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 Iz rubrike To smo mi:  
zaupniki za varnost in 
zdravje pri delu smo 
odprti za vprašanja, 
mnenja in predloge s 
področja varnosti in 
zdravja pri delu.

 î ZA DELAVSKI PRAZNIK SE DRUŽIMO V GRAJSKEM PARKU
Tudi letos vas vljudno vabimo 
na tradicionalno prvomajsko 
srečanje zaposlenih, ki ga 
pripravlja SKEI Konferenca 
družb SIJ Ravne. Dobimo se na 
lokaciji ZKŠTM ob Grajskem 
parku na Ravnah v torek, 1. 
maja, ob 12. uri. 

Slavnostna govornica letošnjega sre-
čanja bo predsednica SKEI Slovenije 
Lidija Jerkič. Zbrane bodo pozdravili 
župani koroških občin in predsednik 
SKEI Konference družb SIJ Ravne. V 
programu bodo sodelovali Pihalni or-
kester železarjev Ravne, pevki Maša 
Jakopič in Eva Boto ter ansambel Na-
veza. Brezplačne bone za hrano in 
pijačo bodo zaposleni dobili v svojih 
družbah. 

Vljudno vabljeni!

Boris Štriker, predsednik SKEI  
Konference družb SIJ Ravne 

Prihodki od prodaje metalurške dejavnosti v višini 756,1 
milijona evrov so za petino višji kot v letu 2016, kar je 
predvsem posledica višjih prodajnih cen proizvodov, ki 
sledijo ugodnim razmeram na trgih surovin za proizvodnjo 
jekla. Dosežen EBITDA je s 75,9 milijona evrov za 2 od-
stotni točki višji v primerjavi z letom 2016. EBITDA marža 
znaša 10,0 odstotka.

Z izvozom smo ustvarili za 651,4 milijona evrov pri-
hodkov od prodaje oziroma 86,2 odstotka celotne prodaje 
in smo peti največji slovenski izvoznik. Ključni tuji trgi os-
tajajo države Evropske unije, predvsem Nemčija in Italija. 

V vseh programih združene družbe SIJ Ravne Systems 
so prihodki od prodaje v letu 2017 znašali 40,9 milijona 

evrov, kar je dva odstotka več kot leto poprej, a bistveno 
manj, kot smo načrtovali. Poslovni izid iz poslovanja pred 
amortizacijo (EBITDA) je bil 3,8 milijona evrov, kar je prav 
tako manj od načrta. Čeprav smo ustvarili več prihodkov, 
so naši stroški, predvsem stroški dela, naraščali še hitreje. 

Letos načrtujemo ambiciozno 10-odstotno rast pri-
hodkov. Leto smo sicer začeli slabo, a cilji so še vedno 
dosegljivi. Naredili smo nekaj organizacijskih sprememb 
in od aprila dalje imamo dovolj naročil in vse pogoje, da 
rezultate dosežemo. Ali nam bo uspelo ali ne, pa je odvisno 
predvsem od nas samih. 

polona.ahac@ravnesystems.com

Skupina SIJ je objavila nerevidirane rezultate poslovanja za leto 2017. Poslovanje metalurške 
dejavnosti skupine je bilo stabilno in uspešno. Zaznamovale so ga ugodne zunanje okoliščine, saj 
sta se krepili globalna gospodarska rast in rast gospodarstva v državah evrskega območja.

 îMETALURŠKA DEJAVNOST:  
REZULTATI POSLOVANJA ZA LETO 2017

polona.ahac@ravnesystems.com; 
jana.grosar@ravnesystems.com

uporabljamo sodelavci naše družbe, 
od tega je 100 prenosnih.

RAČUNALNIKOV 266 

MAJA 
začenjamo novo sezono Jeklarskih pohodov. 

Ob 10. obletnici Telcerjeve smrti se bomo 
povzpeli na Uršljo goro. Pridružili se nam bodo 
člani ŠD SIJ. O podrobnostih pohoda vas bomo 

pravočasno obvestili z vabili na oglasnih deskah.

