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 Iz rubrike To smo 
mi: razvojniki iz 
Laboratorijev smo 
navihani, odprtih glav, 
energični in vedno 
pozitivnih misli.

 î OBISKALI SO NAS NAJBOLJŠI SLOVENSKI PLAVALCI

 î PRVO SREČANJE LABORATORIJEV SKUPINE SIJ

Priznanje najvišjega sijaja so si naši sodelavci prislužili za 
izdelavo večnamenskega CNC-krmiljenega stroja za navar-
janje, induktivno kaljenje in popuščanje izdelkov. 

Glede na zahteve kupcev smo bili prisiljeni poiskati na-
čin in stroj, na katerem bi lahko kalili različne oblike induk-
cijsko kaljenih nožev. Kupci so zahtevali spremembo načina 
kaljenja in prehod s klasičnih postopkov na postopek povr-
šinskega indukcijskega kaljenja. Zaradi visokega stroška 
nakupa namenskega indukcijskega kalilnega stroja smo se 
odločili, da ustrezne rešitve razvijemo z lastnim znanjem. 

Našim inovatorjem se za dosežen uspeh zahvaljujemo 
in jim čestitamo!

polona.ahac@st-ravne.si

Območna zbornica Gospodarske zbornice 
Slovenije je v začetku junija podelila prizna-
nja za najboljše inovacije. Zlato priznanje na 
regijskem izboru so prejeli tudi naši inovatorji 
Egidij Hudrap, Sanel Džambić in Tilen Ravlan. 

Ponosna Egidij Hudrap in Sanel Džambić sta zlato priznanje 
prevzela tudi za sodelavca, Tilna Ravlana.

Najboljši 
slovenski plavalki 
Tjaši Oder smo 
za uspehe na 
evropskem 
prvenstvu 
podarili ček za 
1.000 evrov.

 î NAŠI INOVATORJI ZLATI

dragica.pecovnik@ravne.com, sara.wagner@sij.si,  
andreja.lampreht@ravne.com, lidija.gosnak@st-ravne.si

smo v letu 2016 pripravili na področju 
prodaje nožev in valjev, strojegradnje ter 
v laboratoriju. Samo maja smo pripravili 

639 ponudb.

3271PONUDB

SODELAVCEV
se je lani zabavalo in družilo na 2. Dnevu 

metalurga. Da smo vsi naenkrat lahko sedli 
h kosilu, smo postavili kar 170 miz in 340 

klopi. Letos jih želimo postaviti še več, zato 
se vidimo v čim večjem številu!

2260

113
SODELAVCEV

je bilo v maju vključenih v programe 
usposabljanj. Skupno smo se usposabljali 

652 ur. V obdobju od januarja do maja letos 
je bilo na 3016 urah izobraževanj udeleženih 

kar 420 zaposlenih. 

Olimpijski trojici Plavalnega kluba (PK) Fužinar – 
Damirju Dugonjiću in Tjaši Oder, našima najboljši-
ma plavalcema, ter Janji Šegel, najperspektivnejši 
mladi plavalki, smo se za njihov trud in odlične 
rezultate na evropskem prvenstvu v plavanju kot 
sponzorji zahvalili še osebno. 

Sprejem za najboljše plavalce ter predstavnike PK Fu-
žinar smo v družbi Ravne Systems z donacijo izkoristili 
za izkaz posebne zahvale Tjaši Oder, ki je na letošnjem 
članskem evropskem prvenstvu osvojila bronasto meda-
ljo v 50-metrskih bazenih. Odlična plavalka je ob tej pri-
ložnosti povedala: »Vesela sem, da podpirate naš celoten 
klub in tudi posameznike. Iskrena hvala za lepo nagrado, 
ki me bo vsekakor motivirala za še boljše plavanje in še 
boljše rezultate.« 

Vodilni plavalni klub v Sloveniji, v katerem aktivno plava 
več kot 150 otrok, letos praznuje častitljivih 70 let. Skupina 
SIJ je njegov dolgoletni partner. Da plavalni klub izpolnjuje 
svoje poslanstvo, ki ga vidi tudi v razvoju vrhunskega pla-
vanja, dokazujejo izjemni uspehi naših plavalcev. 

polona.ahac@st-ravne.si 

V želji izboljšati sodelovanje ter poslovne funkcije 
v laboratorijski dejavnosti je 12. maja 2016 pri 
tokratnem gostitelju, družbi Acroni, na Jesenicah 
potekalo prvo srečanje laboratorijev družb Ravne 
Systems, Metal Ravne in Acroni.

