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îîV PRIČAKOVANJU PRAZNIKA DELAVCEV
Tradicionalno se bomo 1. maja ob 12.
uri zbrali pod Uršljo goro pri Ivarčkem
jezeru na srečanju ob prazniku dela.

poškodb pri delu manj
smo zabeležili v prvem četrtletju leta 2016,
kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 12.

26

zaposlenih

je v prvem četrtletju leta 2016 obiskalo
ambulanto prve pomoči. V letu 2015 smo
našteli 45 obiskov.

175

ZAŠČITNIH OČAL

smo nabavili v letu 2015. Naj se na njih ne
nabira prah zaradi neuporabe, temveč naj
vam služijo kot zaščita pred hitrimi delci, ki
lahko trajno poškodujejo vaš vid.
jana.grosar@ravne.com

Tudi letos sindikat SKEI pripravlja prireditev ob prazniku dela ob
Ivarčkem jezeru. Mežiški možnarji bodo v čast prazniku zapeli
salvo, za nežnejše tone, prijetno boleče noge in dobro vzdušje pa
bosta poskrbela ansambla TIM kvintet in Veritas. Ob tej priložnosti
nas bo nagovorila tudi Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino in socialne zadeve.
S polnimi usti bomo tudi tokrat lahko govorili, saj bo za jedačo
in pijačo dobro poskrbljeno. Brezplačne bloke (1 x hrana in 1 x pi-

jača) bomo zaposleni v Ravne Systems dobili na lokacijah podjetja,
mogoče pa jih bo tudi kupiti na dan prireditve pri Ivarčkem jezeru.
Torej, »kar lahko storimo danes, ne odlašajmo na jutri«, in
postorimo vse, da se vidimo 1. maja na praznovanju pri Ivarčkem
jezeru. Vljudno vabljeni v čim večjem številu! 
andrej.brumen@ravne.com

îîPREDSTAVNIKI RAUTE CORPORATION NA OBISKU

Obiskal nas je dolgoletni kupec in največji proizvajalec opreme za proizvodnjo vezanih in LVL-plošč.
Preberite, zakaj.
Predstavniki družbe, ki je prva v razvoju visoko produktivnih linij
za luščenje furnirja, so se seznanili z novo organizacijo Ravne
Systems, peljali pa smo jih tudi na ogled proizvodnje, posebno
navdušenje pa so pokazali nad našimi laboratoriji.

Namen obiska je sicer bil skupaj poiskati možnosti za razširitev
našega sodelovanja. Prvotno smo s kupcem namreč sodelovali
predvsem kot dobavitelj nožev, sčasoma pa prehajamo na skupni
razvoj novih izdelkov, ki jih vgrajujejo v svojo opremo. Kupec je
pohvalil naša prizadevanja za izboljšanje pravočasnosti dobav,
saj smo januarja kar 93 odstotkov dobav opravili v roku, kar je res
dobro, saj smo presegli naš cilj, to je 85 odstotkov.
S predstavniki Raute Corporation trenutno intenzivno razvijamo kakovosten nož za luščenje mehkega lesa, kot sta smreka
in bor. Za testiranje smo pripravili tri kakovostno različne nože.
Za dodatno izboljšanje našega sodelovanja pa smo se dogovorili
še za pripravo kratkih navodil za prodajo naših nožev, ki bi jih na
kratkem seminarju predstavili njihovim prodajnikom in serviserjem,
predvideli pa smo tudi obisk našega tehničnega osebja v podjetju
Raute Nastola, da bi kupca še bolje seznanili s praktično uporabo
naših izdelkov. Izdelali pa bi tudi referenčno listo kupcev, da si oboji
razširimo seznam le-teh. S tem kupcem se nam vsekakor dobro
sodelovanje obeta tudi v prihodnosti. 
drago.zuzel@ravne.com
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kadrovska obvestila

za vsak dan

îîKADROVSKA GIBANJA
Naloge vodenja proizvodnje v Ravne Systems
prevzema glavni direktor Peter Čas.
Vodenje bo prevzel zaradi spremembe v organizacijski strukturi
družbe in s tem sporazumnega razhoda z dosedanjima direktorjema
v proizvodnji, Matjažem Planinškom in Srečkom Steblovnikom. Pri
tem mu bodo operativno pomagali:
• Blaž Černevšek, vodja proizvodnje Noži,
• novi sodelavec Gorazd Izak, vodja proizvodnje Strojegradnja in mehanska obdelava,

