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 Iz rubrike To smo mi: 
člani uredniškega odbora 
vam želimo ustvarjalno 
in srečno 2017.

polona.ahac@ravnesystems.com 
lidija.gosnak@ravnesystems.com

starih do šest let, je letos prejelo 
darilo od dedka Mraza, ki nas je 

obiskal 8. decembra 2016.

OTROK,105 

o kalibraciji merilnega orodja smo 
v kalibracijskem laboratoriju izdali 

letos do tega trenutka.

CERTIFIKATE
16.604 

 î DEDEK MRAZ JE PRIŠEL TUDI V NAŠO VAS
Nekega lepega četrtka zvečer, ko so se prve 
zvezdice že ulegle na nebo, so se čarobne lučke 
prižgale tudi na drevescih, ki sta pred vhodom 
v športno dvorano osnovne šole na Prevaljah 
pričakali naše otroke. Čarobno vzdušje pa se ni 
končalo pri vratih …

Okoli 500 obiskovalcev, otrok in staršev, sodelavcev družb, 
ki v okviru Skupine SIJ delujemo na Koroškem, je pozdravi-
la pravljično okrašena dvorana. Palčki in pojoča snežinka 

Alenka Kolman so nam nato zaupali, kaj vse se dogaja v 
Palčkovem dolu. 

Razigranim otrokom, polnih pričakovanj in z iskrica-
mi v očeh, je po ogledu predstave le uspelo priklicati tudi 
dobrega starega moža s sivo kučmo in belo brado. Dedek 
Mraz seveda ni prišel praznih rok – s sabo je, tako kot se 
spodobi, prinesel tudi poln koš daril. Kako veselo je bilo, 
pa si oglejte na fotografijah!

polona.ahac@ravnesystems.com 

V uvodnem delu je Samo Jenič, direktor naše družbe, 
predstavil načrtovano rast prihodkov za leto 2017. V na-
daljevanju smo udeležence seznanili z načrtom investicij 
za prihodnje leto, ključne investicije pa smo predstavili 
še podrobneje. V družbi SIJ Ravne Systems nameravamo 
največ vložiti v informacijsko tehnologijo, uvajanje novih iz-
delkov ter v povečanje zmogljivosti in učinkovitosti. Sledila 
je kratka predstavitev načrtov investicijskega vzdrževanja, 
velikih popravil in rednega vzdrževanja v letu 2017. Zaključi-
li smo s predstavitvijo ključnih poudarkov strategije razvoja 
podjetja do leta 2027, sledila je še konstruktivna diskusija. 

Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo, je poudaril, 
da se v Skupini SIJ dobro zavedajo dinamičnosti trenutnih 
gospodarskih gibanj, kljub temu pa z veliko pozornostjo 

snujejo dolgoročnejši pogled. Predstavljene strategije bodo 
deležne večjih ali manjših popravkov, novo srečanje pa na-
črtujemo v začetku februarja 2017.

nejc.gorinsek@ravnesystems.com

V prostorih Izobraževalnega centra SIJ smo 
30. novembra upravi Skupine SIJ na drugem 
tovrstnem srečanju letos predstavili vizijo 
investicij in vzdrževanja za prihodnje leto ter 
strategijo razvoja za obdobje do leta 2027.

 î DRUGA LETOŠNJA PREDSTAVITEV INVESTICIJ

Dr. Jasenko Perenda je predstavil načrtovano  
investicijo na področju torzijskih vzmeti.

TON
tehta vsaka od dveh ponovc, ki smo ju naredili 

za SIJ Acroni. Nosilnost ene je 90 ton.
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

 î LETOS RAZPISALI 18 ŠTIPENDIJ, 
PODELILI PA SMO JIH OSEM

 î OSMOŠOLCI NAVDUŠENI  
NAD NAŠO DRUŽBO!

V družbi v okviru aktivnosti, povezanih z združitvijo, 
pripravljamo novo notranjo organizacijsko 
strukturo in sistemizacijo delovnih mest. 