Ena ključnih ugotovitev druženja je bila, da imamo znotraj 
Skupine SIJ še precej rezerv oziroma potenciala za pove-
zovanje in širjenje dobrih praks. Posamezni laboratoriji so 

edinstveni v svojih kompetencah v regiji, zato je pomembno 
spodbujanje horizontalnega povezovanja v skupini ter šir-
jenje dobrih praks, ki bodo vsem pomagale pri napredku. 

Naš cilj je, da bi srečanja laboratorijev postala redna 
in da bi se po tem zgledu pripravljala ter izvajala tudi sre-
čanja drugih oddelkov. Vabljeni k branju junijske številke 
revije SIJ, kjer bo o prvem srečanju laboratorijev Skupine 
SIJ objavljen obširnejši članek.

lidija.gosnak@st-ravne.si
sara.wagner@sij.si 
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z nami že ... maj 2016

 î 20 let:  î 30 let: 
Nataša Glinšek, Ksenija Sep Keček, 
Simon Pisar in Gregor Šušel

Robert Erjavec Iskreno čestitamo!

1. VSE JE V GLAVI
 Čim manj se obremenjujmo s 

ponedeljkom. Saj veste, da pravijo, 
da je »vse v glavi«. V službo se zato 
zavestno odpravimo z nasmehom, 
dobre volje in z mislijo na lep konec 
tedna, ki je za nami.

2. PRIJETNE TRENUTKE MINULEGA 
KONCA TEDNA DELIMO S 
SODELAVCI

 Minuli konec tedna in dogodke, 
ki so ga zaznamovali, delimo z 
bližnjimi sodelavci. Zaupajmo jim 
kakšno zanimivo dogodivščino ali 
anekdoto. Spravimo jih v smeh in 
s tem naredimo dobro tudi sebi. 
Morda si vsi skupaj privoščimo 
kakšno kavo več.

3. TEDEN IMA TUDI PETEK
 Tolažimo se, da nismo edini, ki 

nam ta dan ni pri srcu. Poleg 
tega se zavedajmo, da je čez dva 
dni že sreda, in da bo tako, kot 
je prišel ponedeljek, prišel tudi 
petek. Verjamem, da nasvetov, 
kako čim bolje preživeti petek, ne 
potrebujete … 

anita.lampreht@ravne.com 

za vsak dan

 î KAKO PREMAGAMO 
DEPRESIVNI PONEDELJEK?

Pogosto se zgodi, da je ponedeljek, dan po 
sproščujočem koncu tedna, neznansko dolg 
in neprivlačen. Z njim prihajajo nov delovni 
teden, novi izzivi, naloge in z njimi povezan 
stres. To je dan, ki bi ga nekateri težko sprejeli 
z nasmehom, če teden ne bi imel tudi petka.

Kaj lahko naredimo, da premagamo ali vsaj malo omi-
limo moč tega ponedeljkovega 'mačka'? Da ne bo 
pomote, ne govorimo o 'mačku' zaradi pretiranega 
veseljačenja …

kadrovska obvestila

 î VZEMITE SI SVOJE  
MINUTE ZA POGOVOR

 î ZMAGOVALEC GRE NA  
IZLET V TOVARNO KAVE ILLY

 î VAŠ OTROK LAHKO BREZPLAČNO TRENIRA PLAVANJE!

Si želite nekomu zaupati svoje mnenje in predloge, 
postaviti za vas pomembna vprašanja in dobiti 
odgovor na njih, pa ne veste, na koga se lahko 
obrnete? Če ste na vprašanje odgovorili z da, 
potem vas vabimo na redne tedenske termine, ki 
smo jih poimenovali »Minute za pogovor«.

Pogovore s sodelavci uspešno izvajamo že od začetka 
maja letos. V želji, da bi se čim bolj približali prav vsem 
zaposlenim ter vam v še večji meri omogočili, da ste sli-
šani, smo vam vsak teden na voljo vaše zaupnice Tadeja 
Merkač Primožič, Petra Svenšek ali Polona Marzel Ahac. 
Predhodna najava ni potrebna. Med našimi pogovori je 
zaupnost na prvem mestu, svoje mnenje ali vprašanje pa 
nam lahko posredujete tudi anonimno – napišite ga na list 
papirja in vrzite v bel nabiralnik, ki je nameščen tudi v va-
šem delovnem okolju. Odgovore na vaša vprašanja bomo 
objavili na oglasni deski.

