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 Iz rubrike To smo 
mi: kalilci in ravnalci 
iz hale C smo za 
potrpežljivost vedno 
nagrajeni z dobrim 
nožem ali veliko ribo.

 î NI CERTIFIKATA – NI KUPCEV!
Za nami je presoja sistema vodenja kakovosti po 
novi izdaji standarda ISO 9001:2015. Certifikat, ki 
je podlaga za vse druge sisteme vodenja kakovosti, 
je pomemben tudi in predvsem zato, ker ga naši 
kupci od nas pričakujejo, malone že zahtevajo.

Združitev treh podjetij je prinesla tudi združitev treh sis-
temov vodenja kakovosti, ki so bili predhodno certificirani 
po ISO 9001:2008. Pričakovali bi, da bodo trije plusi z 
nekaj nadgraditvami dali en velik plus. Pa je bilo res tako?

Običajno se po presoji nekoliko oddahnemo, tokrat pa 
to ne bo mogoče. Presojevalci certifikacijske hiše Bureau 

Veritas so se na tridnevni presoji poglobili v naše delovanje 
in obvladovanje procesov. Po njihovi oceni imamo sistem 
vodenja kakovosti dobro zastavljen in skladen z zahtevami, 
kar je potrdila tudi uspešna predpresoja v začetku maja 
2016. Kadrovske menjave, še ne izvedena pravna združitev 
podjetij Noži Ravne in Ravne Systems ter iskanje optimalne 
organizacijske strukture pa so terjali svoj davek v obliki 
določenih neskladij. Čaka nas torej še precej dela, da jih 
bomo v prihodnjih mesecih odpravili in dokazali, da si tudi 
združeni zaslužimo certifikat ISO 9001:2015.

rok.kotnik@st-ravne.si

Sejem je odlična priložnost za srečanje z obstoječimi 
in potencialnimi kupci, za seznanjanje z novostmi pri 
razvoju novih tehnologij in navsezadnje za pregled nad 
konkurenco in njenimi aktivnostmi. Na tokratne sejme 
smo se v družbi še posebno dobro pripravili. Novi dizajn 
razstavnih prostorov s prenovljeno celostno grafično po-
dobo, ki se sklada s smernicami Skupine SIJ, je deloval 
zelo všečno in vabljivo. 

Z obiski sejmov smo zadovoljni. Delo pa se po končani 
predstavitvi še zdavnaj ne konča. Sodelavci na marketingu 
in prodaji bomo poskušali čim več prodajnih priložnosti 
spremeniti v posel. Po šestih mesecih ter po enem letu 
bomo glede na število pridobljenih novih strank in vrednost 
sklenjenih poslov preverili izkoristek sejmov. 

Do konca leta bomo prodajne programe Nožev, Va-
ljev in Strojegradnje razstavljali še na dveh skupinskih 
nastopih v okviru Skupine SIJ. Konec oktobra se bomo 
predstavili na Euroblechu v Nemčiji, v začetku novembra 
pa še na sejmu Metal-Expo v Rusiji in tako zaključili pe-
stro sejemsko dogajanje v letu 2016. 

jana.grosar@ravnesystems.com in lidija.gosnak@st-ravne.si

 î ZA NAMI JE PESTRO SEJEMSKO DOGAJANJE

Obiskali so nas tudi sodelavci z oddelka Tehnologija.

Takole sta zasijali naši  
novi sejemski stojnici.

Na sejmih Ifat in Drupa se je blagovna 
znamka Ravne Knives prvič predstavila pod 
celostno grafično podobo družbe Ravne 
Systems, Laboratoriji pa so v novi podobi 
sodelovali na sejmu Tehnika.

jana.grosar@ravnesystems.com
polona.ahac@st-ravne.si 

potencialnih kupcev smo pridobili na štirih 
sejmih, ki smo jih predstavniki programov Noži 
in Strojegradnja obiskali v prvi polovici leta. Na 

sejmih smo preživeli skupno 21 dni.