19. 

so slovenski delodajalci prijavili v 
letu 2017. V SIJ Ravne Systems smo v 
tem letu imeli 18 nezgod pri delu, dve 

nezgodi več kot leto poprej.

NEZGOD  
PRI DELU 9.766
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

z nami že ... marec 2018

10 let: Viljem Pečnik, Matic Podojstršek in Rudi Krajnc.

 î UPRAVA SKUPINE  
SIJ V POLNI SESTAVI

Skupino SIJ od začetka aprila vodi uprava, ki ji 
predseduje Andrey Zubitskiy, sestavljajo pa jo še 
trije člani, in sicer Tibor Šimonka, Igor Malevanov 
in Viacheslav Korchagin. 

Nadzorniki so se 9. aprila 2018 seznanili z odstopom člana 
uprave družbe SIJ d.d. Dmitrija Bochkareva in za polni man-
dat šestih let imenovali novega člana uprave Viacheslava 
Korchagina, ki je med letoma 2007 in 2014 že deloval v 
upravi družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ.

Upravo družbe SIJ d.d. tako ponovno sestavljajo štirje 
člani: poleg Viacheslava Korchagina še dosedanja člana 
uprave Tibor Šimonka in Igor Malevanov – vsi trije so že 
v preteklosti zasedali vodilna mesta v Skupini SIJ – ter 
predsednik uprave Andrey Zubitskiy.

anja.potocnik@sij.si

 î V LABORATORIJIH ŠIRIMO 
PODROČJE DELOVANJA

Certifikacijski organ Q Techna je Laboratorijem ko-
nec leta 2017 podelil naziv izobraževalnega centra 
za osebje za opravljanje neporušnih preiskav.

V okviru tečajev, ki jih izvajamo v SIJ Izobraževalnem cen-
tru na Ravnah, usposabljamo kontrolorje za ultrazvočno 
preiskavo, preiskavo z magnetnimi delci, penetrantsko in 
vizualno preiskavo.

V prvi polovici januarja letos smo izvedli prvi tečaj za 
ultrazvočno preiskavo, aprila pa smo nadaljevali s tečajem 
za vizualno kontrolo. Predavatelji so iz podjetij Skupine SIJ, 
iz SIJ Metala Ravne in SIJ Ravne Systems. Iz teh dveh družb 
so bili tokrat tudi tečajniki, v prihodnje pa bomo na uspo-
sabljanje povabili še druga podjetja iz celotne Slovenije. 

gabor.sekeres@ravnesystems.com

 î Z VARNOSTNO ISKRICO 
DO DODATNIH TOČK V 
KAMPANJI ZNAMO VARNO, 
ZMOREMO ZDRAVO

V okviru tekmovanja za najvarnejši obrat letos 
obrati zbirajo točke za vsak mesec, v katerem ne 
zabeležijo nezgode in v katerem obrat odda vsaj 
eno iskrico s področja varnosti in zdravja pri delu.

Zdaj se zato še bolj izplača napeti možgane, kako z majhno 
izboljšavo pri izvajanju določenih delovnih opravil ali pri 
urejenosti delovnega okolja preprečiti nezgode pri delu. Vsaj 
ena oddana iskrica bo za tisti mesec vašemu obratu prinesla 
10 dodatnih točk v tekmovanju, kar prav lahko odloči tudi o 
končnem zmagovalcu.

Iskrice za varnost in zdravje oddaj po ustaljeni poti, službi 
za inovativno dejavnost. Tako je nagrada lahko dvojna, saj 
lahko ena ideja dobi nagrado komisije za inovativne predloge 
in obenem poveča število točk obrata v tekmovanju. 

Bodi prvi, ki predlaga izboljšave in poskrbi za svo jo var-
nost in varnost svojih sodelavcev ter prispevaj k dobri uvr-
stitvi svoje ekipe. Točkovanje in mesečne rezul tate spremljaj 
na varnostni silhueti svojega obrata in na oglasnih deskah. 

katja.krumpak@sij.si

1. Posledica nezgod pri delu in bolezni v 
letu 2017 je 3,9 odstotka izgubljenih 
delovnih let v svetu oziroma 3,3 
odstotka delovnih let v EU, kar znaša 
2,68 milijarde oziroma 476 milijard 
evrov v denarju. 