Kdaj in kje se lahko udeležite  
»Minut za pogovor«?

DAN TERMIN LOKACIJA VABLJENI

Vsak 
TOREK

10:00–10:45
učilnica v 

kleti upravne 
stavbe

sodelavci v 
režiji in iz 

hale A

11:00–11:45 hala B, sejna 
soba

sodelavci iz 
hale B

Vsak 
ČETRTEK

10:00–10:45
hala D, 

pisarna Irene 
Vidovšič

sodelavci iz 
hale D

11:00–11:45 hala C, 
jedilnica

sodelavci iz 
hale C

Vljudno vabljeni.

polona.ahac@st-ravne.si

Za oddajo iskric v okviru internega natečaja imate 
časa le še nekaj dni, do 20. junija. Vsaka ideja je 
dobrodošla, vsak predlog je dober!

V okviru kampanje za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu 
Znamo varno, zmoremo zdravo vse zaposlene vljudno va-
bimo, da oddate svoje iskrice o tem, kako bi vi spodbudili 
sodelavce, da bi na delovnem mestu bolje skrbeli za svojo 
varnost in/ali zdravje. Ne veste, kaj od vas pričakujemo? 
Kaj pravite na brezplačno sadje za zaposlene? Bi bili mo-
rebiti primerni mesečni pohodi na priljubljene izletniške 
točke? Lahko se tudi dogovorimo za mesec, ko bi se vsi 
zainteresirani sodelavci na delo vozili s kolesom. Mogoče bi 
zaposlenim v proizvodnji razdelili rumene kartone – če kdo 
od sodelavcev ne nosi varovalne opreme, bi ga s kartonom 
prijazno opozorili. Pet izrečenih opozoril nam prinese nag-
rado. Kaj menite? Se je tudi vam utrnila kakšna podobna 
ideja? Poiščite obrazec in jo prijavite! Zmagovalca bomo 
razglasili na Dnevu metalurga, 17. julija 2016.

sara.wagner@sij.si

S podpisom sponzorske pogodbe s Plavalnim klubom 
(PK) Fužinar v družbi Ravne Systems podpiramo razvoj 
lokalnega športa in promoviramo zdrav način življenja. 
Zaposleni lahko še naprej brezplačno obiskujemo 
bazen in savno, za naše otroke, ki so vključeni v PK 
Fužinar, pa so odslej brezplačni tudi treningi plavanja. 

Klub v svoje vrste sprejema otroke, starejše od 6 let. Tre-
ningi plavanja potekajo v pokritem in ogrevanem letnem 
bazenu v Športnem parku Ravne pod strokovnim vodstvom 
izkušenih trenerjev in vaditeljev.

Kako otroke vpišete na brezplačne treninge?
Vpisi potekajo vsako leto v jeseni. Obrnite se na profesio-
nalno trenerko Anjo Srebotnik, pišite ji na e-naslov: info@
pkfuzinar.si ali jo pokličite na telefonsko številko: 031/339-
354. Ob vpisu povejte, da ste kot eden od staršev ali skrbnik 
zaposleni v družbi Ravne Systems. Vse potrebno za brez-
plačno vadnino bodo uredili sodelavci kluba. 

Namig za poletne dni
Če želite, da bi vaši otroci del počitnic preživeli aktivno, 
se naučili plavati ali izboljšali tehniko plavanja, se družili 
z vrstniki …, jih lahko vključite v poletno varstvo in/ali 
plavalne tečaje. Več informacij, opis programov in cenik 
najdete na www.pkfuzinar.si. 

jana.grosar@ravne.com
nejc.krumpacnik@ravne.com 

ODDAJTE 
IDEJO, 

OSVOJITE  
NAGRADO!

ODDAJTE 
IDEJO, 

OSVOJITE  
NAGRADO!

ODDAJTE 
IDEJO, 

OSVOJITE  
NAGRADO!

ZMAGOVALEC PREJME

1  enodnevni izlet z inovatorji Skupine SIJ

2  bon za malico, vrednost 25 €

3  priznanje

Več informacij: vodje in oglasne deske.