KONTAKTOV
223 

se je od maja letos udeležilo Minutk za 
pogovor. Na podlagi prejetih mnenj smo izvedli 

oziroma še izvajamo 12 ukrepov, s katerimi 
bomo izboljšali procese in razmere dela.

SODELAVCEV42 

LESENIH ZABOJEV
smo doslej v letu 2016 porabili za pakiranje 

naših izdelkov. Največ, kar 86 odstotkov, 
zabojev smo porabili pri pakiranju nožev. 

4524 
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z nami že ... junij 2016

za vsak dankadrovska obvestila

Težko pričakovano poletje in šolske počitnice so 
tukaj. Čakajo nas dolgi in vroči poletni dnevi, zato 
vas in vaše družine vabimo na brezplačno kopanje 
na letni bazen.

Ja, prav ste prebrali – v družbi Ravne Systems vam, va-
šim partnerjem in otrokom dvakrat na teden zagotavljamo 
brezplačni vstop na letni bazen na Ravnah na Koroškem. 

Na plavanje, čofotanje in spuščanje po toboganu ste 
vabljeni katerikoli dan v tednu, od 1. julija do 31. avgusta 
2016. V tem času brezplačna uporaba telovadnice, zim-
skega bazena, savne in namiznega tenisa ne bo mogoča.

Kako bodo na bazenu vedeli, da ste upravičeni do 
brezplačnega vstopa? Preprosto – s sabo imejte osebne 
dokumente, receptorji pa vas bodo poiskali na seznamu 

zaposlenih. Ne pozabite na dobro voljo ter plavalno opre-
mo.  Več napotkov in odgovorov na vprašanja, ki se vam 
porajajo, najdete na oglasnih deskah ali pri Poloni Marzel 
Ahac (T: 7729, M: 030 707 210).

Vabljeni na osvežitev in aktivno preživljanje prostega časa!

polona.ahac@st-ravne.si 

 î GREMO SE KOPAT NA LETNI BAZEN!

Šport je za veliko na-
ših sodelavcev eden 
od načinov za spro-
stitev po napornem 
delovniku. S skrbjo 
za zdravje in dobro 
počutje so nam za 
vzgled, za vse uspe-
he, ki jih pri tem do-
segajo, pa jim lahko 
samo čestitamo.

Silvester Oswald, 
rezkalec iz hale C, 
vrti pedala proti 
tretjemu mestu.

Kljub kislemu vremenu je v nedeljo, 19. junija, na Ravnah 
potekal tretji koroški triatlon. V treh disciplinah se je po-
merilo 57 rekreativnih in profesionalnih tekmovalcev. V 
disciplini super sprint triatlon je tretje mesto zasedel naš 
sodelavec Silvester Oswald. 

Pod okriljem sindikata delavcev našega podjetja je bil 
18. junija tradicionalni teniški turnir. S spretnim vihtenjem 
loparja je zmago požel Mitja Gruber. 

Na zelenicah pa so nadzor nad usnjeno žogo prevzeli 
naši sodelavci iz hale C. Poleg evropskega prvenstva v no-
gometu poteka namreč tudi poletna liga v malem nogome-
tu, kjer se v obračunih meri skupno osem ekip. Moštvo iz 
vrst naših zaposlenih trenutno po štirih odigranih tekmah 
zaseda odlično drugo mesto na lestvici. Nogometna liga 
se bo predvidoma končala konec julija, ko bodo znani tudi 
končni rezultati. 

gasper.oswald@ravne.com 

 î NAVIJAMO ZA  
NAŠE ŠPORTNIKE

V Skupini SIJ postopoma prehajamo na enotnega 
ponudnika prehrane Gorenje Gostinstvo. Cilj je 
dvig kakovosti prehrane. V Ravne Systems bomo 
prehod naredili 1. avgusta.