Z novo sistemizacijo se bodo vsa obstoječa delovna mesta v 
obeh družbah na novo ovrednotila in poenotila. Tako bomo 
smotrno uredili organizacijo delovnega procesa, delitev 
dela ter razmejili pravice in odgovornosti delavcev družbe.

Terminski načrt sprejemanja novega akta, pogodb o 
zaposlitvi ter samega prenosa zaposlenih z družbe Noži 
Ravne na družbo SIJ Ravne Systems je naslednji:

• 1. januarja 2017 bo v veljavo stopil novi Akt o orga-
nizaciji, sistemizaciji in vrednotenju delovnih mest, ki 
s sabo prinaša tudi poenotenje plačnega sistema.

• Poenoteni osnutki pogodb o zaposlitvi bodo za-
poslenim vročeni med 9. in 12. januarjem 2017. 

• Nove pogodbe v veljavo stopijo 1. februarja 2017.
• Prva plača bo po novem sistemu izplačana marca 

2017 (za mesec februar 2017).
• 1. marca 2017 se sodelavci Nožev prenesejo 

na SIJ Ravne Systems – nove pogodbe ne bodo 
potrebne.

Več informacij glede omenjenih sprememb bomo vsem 
sodelavcem osebno in pisno sporočili prvi teden leta 2017.

polona.ahac@ravnesystems.com 

S ciljem zagotoviti si ustrezen kader v prihodnje 
smo februarja 2016 v naši družbi razpisali 18 
štipendij za šolsko leto 2016/2017. Iskali smo 
predvsem dijake in študente, ki se odločajo za 
poklice s področij strojništva in metalurgije. 

Na razpis se je prijavilo 11 kandidatov. Pri izboru smo 
dali največji poudarek uspešnosti kandidatov, pri čemer 
so pomembni tako učni uspeh kot tudi posebna prizna-
nja in odlikovanja za učne in druge uspehe. Štipendije je 
tako na novo prejelo osem štipendistov srednješolskega 
strokovnega programa strojništva, metalurgije, visoko-
šolskega študija strojništva in magistrskega študija fizike. 
Družba je omogočila tudi nadaljnje štipendiranje šestim 
obstoječim štipendistom družb Noži Ravne in nekdanje 
Sistemske tehnike.

Povprečna mesečna štipendija za dijake je 145 evrov, za 
študente pa 377 evrov. Štipendistom bomo med šolanjem 
omogočili opravljanje obvezne prakse in počitniško delo, 
da jih spoznamo in da se oni čim prej seznanijo z delovnim 
okoljem in bodočimi sodelavci. 

Skladno s strategijo razvoja kadrov se bomo v prihod-
nje še bolj posvetili raznim promocijskim aktivnostim, s 
katerimi bomo privabljali najboljši kader, saj je politika 
štipendiranja le eden od ukrepov zagotavljanja ustreznega 
bodočega kadra. 

dragica.pecovnik@ravnesystems.com 

Konec septembra so nas obiskali osmošolci 
osnovne šole Koroški jeklarji. Predstavili smo jim 
tehniške poklice ter družbi SIJ Ravne Systems in 
SIJ Metal Ravne, nato pa jih popeljali še na ogled 
obeh družb.

Tanja Naveršnik, šolska svetovalna delavka, je ob tem poveda-
la: »Izbira bodočega poklica je za učence odgovorna in zahtev-
na naloga. Koristno je, če pri tem poznajo tudi potrebe na trgu 
dela. Izjemnega pomena za oblikovanje predstave o poklicih je 
obisk v podjetjih, kjer učenci vidijo, kako poteka delovni proces, 
kakšno je delovno okolje ipd. Takšno izkušnjo sta vaši družbi 
omogočili našim učencem in z veseljem ugotavljamo, da je 
nanje napravila pomemben vtis. Mnogi med njimi so povedali, 
da se v prihodnosti vidijo v predstavljenih poklicih oziroma da 
so o njih začeli razmišljati kot o možni izbiri.«