Svoj predlog oddajte do 20. junija 2016.

Iščemo najboljši inovativen predlog (iskrico).

Kako bi vi spodbudili sodelavce,  

da bi na delovnem mestu  

bolje skrbeli za zdravje in/ali varnost?

ZNAMO 
VARNO, 

ZMOREMO 
ZDRAVO!

Peter Čas, direktor 
družbe Ravne 
Systems, in Miran 
Kos, predsednik 
Plavalnega kluba 
Fužinar Ravne, sta s 
stiskom rok potrdila 
za obe strani koristno 
sodelovanje. 

ALI STE VEDELI?
Plavanje je idealen šport, saj krepi mišice nog, 

ramenskega obroča, hrbta ter prsne mišice, 
stabilizira pa tudi mišice trupa. 
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Pred kratkim sem prijatelju omenil, da razvijamo nove 
zabojnike za smeti. Seveda me je začudeno pogledal in pomislil, 
da je to spet ena mojih šal. No, pa sem mu razložil, za kaj gre …

Zadnja dogajanja v svetu in posebej v Evropi kažejo, da smo zelo izpostav-
ljeni terorističnim nevarnostim, še zlasti na krajih z večjo koncentracijo 
ljudi (središča mest, nakupovalna središča, letališča, kino dvorane, žele-
zniške postaje itn.). Zabojniki oziroma koši za smeti, ki so postavljeni na 
teh mestih, se lahko zelo preprosto zlorabijo za teroristične namene, in 
sicer tako, da se improvizirana eksplozivna naprava odloži v koš in akti-
vira na daljavo. Zamenjava običajnih košev z eksplozijsko odpornimi koši 
na javnih mestih lahko zato pripomore k reševanju človeških življenj ali 
prepreči resne poškodbe ljudi. 

Zaradi navedenih dejstev smo se v podjetjih Ravne Systems in Acro-
ni skupaj s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani odločili poiskati 
možne rešitve. Zabojniki za smeti so različnih oblik in velikosti ter izdelani 
iz različnih materialov. 

Priprava in izvedba eksplozijskih preizkusov različnih zabojnikov je 
zelo draga. Zato smo se odločili, da možne rešitve najprej preverimo s 
simulacijami. Pri tem smo upoštevali različne pogoje – velikost in oblika 
posode ter količina razstreliva. Trenutno načrtujemo testno preizkušanje 
najboljših rešitev, ki smo jih dobili na osnovi simulacij. 

jasenko.perenda@st-ravne.si 

vrstice za varnost in zdravje

trendi v jeklarstvu

usmerjeni h kupcu

vlagamo

 î POTEGUJMO SE ZA ZMAGO!

 î KITAJSKA VSE ODLOČNEJE VSTOPA NA NAŠE TRGE

 î KOŠI ZA SMETI, KI REŠUJEJO ŽIVLJENJA
V okviru kampanje Znamo varno, zmoremo 
zdravo smo si zastavili ambiciozne cilje: 
stremeli bomo k 0 (nič) nezgodam pri delu 
in k zmanjšanju bolniške odsotnosti. V 
proizvodnjo smo tako že namestili panoje/
silhuete za spremljanje rezultatov družbe 
Ravne Systems. Le kdo bo osvojil glavno 
nagrado?

Vsak mesec, ko bomo brez nezgod pri delu in bomo 
kot družba dosegli cilj na področju bolniške odsot-
nosti, bomo za to prejeli točke. Točke bomo lahko 
prejeli tudi vsako četrtletje, če bo v družbi manj 
nezgod pri delu kot v enakem četrtletju preteklega 
leta in bomo manj odsotni zaradi bolezni.

S kom tekmujemo?
Cilje bomo spremljali v Metalu Ravne (ločeno po 
programih) in v Ravne Systems, ki letos zaradi 
združitve sodelujemo še kot družba (ne po halah), 
na Jesenicah pa v Acroniju, SUZ-u in Elektrodah 
Jesenice, prav tako po proizvodnih programih. Pro-
gram iz omenjenih družb (oziroma mi kot družba), 
ki bo na koncu leta zbral največ točk, bo zmagal.