•

Danilo Viderman, vodja proizvodnje Vzdrževanje
in storitve,
• Samo Gerkšič, vodja proizvodnje Toplotna obdelava,
• Irena Bezjak, vodja logistike,
• Bojan Leš, vodja tehnologije,
• Darijan Brodnik, vodja CAM in orodne službe, ter
• Mitja Laure, vodja investicij.
Do nadaljnjega bodo vsi zgoraj našteti poročali neposredno
glavnemu direktorju Ravne Systems. 

îîPOMLADANSKO ČIŠČENJE:
UREDITE SI PISARNO!
Ste pomislili, da bi letošnjo pomlad očistili svoj
delovni prostor? Predstavljamo vam nekaj
nasvetov, ki vam bodo pomagali, da se boste v
njem počutili kar najbolje.

petra.svensek@ravne.com

îîRAZPIS: 18 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
Za razvoj nove generacije sodelavcev
spodbujamo vpis mladih v tehnične usmeritve
in objavljamo razpis za kadrovske štipendije.

V Ravne Systems smo razpisali 18 štipendij za šolsko leto
2016/2017, in sicer za srednje poklicno oziroma tehnično
izobraževanje:
• 2 × metalurg,
• 2 × oblikovalec kovin,
• 4 × strojni tehnik,
• 5 × metalurški tehnik.
Za univerzitetni program I. in II. stopnje pa razpisujemo:
• 2 × inženirstvo materialov,
• 2 × proizvodno strojništvo,
• 1 × fizika kondenzirane snovi ali tehnična fizika in
fotonika.
Vloge za štipendijo bomo sprejemali v poletnih mesecih, julija, avgusta in septembra, kandidate pa bomo o izbiri obvestili
do 31. 10. 2016. Prednost bodo imeli kandidati višjih letnikov.
Izbranim štipendistom nudimo:
• stimulativno štipendijo v času izobraževanja,
• možnost opravljanja strokovne prakse,
• zaposlitev po končanem izobraževanju.
Podrobnejše informacije poiščite na plakatih, ki smo jih namestili po družbi, z veseljem pa vam bomo informacije predali
tudi v kadrovski službi. 

Vsakdo lahko poskrbi, da bo njegovo počutje na delovnem
mestu čim lepše. Gre za na videz majhne, preproste in lahko
uresničljive korake, s katerimi boste poskrbeli, da boste tudi
v službi mirnejši, zadovoljnejši in učinkovitejši.
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petra.svensek@ravne.com
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îîSKUPINA SIJ: 5. NAJVEČJI SLOVENSKI IZVOZNIK
Časopisna hiša Delo je objavila lestvo največjih
slovenskih izvozno naravnanih podjetij v letu 2014.
Skupina SIJ se je z nekaj več kot 610 milijoni evrov, kar je 86 %
deležem v prodaji, uvrstila na peto mesto. SIJ je največ izdelkov
izvozil v Evropsko unijo (486 milijonov evrov), na tretje trge je skupina izvozila nekaj več kot 104 milijone evrov, najmanj pa na trge
nekdanje skupne države (19 milijonov evrov).
Na Delovo lestvico se je sicer na vrh uvrstila novomeška Krka,
ki je lani izvozila za 1,1 milijardo evrov, z dobro milijardo evrov izvoza ji sledi Gorenje, Lek pa je izvozil za 982 milijonov evrov blaga.
Na lestvico je časopisna hiša skupaj uvrstila 129 podjetij z
ustvarjenim izvozom nad 1,3 milijona evrov, ki so posredovala
podatke. Največji izvozniki leta 2014 so ob koncu leta zaposlovali
77.291 delavcev. Večina jih bo tudi na novo zaposlovala in med
njimi so tudi družbe v skupini SIJ.
sara.wagner@sij.si
vir: delo.si