Mnenje o obisku je z nami delil tudi osmošolec Žiga Gra-
dišnik: »Predstavljal sem si, da bo obisk dolgočasen, a sem 
svoje mnenje kaj hitro spremenil. Presenečen sem bil, da se 
jeklo in izdelki iz ravenske železarne prodajajo po vsem svetu. 
Ugotovil sem, da so v ravenski železarni zaposleni mnogi zelo 
izobraženi strokovnjaki. Sam si želim postati računalničar, ven-
dar so mi bili tudi predstavljeni poklici všeč, in razmišljam, da 
bi se morda vpisal tudi na katerega od tehničnih programov. 
Dejstvo, da so za različne poklice na voljo tudi štipendije, bo 
zagotovo pomembno vplivalo na moj razmislek.«

V časih, ko na trgu primanjkuje kadra s tehniško izobrazbo, 
so takšni dogodki več kot dobrodošli tudi za našo družbo, zato 
bomo šolarje in dijake z veseljem sprejemali tudi v prihodnje.

polona.ahac@ravnesystems.com 

 î NOVI AKT O ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI  
IN VREDNOTENJU DELOVNIH MEST

z nami že ... november 2016

30 let: Boris Vrhovnik in Jaroš Šteharnik | 40 let: Ivan Mesarič

Bodoče metalurške tehnike (v naši družbi štipendiramo 
dva) smo skupaj z družbo SIJ Metal Ravne sprejeli v 
Izobraževalnem centru SIJ.

Preko petdeset učencev in njihovih spremljevalcev sta v 
Izobraževalnem centru SIJ nagovorila dr. Tadeja Primožič, 
direktorica Laboratorijev, in Borut Urnaut, izvršni direktor 
razvoja in kontrole iz SIJ Metala Ravne.

Da novoletne zaobljube ne bodo  
ostale zgolj želje na papirju:

1. NE POSKUŠAJTE VSEGA HKRATI
 Zastavite si stvarne cilje in jih 

časovno opredelite. Cilji naj bodo 
dosegljivi in merljivi, velike cilje 
razbijte na manjše. 

2. NAREDITE SI NAČRT
 Načrt naj bo pripravljen tako, da 

ga bo preprosto začeti, izvajati 
in zaključiti. Obesite ga na vidno 
mesto.

3. POIŠČITE PODPORO
 O zaobljubi se pogovorite s 

prijatelji in družinskimi člani. 
Prosite jih, naj bodo iskreni z 
vami ter naj vam na poti do cilja 
pomagajo in vas spodbujajo. 

4. NE OBUPAJTE 
 Normalno je, da boste doživeli 

vzpone in padce. Obnovite 
zaobljubo in nadaljujte. 

5. NAGRADITE SE
 Če boste pridno sledili svojemu 

načrtu in dosegali želene rezultate, 
je prav, da se tudi malo razvajate. 

6. PREDVSEM PA: VERJEMITE VASE
 In v to, da ste novoletno zaobljubo 

sposobni uresničiti – do konca!
monika.zvikart@metalravne.com

 î NOVO LETO –  
NOV ZAČETEK!?

Novoletne zaobljube so želje, ki izražajo, kaj 
želimo v novem letu spremeniti, doseči in 
izboljšati. Na vrhu lestvice se nahaja zaobljuba 
»shujšati«, sledijo »biti bolj organiziran«, 
»privarčevati«, »uživati življenje«, »biti telesno 
aktiven«, »prenehati kaditi«, »se zaljubiti« in 
»preživeti več časa z družino«. 

Kako pa je z njihovo uresničitvijo? Dobra tretjina ljudi jih 
neha izpolnjevati že v prvih dveh tednih, po enem mese-
cu se zaobljub drži še 64 odstotkov posameznikov, po 
šestih mesecih pa manj kot polovica. Do konca leta je 
tako uresničenih le osem odstotkov novoletnih zaobljub. 

