

Iz rubrike To smo mi:
pri delu CNC-programerjev, tudi
zaradi zagotavljanja
varnosti, ni »blefa«.

info@ravnesystems.com
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îîUSPEŠNO POENOTILI INFORMACIJSKE SISTEME
novice

v številkah

84

ŽENSK

je bilo konec februarja letos zaposlenih v naši
družbi od skupno 517 sodelavcev. Približno
84 odstotkov je torej moških, le dobrih 16
odstotkov pa žensk.

49

TEKAČEV

Športnega društva SIJ se je v nedeljo, 9. aprila
2017, udeležilo 4. Istrskega maratona, na
katerem je teklo 4.600 ljudi. Iz naše družbe sta
se na maratonu preizkusili dve tekačici.
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Z nakupom Sistemske tehnike in
priključitvijo Serpe smo bili pred izzivom,
kako poenotiti informacijske sisteme treh
podjetij in pripraviti tovrstno okolje za
združeno podjetje SIJ Ravne Systems. Izbrali
smo Syteline, obstoječi informacijski sistem
Nožev Ravne, in Oracle EBS za področje
financ in računovodstva, ki se uporablja na
ravni Skupine SIJ.

Uspešen prehod na skupni informacijski sistem je rezultat
dela projektne skupine, ki so jo sestavljali ključni poslovni
uporabniki, interna IT-ekipa in zunanji svetovalci. Ključni
uporabniki so prevzeli odgovornost za vsebinsko postavitev
informacijskega okolja, pripravo dokumentacije za šolanje
končnih uporabnikov in izvedbo šolanja, ki je potekalo v
idealnem okolju – v SIJ Izobraževalnem centru.
Prav zaradi odličnega in kakovostnega sodelovanja
znotraj projektne skupine med samim uvajanjem nismo
imeli večjih težav. Dosegli oziroma celo presegli smo oba
cilja, ki smo si ju zastavili: prvič, prehod »v živo« smo izvedli
pravočasno, to je 1. januarja 2017, in drugič, za projekt smo
porabili kar za petino manj sredstev, kot smo načrtovali.
Projekti uvajanja in/ali združevanja informacijskih sistemov veljajo za ene najtežjih. Smo v fazi tranzicije, za
katero so značilne »porodne« težave, vezane na kakovost
podatkov, optimizacijo procesov in poznavanje informacijskega sistema. Pozitivni učinki poenotenja informacijskih
sistemov in procesov bodo jasno vidni po zaključku te faze.

Zajem podatkov v proizvodnji: tu se vse začne. Brez
kakovostnega zajema podatkov tudi nadaljnje faze procesa
ni mogoče izvesti.

Za trud, sodelovanje pri projektu in potrpežljivost se vsem
sodelavcem lepo zahvaljujemo.
Ker pa so izboljšave v funkcionalnostih informacijskega
sistema stalnica v vsaki sodobni organizaciji, se informatiki
seveda že pripravljamo na nove izzive.
sonja.kralj@sij.si

170
2
8

uporabnikov
informacijska sistema
mesecev smo porabili za uvajanje

îîPRVEGA MAJA SE DOBIMO V GRAJSKEM PARKU

6.692

Tradicionalno prvomajsko srečanje zaposlenih,
ki ga pripravlja SKEI Konferenca družb SIJ Ravne,
bo letos potekalo na lokaciji ZKŠTM ob Grajskem
parku na Ravnah.

UR

oziroma 7,26 odstotka vseh opravljenih ur
so bili naši sodelavci marca odsotni zaradi
bolezni. Največ – 1.116 ur (8,65 odstotka) so bili
zaradi bolezni odsotni sodelavci profitnega
centra Vzdrževanje, najmanj (408 ur ali 2,73
odstotka) pa sodelavci Strojegradnje.
polona.ahac@ravnesystems.com,
petra.prikerznik@ravnesystems.com

Pihalni orkester železarjev Ravne je lani naznanil začetek
praznovanja praznika dela in tako bo tudi letos.