Zap.
številka

Podjetje /
skupina

Delež izvoza v
prodaji (v %)

Izvoz
(mio. €)

1

Skupina Krka

93

1.113.585

2

Skupina Gorenje

85

1.063.153

3

Skupina Lek

96

982.003

4

Revoz, d. d. in
Renault sas SI**

99

837.165

5

Skupina SIJ

86

610.308

6

Skupina Impol

95

464.013

7

Koncern Kolektor

84

274.657

8

BSH hišni
aparati, d. o. o.

91

245.658

9

Julon, d. o. o.

97

227.777

10

Skupina Hidria

89

220.000

10 največjih slovenskih izvoznikov leta 2014.

z nami že ... marec 2016

îî20 let:
Egidij Hudrap

Iskreno čestitamo!

4
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OCENITE TRENUTNO STANJE
Kaj sporoča vaš delovni prostor? Je
urejen in najdete vse, kar iščete?
Vzemite si čas in ocenite, kaj je treba
spremeniti, preurediti in pospraviti.
Za to ne potrebujete veliko časa,
lahko pa vam prinese povsem
drugačno energijo.
SO VSA PISALA,
KI JIH IMATE, UPORABNA?
Vzemite list papirja in preizkusite
vsa pisala, ki jih imate na mizi in v
predalu. Verjetno boste ugotovili, da
jih kar nekaj med njimi že dolgo ne
piše več.
PREDMETE SI UREDI
PO POGOSTOSTI UPORABE
So predmeti, ki jih uporabljate
pri svojem delu, na dosegu roke?
Razvrstite jih glede na to, ali jih
uporabljate dnevno, tedensko ali pa
le redko, in jih smiselno postavite
na mizo in v predale. Znebite se
odvečnih stvari.
POSKRBITE TUDI ZASE
Za spočite oči upoštevajte pravilo
20-20-20: vsakih 20 minut pogled
za 20 sekund usmerite v nekaj, kar
je oddaljeno približno 20 korakov.
Vaša hrbtenica pa bo vesela, če boste
za spremembo med telefonskim
pogovorom stali ali hodili. 
MANJ NAVLAKE, MANJ MOTENJ
Pomlad je pred vrati – spustite jo v
svoj delovni prostor in prinesla vam
bo novo, svežo energijo. Organizirajte
se in očistite delovni prostor, saj manj
navlake pomeni manj motenj in tako
večjo delovno učinkovitost. 
ana.epsek@ravne.com

vrstice za varnost in zdravje

vlagamo

îîZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO!
To je slogan, pod katerim letos
v skupini SIJ prvič organiziramo
kampanjo o varnosti in zdravju pri
delu. Ker verjamemo, da skupaj
lahko dokažemo, da znamo in
zmoremo – delati varno in živeti
zdravo. Pridružite se!
Zapisati slogan kampanje je preprosto. Delati
in živeti ga vsak dan v letu pa je za vse nas
velik izziv. V okviru kampanje zato pripravljamo številne aktivnosti, s katerimi bomo Ravne
Systems in sodelavci skupaj lahko zasledovali
ambiciozna cilja, ki smo si ju zastavili: približati
se številu 0 nezgod pri delu (lani jih je bilo 29),
hkrati pa želimo povečati skrb za naše zdravje
in dobro počutje in ne preseči 5,5-odstotne
stopnje bolniškega staleža. Tako bomo v vseh
proizvodnih halah namestili posebne makete,
s katerimi bomo redno, vsak mesec spremljali
naša cilja. In to še ni vse! Podelili bomo nagrado: dobila jo bo ekipa oziroma družba, ki
sodeluje v kampanji in se bo najbolj približala
svojima ciljema.
In ker vemo, da znamo delati varno in zmoremo delati zdravo, k sodelovanju vabimo tebe!
Ja, tebe in tebe in tebe. Vse sodelavce Ravne
Systems, ker le skupaj lahko poskrbimo, da
bomo delali varno, se dobro počutili in ohranjali naše zdravje, ob tem pa pobrali še kakšno
nagrado.
O vseh aktivnostih vas bomo obveščali s
plakati in informacijami na oglasnih deskah. 