Kaj pa nagrada?
Mesečno in četrtletno bomo razglasili zmagoval-
ni program (oziroma nas kot družbo) na Ravnah 
in Jesenicah. Zmagovalni program (družba) vsak 
kvartal prejme praktične nagrade. Konec leta pa 
bomo razglasili zmagovalca med vsemi programi 
na ravni Skupine SIJ, ta pa bo prejel finančno nag-
rado v dveh delih:
1. nagrada programu/družbi (ne posamičnim sode-

lavcem), po sistemu 1 točka = 1 evro, ki jo lahko 
porabi za druženje (izlet, piknik, ogled tekme …) 
ali za izboljšavo po predlogu zaposlenih na podro-
čju varnosti in zdravja pri delu,

2. donacija lokalni skupnosti: sodelavci boste s 
seznama izbrali društvo, šolo, zavod ali vrtec 
in prejemnikom z dobrim namenom podelili 
finančna sredstva, po sistemu  
1 točka = 0,5 evra.

V družbi Ravne Systems smo prepričani, da lah-
ko zmagamo, ker znamo delati varno in zmoremo 
živeti zdravo! Podrobnejše informacije so na voljo 
na oglasnih deskah in pri vodjih.

sara.wagner@sij.si 

Ko iz vesolja pogledamo na jeklarstvo na planetu 
Zemlja, se ne moremo izogniti Kitajski. Kitajska 
je v zadnjih 15 letih povečala proizvodnjo jekla 
za 800 odstotkov in danes prispeva k približno 
polovici svetovne proizvodnje jekla. 

Za boljšo predstavo: Kitajska je v zadnjih dveh letih proi-
zvedla toliko jekla, kot ga Velika Britanija ni v celotni zgo-
dovini. Ali pa še nazorneje: Kitajska v enem dnevu proi-
zvede toliko jekla, kot bi ga v Skupini SIJ izdelali v osmih 
letih (upoštevajoč aprilske podatke o proizvodnji, op. a.). 

Spremembe na kitajskem trgu jekla se takoj odražajo 
tudi na svetovnem jeklarskem trgu. Ena glavnih tem zad-
njega obdobja so povečani pritiski uvoza iz Kitajske, ki je s 
preko 112 milijonov ton izvoza največja svetovna izvoznica 

jekla. Posebej Amerika in Evropa poskušata svoja podjetja 
in trge zaščititi z dogovori o zmanjševanju presežnih zmo-
gljivosti ter prepovedjo uvoza jekla iz Kitajske.  

Kako na vse to gledajo na Kitajskem? Zavedajo se, 
da je nujno treba omejiti lastne proizvodne zmogljivosti 
in vzpostaviti novo ravnovesje na trgu. Napovedujejo za-
piranje proizvodnih obratov in odpuščanje za skoraj vso 
Slovenijo presežnih delavcev. A že kratkotrajen dvig cen 
jekla v aprilu je pokazal pravi obraz, saj so ponovno zagnali 
marsikateri ustavljeni obrat. Skrb vzbujajoča je pospešena 
preusmeritev Kitajske v proizvodnjo zahtevnejših jekel. Na 
področju orodnih jekel v obliki palic so kitajski proizvajalci 
že občutno povečali svojo prisotnost v EU in leta 2015 do-
segli skoraj 24-odstotni tržni delež (kar je približno 2-krat 

več od deleža Skupine SIJ, s katero so bili še leta 2013 
izenačeni). Podobno se dogaja tudi pri še zahtevnejših je-
klih, kot so (konvencionalna) hitrorezna jekla (HSS – high 
speed steel), kjer evropski proizvajalci izgubljajo svetovno 
tekmo s kitajskimi.

Kako to vse vpliva na nas? Skupina SIJ ima pravo 
usmeritev, to je osredinjenost na nišne, specializirane trge, 
kjer lahko v kratkem času kupcem dobavimo tudi manj-
še količine proizvodov, izdelanih po meri. Vendar časa za 
počitek ni. Nenehno moramo razvijati nove produkte, se 
še bolj povezovati s kupci, da bi bolje razumeli njihove 
jutrišnje potrebe ter tako ostajali korak pred konkurenco 
z Daljnega vzhoda.

mitja.kolbe@sij.si 

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. je lastnik 
in upravljalec Dravskih elektrarn Maribor d.o.o. 
(DEM), ki upravljajo s hidroelektrarnami (HE) 
na Dravi. Ker DEM proizvedejo skoraj četrtino 
vse slovenske električne energije, je še posebno 
pomembno, da so redno in kakovostno vzdrževane.