Slavnostni govornik na srečanju, ki se bo začelo ob 12.
uri, bo podpredsednik SKEI Slovenije Vili Novak. Zbrane
bodo pozdravili župani koroških občin in predsednik SKEI
Konference družb SIJ Ravne. V programu bodo sodelovali
Pihalni orkester železarjev Ravne, vokalna skupina Rute
s Prevalj in ansambel Spev. Brezplačne bone za hrano in
pijačo bodo zaposleni dobili v svojih družbah.
Vljudno vabljeni!
Boris Štriker, predsednik SKEI Konference družb SIJ Ravne
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îîPROIZVODNJA V MARCU
V mesecu marcu smo dosegli najboljše rezultate
letos. Postavljenega plana za prvo četrtletje kljub
temu nismo uresničili, naša realizacija v tem
obdobju namreč znaša 93,5 odstotka.
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TO

Cilj

îîJE VAŠ SODELAVEC
»NAJ SODELAVEC«?
Tudi letos bomo na »Dnevu metalurga« razglasili
najboljše sodelavce v Skupini SIJ. V družbi SIJ
Ravne Systems bomo ponovno izbrali dva, zato vas
vabimo, da predlagate svojega NAJ SODELAVCA
LETA 2016.
Predlagate lahko sodelavca, ki je bil v naši družbi zaposlen vse leto 2016 in si po vašem mnenju zasluži ta naziv.
Na prijavnem obrazcu, ki je na voljo na oglasnih deskah, v kadrovski službi ali pri vaših vodjih, utemeljite
svojo odločitev oziroma predlog. Predloge najpozneje do
26. aprila 2017 oddajte v kadrovski službi, svojim vodjem
ali v nabiralnike, ki so med drugim namenjeni tudi zbiranju
inovativnih predlogov in drugih mnenj.
Zbrane predloge bodo ocenili nadrejeni in sodelavci,
komisija za izbor pa bo na podlagi prijav pripravila predlog za imenovanje dveh »naj sodelavcev« preteklega leta.

Ni treba več čakati na organizacijo tečaja,
usklajevati terminov za učenje, se voziti do
učilnice in čakati svojih sošolcev – v Sijevi spletni
učilnici se lahko vpišete in učite takoj.

2. Kaj pomeni kratica AED?
a) Avtomatični eksterni defibrilator.
b) Avtomatsko električno dvigalo.

3. Zakaj moramo nositi
delovne hlače, jakno ali plašč?
a) Zaradi osebne zaščite.
b) Zato, da se vidi, da smo vsi iz enega podjetja.

V kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo iščemo
najboljšo idejo (iskrico) za izboljšanje varnosti in
zdravja pri delu. Letos iščemo odgovor na vprašanje:
Če bi bili vi vodja, kako bi spodbudili sodelavce k
zdravju in varnosti na delovnem mestu?

4. Kaj pomeni oznaka?

Za e-izobraževanje nam je na voljo tudi računalniška
učilnica v SIJ Izobraževalnem centru.

V katalogu e-tečajev najdete vse Microsoftove aplikacije
in storitve, ki nam pomagajo pri organizaciji dela, timskem
in projektnem delu, zbiranju informacij na enem mestu,
sodelovanju in deljenju. Če se z njimi še nismo srečali,
nam lahko njihova vpeljava v delovni proces povzroči kar
nekaj sivih las. E-tečaji pa so tudi odlična priložnost za
osvežitev znanja.
Na spletni strani https://moj.sij.si/za-zaposlene/ic/
Strani/e-izobrazevanje.aspx prelistajte katalog in izberite
tiste e-tečaje, ki vam trenutno najbolj koristijo. Vanje se
vpišete sami z e-prijavnico, dostop do vsebine e-tečaja pa
boste imeli 24 ur na dan vse dni v letu.
Uspešno učenje vam želimo!
janja.rakovec@sij.si

z nami že ... marec 2017
Marca v naši družbi ni bilo jubilantov dela.