Ena večjih sprememb, ki jih prinaša avgust, bo odprtje jedil-
nice v upravni stavbi Ravne Systems. Tukaj bomo malicali 
sodelavci iz hal A in B, Laboratorijev ter uprave. Jedilnica 
v Pnevmatiki bo namreč zaprla svoja vrata. Zaposleni iz 
hale C se boste tudi v prihodnje krepčali v svoji jedilnici, 
prav tako ostaja lokacija ista za halo D. 

Gorenje Gostinstvo bo kot novi ponudnik prehrane oh-
ranilo vse tisto, s čimer smo bili zadovoljni že sedaj, vpe-
ljalo pa tiste spremembe, ki prinašajo boljše počutje in 
zdravje zaposlenih. 

Vse podrobnosti, razporede in ponudbo novega gostin-
ca vam bomo pravočasno predstavili na posebnem letaku, 
oglasnih deskah ter osebno.

polona.ahac@st-ravne.si 

Za vsak kilometer, ki ga bomo pretekli na 
Ljubljanskem maratonu, bomo en evro podarili 
za otroke s posebnimi potrebami iz OŠ Juričevega 
Drejčka z Raven na Koroškem. 

Za prijavo na maraton se ogla-
site v tajništvu družbe, da od-
date svoje podatke in podatke 
vaših partnerjev ter poveste, 
koliko boste pretekli (10 km, 

21 km, 42 km). Otroke lahko prijavite na Lumpi tek (200 
m; rojeni l. 2011 in mlajši). Ob prijavi na maraton se boste 
vi in vaš partner s podpisom izjave hkrati včlanili tudi v 
novoustanovljeno Športno društvo SIJ (ŠD SIJ), saj le tako 
lahko za vas pokrijemo: 

1. STARTNINO ZA MARATON V VIŠINI 30 EVROV, 
2. PODARIMO DOBRODELNO TEKAŠKO MAJICO IN
3. UDELEŽBO NA JESENSKIH BREZPLAČNIH 

TEKAŠKIH DELAVNICAH V OKVIRU OLIMPIJSKEGA 
KOMITEJA SLOVENIJE, KI BODO NA RAVNAH. 
Termine bomo objavili naknadno.

Otrok (do 18. leta starosti) v društvo ne bomo včla-
nili, prejmejo pa dobrodelno tekaško majico, startnina je 
brezplačna. Starejše otroke včlanimo in prejmejo startnino, 
majico in priprave. 

Preko ŠD SIJ bomo v Skupini SIJ odslej organizirali različne 
športne aktivnosti, kot je ta dobrodelni tek. Članarina za leto 
2016 znaša 10 evrov (za pol leta), za leto 2017, če jo boste 
želeli podaljšati, pa bo 20 evrov (za celo leto). Članarino bos-
te nakazali na TRR ŠD SIJ (točne podatke še sporočimo), in 
sicer do 12. 8. 2016, da lahko pravočasno oddamo skupinsko 
prijavo sodelavcev Skupine SIJ na 21. Ljubljanski maraton.

sara.wagner@sij.si

 î PRIHAJA NOVI GOSTINEC

 î DOBRODELNI NA 
LJUBLJANSKEM MARATONU

Iskreno čestitamo!

 î 10 let: 
Matej Naglič

1. PIJTE DOVOLJ TEKOČINE 
 Pijte več in ne čakajte, da vas na 

potrebo po tekočini opozori žeja. 
Poleti pijte več hladne, a ne prehla-
dne tekočine, približno dva litra 
na dan. Sodelavci iz proizvodnje 
zagotovo še kak deciliter več, saj 
se temperatura v vašem delovnem 
okolju zares povzpne. Izogibajte se 
pijačam, ki vsebujejo kofein, alkohol 
ali preveč sladkorja. Za osvežitev je 
nedvomno najprimernejša voda.

2. JEJTE LAHKO HRANO 
 Izogibajte se težki in prevroči hrani. 

Pri malici vas bo najbolj osvežilo pri-
merno ohlajeno sadje. Priljubljena 
goveja juha bo počakala do jeseni.