Naše sodelovanje se je začelo pred približno osmimi leti, ko 
smo se dogovorili za razstavitev tekalnih koles vozičkov za-
porne table na HE Vuhred. Po končanju del smo naročnika 
obvestili o dotrajanosti opreme in mu samoiniciativno svetovali 
obnovo. Ker so v DEM v nas videli strokovnega, fleksibilnega in 
izkušenega partnerja s kakovostnimi rešitvami, so z veseljem 
sprejeli našo pobudo. Sledile so manjše obnove in izdelava 
novih strojnih delov za potrebe elektrarn.

S pridobitvijo referenc in zaupanja smo bili skupaj s podje-
tjem Esotech d.d. pozvani k sodelovanju pri razpisu za gene-
ralno obnovo zapornic na HE Vuzenica. Po uspešnem podpisu 

pogodbe, izvedbi del in ponovnem zagonu zapornic smo v naše 
in naročnikovo zadovoljstvo dela nadaljevali še na zapornicah 
HE Vuzenica, Dravograd in Fala. Obnova zapornic enega pre-
točnega polja traja približno leto dni. 

V tem času smo naročniku, ki je redno nadzoroval potek 
del, svetovali glede načina sanacije in vgradnje novih materia-
lov. Takšen obseg obnov se namreč izvaja le na vsakih 40 let, 
zato je še posebno pomembno, da so dela strokovno izvedena.

Za DEM smo razvijali tudi pozneje v celoti potrjen projekt 
za zamenjavo turbinskih rešetk. Vključeval je vgradnjo Meta-
love nerjavne pločevine, ki smo jo zaradi turbulence in pretoka 
v aerodinamično obliko obdelali v Nožih Ravne. Prav tako je 
bila pri nas sestavljena, zvarjena in laboratorijsko pregledana 
konstrukcija. 

Skladno s kakovostno opravljenim delom in zadovoljnim 
naročnikom se nadejamo nadaljnjega sodelovanja z DEM, tako 
pri obnovi HE kot tudi izdelavi rešetk turbin. 

bojan.mravlak@serpa.si 

Legenda

 težja 
poškodba

 lažja 
poškodba

Pridružimo se!
Postanimo najbolj  
zdrav oddelek  
brez nezgod pri delu.

Naša cilja v 2016
0 nezgod pri delu 

bolniške  
odsotnosti z dela/leto

SKUPNO ŠTEVILO TOČK V LETU 2016

KVARTAL 4

NEZGODE
2015

2016

BOLNIŠKA
2015

2016

DECEMBER
NEZGODE

BOLNIŠKA

NOVEMBER
NEZGODE

BOLNIŠKA

OKTOBER
NEZGODE

BOLNIŠKA

KVARTAL 3

NEZGODE
2015

2016

BOLNIŠKA
2015

2016

SEPTEMBER
NEZGODE

BOLNIŠKA

AVGUST
NEZGODE

BOLNIŠKA

JULIJ
NEZGODE

BOLNIŠKA

KVARTAL 2

NEZGODE
2015

2016

BOLNIŠKA
2015

2016

JUNIJ
NEZGODE

BOLNIŠKA

MAJ
NEZGODE

BOLNIŠKA

APRIL
NEZGODE

BOLNIŠKA

MESEC ŠTEVILO NEZGOD 
% BOLNIŠKE

ŠTEVILO  
TOČK

SKUPAJ  
TOČKE / MESEC

SKUPAJ  
VSEH TOČK

Najboljši obrat  
leta 2016  

v Skupini SIJ: 

Finančna nagrada za obrat in  
finančna nagrada za dober namen  
v lokalni skupnosti!

Medaljo  
si zaslužijo  

le najboljši - 
zmagovalci meseca. 

Dokažimo, 
da smo to mi!

ZNAMO 
VARNO, 

ZMOREMO 
ZDRAVO!

Del strojne opreme za 
sanacijo na zapornici 
pretočnega polja HE 
Vuzenica.

DRAVSKE ELEKTRARNE  
MARIBOR D.O.O. 