1. Kaj ne spada med
osebno varovalno opremo?
a) Čepki za ušesa.
b) Termo nogavice.

îîODDAJTE ISKRICO IN
OSVOJITE NAGRADO

alenka.bizilj@sij.si

Varnost in zdravje na delovnem mestu sta
prioriteta številka ena. Zato je ključnega
pomena, da je naše znanje vedno znova
obnovljeno, saj v kritičnih trenutkih, ko je
vsaka sekunda pomembna, nimamo časa iskati
rešitev na internetu. Pripravili smo kratek kviz
o varnosti in zdravju pri delu (VZD).

îîZ E-TEČAJI
HITRO DO ZNANJA

zoran.zajamsek@ravnesystems.com

Sodelujete lahko vsi
zaposleni v podjetju.
Svojo idejo (iskrico)
zapišite na obrazec z
logotipom kampanje
Znamo varno, zmoremo zdravo, ki je enak
kot za zbiranje inovativnih predlogov. Oddajte ga po ustaljeni poti za oddajanje inovativnih predlogov
(v skrinjice, vodjem, sodelavcu za inovativne predloge …).
Izmed vseh prispelih idej bo komisija izbrala najboljšo. Več
informacij o zbiranju iskric in nagradah lahko spremljate
na oglasnih deskah.
Iskrice zbiramo do vključno 19. maja 2017. Bodite zraven!

îîKAJ VEŠ O VARNOSTI NA
DELOVNEM MESTU?

dragica.pecovnik@ravnesystems.com

Realizacija po profitnih centrih (PC) za marec 2017

Rezultat sicer ni najbolj spodbuden, a vemo, da imamo na
vseh področjih še veliko možnosti za izboljšave. Predvsem
se moramo vsi zaposleni zavedati, da smo pomembni in da
lahko prav vsak prispeva svoj delež k napredku.
Zadnje mesece velik poudarek dajemo vzdrževanju
strojev, delovne opreme in urejenemu delovnemu okolju.
Izvajati smo začeli tudi projekt preventivnega vzdrževanja,
pri katerem pa je ključno sodelovanje vseh vpletenih (operater stroja, vzdrževalna ekipa).
Narediti moramo vse, da cilje, ki si jih postavljamo
dnevno, tedensko, mesečno …, tudi dosežemo ali celo
presežemo. V preteklosti smo že dokazali, da to zmoremo. Še posebno uspešni smo, če se izzivov lotevamo
povezani, kot ekipa.

za vsak dan

a) Obvezna uporaba zaščitnih rokavic.
b) Ob prihodu obvezno pozdravi svoje
sodelavce.

5. Kaj pomeni oznaka?
a) Obvezna zaščita za noge.
b) Akcijske cene čevljev.

Največ odgovorov pod a:

Tvoje znanje o VZD je dobro. Seznanjen si s pravili
uporabe OVO in veš, kaj pomenijo varnostne oznake na
tablah. Priporočamo, da svoje znanje predajaš naprej
sodelavcem, ki ga potrebujejo.

Največ odgovorov pod b:

Tvoje znanje o VZD ni najboljše. Predlagamo, da se
obrneš na vodjo varnosti in zdravja pri delu za dodatne
informacije in se čim prej udeležiš izobraževanja. Varnost je prioriteta številka ena – tu ne smeš »plonkati«,
saj gre za tvoje zdravje.
joze.spiljak@acroni.si
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vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îîTUDI TI ZNAŠ VARNO IN ZMOREŠ ZDRAVO!
Kampanjo o varnosti in zdravju pri delu
aktivno nadaljujemo tudi v letu 2017.
Rdeča nit letošnje je osebna odgovornost
zaposlenih in vodij za varno in zdravo delo.
Zaposlenim bomo tako predstavili osebne zgodbe sodelavcev, ki so se poškodovali pri delu, in
sodelavce, ki so nam s skrbjo za zdravje lahko za
zgled. Na maketah, ki so nameščene po proizvodnih
halah, bomo število nezgod in stopnjo bolniške odsotnosti letos spremljali po profitnih centrih. Izvedli

