobri tretjini primerov tako 
postavljene diagnoze rak namreč nikoli ne napreduje in ne povzroči pomembnejših kliničnih težav; 
bolezni sploh ne bi odkrili, če je ne bi iskali. Žal pa medicina še ne zna napovedati, kateri primer bo 
napredoval in kateri ne; zato se mnogi moški raje odločijo za operacijo, kot da bi v negotovosti redno 
hodili na kontrolne preglede.
Movember je mednarodno gibanje s ciljem ozaveščati javnost o zdravju in boleznih, ki prizadenejo mo-
ško populacijo. Člani svojo podporo gibanju izražajo z nošenjem brk v mesecu novembru, od koder tudi 
ime. Gibanje se je leta 2003 začelo v Avstraliji in je dobilo globalne razsežnosti. Po vsem svetu, tudi v 
Sloveniji, združuje več kot pet milijonov ljudi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje  
(http://www.nijz.si/sl/movember-z-brki-proti-raku-prostate)

 îMOVEMBER – Z BRKI PROTI RAKU PROSTATE

Indijsko podjetje Tata Steel Limited in nemški 
Thyssenkrupp AG sta septembra podpisala me-
morandum o združevanju njunih jeklarskih divizij 
v Evropi. S tem bo nastala tudi druga največja 
evropska jeklarska skupina, takoj za družbo Arce-
lorMittal. Za ustanovitev skupnega podjetja so se 
odločili zaradi učinkovitejšega spopadanja z izzivi 
na evropskem jeklarskem trgu.

Usmeritev novega skupnega podjetja, z imenom Thys-
senkrupp Tata Steel in s sedežem v Amsterdamu, naj bi 
bila višja kakovost ter prevzem primata na tehnološkem 
področju. Prodajni fokus pa bo temeljil na »premium« 
izdelkih in drugih unikatnih konkurenčnih prednostih, ki 

pa jih ne razkrivajo. Kako veliko bo novo podjetje, pove 
že podatek, da naj bi ustvarili 15 milijard evrov letnega 
prometa in 21 milijonov ton izdelkov letne proizvodnje. 
Tržni delež novega podjetja v Evropi je ocenjen na 25 od-
stotkov, več ima le ArcelorMittal, ki zaseda 38 odstotkov 
evropskega trga. Skupno podjetji zaposlujeta 48.000 lju-
di. Prve učinke (prihranke) združitve na prodajnem delu, 
pri raziskavah in razvoju in drugih podpornih dejavnostih 
ocenjujejo na 400 do 600 milijonov evrov.

joze.spiljak@acroni.si

(Povzeto po https://www.tatasteeleurope.com/en/news/)

 î NASTAJA NOVI EVROPSKI JEKLARSKI VELIKAN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

v 
m

ili
jo

ni
h 

to
n

Vir: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:b8a5256f-6b2f-40ae-80cc-
25c029b48eb/Top+50+steelmakers+2016_web.pdf

Največji proizvajalci jekla v Evropi v letu 2016
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

1. 
2. 
3. 

Pia Buhvald, dijakinja 1. letnika smeri 
metalurški tehnik 
»Ker prihajam iz družine, ki je povezana z metalurško 
tradicijo, poznam ta poklic že od malega in me tudi 
vseskozi veseli. Moja odločitev, da se vpišem v Srednjo 
šolo Ravne v izobraževanje za metalurškega tehnika, 
je bila zato tudi precej enostavna.« 

monika.zvikart@metalravne.com

Timotej Šlaher, dijak 2. letnika smeri  
mehatronik operater
»Smer mehatronik operater mi je bila že dalj časa všeč, 
po udeležbi na informativnem dnevu sem se dokončno 
odločil, da se lani tudi vpišem. Sedaj sem v drugem 
letniku, letos sem pridobil tudi štipendijo SIJ Metala 
Ravne in mi pomeni še dodatno spodbudo za trud.« 

Ana Kumer, dijakinja 1. letnika  
smeri metalurški tehnik
»Program metalurški tehnik se mi je zdel že ob odlo-
čanju za vpis v srednjo šolo zelo zanimiv, šola mi je lo-
kacijsko zelo blizu. Pri izbiri se mi je zdelo pomembno 
tudi to, da sta mi zagotovljeni štipendija in služba po 
koncu šolanja. Pri odločanju se mi je zato zdela zame 
to najboljša pot.«

Kaj je mladim pomembno v procesu odločanja o nadaljnjem 
šolanju in kakšno vlogo pri tem igra možnost, da pridobijo 
kadrovsko štipendijo v naši družbi, smo vprašali dijake Srednje 
šole Ravne, naše štipendiste.

 î KAJ JE NAJBOLJ VPLIVALO NA VAŠO ODLO-
ČITEV ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO RAVNE? 

PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI
»Delavnost, korekten in pošten odnos.«

silva.sirk@metalravne.com

NASLOV KNJIGE O NJEGOVEM ŽIVLJENJU
»Z voljo lahko dosežeš vse.« 

ČAR NJEGOVEGA DELA
»Je delo z ljudmi.«

Pravi, da je zelo vztrajen in trmast. 
Pred seboj ima vedno določen cilj in 
ga tudi doseže. To mu koristi tudi pri 
kolesarjenju, ki mu je hkrati hobi in 
način življenja. Z njim se vsakodnev-
no ukvarja že več kot petindvajset let. 
Sprva mu je kolesarjenje pomenilo ak-
tivno preživljanje prostega časa, danes 
mu je izziv in potreba.