îîDA NE ZAŠČITIMO OČI, IZGOVORA NI!

NAŠA CILJA v LETU 2016

0
5,5

Ali veste, da bi lahko 90 odstotkov poškodb preprečili samo
z ustrezno zaščito oči? V družbi smo zato lani zagotovili 175
različnih vrst zaščitnih očal. A če jih ne bomo nosili, nas tudi
zaščititi ne morejo.

nezgod pri delu – cilju se
želimo čim bolj približati.
odstotka je stopnja bolniškega
staleža, ki jo želimo doseči v
letu 2016.

Zaščitna očala uporabljajmo redno, saj oči
spadajo med najbolj občutljive dele našega
telesa. Uporabljamo jih pri vseh delih, kjer
obstaja nevarnost poškodb zaradi fizikalnih
ali kemičnih vplivov.
Sodobna zaščitna očala odlikuje najvišji
optični razred, trpežni in priročni premazi
pa preprečijo rosenje in jih naredijo odporne
proti praskam. Vsi izdelki, ki jih uporabljamo v Ravne Systems, so odobreni za uporabo v skladu s standardom EN 166 in imajo
oznako CE ter omogočajo zaščito pred vrsto
nevarnosti, kot so ultravijolična svetloba, infrardeča svetloba, udarci in brizgi tekočin.
Zaščitna očala kombinirajmo z opremo za zaščito dihal in sluha, pomembno pa je,
da so skladna z drugo osebno varovalno opremo – so še udobna in se nam prilegajo. 
sara.wagner@sij.si

POŠKODBE OČI V ŠTEVILKAH

70 %
27 %
3%

sara.wagner@sij.si

poškodb nastane zaradi stika oči z
ostrim delovnim predmetom ali opremo.
poškodb nastane zaradi
vpliva kemikalij.
poškodb nastane zaradi
drugih vzrokov.

trendi v jeklarstvu

îîNAJUSPEŠNEJŠI DELAJO VARNO
Najuspešnejša kovinskopredelovalna podjetja
zagotavljajo tudi najbolj varne delovne pogoje.
Povezava med uspešnostjo poslovanja in
varnostjo pri delu je namreč močno soodvisna.
Dolžnost vsakogar izmed nas je, da delo opravi varno. Ne zaradi
podjetja, ampak zaradi svojega zdravja! Podatki preteklih let dokazujejo, da se to da, saj se število poškodb pri delu na globalni ravni
zmanjšuje. Podjetja si vse bolj prizadevajo, da bi njihovi zaposleni
delali varno in ohranjali svoje zdravje.
Eden izmed glavnih kazalnikov posledic nezgod pri delu so izgubljeni dnevi, ko so delavci zaradi poškodb odsotni z dela. Trend
izgubljenih dni v 139 podjetjih po svetu, ki so sodelovala v raziskavi