2. Najbolj nevarno je prvo leto 
zaposlitve. V EU je pogostost nezgod 
pri delu med delavci, starimi od 18 do 
24 let, za več kot 40 odstotkov višja 
kot v drugih starostnih skupinah.

3. Neupoštevanje ukrepov za zaščito 
pred padci z višine je po podatkih 
Evropske agencije za varnost in 
zdravje med top 10 kršitvami s 
področja varnosti na prvem mestu, 
na devetem pa je neustrezno 
izobraževanje delavcev o zaščitnih 
ukrepih pri delu na višini. 

4. Vsak vložen evro v promocijo zdravja 
na delovnem mestu se povrne z 2,4–
4,8 evra, pravijo podatki Evropske 
agencije za varnost in zdravje pri 
delu. Od decembra 2011 mora 
delodajalec po zakonu zagotoviti 
varnost in zdravje delavcev pri delu 
ter načrtovati in izvajati promocijo 
zdravja na delovnem mestu. 

5. Revija Delo in varnost je edina 
strokovna revija s področja varnosti 
in zdravja pri delu v Sloveniji in izhaja 
že od leta 1955.

6. Recite NE alkoholu na delovnem 
mestu. Med 8 in 14 odstotki 
zaposlenih je odvisnih od alkohola. 
Uživanje alkohola ali drog na delu 
naredi največ materialne škode. 
Takšni delavci so odgovorni za slabo 
kakovost izdelkov, nizko storilnost, 
nesreče z materialno škodo, 
poškodbe pri delu, nesporazume in 
prepire ter še vrsto drugih motenj. 

polona.ahac@ravnesystems.com;  
katja.krumpak@sij.si

Varnost in zdravje pri delu sta glavna tema 
tega meseca. A ker je zdravje neprecenljivo in 
samo »eno«, bi bilo prav, da nanj mislimo vsak 
dan. Zbrali smo nekaj podatkov, ki vas bodo 
spodbudili, da boste še bolj pazili nase in na 
sodelavce.

 î VREDNO JE MISLITI NA 
VARNOST IN ZDRAVJE

 î PROIZVODNJA V MARCU
Skupna realizacija v marcu znaša 91,9 odstotka. 
Načrtovanih ciljev nismo presegli v nobenem 
profitnem centru.

V marcu smo se ukvarjali z naslednjimi težavami:
• pomanjkanjem kapacitet in operaterjev na rezkanju 

(PC Strojegradnja in PC Valji) ter nezadostnimi kapaci-
tetami na rezkanju (PC Valji),

• prevelikim deležem neuspele proizvodnje.

Realizirali smo:
• Dobavili smo stružno-rezkalno enoto v PC Valji 

(PUMA800XYL).
• Izvedli smo izobraževanje v PC Noži (načrtna doku-

mentacija – tehnični del, brušenje, rezkanje).
• Ponovno smo združili vse proizvodno-tehnične enote 

pod eno okrilje (ni več dveh divizij).
• Postavili smo temelje enotnega planiranja (en plan).

V naslednjih mesecih bo poudarek na:
• izvedbi nadaljnjih korakov metode 5S, 
• projektu Delo na dveh oziroma več strojih,
• rednem knjiženju operacij v informacijski sistem 

Sytline, kar bo prineslo točne podatke o kapacitetah 
proizvodnje in na koncu tudi točen plan,

• dvigu pravočasnosti odprem in proizvodne realizacije,
• optimizaciji procesov in uskladitvi nove organizacije,
• dvigu kakovosti,
• nenehnem izobraževanju (lastna šola v okviru  

SIJ Izobraževalnega centra),
• dvigu urejenosti, discipline in odnosa do dela in 

podjetja.

zoran.zajamsek@ravnesystems.com 

Noži
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Realizacija po profitnih centrih (PC) za marec 2018

Pregled notranjosti ventila z videoskopom.
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vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

 î VPLIV STARANJA DELAVCEV NA VARNOST IN ZDRAVJE
Starejši delavci tvorijo vse večji delež zaposle-
nih. Ker ljudje delajo dlje, upravljanje varnosti in 
zdravja pri delu za starajočo se delovno silo posta-
ja prednostna naloga.