smo minute za varnost ter pripravili plakate z vajami
za zaposlene, ki pri svojem delu večinoma sedijo.
V proizvodnji bomo označili mesta, kjer se najpogosteje dogajajo nezgode pri delu. Izvedli bomo
delavnice o zdravju na delovnem mestu in absentizmu ter zbirali inovativne predloge oziroma iskrice.
Vse aktivnosti, o katerih vas bomo sproti obveščali s plakati in informacijami na oglasnih deskah, seveda izvajamo le z enim ciljem – da bomo
delali (še bolj) varno, da se bomo dobro počutili
in ohranjali naše zdravje. Bodi zraven tudi ti in
(p)ostani varen!

îî PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE
DA ALI NE – TO NI VEČ VPRAŠANJE!
Preventivno vzdrževanje je edina prava smernica za
prihodnost in v današnjem času na vseh ravneh končno dobiva
pomen, ki mu pripada.

polona.ahac@ravnesystems.com

NAŠI CILJI V LETU 2017

• 0 nezgod pri delu.
• Stopnje bolniškega staleža,
ki jih želimo doseči v letu 2017:

Primer slabo vzdrževanega
elektromotorja.

Profitni center

Ciljna vrednost v %

Skupne službe

3,3

Noži

6,2

Valji

6,2

Strojegradnja

6

Toplotna obdelava

2,5

Vzdrževanje

6,2

Laboratorij

1,5

Povprečje

5,5

Isti motor kot na prejšnji sliki –
le da je zdaj dobro vzdrževan.

Vsako preventivno vzdrževanje stroja se začne z delom njegovega »prvega
lastnika«, to je njegovega operaterja. Ta je prvi, ki lahko s svojim vestnim
delom podaljša življenjsko dobo stroja ali prepreči njegove večje poškodbe.
Na fotografijah sta nazorno prikazana primera slabe in dobre prakse.
Primer: dobro vzdrževan elektromotor bolje odvaja toploto, zato so vsi
njegovi deli manj obremenjeni, hkrati pa so tudi vidnejše, slišnejše in
»otipljivejše« vse njegove morebitne napake.
Zakoni narave torej tako kot pri človeku delujejo tudi pri strojih: če
ljudje ne skrbimo redno za svoje zdravje, to prej ko slej pusti posledice na
našem telesu. In prav isto velja za stroje, orodja in naprave, ki jih vsakodnevno uporabljamo pri svojem delu – zato skrbimo za njih, da nam bodo
še dolgo in brezhibno služili!
andrej.brumen@ravnesystems.com

trendi

îîSVETOVNI DAN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU OPOZARJA NA POMEMBNOST PODATKOV
Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila
28. april za svetovni dan varnosti in zdravja
pri delu. Vsakoletna kampanja je namenjena
promociji prizadevanja za varnejše, bolj zdravo
in dostojnejše delo na globalni ravni. Letošnji
svetovni dan varnosti in zdravja pri delu je
posvečen prizadevanjem za izboljšanje statistike
na tem področju.
V ospredje postavlja potrebo, da se izboljšajo zmogljivosti
zbiranja in rabe zanesljivih podatkov o varnosti in zdravju
pri delu. Le tako bo mogoče odkriti nova in nastajajoča
tveganja, prepoznati nevarne dejavnosti, razviti preventivne ukrepe, pa tudi oblikovati učinkovite politike, sisteme