2017

NOVOLETNE 
ZAOBLJUBE
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trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamovrstice za varnost in zdravje

JSW STEEL VIJAYANAGAR

• SPLET: http://www.jsw.in/steel/
about-vijayanagar-works

• LETO NASTANKA PODJETJA: 1982
• LOKACIJA: Vijayanagar, Karnataka, Indija
• DEJAVNOST: proizvodnja in obdelovanje jekla

JSW Steel Vijayanagar je največja integrirana 
jeklarna v zasebni lasti in največji izvoznik jekla 
v Indiji. Do nedavnega smo kupca osvajali po 
ločenih kanalih programov Noži in Valji, sedaj pa 
smo združili moči in se kupcu predstavili kot SIJ 
Ravne Systems.

Jeklarna JSW Steel Vijayanagar ima sedež na območju 
Toranagallu v južnem predelu Indije, blizu zelo bogate žile 
železove rude, in je jeklarsko mesto v malem. Električno 
energijo, potrebno za proizvodnjo, ustvarjajo z lastno ter-
moelektrarno, ki so jo zgradili v ta namen. 

Lokacijo Toranagallu smo v preteklosti obiskovali ločeno 
za program Valjev in Nožev in v sodelovanju z različnimi 
agenti. Skladno z novo tržno strategijo družbe SIJ Rav-
ne Systems pa smo združili moči, preoblikovali agentsko 
mrežo in prvič izvedli skupni tehnični obisk glavnih obra-

tov – obeh toplih valjarn, hladne valjarne ter linije za razrez 
pločevine. Zaradi kompleksnosti organizacije je potreben 
večnivojski trženjski pristop, v okviru katerega je največji 
izziv vzpostavitev zaupanja oziroma pridobitev »zelene 
luči« na tehnični ravni. 

V okviru dvodnevnega obiska smo imeli osem predsta-
vitvenih sestankov z upravljavci linij, vodstvom nabav obra-
tov in vzdrževalci. V vroči valjarni smo po nekaj letih pri-
zadevanj končno dobili zeleno luč za testiranje bobenskih 
nožev, kjer želimo preizkusiti nože nove premium kakovosti. 
Našo družbo smo uspeli registrirati kot dobavitelja obrabnih 
plošč, prejeli smo že prvo povpraševanje zanje. V hladni 
valjarni smo na podlagi dosedanjih referenc začeli zadnji 
krog pogajanj za testno naročilo valjev. 

tomaz.golob@ravnesystems.com

 î S SKUPNIMI MOČMI V INDIJO

Ena izmed nalog oddelka za zagotavljanje 
kakovosti je tudi skrb za nenehne 
izboljšave procesov, ki se nanašajo na 
kontrolo kakovosti izdelkov. Uprava 
je prisluhnila našim argumentiranim 
predlogom in konec novembra smo 
pridobili novo strojno ter programsko 
opremo za koordinatni merilni stroj 
Ferranti Merlin 3000XL in za prenosno 
merilno roko Roomer Absolute Arm. 

Z meritvami na koordinatnem merilnem stroju 
preverjamo skladnost visoko zahtevnih izdelkov z 
veliko dodano vrednostjo in zagotavljamo njihovo 
kakovost. S strojem lahko preverjamo tudi zelo 
ozke tolerance, ki jih ročno ni mogoče preveriti. 

Nakup zmogljivega računalnika in najnovejše licence za programsko opremo 
je omogočil hitrejše merjenje ter opravljanje medfaznih ter končnih kontrol. Tako 
bomo znižali stroške za zagotavljanje primerne kakovosti ter povečali prodajo 
teh izdelkov. Zanemariti pa ne smemo niti marketinških učinkov posodobljenega 
merilnega stroja ob auditih oziroma ogledih potencialnih kupcev. 

V prihodnje bomo vlagali tudi v izobraževanje za delo pri koordinatnem stro-
ju, marketing pa bo skupaj s prodajo poskrbel, da bomo povečali delež storitev 
merjenja, ki jih opravimo za zunanja podjetja. 

marko.smolak@ravnesystems.com 

 î DO NOVIH KUPCEV TUDI S  
POSODOBITVIJO OPREME

Proizvodni 
obrat 
JSW Steel 
Vijayanagar.