Prevozil je že nešteto maratonov 
doma in v tujini, tako v cestnem kot 
tudi gorskem kolesarjenju. Tekme so 
mu poleg družabnega dogodka tudi 
pokazatelj fizične in psihične priprav-
ljenosti ter motivacija za naprej. Med 
drugimi se že petnajst let udeležuje 
etapne dirke Paranzana, ki traja kar tri 
dni zapored. Njegov najvidnejši uspeh 
pa je dvakrat tretje mesto (v letih 2015 
in 2016) na maratonu Plitvice.

3 dejstva o
 î JANEZU GRILCU, delovodji v  
Proizvodnji svetlih profilov

Janez opravlja delo delovodje že vrsto let. Njegove ključne naloge so vodenje, 
organizacija in koordinacija dela izmene v Proizvodnji svetlih profilov. Med 
zaposlenimi mora zagotoviti zadostno varnost, mora jih usmerjati, motivirati in 
včasih tudi nadzirati.

Mehanska obdelava kovačnice se je v zadnjih letih zelo hitro 
razvijala. Postala je obdelovalnica najplemenitejših jekel. Skupaj 
z njo se plemenitijo tudi vsi zaposleni v njej.

Koliko stvari se je od takrat spremenilo! Predstavljena izmena je le ena od štirih izmen, ki si kruh 
služijo v oddelku Mehanska obdelava Kovačnice (MOK). 

Skupno 58 sodelavcev dela v treh halah, pri delu pa uporabljajo šest stružnic, eno vertikalno 
stružnico, osem rezkalnih strojev, luščilni stroj, skobelni stroj, sedem tračnih žag, ravnalni stroj 
in še druge stroje ter naprave za mehansko obdelavo. Mehansko obdelajo približno 60 odstotkov 
skovanega materiala in celotno široko ploščato z bluminga. 

Danes strugar ali rezkalec ne more biti več vsakdo. Zaposleni v MOK so dobro usposobljeni, 
večina zna delati pri več različnih strojih, in so vedno pripravljeni poprijeti za vsako delo. Tudi 
CNC-programi jim niso tuji.

zdravko.mlakar@metalravne.com

Tako kot je rasla potreba po mehansko obdelanem materialu iz kovačnice, tako smo 
širili zmogljivosti in vrste mehanske obdelave. Pred približno 30 leti se je začelo, 
s struženjem na eni stružnici. Stružili so kovači, ki v tistem trenutku niso imeli 
»pametnejšega« dela. »Kdor zna kovat', m'ra drejat' tuj znat'«, so rekli mojstri.

 î STRUŽIMO, LUŠČIMO, REZKAMO, REŽEMO, BRUSIMO, 
KAJ POVRTAMO PA TUDI PORAVNAMO. VSE ZNAMO!

 î PLAN PO PLANU ...
Zdaj ko se proces planiranja za leto 2018 vsaj uradno zaključuje, moje misli 
že zapolnjuje analiza letošnjega planskega procesa. 

V zadnjem letu in pol sem imel priložnost aktivno sodelovati v planskih 
procesih dveh različnih podjetij, glede na lastniško strukturo, najprej v nem-
škem in zdaj ruskem. Vzporednic je kar nekaj, a tudi razlik. Priprava se pri 
»Nemcih« začne takoj po zaključku predhodnega leta, časovnica izvedbe, ki 
je po objavi vsem deležnikom nespremenljiva, je znana pred koncem prvega 
tromesečja. Proces se začne (in v istem mesecu zaključi!) s planiranjem 
naložb v maju, nadaljuje s planiranjem proizvodnje v septembru in zaklju-
či s prodajo v oktobru. Do konca oktobra je plan usklajen in 
sprejet. Predhodno usklajene planske usmeritve so jasne 
in dokončne, ključna pa sta koordinacija in spoštovanje 
marca določenih rokov. Sprejetega plana se ne popravlja 
in misli vseh so med letom fokusirane zgolj na uspešno 
operativno izvedbo. 

Spoznanje je, da je proces v obeh podjetjih sestavljen 
iz enakih korakov, ima enak cilj, bistvena razlika pa je v 
izvedbi. Namesto hektike – red, namesto ugibanj – pra-
vi odgovori. 

Nimamo vpliva na vse korake, a tam, kjer 
smo lahko, bodimo pobudniki sprememb.

Znamo in zmoremo 
biti boljši ob 
naslednjem 
planu!

Robert Tkalec, 
izvršni direktor za finance

Ena od štirih izmen, ki se iz dneva v 
dan trudijo za dober rezultat v MOK: 
(zgoraj z leve) Aljaž Borko, Franc 
Zupanc, Matjaž Vivod, Ivan Štriker, 
Aleš Lagoja, Matej Ločnikar, 
Rihard Lajbaher, (spodaj z leve) 
Andrej Kolednik, Sandi Miler, Mitja 
Koprivnik, Aleš Cehner, Branko 
Brnjilović, Peter Šteharnik, Dušan 
Miklavc, Srečko Hovnik Plešej in 
Boris Tomažič. 