Svetovnega združenja jeklarjev, kaže na padec. V zadnjih enajstih
letih se je v jeklarski industriji število izgubljenih dni v povprečju
znižalo za 71 odstotkov.
V Sloveniji je število lažjih in težjih nezgod v zadnjih letih rahlo
upadalo. Število nesreč s smrtnim izidom pa se je v zadnjih osmih
letih znižalo za 27 odstotkov. V letu 2015 je bilo zaradi poškodb
z delovnega mesta več kot štiri koledarske dni odsotnih 11.505
delavcev. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 21.
Ker tudi mi želimo poslovati uspešno, moramo zavihati rokave
in se odpraviti jasno proti cilju nič (0) nezgod pri delu. Začenjamo že zdaj, ko v skupini SIJ prvič zaznamujemo mesec varnosti
in zdravja pri delu, s ciljem, da znižamo število poškodb pri delu.

7 NAJPOGOSTEJŠIH VZROKOV
ZA POŠKODBE PRI DELU:

• iskanje krivin ali bližnjic pri hitrejšem, vendar nevarnem delu,
• zmotno mišljenje, da se nezgoda meni ne more zgoditi,
• neurejeno delovno okolje in neustrezna (dotrajana) oprema,
• začetek dela brez vseh ključnih informacij, ki pogojujejo delo,
• neupoštevanje pravil o varnosti pri delu,
• pomanjkanje koncentracije pri delu in utrujenost (misli nam
uhajajo drugam),
• nezadostna priprava in slabo začrtano delo. 
gasper.oswald@ravne.com

usmerjeni h kupcu

îîNAVIJALEC ZA KUPCA IZ GRČIJE
Podjetje ELVAL je edini grški proizvajalec ploščatih
valjanih proizvodov iz aluminija. Proizvodnja skupine vključuje sedem proizvodnih obratov v Grčiji
za potrebe živilske, avtomobilske in gradbene industrije ter ladjedelništva.
V samo štirih desetletjih so se iz srednje velikega regionalnega
podjetja razvili v globalnega proizvajalca s prodajo svojih izdelkov
v več kot 60 državah. Filozofija razvoja je usmerjena v nenehno
izboljševanje proizvodnih procesov in naložb v t. i. state of the art
tehnologij izdelave.

IZZIV

Podjetje ELVAL je pri nas zaradi strojeloma naročilo segmente in trn
navijalca hladne valjalne linije. Zaradi naših bogatih izkušenj pri izdelavi kompletno montiranih navijalcev so že v fazi priprave ponudbe
želeli tudi opcijo naše pomoči pri vgradnji delov na lokaciji v Oinofyti.

ELVAL, Hellenic Aluminium Industry S.A.
REŠITEV

Kupec je glede na naš termin dokončanja delov navijalca z namenom
zamenjave uničenega segmenta navijalca ter rednega vzdrževanja
in dodelav na liniji načrtoval remont celotne hladne valjalne linije, ki
je bilo prvo generalno popravilo po 18 letih od zagona linije. Družba Ravne Systems je z dvema zaposlenima sodelovala pri montaži
novih segmentov in trna. Sodelavec Edvin Štrekelj je tako vodil ekipo Elvalovih vzdrževalcev in jim predstavil potek del v celotni fazi
montaže novih delov, od izvedbe modre slike in ujemanja segmentov,
postopka mazanja posameznih segmentov do končnega prilagajanja
zračnosti obstoječih in novih delov. Vsa dela so bila izvedena v treh
dneh, vključno s končnim testnim zagonom navijalca ter merjenjem
in protokoliranjem obratovalnih dimenzij. Podjetje Ravne Systems je
s celovitim pristopom ter dobro izdelavo in montažo dokazalo, da je
kompetenten partner pri izdelavi navijalcev, zato si kmalu obetamo
ponovitev naročila segmentov in trna, saj jih kupec želi imeti na zalogi
zaradi hitrejšega remonta v podobnih primerih. 
marko.ogorevc@ravne.com

• SPLET: www.elval.gr
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1971
• LOKACIJA: Oinofyta, Grčija
• DEJAVNOST: proizvajalec ploščatih valjanih proizvodov
iz aluminija
• CILJ: izboljšati svoj položaj med vodilnimi proizvajalci
valjanih proizvodov iz aluminija

Sestavljen navijalec
z novimi segmenti
in gredjo tik pred
vgradnjo zadnjega
pokrova.
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to smo mi

anketa

îîMOTORISTI
Že takoj se opazi, da niso samo
sodelavci Torzijskih vzmeti
v hali B, ampak tudi veliki
prijatelji. Nasmejane obraze
sodelavcev in prijateljev, ki se
med seboj odlično razumejo,
povezuje strast do motorjev.