3. PRIDRŽITE ZAPESTJA POD VODO 
 Sodelavci iz proizvodnje lahko drži-

te zapestja 10 sekund pod tekočo 
hladno vodo. Tako si boste znižali 
temperaturo za dobro uro. Lahko 
pa tudi namočite robec iz blaga v 
hladno vodo in si ga za nekaj minut 
položite na zatilje.

4. PREZRAČITE PISARNO 
 Zjutraj, ko pridete v službo, dobro 

prezračite delovni prostor. Nato 
okna zaprite in jih zastrite pred 
neposrednimi sončnimi žarki. Če 
delate v klimatiziranem prostoru, 
pazite, da razlika med zunanjo in 
notranjo temperaturo ne preseže 
šest stopinj Celzija.

melita.jurc@metalravne.com

Zaradi visokih temperatur hitreje postanemo utru-
jeni, smo slabše razpoloženi, včasih tudi nergavi do 
sodelavcev. Težje delamo, produktivnost in sposob-
nost koncentracije nam padeta. Temu se lahko izog-
nemo, če pravočasno preprečimo, da bi se naše telo 
pregrelo. Takole.

Ko se poletne temperature dvignejo nad 30 
stopinj Celzija, je najboljša ohladitev zagotovo 
skok v morje ali namakanje v bližnjem jezeru, 
bazenu ali reki. A kaj storiti, ko nam vroče 
postane v službi? Zbrali smo nekaj nasvetov.

 î »HLADNI« TUDI V  
POLETNI VROČINI
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vrstice za varnost in zdravje

trendi v jeklarstvu

usmerjeni h kupcu

vlagamo

Nož za  
gumarsko 
industrijo.

GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES d.o.o.

• LETO NASTANKA PODJETJA: 1997
• SPLETNA STRAN: www.sava-tires.si
• LOKACIJA: Kranj
• DEJAVNOST: proizvodnja in trženje pnevmatik
• CILJ: vodilni proizvajalec pnevmatik na  

globalni ravni 

Skrivnost izdelave dobrih in varnih pnevmatik 
pozna tudi naš kupec, skupina Goodyear, ki 
se uvršča med najbolj priznane proizvajalce 
pnevmatik na svetu. Njeno globalno prisotnost 
potrjuje 49 tovarn s 66.000 zaposlenimi v 22 
državah po vsem svetu.

Kot dobavitelj nožev tudi mi sodelujemo pri izdelavi naj-
bolj znanih pnevmatik, ki so mogoče obule tudi vašega 
jeklenega konjička. Goodyear svoje proizvode prodaja 
pod blagovnimi znamkami Goodyear, Sava, Dunlop, De-
bica in Fulda. 

Podjetje proizvode in tehnologije razvija v dveh sre-
diščih v Ameriki in Evropi, kjer z najsodobnejšo opremo in 
pripomočki ustvarja nove visokokakovostne in zmogljive 
pnevmatike za osebna, motorna, poltovorna in tovorna 
vozila, za industrijske in gradbene stroje ter zračnice. 

V hali C proizvajamo nože, ki jih v družbi Goodye-
ar Sava uporabljajo že na samem začetku, pri pripravi 
kavčuka, kot tudi pozneje, pri razrezu oblike gume pred 
vulkanizacijo. 

V družbi Goodyear Sava Kranj je 1400 zaposlenih lani 
izdelalo približno 10 milijonov pnevmatik za osebna vozi-
la, s čimer so varno obuli približno 2,5 milijona avtomo-
bilov. Slovensko podjetje je prav tako osrednji logistični 
center za jugovzhodno Evropo in sprejme na zalogo okoli 
600.000 pnevmatik. 

