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 Iz rubrike To smo mi: 
sodelavci dolžinskega 
dela kalibracijskega 
laboratorija odlično 
sodelujemo, tudi takrat 
ko naletimo na težave. 

Prvi dan dogodka so predstavniki Skupine SIJ predstavili 
strategije za posamična poslovna področja, ki se dotikajo 
vseh družb v skupini. Med njimi finance in računovodstvo, 
IT, marketing, kadri, nabava in drugi. Drugi dan dogodka 
so družbe predstavile rezultate poslovanja v prvi polovici 
letošnjega leta, več časa pa so namenili predstavitvi stra-
tegij in investicijskih načrtov za vsako posamično družbo. 
In če je za večino družb zdaj to že utečena praksa (npr. 
SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems), so 
svoje načrte tokrat prvič predstavili tudi servisni centri in 
surovinska baza. 

Predstavitve v Rimskih termah so bile še ene v nizu 
takšnih dogodkov. V Skupini SIJ potekajo že vse od druge 
polovice lanskega leta, saj v poslovanje uvajamo številne 
novosti, predvsem pri investicijah in preventivnem vzdrže-

vanju, kamor postopno vpeljujemo nov sistem načrtovanja. 
Naslednji v vrsti dogodkov bo predvidoma novembra, ko 
naj bi družbe pripravile zaključne predstavitve investicij za 
leto 2018 s ciljem potrditve načrtov.

sara.wagner@sij.si

Kot SIJ Ravne Systems smo se od 19. do 21. julija 
prvič samostojno predstavili na kitajskem sejmu. 
Izbrali smo največji azijski sejem s področja 
industrije aluminija, Aluminium China 2017.

V Šanghaju sta naše izdelke in družbo predstavljala Gregor 
Večko, vodja prodaje valjev, in naš novi sodelavec v prodaji 
valjev, Kristijan Senica. Zelo aktivno vlogo je imel tudi Zhao 
Jun, naš agent na Kitajskem, ki nam je pomagal vzpostaviti 
stike s pomembnimi potencialnimi kitajskimi strankami. 

Na sejmu smo se srečali z 10 obstoječimi in 13 poten-
cialnimi kupci iz Kitajske ter potencialnimi kupci iz Male-
zije, Indije, Koreje, Japonske, Italije, Turčije in Brazilije. O 
izkoristku pridobljenih kontaktov in napeljanih poslov pa v 
kateri izmed naslednjih objav. 

mateja.krajnc@ravnesystems.com

V Rimskih termah je v začetku julija potekal 
naslednji v nizu dogodkov, namenjenih 
predstavitvi strategij in investicijskih 
načrtov družb Skupine SIJ.

 î NADALJUJEMO NIZ DOGODKOV ZA  
VPELJAVO NOVEGA SISTEMA NAČRTOVANJA

 î KOT RAZSTAVLJAVCI PRVIČ NA KITAJSKEM

polona.ahac@ravnesystems.com 

smo v informacijskem sistemu Syteline našteli v 
prvi polovici leta 2017. V tem času je 167 različnih 

uporabnikov ustvarilo 101.669 dokumentov – 
računov, ponudb, naročil in poročil.

MATERIALNIH KNJIŽENJ 
176.179 

DIJAKOV IN 
ŠTUDENTOV

bo del poletja pri nas preživelo delovno, na 
počitniškem delu oziroma obvezni praksi. 

Dijaki se usposabljajo in opravljajo različna 
lažja pomožna dela v proizvodnji ter v 

Laboratorijih, študenti pa v oddelkih Ponudbe 
in tehnologija ter CAM in orodja.

39 

celotne Skupine SIJ in njihovih družinskih 
članov je bilo prisotnih na vseh štirih 

prireditvah Dan metalurga. Letos smo 
se zbrali na Jesenicah, kjer se nas je 
zabavalo in družilo približno 3.000.

ZAPOSLENIH 9.000 
Samo Jenič, direktor, (desno) in Viljem Pečnik, direktor 
prodaje in marketinga, med predstavitvijo strategije.