Bajkerji iz Torzijskih vzmeti: Srečko Steblovnik, Rudi Krajnc, Darko
Lampret, Milan Bivšek, Zdravko Franc, Matej Hancman, Ambrož
Knez, Samo Ravšer, Jože Kolman in Nejc Kostanjevec.

Velikokrat se skupaj odpravijo na motoristično vožnjo, saj biti motorist je zanje
z eno besedo – čudovito. Tako celo nalepke motoklubov krasijo del proizvodnje, kjer delajo, in jim dajejo občutek
topline, povezanosti in prijateljstva.

îîKAJ LAHKO DNEVNO
NAREDIMO ZA SVOJE ZDRAVJE?
Samo da bo zdravje, pa bo vse! Da je zdravje naša največja vrednota,
pogosto radi povemo. Pa zanj res naredimo dovolj? Vse, kar bi lahko? Sprašujemo vas!
Sonja Ranc, finance in računovodstvo

»Pogosto vstanimo in se pretegnimo, saj tako prekrvavimo telo.
Če je časovno izvedljivo, do sodelavca stopimo osebno, saj lahko težave morda tako lažje rešimo, obenem pa s tem krepimo
tudi medosebne odnose. Doma si vzemimo čas za rekreacijo,
pa naj gre za šport, planinarjenje ali vsaj hojo.«

Davorin Rataj, rezkalec

Za strastne motoriste je vožnja z motorjem nekaj vznemirljivega
in posebnega, a se tudi strinjajo, da to ni le zabava, saj varna
vožnja zahteva spretnost, premišljenost in hitre reflekse.«
Človeka pomirja, postaneš svoboden. V pravem pomenu besede. Pravijo, da to ni le izmišljena fraza nekih izgubljenih bajkerjev, ki bobnajo besedo svoboda. To dejansko drži. Lastiti si motor in ga voziti je en sam užitek.
Poezija. Voziti se sam ali v dvoje, lepo je. Motor zbližuje, povezuje. V vseh pogledih. Jemlješ ga bolj osebno kot
katerokoli drugo tehnično stvar. Ljudje te, zasebno in poslovno, kot motorista gledajo drugače. V pozitivnem
smislu. In ko je konec napornega dne, je vožnja proti domu, z motorjem, pravi balzam.
Ker pa se bo kmalu začela motoristična sezona, bodo naši sodelavci motoristi svoje jeklene konjičke peljali
na blagoslov motorjev. To ni zgolj srečanje motoristov, temveč želijo javnost in motoriste na začetku motoristične sezone opozoriti na prometno varnost, ki je, čeprav se z vsakim letom izboljšuje, še vedno nezadostna. Za
motoriste je tudi glavnega pomena, da so sposobni predvidevanja dogodkov na cesti in cestnih priključkih, da so
disciplinirani, strpni in razsodni, za varno vožnjo pa so ključne tudi motoristične izkušnje.
Sodelavcem iz Torzijskih vzmeti želimo čim več varno prevoženih kilometrov! 
lidija.gosnak@st-ravne.si