Družba se poleg proizvodnje visokokakovostnih pnev-
matik ponaša tudi z nenehnim zmanjševanjem števila 
nezgod pri delu ter z odgovornim ravnanjem z okoljem v 
okviru zmanjševanja količine proizvedenih odpadkov. Tudi 
zato nam je sodelovanje s tako uspešno družbo v ponos. 

jana.grosar@ravnesystems.com

 î ZAPELJI ME VARNO

Dejstvo je, da jeklarstvo v EU še vedno pomembno 
vpliva na evropsko povezovanje in je ključno za 
ponovno oživitev industrializacije. Le z njegovim 
prispevkom bo industrija tudi v prihodnosti lahko 
premikala meje in dosegala zastavljene cilje.

Jeklarstvo z drugimi gospodarskimi panogami tvori ob-
sežno omrežje in vpliva na lokalno-regionalni razvoj ter 
je pomemben dejavnik pri zaposlovanju. Evropski odbor 
regij posebno težo namenja prav ohranjanju kakovosti in 
števila delovnih mest, večji enakopravnosti zaposlenih in 
povečanju deleža zaposlenih žensk v jeklarstvu, ki se je 
sicer v zadnjih desetih letih že znatno povečal, tudi na ra-
čun številnih pobud. 

Poudariti moramo pomemben prispevek jeklarstva k 
razvoju okolju bolj prijazne energije in varstvu podnebja. 
Inovativni izdelki iz jekla namreč prihranijo šestkratno ko-
ličino CO2 glede na količino, ki nastane ob njihovi proizvo-
dnji. V Skupini SIJ skladno z evropskimi direktivami pre-
poznavamo velik potencial v razvoju čiste energije. Ravno 
zato smo se pred kratkim udeležili sejma POWER-GEN v 
Milanu, ki je bil odlična priložnost za pridobivanje informacij 
in primerjanje pogledov na skupne priložnosti in izzive na 
področju energetike. 

Pogled v prihodnost razkriva, da bo dolgoročna konku-
renčnost jeklarstva odvisna prav od neprestanega vlaganja 
v razvoj novih tehnologij in raziskave, usmerjene k potre-
bam kupcev. To lahko zagotovimo le s stalnim usposablja-

njem delovne sile, ki bo nove tehnološke rešitve, denimo 
na področju energetske učinkovitosti, lahko razvijala le z 
ustreznim znanjem. Digitalizacija proizvodnih procesov 
že sedaj zaradi svoje kompleksnosti od zaposlenih zah-
teva večje zmožnosti abstraktnega mišljenja in reševanja 
problemov.

Opisano v družbi Ravne Systems prepoznavamo kot po-
trditev, da smo na pravi poti. Z lastnim oddelkom raziskav 
in razvoja bomo inovativnost tudi v prihodnje postavljali v 
osrčje našega delovanja. Še naprej se bomo zavzemali za 
zaposlene na vseh področjih njihovega delovanja ter ohra-
njali identiteto h kupcu usmerjenega podjetja. 

nejc.krumpacnik@ravne.com 

 î JEKLARSTVO OSTAJA GONILNA SILA EVROPSKE INDUSTRIJE

Družbe Skupine SIJ smo predsedniku uprave Antonu Chernykhu 
22. junija predstavile strategijo podjetij, podkrepljeno z 
investicijskimi načrti, ki bodo zagotavljali nemoten razvoj družb.

V Ravne Systems v naslednjih desetih letih načrtujemo tako rast prodaje 
kot tudi širitev prodajnega asortimenta. Na doseganje zastavljenih ciljev 
ter nemoten razvoj celotnega podjetja pa bodo ključno vplivale investicije 
na različnih področjih. 

Zavedamo se, da razmere na trgu ne narekujejo samo specializacije v 
določene izdelke, ampak tudi optimizacijo procesov znotraj podjetja. Inve-
sticijski načrt tako sestavlja 10 področij. Vlaganje v povečanje zmogljivosti, 
dvig učinkovitosti, nove izdelke, investicijsko vzdrževanje in informacijsko 
tehnologijo pa obsega kar 80 odstotkov celotnega investicijskega proraču-
na za naslednje desetletje. Avtomatizacija procesov je največja posamezna 
postavka investicijskega načrta.