Z izzivi starajočega se prebivalstva se tako kot vsa Evro-
pa sooča tudi Slovenija. Januarja je bilo v Sloveniji več kot 
854.400 delovno aktivnih oseb, od tega 121 tisoč starih 55 
ali več let, kar pomeni 14,5 odstotka delovno aktivnih ljudi. 
Pomanjkanje delovne sile, staranje delovno sposobnega 
prebivalstva in poviševanje upokojitvene starosti prinašajo 
velike izzive za področje varnosti in zdravja pri delu. Po-
membna je pravočasna priprava na staranje delovne sile, da 
delavci lahko ostanejo dlje aktivni in da ima družba koristi 

od njihovih sposobnosti. Pri ovirah za zaposlovanje starejših 
se pogosto omenjajo manjša sposobnost, še posebno za 
fizično in psihično naporno delo, manjša pripravljenost za 
vključevanje v programe usposabljanja in izobraževanja, 
premalo mobilnosti in prožnosti, po drugi strani pa višja 
odsotnost z dela in več zdravstvenih omejitev.

Ali ste vedeli?
Skoraj 20 odstotkov delavcev, starejših od 50 let, ne ver-
jame, da bodo lahko opravljali enako delo pri starosti 60 
let. A staranje ne pomeni nujno degeneracije in nazado-
vanja. Pomeni pa spremembe, tako pozitivne kot nega-
tivne. Fizične sposobnosti z leti res upadejo, kognitivne 
sposobnosti, kot so inteligenca, znanje, jezik in reševanje 

kompleksnih problemov, pa se predvidoma povečujejo do 
60. leta. Če različne naloge razdelimo med različne sta-
rostne skupine glede na njihove zmožnosti in spretnosti, 
lahko s tem preprečimo izločitev starejših delavcev iz 
delovnega procesa.

K boljšemu zdravju in delovni aktivnosti prebivalstva 
bistveno pripomore tudi promocija zdravja na delovnem 
mestu, ki mora biti več kot le izpolnjevanje zakonskih 
zahtev glede varnosti in zdravja. Delodajalec mora dejav-
no pomagati svojim zaposlenim pri izboljšanju splošnega 
zdravja in dobrega počutja ter s tem poskrbeti, da delavec 
ostane dlje časa delovno aktiven.

miran.praznik@bvd-ravne.si

akreditiranih postopkov se 
izvaja na ULM-u.

sodelavci so usposobljeni za  
delo z ULM-om.
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kalibracij je bilo izvedenih v 
zadnjih 30 letih na ULM-u.35.000

Star univerzalni dolžinski merilni stroj (ULM) je po tridesetih le-
tih dočakal »pokoj«. Investicijski projekt novega stroja se je za-
čel avgusta 2017 in bo uspešno zaključen v začetku maja 2018. 

Po skoraj tridesetih letih izvajanja ka-
libracij na starem univerzalnem dol-
žinskem merilnem stroju ni bilo več 
mogoče doseči ponovljivih merilnih re-
zultatov, ki bi omogočali merilno nego-
tovost, kot jo od nas zahteva industrija. 

Za zagotovitev zahtevane meril-
ne negotovosti smo morali na starem 
stroju kalibracijo ponoviti večkrat, da 
smo lahko zaupali rezultatom. Zaradi 
ponavljanja meritev in posledično po-
večane delovne obremenitve je ta se-

gment ustvaril ozko grlo, ki je podaljševalo čakalne dobe naših strank. 
Čas, ko merila v Laboratorijih čakajo na kalibracijo, moramo skrajšati 

tudi zato, ker želimo pridobiti in obdržati zahtevnejše stranke na avstrij-
skem tržišču. V zadnjem letu smo na primer že podpisali dolgoročno po-
godbo o izvajanju kalibracij s podjetjem Mahle Filtersysteme Austria GmbH. 