0,008 mm je natančnost, do katere 
lahko izmerimo izdelek.

3,5 × 3 × 1,5 m so lahko največje dimenzije 
merjenih izdelkov.20 kg40 kg

10.000 €
tehta novi 
pnevmatski vijačnik.

tehta udarni 
pnevmatski vijačnik.

znaša investicija v novi pnevmatski vijačnik.

V naši družbi se trudimo, da bi bilo delo 
fizično čim manj naporno, varnejše in 
učinkovitejše. Pri vijačenju priprav v hali 
C smo se zato odločili za nov pnevmatski 
vijačnik. 

Naši sodelavci so do sedaj vijačili z udarnim 
vijačnikom. Delo s takšnim orodjem je zelo ote-
ženo zaradi glasnosti delovanja, velike teže in 
fizičnega napora. Pri delu mora delavec zadr-
ževati moment (približno 4000–5000 Nm) s 
fizično silo, kar pomeni nevarnost zdrsa. Poleg 
tega so dolgoročno nevarne za zdravje delavca 
tudi vibracije med delovanjem vijačnika. 

Novi vijačnik je manjši in za polovico lažji od 
starega. Delovanje je tišje. Moment privitja vijač-
nik z ročico zadržuje sam, tako da delavec med 
samim privijanjem ni obremenjen. Vijačnik zara-
di vgrajenega reduktorja tudi ne vibrira ter ima 
možnost nastavitve/redukcije momenta privitja. 
Momentna ročica ter samo delovanje z redukcijo 
znatno zmanjšata nevarnost zdrsa in poškodbe 
in tudi olajšata rokovanje z njim. 

marko.miklavc@ravnesystems.com 

 î NIČ VEČ VIJAČENJA NA SILO

Novi pnevmatski vijačnik z  
redukcijo in momentno ročico.

Kontrolor in operater koordi-
natnega merilnega stroja Pavel 
Pušnik meri ozobljene gredi. 

Z učinkovitim upravljanjem proizvodnega miksa, 
optimizacijo stroškov ter povečano količinsko prodajo je 
Skupina SIJ tudi v negativnih tržnih razmerah ob cenovnih 
pritiskih dosegla dobre rezultate v obeh dejavnostih 
skupine, osrednji – metalurški in prehrambni.

Skupina SIJ je v prvih devetih mesecih leta 2016 ustvarila 637,9 
milijona prihodkov od prodaje, kar je 20,6 odstotka več kot v enakem 
lanskem obdobju, in dosegla čisti poslovni izid v višini 28,5 milijona 
evrov. V metalurški dejavnosti so prihodki od prodaje v prvih de-
vetih mesecih znašali 487 milijonov evrov. Dosežena EBITDA 61,3 
milijona evrov pomeni 10-odstotno rast v primerjavi z enakim ob-

dobjem lani. Krepko nad globalnim povprečjem panoge ostaja tudi 
marža EBITDA v višini 12,6 odstotka. Na uspešno izvajanje stra-
tegije povečevanja deleža proizvodov z visoko dodano vrednostjo, 
vključno s končnimi jeklarskimi izdelki, kaže 10,1-odstotna rast 
kazalnika EBITDA/tono.

Odlivi za naložbe so se v primerjavi z enakim obdobjem lani 
povečali za 38 odstotkov, na 62,9 milijona evrov, predvsem zaradi 
že zagnane naložbe v novo linijo za toplotno obdelavo in naložbe 
v napravo AOD v družbi SIJ Acroni. Vrednost obeh naložb presega 
60 milijonov evrov. 

monika.zvikart@metalravne.com 
Vir: Poslovanje Skupine SIJ v obdobju januar–september 2016, www.sij.si

 î USPEŠNO POSLOVANJE SKUPINE SIJ V  
PRVIH DEVETIH MESECIH LETA 2016

EBITDA pomeni poslovni izid pred obrestmi, 
davki in amortizacijo in je pokazatelj uspešnosti 
poslovanja. Marža EBITDA je kazalec, ki omogoča 
primerjavo poslovanja s konkurenčnimi družbami. 
Višja marža pokaže, da je podjetje uspešnejše in 
dobičkonosnejše od drugih podjetij. 