in programe varnosti in zdravja pri delu na vseh ravneh –
na mednarodni, nacionalni in podjetniški ravni. Tovrstne
statistike dajejo podlago za določanje prednostnih nalog
in merjenje napredka.
BVD Ravne za SIJ Ravne Systems med drugim redno
spremlja podatke o stanju delovne opreme, poškodbah pri
delu in vzrokih za njihov nastanek, ekoloških meritvah,
različnih ambulantnih storitvah ter ukrepih za zagotavljanje
varstva pred požarom.
V poročilu za leto 2016 BVD Ravne ugotavlja, da se je
raven varnosti in zdravja v naši družbi občutno izboljšala,
predvsem zaradi dviga delovne discipline in rednih kontrolnih pregledov po proizvodnih halah. Posledično se je
bistveno zmanjšalo število poškodb v primerjavi s prejš-

njim letom: v letu 2015 smo v družbah Noži Ravne, Serpa
in Sistemska tehnika zabeležili kar 29 poškodb pri delu,
v letu 2016 pa v združeni družbi SIJ Ravne Systems 16.
V prihodnje bomo veliko pozornosti posvetili izboljšanju
delovnega okolja ter delovne in tehnološke discipline. Na
podlagi analiz vzrokov nezgod in nevarnih dogodkov bomo
sprejeli potrebne ukrepe. Seveda pa je v prvi vrsti še vedno
ključna odgovornost vsakega zaposlenega, da spoštuje
pravila varnega in zdravega dela. Le tako nam bo uspelo
doseči cilje, ki smo si jih zastavili na področju varnosti in
zdravja pri delu – nič nezgod pri delu in zmanjšanje odstotka bolniških odsotnosti.
monika.zvikart@metalravne.com,
polona.ahac@ravnesystems.com

usmerjeni h kupcu

îîPREDELAVA LESNE BIOMASE TUDI NAŠA PRIHODNOST
Predelava slabših vrst lesa v sekance (lesno
biomaso) je vedno bolj prisotna tudi v našem
okolju. Naši noži pa so vse pogosteje vgrajeni
tudi v najbolj prodajane stroje za sekanje lesa.
Tako smo postali glavni dobavitelj za Albach
Maschienenbau GmBH, trenutno najbolj
inovativnega in perspektivnega proizvajalca
strojev za predelavo lesne biomase.
Družbo Albach so leta 2006 na zgornjem Bavarskem v
Nemčiji ustanovili trije partnerji, ki imajo bogate izkušnje
na področju razvoja in izdelave poljedelske mehanizacije.
Večino polizdelkov jim zagotavljamo zunanji dobavitelji, za
razvoj in končno montažo pa skrbi 70 zaposlenih.
V družbi so najprej izdelali enostavni stroj za sekanje
vej in tanjših debel z imenom Silvator 2000, v katerem

uporabljajo tudi naše nože. Pred dvema letoma pa so razvili novi stroj, Diamant 2000, ki lahko seka debla debeline
tudi do 45 mm in v katerem so prav tako vgrajeni naši noži.
S kupcem, družbo Albach, prav v tem obdobju skupaj
razvijamo nove nože, ki bodo novi stroj naredili še bolj
produktiven. Poleg tega se dogovarjamo še za sodelovanje na drugih področjih, kot sta izdelava držal za nože in
celotnega rotorja.
Podobne nože, kot jih prodajamo Albachu, v naši družbi
izdelujemo tudi za druge proizvajalce in uporabnike strojev
za sekanje slabših vrst lesa. Med njimi so pri nas najbolj
poznani Jenz, Mus&Max in Eschelbeock, ki jih lahko vidite
tudi na naših cestah in gozdovih.