• SPLETNA STRAN: http://www.dem.si
• TRADICIJA: obnovljiva energija
• LOKACIJA: Slovenija
• DEJAVNOST: proizvodnja električne energije
• CILJ DEM: učinkovita izraba obnovljivih virov

54 % 

je hitrost, s katero bi morali udariti teniško 
žogico, da bi bil udarec tako močan, kot je 
eksplozija običajnega zabojnika.

vseh terorističnih napadov v letu 2014 je 
bilo izvedenih z uporabo improvizirane 
eksplozivne naprave. 

9.000 km/h 

 î SODELUJEMO Z DEM: SVETUJEMO, RAZVIJAMO IN OBNAVLJAMO

Na silhuetah 
boste spremljali 
točkovanje, 
mesečno lestvico 
z uvrstitvami 
programov 
oziroma naše 
družbe in podatke 
o nezgodah pri 
delu. 
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

andrej.brumen@ravne.com 

Robert Erat, tehnologija 
»Domišljija in sposobnost vizualizacije nam omogoča-
ta, da situacije predvidimo vnaprej in se nanje ustrezno 
pripravimo. Ob delu na različnih delovnih mestih sem 
dodobra spoznal proizvodnjo, pomembne izkušnje pa so 
prišle z leti in prakso. Delo jemljimo kot izziv, s samoini-
ciativnostjo pa bo prišla tudi ustvarjalnost.«

nejc.krumpacnik@ravne.com

Jurij Perše, razvoj in tehnologija
»Za doseg inovativnosti je treba razmišljati zunaj 
okvirov. Tako lahko prebrodimo veliko tehničnih ovir. 
Veseli me, da veliko predlogov, kako povečati produk-
tivnost in posledično konkurenčnost, podajo delavci. 
S skupnimi močmi tudi na področju varnosti pri delu 
uvedemo marsikatero inovacijo.«

Tomaž Verhovnik, strojni oblikovalec kovin
»Navdih črpam pri očetu, saj se pri 71 letih ne ustraši 
nobenega opravila, prekaša pa tudi precej mlajše od 
sebe. Pravi, da le trdo delo prinaša uspeh, in moje 
izkušnje mu pritrjujejo. Dobra ideja se pogosto porodi 
šele, ko si zares umažemo roke. Zgolj razmišljanje 
samo po sebi se večkrat izkaže za neučinkovito.«

V okviru kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo vas vabimo 
k oddaji inovativnih idej, kako spodbuditi sodelavce, da bi na 
delovnem mestu bolje skrbeli za svojo varnost in zdravje. Ker vemo, 
da je za nove ideje potreben navdih, nas zanima, od kje ga črpate.

 î KAKO NAD GLAVO PRIŽGATI  
LUČ INOVATIVNOSTI?

3 dejstva o
 î SONJI FEDLER, planerki proizvodnje v hali B

Sonja s svojim pristopom do dela in sodelavcev v naše delovno okolje 
vedno prinese nekaj, kar ima rada tudi v naravi – sonce.

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Svojega dela se vedno lotim odgovorno in strokovno. Do 
sodelavcev sem iskrena. Brez ovir sprejemam novosti in 
spremembe, všeč so mi novi izzivi.«

3. 
NASLOV KNJIGE O NJENEM ŽIVLJENJU
»Naj ti vsak dan sije sonce. Ker imam rada sončne dni. Sonce me 
napolni s pozitivno energijo, mi daje voljo in moč, napolni moje srce 
s toplino in ljubeznijo.«2. 

ZAČETKA DELOVNEGA DNE NI BREZ
»Brez veselih in zagnanih sodelavcev, ki se trudijo za skupen uspeh 
našega podjetja.«1. 

 î SMO KOT OTROCI – RADOVEDNI, NE POREDNI!

Smo inovativni in iščemo vedno nove poti, priložnosti. Omejitev si 
ne postavljamo, včasih raje malo tvegamo in stopimo kakšen korak v 
neznano. Zadane projekte rešujemo z zanosom, rezultati pa so med 
drugim tudi posledica naše predanosti.«

Že v študentskih letih sem bil ob misli, da bom nekoč vsaj tretjino vsakdanjika 
preživljal z ljudmi, s katerimi me bodo povezovali le poslovni cilji, nekoliko nego-
tov. Predstavljal sem si, da je služba povsem drugačen svet od domačega. V svoje 
veliko olajšanje sem kmalu ugotovil, da sta si svetova bolj podobna, kot se je zdelo 
na prvi pogled.