1-9 2015

55,9
82,5

1-9 2016

12,9
10,6

EBITDA  
(v mio EUR)

EBITDA  
marza (v %)

Skupina SIJ: EBITDA (v milijonih evrov)  
in EBITDA marža (v odstotkih)



to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Samo Jenič, direktor
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Vsem sodelavcem želim 
lepe božične in novoletne 
praznike. Naj vam novo leto 
2017 prinese veliko zdravja, 
veselja, uspehov in izpolni 
kako skrito željo!

Leto se izteka, oziramo se nazaj in se hkrati spogledujemo z novim. Leto 2016 je 
bilo izjemno pestro in za vse nas polno velikih izzivov. Začetek leta so zaznamo-
vali premiki strojev, selitev pisarn in zamenjava napisov na stavbah in v njih, na 
delovnih oblekah itd. Z združitvijo smo postali večji, dobili nove sodelavce, mnogi 
tudi nove zadolžitve. Skoraj dvanajst mesecev je tudi zato minilo, kot bi trenil. 

Vsak od nas pa skozi čas piše tudi svojo osebno zgodbo. Moja je po-
vezana predvsem z odraščanjem otrok. Najmlajši je naredil prve 
korake, medtem ko starejši že izbira šolo, ki jo bo obiskoval.

Prepričan sem, da nam bo jutri – tako v zasebnem kot v 
poslovnem življenju – prinesel veliko razlogov za veselje. V 
družbi SIJ Ravne Systems bomo dokončali združitev podjetij, 
uredili in ustalili procese ter se še bolj povezali. Naš uspeh 
bo tudi tokrat odvisen od vaše pomoči in sodelovanja. Želim 
vam, da so tudi vaši zasebni cilji ambiciozni in da jih boste z 
vztrajnostjo ter močno voljo dosegli.

 î HVALA ZA VSE, KAR STE  
PRISPEVALI V MOZAIK LETA 2016

3. 
2. 
1. 

V letošnjih 12 številkah smo v 13 rubrikah objavili skoraj 200 novic in člankov. A idej nam nikoli ne zmanj-
ka, zato bomo vsaj toliko člankov pripravili tudi v letu, ki prihaja. V novem letu vam želimo vse najboljše 
in vas vabimo, da se skupaj z nami prepustite kreativnemu navdihu. Srečno!

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

Člani uredniškega odbora smo radovedni in odprti, naokrog hodimo s 
»slonjimi ušesi«, kot bi rekla naša glavna urednica Sara Wagner. Zakaj? 
Ker med pogovori z vami ter obiski oddelkov v vsakem trenutku iščemo 
navdih in vsebine za naše članke.

Našo ekipo sestavlja mešanica mladih in tudi nekoliko izkušenejših piscev. Nad našim delom skrbno 
bdi tudi vedno nasmejana Polona, izvršna urednica časopisa, ki bogato znanje in izkušnje z veseljem 
prenaša na nas. Ni namreč vseeno, kako je kakšna informacija predstavljena. Slovnica pri tem igra 
morda še najmanjšo vlogo. Upoštevati je treba mnogo dejavnikov, vedno pa se moramo vprašati, 
za koga pišemo in kaj želimo s svojimi besedami sporočiti bralcem. 

 î V LETU 2017 SE SKUPAJ PREPUSTIMO 
KREATIVNEMU NAVDIHU!

Lidija Gošnak, Tina Šumnik, Polona 
Marzel Ahac, Andrej Brumen in Nejc 
Krumpačnik skrbimo za pripravo novic, 
obvestil, nasvetov in drugih zanimivih 
vsebin. A največ prispevate prav vi, 
sodelavke in sodelavci. Brez vašega 
sodelovanja, prispevkov, fotografij, 
pobud in idej časopisa ne bi bilo. 