Na trgu bomo tako lahko ponudili širši izbor izdelkov, kar nam bo omo-
gočilo sodelovanje z večjim krogom potencialnih kupcev in večjo konku-
renčnost. Za uspešnost izvedbe investicijskega načrta smo odgovorni vsi 
zaposleni, saj bomo z dobrim poslovanjem zagotavljali potrebne finančne 
vire za financiranje naložb.

miha.grzina@ravnesystems.com 

 î KAM BOMO VLAGALI DO LETA 2027?
V okviru kampanje Znamo varno, zmoremo 
zdravo smo iskali najboljšo idejo za 
izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Na 
natečaj se je prijavilo pet sodelavcev, oddali 
pa so šest iskric na temo, kako bi spodbudili 
sodelavce, da bi na delovnem mestu bolje 
skrbeli za svoje zdravje oziroma varnost.

V natečaju, ki se je zaključil 20. junija 2016, smo 
lahko sodelovali vsi zaposleni v družbi Ravne 
Systems. Komisija je med prejetimi predlogi na 
podlagi kriterijev, ki so skupni za celotno Skupino 
SIJ, izbrala pet najboljših:

• Darjan Brodnik bi v proizvodne hale namestil 
semafor, na katerem bi objavljali število dni 
od zadnje delovne nezgode in pa dejanski 
'rekord' – največje število dni brez nezgod. 

• Nejc Krumpačnik je prijavil dva predloga. 
Prvi se nanaša na objavo motivacijskih 
sporočil na naših monitorjih, TV-jih oziroma 
povsod, kjer je to mogoče. V drugem pa 
predlaga, da bi na kavne in druge avtomate 
namestili infografike, statistične podatke 
in zanimiva dejstva o škodljivosti sladkorja, 
s čimer bi sodelavce spodbujali k zaužitju 
manjših količin sladkorja.

• Matic Strmčnik je predlagal uvedbo ino-
vativnega sistema za materialno nagra-
jevanje sodelavcev, ki s svojo skrbnostjo, 
pazljivostjo in dosledno uporabo zaščitnih 
sredstev poskrbijo za to, da se ne poškodu-
jejo pri delu. 

• Darja Senica predlaga, naj bi imeli zaposleni 
možnost izbire boljših zaščitnih čevljev. 

Razliko med stroškom čevljev, ki jih zago-
tavlja družba, in čevlji, ki jih želijo imeti, bi 
doplačali sami. 

Kot najboljša iskrica bo med  
finalisti izbrana tista, ki bo najbolj:

• kreativna oziroma inovativna,
• bo celovito prispevala k zdravju in varnosti 

vseh zaposlenih v oddelku,
• jo bomo lahko uporabili tudi v drugih obratih, 

programih ali oddelkih (proizvodnja, režija),
• bo prispevala k zmanjšanju števila nezgod 

pri delu in k boljšemu zdravju zaposlenih,
• bo izvedljiva do vrednosti 500 evrov 

(iskrica).

Zmagovalca, ki prejme enodnevni izlet z inova-
torji Skupine SIJ, bon za malico v vrednosti 25 evrov 
in priznanje, bomo razglasili na Dnevu metalurga, 
17. julija 2016. Se vidimo!

polona.ahac@st-ravne.si 

 î KOMU VSE SE JE POSVETILO?

Maticu Strmčniku, Darjanu Brodniku in Nejcu 
Krumpačniku so se posvetile štiri (je)klene ideje.

Naši sodelavci so uspešno predstavili investicijski načrt družbe Ravne Systems.



to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Peter Čas, glavni direktor
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1. 
2. 
3. SVOJ PEČAT JE PUSTIL ŠE ...