Na fotografiji od leve proti desni Kristijan Senica, Gregor 
Večko in Zhao Jun, ki so nas predstavljali na sejmu 
Aluminium China 2017.
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za vsak danobvestila

z nami že ... junij 2017
 Junija v naši družbi nihče ni postal jubilant.

S prenovljenim katalogom se predstavljamo kot 
del Skupine SIJ. To pri naših kupcih, sploh tistih, ki 
stopajo z nami v stik prvič, pomeni veliko dodano 
vrednost. Potencialne stranke nas tako spoznavajo 
kot del močne, vertikalno povezane skupine.

V njem so podrobneje predstavljeni naši izdelki, primerni za 
industrijo aluminija, ki v svetu beleži trende rasti. Torej valji 
za hladno valjanje aluminija in aluminijeve folije, »srajčke« 
in »osovine« za neprekinjeno litje aluminija. Povzete so nji-
hove lastnosti in poudarjene naše konkurenčne prednosti. 

S katalogom smo se že predstavili našim strankam v 
Aziji, na sejmu Aluminium China 2017 (več na naslovnici). 
Septembra ga bomo uporabili tudi na sejmu Alu-Expo, ki se 
ga bomo kot SIJ Ravne Systems udeležili v Turčiji.

mateja.krajnc@ravnesystems.com

 î NOVI KATALOG KOVANIH 
IZDELKOV ZA INDUSTRIJO 
ALUMINIJA

Skupna realizacija v juniju znaša 90 odstotkov 
načrtovane. Cilje smo dosegli in presegli samo v 
profitnem centru Vzdrževanje.

Doseganje ciljev v preostalih profitnih centrih se je sicer 
glede na pretekli mesec izboljšalo, razen pri Valjih, kjer 
smo zabeležili še dodaten padec realizacije.

Naročil imamo dovolj, kar kaže na to, da kupci zaupajo 
naši strokovnosti. Zastavljeni mesečni cilji so sicer videti 
daleč, vendar pa niso nedosegljivi. Postavljeni so realno, 
skladno z našimi zmožnostmi. V interesu vseh nas mora 
biti, da jih presežemo in ne samo dosežemo. 

Trende padanja realizacije v določenih profitnih cen-
trih moramo obrniti navzgor. Čas dopusta je priložnost, 
da si napolnimo baterije in dobimo nov zagon za priha-
jajoče mesece. 

zoran.zajamsek@ravnesystems.com 

Letos smo se v klubu, katerega glavni sponzor je 
družba SIJ Ravne Systems, odločili, da po koncu 
šolskega leta pripravimo tridnevni nogometni 
tabor.

Na Ravnah je konec junija potekal prvi nogometni kamp za 
dečke in deklice letnikov 2004 do 2009. Skoraj 70 mladih 
nogometašev in nogometašic je uživalo v druženju. 

Organizatorji in sponzorji smo navdušeni nad uspešnim 
projektom, zato smo se odločili, da bo kamp tradicionalen 
in v prihodnosti še obsežnejši. Prihodnje leto bomo k sode-
lovanju tako povabili tudi druge klube, predvsem z Jesenic, 
s katerimi smo povezani v okviru Skupine SIJ. Uspešnega 
sodelovanja, izmenjave izkušenj in druženja se že veselimo.

bojan.mravlak@ravnesystems.com

 î PROIZVODNJA V JUNIJU

 î ZA NAMI JE PRVI 
NOGOMETNI KAMP  
NK FUŽINAR
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Valji Strojegradnja Vzdrževanje TO Skupaj

Realizacija po profitnih centrih (PC) za junij 2017

Ob zaključku nogometnega kampa  
so otroci prejeli tudi medalje.

Katalog je za zdaj natisnjen 
v angleščini, prvenstveno 
za potrebe naših sejemskih 
predstavitev. 

Najtežje se je znebiti razvad, ki se jih oklepamo 
iz čistega užitka, a hkrati vemo, da so zdravju 
škodljive. Po obroku nas ima večina kakšen »ri-
tual« ali navado, ki bi se ji morali izogniti v veli-
kem loku. Preveri, ali mednje spada tudi tvoja.