»Začni živeti in si kupi pisalni stroj,« je zapisal Charles Bukowski, slavni ameriški novelist. 
Čeprav se navdiha ne da izsiliti, člani uredniškega odbora pogosto počnemo prav to, ko 
lovimo zadnje roke za oddajo člankov. Kljub temu smo hvaležni, da nam interni časopis 
Systems 24 v okviru službe ponuja edinstven prostor za izražanje in ustvarjalnost. 

Uroš Pavše, proizvodnja
»Želim vam, da bi se v novem letu odlično počutili v 
svoji koži in ne bi čutili pritiska ugajati drugim. Naj vas 
porazi ne paralizirajo, temveč se iz njih nekaj naučite in 
postanite boljši. Preizkusite veliko novih stvari in ko se 
ponudi priložnost, zagrabite za novo znanje. Predvsem 
pa vam želim, da bi življenje zajemali z veliko žlico.«

nejc.krumpacnik@ravne.com

Marko Lesičnik, IT
»Želim vam, da bi se v novem letu sreča in spokojnost 
naselili v vaše domove, obilo zdravja in dobre volje, 
čim manj stresa ter da bi v službo zahajali z veseljem. 
Naj ravno pravo mero izzivov spremljajo redni uspehi. 
Praznike preživite ob dobri hrani ter pijači, predvsem 
pa obdani z ljudmi, ki jih imate radi. Glejte, da boste v 
novem letu prelomili čim manj zaobljub.«

Andreja Hanžekovič, Laboratoriji
»Dragi sodelavci. Odbije polnoč in leto mine, podarja 
izkušnje, uspehe in spomine. Odbije polnoč, poti so 
odprte za želje in nove načrte. Ni vedno lahko, vendar 
s skupnimi močmi, voljo in vizijo tlakujmo skupno pot. 
Podarimo si nasmeh, saj nič ne stane, vendar čudežno 
deluje. Obogati tistega, komur je namenjen, in ne osi-
romaši tistega, ki ga poklanja. Poklanjam vam en velik 
nasmeh in želim srečno, zdravo in uspešno novo leto.«

Civilizacije sveta prihod novega leta praznujejo vsaj že štiri tisočletja. 
Kot eni izmed prvih so Babilonci v čast svežemu začetku vedno znova 
priredili množičen festival. Tradicija se je ohranila in tudi danes 
radi nazdravimo, se poveselimo, uživamo ob ogledu ognjemetov, 
najpogumnejši sprejmemo tudi kakšno novoletno zaobljubo, seveda 
pa ne gre niti brez voščil. Kaj pa vi želite svojim sodelavcem? 

lidija.gosnak@ravnesystems.com

PRI DELU
»Kot fizik sem odprt za vse nove strokovne izzive.«

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Izkoristiti vsako priložnost, zagotovo skriva namen.« 

ŽIVLJENJSKI HOBI
»Moj življenjski hobi je radioamaterstvo. Z njim se ukvarjam že  
skoraj 30 let. Preko radijskih valov sem spoznal tudi soprogo Jelko.«

Našemu kolektivu se je Ga-
bor, ki je bil prej sodelavec 
SIJ Metala Ravne, pridru-
žil julija letos. Odgovoren 
je za neporušne kontrole 
izdelkov. V prostem času 
pomaga pri urejanju do-
mačega okrasnega vrta, 
se ukvarja z igro v različ-
nih umetniških skupinah 
in je strastni radioamater. 
Gabor rad pripravlja jedi v 
kotliču, kar je dokazal tudi 
na pikniku, ko nam je prip-
ravil odličen golaž.

3 dejstva o
 î GABORJU SEKEREŠU, STROKOVNEM SODELAVCU

Gabor je po izobrazbi univerzitetni diplomirani fizik in je sodelavec Laboratorijev. Po 
nacionalnosti je Madžar, prihaja iz Vojvodine, na Koroško pa ga je pripeljala ljubezen.

 î NOVO LETO, NOV ZAČETEK