Star dolžinski merilni stroj pa še ni čisto odslužil svojemu namenu – 
namenjen bo usposabljanjem in manj zahtevnim kalibracijam.

tadeja.primozic@ravnesystems.com 

 î NOVA PRIDOBITEV LABORATORIJEV

METALNA SRM D.O.O.

• SPLET: www.metalna-srm.si
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1995
• LOKACIJA: Maribor
• DEJAVNOST: proizvodnja dvigalnih in  

transportnih naprav

Mostni žerjav v SIJ Metalu Ravne. 

Sestavni del mostnih dvigal, ki jih izdeluje podjetje 
Metalna SRM, so pri nas kaljena tekalna kolesa. 

Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1995, je sprva ponujalo 
le servise žerjavov, izdelanih v nekdanji Metalni. Nadaljevali 
so s posodabljanjem obstoječih žerjavov, vgradnjo sodob-
nih komponent in pripravo novih projektov. Leta 2000 so 
dejavnost razširili na proizvodnjo novih mostnih in portal-
nih žerjavov in izdelavo različnih jeklenih konstrukcij ter 
strojnih delov (reduktorjev, vrvenic, tekalnih koles, livnih 
ponvic, transporterjev …). 

Podjetje ima danes 60 zaposlenih. Sedež družbe je v 
Mariboru, kjer so tudi proizvodne hale za strojno obdelavo, 
izvajanje konstrukcijskega dela in neporušnih preiskav ter 
delavniške montaže oziroma za sestavo naročene opreme 
in komponent, reduktorjev in žerjavov. 

V SIJ Ravne Systems za Metalno SRM že vrsto let izva-
jamo toplotno obdelavo (poboljšanje in površinsko kaljenje 
tečine) tekalnih koles, ki so sestavni del mostnih dvigal in 
omogočajo vožnjo žerjava. 

Dvigala, proizvedena v Metalni SRM, obratujejo v pod-
jetjih Voestalpine, Böhler Edelstahl, Hidroelektrarna Dra-
vograd DEM, Merkur Naklo, Kovintrade in še kje pa tudi v 
SIJ-evih družbah SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne.

Družba je certificirana s številnimi certifikati in spriče-
vali. Z njo odlično sodelujemo. Tako kot mi tudi v Metalni 
stremijo k nenehnemu razvoju, pridobivanju novih znanj 
in izkušenj, krepitvi ugleda in položaja na trgu, povečeva-
nju zadovoljstva kupcev in skrbi za motivacijo zaposlenih.

irena.vidovsic@ravnesystems.com

 î NAŠE ZNANJE TUDI V MOSTNIH DVIGALIH

Mednarodna organizacija dela je 28. 
april razglasila za svetovni dan varnosti 
in zdravja pri delu, ki ga od leta 2014 
zaznamujemo tudi v jeklarstvu. V 
mesecu varnosti in zdravja v Skupini SIJ 
začenjamo že tretjo kampanjo Znamo 
varno, zmoremo zdravo.

Naš cilj ostaja isti: s spoštovanjem vseh pra-
vil varnosti pri delu, s stalnimi izboljšavami in 
z odgovornostjo vsakega posameznika želimo 
preprečiti vsako nezgodo pri delu. Ker je vsa-
ka preveč. 

S spoštovanjem pravil moramo najprej paziti 
vsak sam nase, vsak med nami pa tudi na so-
delavce. Zato naj bo vsakdo tisti prvi, ki ve, da 
se izplača biti pazljiv in pozoren na potencialne 
nevarnosti. Z dobrim zgledom sodelavcem, iz-
menjavo dobrih praks znotraj ekip in med druž-
bami, iskricami za varnost ter predlogi svojemu 
delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri 
delu lahko vsak prispeva k izboljšanju varnosti 
na delovnem mestu.

Na prenovljenih silhuetah boste letos v tek-
movanju za najvarnejši obrat lahko spremljali 
točke za:
• mesece brez nezgode,
• mesece, v katerih je obrat prispeval vsaj 

eno varnostno iskrico.