ALBACH MASCHIENENBAU GMBH
• SPLET: www.albach-machienenbau.de
• LETO NASTANKA PODJETJA: 2006
• LOKACIJA: Meinning, Langquid
• DEJAVNOST: razvoj in proizvodnja strojev
za sekanje lesa

drago.zuzel@ravnesystems.com

Mobilni sekirostroj Albach – Diamant 2000
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îîPRI NAS NI »BLEFA«!
Anton Poderžan, Darja
Senica, Anton Rožej,
Primož Gabrovec,
Branko Špalir, Darjan
Brodnik, Matic
Strmčnik in Blaž
Kontrec (na fotografiji
od leve proti desni)
ter Aleš Verdnik
in Matjaž Peršak
svoje delo opravljajo
zelo natančno in
odgovorno.

V okviru oddelka CAM in orodja delujejo tudi naši CNC-programerji, za katere lahko
rečemo, da imajo največ tehničnega znanja v podjetju. Tim sestavljajo pretežno fantje,
da pa so »ljudje«, je med njimi tudi dekle. Njihov odnos do dela najbolje opišejo
besede, kot so odgovornost, zanesljivost, natančnost in »brez blefa«. S svojim delom
spraviti neki kos kovine s papirja v življenje pač ni mačji kašelj.
CNC-programerji so tisti člen, brez katerega naše podjetje ne bi obstajalo. Njihovo delo zahteva veliko znanja, od matematike do cele kopice strojniških znanj. Izpod njihovih rok prihajajo črke, znaki
in številke, ki dajo izdelku obliko in končno vrednost.

Zavedamo se, da je pri našem delu poleg pravilne strategije, geometrije,
rezalnih parametrov in podobnega ključen poudarek na zagotavljanju
osnovne varnosti sodelavcev, ki delajo pri CNC-strojih. Zaradi naše
'napake' ali nenatančnosti lahko namreč pride tudi do poškodb pri delu.«

îîKAKO DELATI ŠE VARNEJE
IN BOLJ ZDRAVO?
Pogosto rečemo, da je zdravje naše največje bogastvo. Pa na res naredimo vse, kar lahko, da smo pri delu varni in ostanemo zdravi? Skrb za
to je v največji meri naša odgovornost, zato smo naše sodelavce prosili za priporočila, kako poskrbeti za še večjo varnost in zdravje pri delu.
JOŠKO GLAVICA, Kontrola kakovosti
»Vsem sodelavcem resnično priporočam dosledno uporabo zaščitne opreme ter si želim, da bi resno jemali
varnostna pravila in navodila. Med svojo prejšnjo zaposlitvijo sem namreč imel sodelavca, ki je zaradi neupoštevanja varnostnih pravil celo izgubil življenje.«

DORA HRIBERNIK, Strojegradnja
»Pomembno je, da si pri delu pazljiv in zbran, da si z glavo pri tem, kar delaš. Imam že 33 let delovne dobe, pa v
tem času na delovnem mestu nisem imela kakšne hujše
poškodbe – verjetno prav zato, ker menim, da lahko za
svojo varnost največ naredi vsak sam, in ker primerno poskrbim za svojo zaščito. Za moje varno delo je še posebno
pomembna dosledna uporaba zaščitnih rokavic in očal.

Ob vsej zahtevnosti svojega dela pa v prostem času potrebujejo zelo temeljit ter »aktiven« počitek za
prevetritev glave ter zbistritev misli. Vsak si pri tem pomaga na svoj način, zato med njimi najdete rekreativne tekače, planince, šahiste, glasbenike, poznavalce borilnih veščin in še bi lahko naštevali. Največ
elana ter motivacije za ponoven zagon pa seveda dobijo doma, v krogu svojih najbližjih.