3 dejstva o

Rok Knez, ključavničar

»Pri delu v proizvodnji uporabljajmo primerno varovalno opremo,
kot so zaščitna očala in čevlji, za zdravje in odpravo stresa pa
poskrbimo tudi z raznoliko prehrano in zadostnim gibanjem.
Prosti čas rad izkoristim za planinarjenje, športne in druge
dejavnosti, ki me sprostijo in s katerimi si povrnem energijo.« 
nejc.krumpacnik@ravne.com

razmišljam na glas

îîANDREJI PARADIŽ, skladiščnici
Andreja že 26 let skrbi, da je merilno orodje v Ravne Systems vedno točno in na
pravem mestu. V prostem času pa rada kolesari, plava in se sprehaja.
Njena skrb za lastno zdravje se ob delavnikih začne že zjutraj. Takrat jo namreč lahko srečamo peš na poti od
doma na Ravnah do službe, saj tako redno skrbi, da je njeno telo vedno v dobri kondiciji. S svojim šarmom vedno
pritegne poglede, je polna pozitivne energije in vedno nasmejana sodelavka.

1.
2.
3.

»Ob rutinskem delu smo lahko hitro za trenutek neprevidni ali v
afektu ravnamo nespametno. Pomembno je, da se na to večkrat
opomnimo, hkrati pa pri delu uporabljamo varovalno opremo in
upoštevamo varnostne predpise. Doma si za sprostitev vzemimo
čas vsaj za opravila na vrtu in okoli hiše.«

îîTRENUTEK NEPAZLJIVOSTI
IN ŽE SE ZGODI NESREČA
Nepazljivost pri delu in hoji ter neuporaba osebne varovalne opreme sta najpogostejša vzroka za poškodbe pri delu v Ravne Systems. Pa ne le na delu, tudi
v življenju jo zaradi trenutka nepozornosti lahko hitro skupimo. Tudi sam imam
neprijetno izkušnjo, ko se je prijeten rekreacijski oddih spreobrnil v dolgotrajno
poškodbo z rehabilitacijo.
Že vrsto let se s prijatelji udeležujem jadralskih regat. Pri tovrstnih tekmovanjih je varnost na prvem mestu, saj so lahko poškodbe usodne. Sile vetra,
ki jih prenašamo v jadra, in delo z vrvmi, ki usmerjajo jadra in barko proti cilju,
zahtevajo popolno zbranost, uigranost ekipe in uporabo varovalne opreme.
Ko smo pred časom končali eno izmed regat in barko privezali v marino,
je zbranost hitro popustila. Pogovarjali smo se in analizirali tekmovalni dan ter se pripravljali na naslednjo regato. Ob pristanku
v marini pa smo nehote slabo privezali brv, ki povezuje
barko in pomol. Pri prehodu z barke na pomol mi je brv
posledično zdrsnila, jaz pa sem padel. In rezultat? Počeno
rebro in presekana arkada, lahko bi bilo še huje. Sledila
je dolga rehabilitacija poškodbe, ki sem jo skupil zaradi
nepazljivosti pri hoji čez brv in zaradi nepravilne uporabe
opreme na jadrnici. 
Peter Čas, glavni direktor

ČAR DELA

»Čar je v komunikaciji s sodelavci in raznolikosti dela,
ki ga opravljam, čeprav je pogosto tudi naporno.«

ZAČETKA DELOVNEGA DNE NI BREZ

»Brez kavice s sodelavci. Ker sem aktivna in pozitivna oseba,
ta jutranji ritual dobro vpliva na moje zdravje in počutje.«

PROSTI ČAS RADA PREŽIVI

»Ne predstavljam si življenja brez kolesa, bazena in savne. Na
Ravnah sta slednja zelo lepo urejena. Savne so pravi balzam za
moje telo in dušo po napornih delovnih obveznostih.« 
lidija.gosnak@st-ravne.si

Kot za mojo sta za večino
nesreč pri delu krivi
naša nepazljivost in
neuporaba osebne
varovalne opreme.
Zato se potrudimo,
delajmo varno ter
uporabljajmo opremo
brez izjeme, saj varuje
naše zdravje.