Skozi intervjuje s sodelavci z različnih podro-
čij in družb bomo spoznali, kaj so storili ali delajo 
vsak dan na področju varnosti kot prvi, in so nam 
vsem lahko svetel vzor. Vodje pa bodo prejemali 
koristne informacije in si izmenjali izkušnje tudi 
v mesečnem e-novičniku.

katja.krumpak@sij.si

 î ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

BODIPRVI,
KO GRE ZA VARNOST,

KI PAZI NASE IN NA SODELAVCE.

Preglej opremo vsak delovni dan.
Uporabi jo vsak delovni dan. Bodi varen vse življenje!

točk na mesec 
prinese vsaj ena 
varnostna iskrica.10

0 nezgod je naš cilj!

Nov univerzalni dolžinski merilni 
stroj bo svojo »službo« nastopil 
maja letos.



to smo mi anketa

razmišljam na glas 
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Petra Prikeržnik, vodja Kadrov

Naj nihče ne bo slabe 
volje zaradi svojega 
sodelavca ali nadrejenega, 
češ da mu spet ukazuje 
glede nošenja osebne 
varovalne opreme. Naj to 
vzame za dobro – da še 
nekoga drugega skrbi za 
njegovo zdravje, življenje.

Mednarodna organizacija dela (MOD) je leta 2003 razglasila 28. april za svetovni 
dan varnosti in zdravja pri delu, s katerim je želela poudariti pomen prepreče-
vanja nezgod in bolezni. Seveda zgolj določitev svetovnega dneva varnosti in 
zdravja pri delu ni dovolj. Pomembno je, da se kot posamezniki zavedamo, da 
smo v prvi vrsti mi tisti, ki moramo biti odgovorni za svojo varnost in za var-
nost svojih sodelavcev. 

V letu 2017 smo imeli 18 delovnih nezgod, kar je več kot leto prej, ko jih je 
bilo skupno 16. Seveda si vsi želimo, da bi bila ta številka čim manjša oziroma 
da bi bila nič. Dejstvo pa je, da smo najpogosteje prav mi sami 
svoje »(ne)sreče kovač«. Še vedno je namreč največ po-
škodb na delu zaradi neuporabe osebne varovalne opre-
me oziroma zaradi neupoštevanja navodil za varno delo.

Trenutek nam lahko spremeni življenje in nikoli več 
ne moremo prevrteti časa nazaj. Postavimo zato sebe 
na prvo mesto in se zavedajmo svoje odgovornosti. 
Nesreča namreč nikoli ne počiva.

 î OBIČAJNO SMO SAMI  
SVOJE (NE)SREČE K0VAČ

andreja.hanzekovic@ravnesystems.com

Naš cilj je, da skupaj z vsemi zaposlenimi v podjetju vzdržujemo zdrav 
življenjski slog, ohranjamo zdravje in delovno kondicijo ter dvigujemo 
motivacijo in izboljšujemo kakovost dela.«

Sodelavci so nas marca za obdobje štirih let izvolili za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri 
delu (VZD). Sodelavci boste lahko tudi preko nas uveljavljali svoj interes do varnega in zdravega 
dela. Kot zaupniki bomo sodelovali pri obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo omenjeno področje. 
Naša pravica je, da zahtevamo sprejetje ustreznih ukrepov ter pripravljamo predloge za odpravo in 
zmanjšanje tveganj. Zato je pomembno, da nas zaposleni poznate in se zavedate, da se lahko tudi 
v primeru, ko se sami morda ne želite izpostaviti, obrnete na nas. 

In kaj imamo skupnega? Poznavanje sistema delovanja našega podjetja ter področja varnosti in 
zdravja pri delu je osnovni pogoj za naše uspešno delo. Kar pa je najpomembneje – z zaposlenimi 
oziroma delovnim okoljem, ki ga kot zaupniki zastopamo, moramo imeti zaupanja vredne odnose.

Danilo Toplak, 
Damjan Paradiž, 
Andreja Hanžekovič in 
Davorin Rataj smo kot 
štiriperesna deteljica 
– ona je talisman za 
srečo, mi smo talisman 
za zdravje in varnost.