META PIKALO, Laboratoriji
»Da vlaganje v varnost zaposlenih ni strošek, temveč
naložba, mora biti temelj vsakega uspešnega podjetja.
Poleg že veljavnih predpisov o varnosti in zdravju pri
delu pa lahko največ prispevamo sami. Torej – vsak
sodelavec naj na svojem delovnem mestu poskrbi, da
se bo počutil dobro in varno, kar bo posledično prineslo
manj poškodb in drugih bolezni.«

darjan.brodnik@ravnesystems.com, darja.senica@ravnesystems.com

polona.ahac@ravnesystems.com

3 dejstva o

razmišljam na glas

îî RUDIJU KRAJNCU, TEHNOLOGU S TORZIJSKIH VZMETI
Rudi Krajnc z veseljem in rad hodi v službo. Njegov delovni dan se začne že ob pol
šestih zjutraj. Po pregledu elektronske pošte in obveznosti, ki ga ta dan čakajo, gre
najprej do svojih sodelavcev in jih lepo pozdravi.
Z večino od njih dela že več kot 30 let,
zato jih zelo dobro pozna. Najbolj vesel je, če vidi, da so vsi zdravi in dobre
volje, saj potem ve, da bo delovni dan
uspešen. Dobri odnosi so zanj ključ
do uspeha, zato ga zelo moti, če opazi, da se sodelavci v drugih oddelkih
morda niti ne pozdravljajo med sabo.
Rudi je svojemu delu in sodelavcem tako predan, da je izdelal celo
znak za svoj oddelek z napisom »Torzijske vzmeti – Rudi«. Da boste vedeli, za kaj gre, če boste kje videli
nalepko ali pa majico s tem znakom.

1.
2.
3.

PRI SODELAVCIH NABOLJ CENI

»V prvi vrsti poštenje. Zelo veliko mi pomeni tudi to, da znajo moji
sodelavci delati pri več strojih in da so vedno pripravljeni pomagati.
Smo res dober tim, vedno držimo skupaj.«

HOBIJI, BREZ KATERIH SI NE PREDSTAVLJA ŽIVLJENJA

»Poleti vsekakor motociklizem, pozimi pa šah, ki ga igram že od
osnovne šole. Sem podpredsednik Šahovskega kluba Dravograd,
pripravljam turnirje in se jih tudi udeležujem.«

O NJEM MORDA NISTE VEDELI

»Zelo všeč so mi tatuji. Imam jih že pet. Na srcu imam na primer
portret svoje vnukinje, na roki pa tatu z imeni obeh svojih vnukov.«
polona.ahac@ravnesystems.com

îîRECIMO KAOSU NE IN REDU DA
Urejeno delovno okolje, za katerega smo odgovorni prav vsi sodelavci, je
osnovni pogoj za uspešno, učinkovito in varno delo. Enako velja za stroje, ki jih
morajo tako operaterji kot vzdrževalne ekipe redno vzdrževati, da bodo delovali
varno in da nas v nepričakovanem trenutku ne bodo pustili na cedilu.
Osebni zaščitni opremi vsekakor dajemo vse premalo pomena, neupoštevanje navodil in neuporaba zaščitne opreme pa v prvi vrsti škodujeta predvsem
posamezniku. Dokler ni poškodbe, se morda vse zdi lepo in prav. A dragi sodelavci – imejmo se radi, poskrbimo zase, upoštevajmo navodila in
delajmo v skladu z varnostnimi pravili. Zavedati se moramo,
da v okolju, kjer izvajamo naše delo, ne moremo zagotoviti
popolne varnosti, zato je ključno, da sami naredimo, kar
le lahko, da smo pri svojem delu varni in ostanemo zdravi.
Kaj nam torej manjka? Več osebne odgovornosti, večje
zavedanje, da je vse navedeno zelo pomemben del vsakega
delovnika. Za varnost in okolje namreč ne skrbimo zaradi
drugih, pač pa predvsem zaradi nas samih!

V neurejenem delovnem
okolju ne moremo delovati,
nismo produktivni,
izgubljamo čas in smo
hkrati izpostavljeni večji
nevarnosti za poškodbe.
Da pa naše delovno
okolje ni kaos, moramo
s samodisciplino in
odgovornostjo poskrbeti
predvsem sami.«
Zoran Zajamšek, direktor operacij