»V preteklosti sem kot inštruktor praktične vožnje poučeval kandidate 
v avtošoli AMD Ravne, kjer sem dobival tudi takšne, ki niso bili rojeni 
vozniki, in sem vanje moral vložiti več energije in časa.«

DOMA NE ZAPUSTI BREZ
»Fotoaparata. V preteklosti mi je celo uspelo prodati nekaj fotografij za 
objave v časopisu in za ovitke vinilne plošče.« 

OSREČUJE GA
»Sem avdiofil in rad obiskujem koncerte (op. a.: na fotografiji lahko vidite 
vstopnice s koncertov, ki jih ima Franc nad svojo delovno mizo). Tri leta sem 
vsako noč vodil diskoteko v Pliberku, nato pa ob koncih tednov še dve leti 
na Ravnah. V novi hiši si urejam prostor, ki bo namenjen samo meni in 
poslušanju glasbe.« 

nejc.krumpacnik@ravne.com

V 39 letih dela v kalilnici se 
mu je to pripetilo samo dvak-
rat, pa še to zaradi poškodb, 
ki so nastale pri delu. Visoko 
ceni vrednote, kot so pošte-
nost, strokovnost in medse-
bojno spoštovanje. Zato ne 
preseneča, da se njegov jut-
ranji ritual začne z obveznim 
pozdravom vsakemu delav-
cu na izmeni. Njegovo delo je 
zelo raznovrstno in zanimi-
vo, zato mu delovni dan mine 
hitro, je skoraj vedno prek-
ratek in nikoli dolgočasen.

3 dejstva o
 î FRANCU VIDETIČU, vodji toplotne obdelave v hali D

Franc je kot tipičen predstavnik stare šole lahko za zgled marsikateremu mladeniču, ki 
si šele začenja utirati pot v poslovni svet. Kdaj ga nazadnje zaradi bolniške odsotnosti ni 
bilo na delo, skorajda ne pomni, in mora pošteno pobrskati po spominu …

Tudi vsak izmed vas, 
drage sodelavke in dragi 
sodelavci, prenaša skozi 
leto različna bremena 
delovnega vsakdanjika. 
Prav je, da se tudi vi 
znate 'odklopiti' in 
nabrati pozitivno energijo 
za doseganje dobrih 
poslovnih rezultatov.

Še kakšen teden in tudi jaz bom odšel na poletni dopust. Po mesecih, pol-
nih aktivnosti zaradi združevanja treh podjetij, spoznavanja novih sodelav-
cev, reševanja kriznih situacij in dolgih službenih poti, se bo prav prilegel. 

Veselim se vseh dni in ur, ko se bom lahko posvetil samo svoji družini. 
Svojemu malčku bom pomagal pri treniranju prvih korakov, nabralo pa se 
bo tudi kar nekaj prevoženih kolesarskih kilometrov.

V dopustniških dneh poskušam odmisliti službo in prečistiti 
svojo glavo. Pomembno je, da se znam sprostiti, vsaj za nekaj 
časa odložiti breme stresa in napora, ki ju prinaša delovni 
vsakdanjik. Tako naredim v glavi prostor za nove ideje in na-
berem energijo za prihodnje izzive in prizadevanja.

Želim vam prijeten dopust in da se vsi vrnemo zdravi in polni 
delovne vneme na svoja delovna mesta.

 î VZEMIMO SI ČAS ZA »ODKLOP«

V povprečju smo zelo mlada delovna skupina, saj smo v nekaj letih zamenjali skoraj celotno generacijo. 
Na nas je odgovornost, da raven kakovosti obdržimo oziroma jo celo dvignemo. Novi proizvodi z novimi 
zahtevami nam vedno pomenijo izziv, zato nam v kalilnici nikoli ni dolgčas. 

Med nami je še najmanj metalurgov, saj ta poklic trenutno nima veliko podmladka. Imamo pa zato marlji-
ve fante, ki so sicer iz drugih poklicev, a so se vedno pripravljeni učiti, tako da se nam za znanje ni treba bati.