Drži, da je služba posebno okolje, kjer včasih delamo z ljudmi, ki jih morda nikoli 
ne bi izbrali za prijatelje. A za učinkovito doseganje skupnih ciljev niti ni potrebno, da 
to smo ali postanemo. So pa doma in na delovnem mestu pomembni 
dobri in iskreni odnosi. Kar mi veliko pomeni pri prijateljih, mi namreč 
tudi pri sodelavcih. V obeh vlogah imamo ljudje podobne potrebe. 
Ključno je, da se razumemo in spoštujemo, se počutimo dobro 
in sprejeto, ko smo skupaj. 

Izkušnje so me pripeljale do spoznanja, da k vzpostavitvi 
takšnih odnosov v podjetju pomembno prispeva tudi druženje 
zunaj službe. Ko se popoldan dobimo na kavi, gremo skupaj na 
kakšno tekmo ali piknik. Neformalno druženje nas povezuje, krepi 
naše vezi in olajša timsko delo. Bolj kot poznamo sodelavce, lažje 
predvidevamo, kako bodo ravnali, se odzvali, kaj jih teži in kaj raz-
veseli. Ne za ljudi ne za poslovni uspeh namreč ni koristno, 
če je sleherni dan kot vreme – enkrat nas preseneti 
nevihta s strelami, drugič pa sonce.

In v Skupini SIJ spodbujamo druženje zapo-
slenih. Vas in vaše družine zato vabim, da ne 
zamudimo odlične priložnosti za to, in se v čim 
večjem številu udeležimo Dneva metalurga.

Doma in na delovnem 
mestu mi veliko pomenijo 
pristni človeški odnosi, to 
je vir, iz katerega črpam 
motivacijo in zagon za 
pomembne korake.

Tim, ki se z 
zagnanostjo loteva 
različnih projektov, 
sestavljamo Matej 
Tomaž, Andreja 
Hanžekovič, Blaž 
Boštjan in Marko 
Mavrič.

 î DOBIMO SE KDAJ! TUDI PO SLUŽBI

Peter Čas, glavni direktor

Sonja zelo rada smuča, hodi na 
morje, izlete in potovanja. Na 
dan, ko smo imeli dogovorjen 
termin za fotografiranje, se je 
odpravljala na zaslužen dopust 
v Črno goro. 

Naši vedno nasmejani so-
delavki zelo težko kaj uide iz-
pod kontrole. Vestno, zaneslji-
vo in uspešno, predvsem pa z 
veseljem opravlja svoje delo. 
Pri svojih sodelavcih, katerim 
je vedno pripravljena prisluhniti, 
spoštuje iskrenost, zagnanost in 
marljivost.

Vse, ki nas še ne poznate, prosimo, da zaprete oči. Predstavljajte si, kako vsi štirje 
umirjeno, resno, težkih glav in strašno zdolgočaseni sedimo za mizo ter sestankujemo 
o novih nalogah, ki nas čakajo. No, zdaj si pa naslikajte ravno nasprotno podobo in … 
videli boste nas!

Razvojniki iz Laboratorijev smo namreč navihani, odprtih glav, energični in vedno pozitivnih misli. 
Kot otroci, bi včasih rekel kdo, ki nas opazuje. Ker sem edina ženska, se včasih resda počutim bolj 
kot »mama«, saj so fantje pravi »koroški vampi«. 

Družita nas znanje in želja po razvoju storitev, ki so konkurenčne na trgu in vsebujejo visoko 
dodano vrednost. Naša glavna usmeritev pri delu je razvoj in vzdrževanje kalibracijskih, kontrol-
nih in preskusnih procedur, ki so podprte s programsko opremo za hitrejše in preprostejše delo v 
Laboratoriju. Na trgu ponujamo edinstvene storitve kalibracij, kontrol ter preiskav v Sloveniji. Za 
naš uspeh je ključna podpora naše direktorice, dr. Tadeje Primožič Merkač, in drugih sodelavcev, 
ki nam prisluhnejo, kadarkoli jih potrebujemo. Pot k uspehu ustvarjamo vsi skupaj!

Da se dobro ujamemo v službi, ni naključje, saj imamo tudi v prostem času podobne interese. Druži 
nas ljubezen do štirinožcev. V popoldanskem času radi sprehajamo svoje zveste prijatelje v naravi, 
kjer se sprostimo po napornem delu. Naše načelo je: »Kdor je dober do živali, je dober tudi do soljudi.«