 î DOBRO ZDRAVJE PRIHAJA IZ GLAVE
Delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu se s tem rekom, ki v originalu zveni »A 
capite bona valetudo«, ne samo popolnoma strinjamo, ampak to modrost tudi živimo 
in jo prenašamo na svoje sodelavce.

polona.ahac@ravnesystems.com

O NJEM MORDA ŠE NE VESTE
»Razen sodelavcev nekdanje Sistemske tehnike večina ne ve, 
da smo pred združitvijo v SIJ Ravne Systems pet let imeli svojo 
industrijsko gasilsko enoto, katere poveljnik sem bil.«

NASLOV KNJIGE O NJEGOVEM ŽIVLJENJU
»Preprost človek s pridihom starih časov.«

ZAČETKA DELOVNEGA DNE SI NE PREDSTAVLJA BREZ
»Preverjanja elektronske pošte, po kateri  
dobivam tudi naloge za svoje delo.«

Skrb za »rdečega petelina« pa Karola 
spremlja tudi v zasebnem življenju. Že 
45 let je prostovoljni gasilec, in to je del 
njegovega življenja. Gasilstva ne jemlje 
kot hobi, ampak ga čuti kot osebno od-
govornost. Na gasilski olimpijadi je s tek-
movalno desetino ravenskih gasilcev kot 
del slovenske reprezentance leta 1997 na 
Danskem osvojil celo zlato odličje. Karol je 
preprost in zanesljiv, pri svojih sodelavcih 
pa najbolj ceni poštenost ter razsodnost 
in umirjenost, tudi v morebitnih kritičnih 
situacijah. Svoje delo opravlja odgovor-
no in pravočasno. Če zahtevo prejme na 
koncu delovnega dne, svoj delovnik po 
potrebi »potegne« tudi v pozno popoldne.

3 dejstva o
 î KAROLU KOTNIKU, KONSTRUKTORJU

Karol se pri svojem delu ukvarja z obdelavo in dostavo konstrukcijske dokumentacije do 
oddelkov in služb naše družbe. Odgovoren je tudi za požarno varnost in skupaj z BVD-
-jem skrbi za urejenost tega področja v naši družbi. S tem bistveno prispeva k zmanjša-
nju možnosti za nastanek požara in posledično morebitne večje škode ali poškodb.

MARKO SMOLAK, Kontrola
»Ko pridem na delovno mesto, vedno najprej oblečem 
osebno varovalno opremo (zaščitni plašč, čevlje …). 
Za varnost sodelavcev in sodelavk poskrbim s pravilno 
uporabo delovne opreme in sredstev za delo, vključno 
z varnostnimi napravami, in jih pri tem ne ogrožam.«

polona.ahac@ravnesystems.com 

MIRKO OVČAR, Laboratoriji
»Zaradi specifičnega dela, ki ga imam (zaradi sevanja), 
je treba najprej preveriti stanje izotopov. Ali so zaklenje-
ni? Ali je možnost kakšnega sevanja v okolico? Menim, 
da je za varnost pred sevanjem v našem laboratoriju 
dobro poskrbljeno. Vseeno pa ekspozicije nastavljamo 
v tej smeri, da je čim manj sevanja v prostore, kjer se s 
sodelavci zadržujemo.« 

MARKO LEDINEK, Toplotna obdelava v hali C
»Ko pridem v službo, se najprej preoblečem v delovno 
obleko ter zaščitne čevlje, nadenem si zaščitna očala. 
V primeru okvar na agregatih in pečeh takoj opozorim 
nadrejenega in pa seveda sodelavce. Vsakemu sode-
lavcu vedno povem, da če se ne bo pazil sam, ga ne bo 
nihče drug. Največ za svojo varnost lahko narediš sam.«

Delo v jeklarski industriji je bilo dolga leta nevarno, nezgode so bile 
neizogibne. Danes se zavedamo, da lahko sodobna in tehnološko 
napredna industrija deluje varno in brez nezgod. Za doseganje 
tega cilja pa je v prvi vrsti odgovoren vsak od nas – z doslednim 
upoštevanjem navodil za varno delo in uporabo ustreznih zaščitnih 
sredstev. Kaj pa vi naredite za svojo varnost in varnost sodelavcev?

 î KAJ PA VI NAJPREJ  
NAREDITE ZA VARNOST? 