 î ZDRAVJU ŠKODLJIVE 
NAVADE PO OBROKU

1. NE KADI
 Ali veš, da ima cigareta po kosilu isti 

učinek kot deset cigaret pred njim? 
Kajenje po obroku vpliva na prebavo, 
nikotin se veže na kisik in telo zato vsr-
ka manj hranljivih snovi, kar povzroči 
celični stres. Če po obroku brez cigare-
te res ne gre, daj telesu vsaj 20 minut 
časa za prebavo.

2. NE PLAVAJ ALI SE TUŠIRAJ
 Voda zavira prekrvavitev in prebavo, 

ker se mora telo ukvarjati z uravnavo 
telesne temperature, namesto da 
bi to energijo usmerilo v presnovne 
procese. Vsaj eno uro po obroku se 
izogibaj vodi.

3. ČAJ SPIJ KASNEJE 
 Le redki se zavedajo, da tein, ki se 

nahaja v čaju, veže nase železo, s tem 
pa oslabi našo krvno sliko, prekrvavi-
tev in presnovne procese. Po obroku 
zato raje spij kozarec vode.

4. NE ZASPI
 Spanje s polnim želodcem lahko 

povzroči zgago, spahovanje, visoko ki-
slost in poveča tveganje za možgansko 
kap. Spanju se zato izogibaj vsaj dve 
uri po obroku, saj ležeči položaj ni na-
raven za pravilno prebavo.

5. NE TELOVADI, POČIVAJ
 Vsaj pol ure po obroku miruj, da telo 

v miru prebavi hrano. Če boš energijo 
preusmeril v tek, sprehod in telovad-
bo, je bo manj ostalo za prebavo, kar 
pomeni slabšo vpojnost hranilnih 
snovi. 

6. POČAKAJ S SADJEM
 Sadje hitro zavre, zato povzroča po-

večanje kisline, napihnjenost in kup 
drugih prebavnih motenj. Jej ga na 
prazen želodec ali najmanj eno uro po 
obroku.

metka.sustarsic@acroni.si

Povzeto po: http://novice.najdi.si/predogled/
novica/2dca13cb93cab58cd6300387424a68f9/Vem-kaj-jem/

Lepota-in-zdravje/Razvade-po-obroku-ki-so-škodljive-za-zdravje
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vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

Bilstein danes

BILSTEIN GmbH & Co. KG

• SPLET: www.bilstein-kaltband.de

• LETO NASTANKA: 1911

• LOKACIJA: Hagen, Nemčija

• DEJAVNOST: valjanje pločevine 

Ste se kdaj vprašali, kaj je potrebno in kako dolgo 
traja, da iz malega garažnega podjetja zraste 
veliko, mednarodno podjetje? 

Odgovor lahko najdemo pri podjetju Bilstein, ki je ta us-
peh doseglo v stotih letih. Zadnjih deset let njihovo zgod-
bo pišemo tudi mi, saj z njimi uspešno sodelujemo na 
programu valjev. 

Danes ima podjetje štiri proizvodne lokacije za valjanje. 
Zaposluje 1.400 ljudi in proizvede več kot 600.000 ton va-
ljane pločevine na leto. Skupina Bilstein je v zadnjih letih 
kupila številna evropska podjetja. Vstopili so na tuje trge, 
tudi v Brazilijo, ter odprli novo valjarno v Kentuckyju, ZDA. 
Proizvodi podjetja se uporabljajo v različnih industrijah. 
Svojim strankam zagotavljajo vrhunsko kakovost izdelkov 
ter točne dobave. 

Na področju valjev 
s podjetjem sodeluje-
mo že več kot deset 
let, posel pa se iz leto 
v leto povečuje. Da bi 
sledili in posnemali 
njihov tempo razvoja, 
moramo poskrbeti, da 

bodo naši izdelki kako-
vostni in pravočasno dobavljeni. Le tako lahko tudi naše 
podjetje postane globalni »leader«. Kot vidimo iz primera 
podjetja Bilstein, se to da, zato moramo napeti vse moči 
in se truditi po naših najboljših močeh. 

gregor.vecko@ravnesystems.com

 î KO IZ MALEGA PODJETJA ZRASTE  
VELIKO IN GLOBALNO PRIZNANO

V SIJ Ravne Systems se zavedamo aktualnih 
trendov na področju reciklaže. Zaradi vedno 
večjega števila prebivalcev se namreč povečujejo 
tudi količine odpadkov, ki jih proizvedemo. 