Prihajamo iz različnih življenjskih okolij in ukvarjamo se z različnimi hobiji. Še največ je v kalilnici stra-
stnih ribičev, kar je dobro, saj ribiče odlikuje potrpljenje. Tega pa v kalilnici premoremo v izobilju, saj se 
moramo naučiti »videti« v material z uporabo informacij, ki jih lahko izmerimo. V rednem delovnem pro-
cesu si namreč ne moremo privoščiti analiz mikrostruktur, ki nam dajo optimalne lastnosti jekla in ki dajo 
»dušo« nožu. Te moramo izmeriti posredno – s trdoto, ki nam pove, kaj smo med procesom ustvarili. Pa da 
ne govorim o stalni debati s strojniki, na katerem bregu popuščne krivulje smo pristali med ribarjenjem … 
pardon, med popuščanjem ... 

Da nam zaradi tega, ker je med nami veliko ribičev, ne bi kdo oponesel, da ribarimo v kalnem, naj po-
vem, da moramo kalilci velikokrat uporabljati intuicijo, da dosežemo želene lastnosti nožev. Ponosen sem, 
da nam to dobro uspeva, saj je toplotna obdelava še vedno svojevrstna umetnost.

egidij.hudrap@ravne.com

Brez česa si toplotne obdelave ne bi znali predstavljati? Dobro premislite … Brez 
kalilcev in ravnalcev zagotovo ne, kajne? Pri toplotni obdelavi moramo namreč nože 
vrhunsko kaliti, popuščati in ravnati, ravno tu pa na sceno stopimo mi. 

Miha Tramšek, Egidij Hudrap, 
Marko Ledinek, Jure Obretan, 
Aljoša Meško, Dragan Vuković 
in David Kokol pravijo, da pri 
delu in v ribniku pogosto ribarijo 
v kalnem, ampak rezultat je 
vedno dober: dober nož ali 
velika riba.

 î POTRPEŽLJIVI PO RIBIŠKO

Matjaž Kotnik, mehanska obdelava
»Na morju se naša mlada družina napolni z energijo. Ob 
dveh otrocih je vedno pestro in zanimivo, saj skupaj poskr-
bimo za to, da ušpičimo kakšno vragolijo. Ko mi uspe najti 
trenutek zase, poiščem kotiček v senci in si privoščim 
kozarec ledeno hladnega piva. Niti peklenska vročina me 
ne odvrne od peke na ražnju, ki obvezno sodi zraven.«

nejc.krumpacnik@ravne.com

Marjan Kašnik, prodaja
»Poleti odpotujem v južne kraje, kjer imamo z družino 
apartma, ki je naš drugi dom. Tudi domačini so nas že 
sprejeli za svoje. Naravnost obožujem morski zrak. Ni 
lepšega od mirnih zalivov v osami, ki kar vabijo, da jih 
raziščeš. Zjutraj pričakam ribiče, da svoje nočne ulove 
delijo tudi z nami, ki se nam sline cedijo ob morski hrani.«

Matic Strmčnik, CAM
»Kot novopečeni očka bom letos z družino dopustoval 
prvič, česar se že zelo veselim. Odpravili se bomo na 
Jadran. Oddih od nenehnega gledanja v zaslon in tehno-
loških naprav nasploh bo še kako prijal. Poležavanje na 
plaži, plavanje, potapljanje, skrivanje v senci in priložno-
stno ribarjenje … Človek sploh potrebuje še kaj več?!«

Vse pogostejše brnenje klimatskih naprav je naznanilo začetek 
poletja. Zamišljeni pogledi sodelavcev že radi odtavajo na dopust, 
ki ga bomo mnogi izkoristili za dejavnosti, za katere nam sicer 
primanjkuje časa. Kako boste knjigo spominov popisali z novimi 
dogodivščinami, svoje baterije pa napolnili z novo energijo?

 î KAKO POLETI NAPOLNITE 
SVOJE BATERIJE?

»V Nožih imamo staro krilatico: 'Kaljenje da dušo nožu.' Navkljub svoji 
starosti še kako velja in bo veljala, vse dokler bomo proizvajali nože iz jekla.«