Poleg rasti prebivalstva v Evropi in svetu beležimo tudi 
rast proizvodnje materialov, ki jih je mogoče reciklirati. 
Po ocenah globalnih raziskav ocenjujemo rast svetovne 
proizvodnje plastike in gume, ki se iz leta v leto veča. Po 
nekaterih statistikah na leto proizvedemo okoli 300 mili-
jonov ton odpadne plastike. 

Po ocenah Oxford Economics bomo do leta 2026 naj-
večjo rast pridelanih odpadkov zabeležili v Veliki Britaniji, 
na Švedskem, Češkem, v Rusiji in Nemčiji.

Prodaja naših nožev za reciklažo raste na evropskem 
in ameriškem trgu. Hkrati iščemo nove potenciale za po-
večanje prodaje teh izdelkov, ki jih proizvajamo iz jekla 
našega sestrskega podjetja SIJ Metal Ravne. V SIJ Ravne 
Systems od celotnega segmenta prodamo največ nožev 
ravno za reciklažo, največ v Veliko Britanijo, na Švedsko, 
Nizozemsko, v Nemčijo in na ameriški trg.

Reciklaža odpadkov bo v prihodnje zelo pomemben 
dejavnik v gospodarstvu in pri varovanju okolja. V naši 
družbi bomo stavili na visoko dodano vrednost proizvo-
dov in blagovnih znamk ter sledili trendom, ki jih narekuje 
nujnost reciklaže.

tanja.stopernik@ravnesystems.com 

 î RECIKLAŽA JE NUJEN TREND

vpenjanji bo trajal manipulacijski čas (prej 7).

mesecev je dobavni rok stroja.

2
6–7 

velikih valjev bomo na mesec proizvedli več.26

Trenutni proces izdelave velikih valjev ni optimalen. Naša 
težnja je odpraviti ozko grlo pri struženju. Da bomo lahko 
dosegli zastavljene cilje, bomo tako kmalu kupili nov sodoben 
CNC-stružilni center. To bo prvi mejnik v projektu optimizacije 
proizvodnje valjev. 

Skupno stališče projektne 
skupine in ključnih sode-
lavcev ter strokovnjakov s 
področja izdelave valjev je, 
da potrebujemo povsem nov 
stroj. Odločitev za naložbo 
smo sprejeli na podlagi ana-

liz, preračunov in dolgih pogajanj s potencialnimi dobavitelji. Vse ugotovitve 
smo nato predstavili lastniku, na način, ki je nedvoumno prikazal obstoječe 
stanje in koristi, ki nam jih bo stroj z najnovejšo tehnologijo prinesel. 

CNC-stružnica bo omogočala tako struženje kot rezkanje z najsodob-
nejšimi rezalnimi orodji. Izdelovalni proces bomo izboljšali, pri čemer bomo 
tri operacije združili v eno. S sedmih vpenjanj bomo tako prišli na dve. 

S tem bomo povečali pretočnost v proizvodnji, izboljšali zanesljivost 
in varnost ter jasno potegnili črto med strojegradnjo in valji. Navsezadnje 
si bomo tako zagotovili tudi boljši položaj na trgu. Veliki valji, ki jih bomo 
obdelovali, bodo dolgi do 5.300 mm, njihov premer bo do 850 mm, masa 
pa približno 10 ton. 

ales.verdinek@ravnesystems.com, gasper.oswald@ravnesystems.com

 î V PRIČAKOVANJU NOVEGA CNC- 
-STRUŽILNEGA IN REZKALNEGA CENTRATako so zapisali udeleženci delavnic 

promocije zdravja, ki so potekale v sklopu 
skupnega projekta Znamo varno, zmoremo 
zdravo.

V družbah SIJ Acroni, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ 
Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ smo od 
aprila do junija izvedli skupno 23 delavnic, name-
njenih vodstvu, vodjem in delovodjem ter sodelav-
cem. Delavnic se je udeležilo 390 zaposlenih v Sku-
pini SIJ, od tega 86 sodelavcev SIJ Ravne Systems.

Delavnice je vodila karizmatična Simona Až-
man, ki je s konkretnimi primeri iz prakse in življenj-
skimi zgodbami udeležence spodbudila k temeljite-
mu razmisleku o svoji odgovornosti do varstva pri 
delu in svojega zdravja. »Zaradi teh zgodb na neka-
tere stvari v svojem življenju gledam drugače,« je ob 
zaključku delavnice povedal eden od udeležencev. 
Nekdo drug je zapisal, da je na delavnici pridobil 
ključne informacije, s katerimi bo lahko pomagal 
drugim sodelavcem, predvsem pa sebi. In prav to 
je bil glavni cilj delavnic – kaj lahko vsakdo sam na-

redi, da se izboljša splošno zavedanje o tem, kako 
pomembni so varnost, uporaba zaščitnih sredstev, 
dobri odnosi in skrb za lastno zdravje.

Udeleženci so bili z delavnicami izjemno za-
dovoljni, skupna ocena na petstopenjski lestvici 
je kar 4,45. Podobnih delavnic si večina želi še v 
prihodnje, predvsem s poudarkom na usposablja-
nju za nudenje prve pomoči, uporabo defibrilatorja 
in obvladovanje stresa. Vsekakor pa te delavni-
ce priporočajo prav vsem svojim sodelavcem in 
nadrejenim. Kot je zaključil eden od udeležencev: 
»Sprva sem bil nezadovoljen zaradi obveznosti, 
ampak je bila delavnica zelo zanimiva, sproščena 
in poučna. Opomnik za našo vest, moralo, srčnost 
in človečnost.« 

janja.rakovec@sij.si 

 î PROMOCIJA ZDRAVJA, KI TI DA MISLITI!

Trend rasti proizvodnje gume in plastike do leta 2026 
narekuje nujnost reciklaže odpadnih materialov  
(podatki prikazani v milijardah ameriških dolarjev).
Vir: Oxford Economics

Delavnic promocije zdravja se je udeležilo  
86 zaposlenih v SIJ Ravne Systems, od tega

vodij, 
izmenovodij in 
koordinatorjev,43 sodelavcev,38 direktorjev.5 

Bilstein nekoč
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Petra Prikeržnik, vodja Kadrov 
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NASLOV KNJIGE O NJENEM ŽIVLJENJU
»Naslov bi bil: Življenje je lepo. Kljub vsem osebnim vzponom in padcem je 
življenje vedno lepše. Po vsakem padcu se moraš pobrati in iti svojemu cilju 
naproti ter znova in znova premagovati ovire, ki jih nekaterim kar ne zmanj-
ka … Moj moto: Če ne gre levo, pa pojdi desno.«

polona.ahac@ravnesystems.com

HOBIJI, BREZ KATERIH SI NE PREDSTAVLJA ŽIVLJENJA
»Živeti z naravo. Vsakodnevno je to delo na vrtu, ob vikendih in prostih dnevih 
pa nekajurni pohodi v hribe. Rada imam tudi umirjene vožnje z motorjem, kot 
sopotnica, kjer čutim pravo svobodo, mir in harmonijo, obdana z vonjem narave. 
Najlepše so vožnje spomladi, mimo sveže pokošenih travnikov in cvetočih lip.«

PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI
»Cenim iskrene, poštene in neposredne ljudi. Tiste, ki so človeku v stiski prip-
ravljeni nesebično priskočiti na pomoč. Žal je pri nas veliko takšnih, ki si pos-
tavljajo meje, in sicer v smislu 'to ni moje delo, naj se vsakdo znajde sam'.«

Srčno upa, da bo kmalu tako tudi v združeni 
družbi, saj bo to pozitivno vplivalo na učin-
kovitost vseh zaposlenih. Lucija ne mara 
oportunistov. Raje vidi, da so ljudje iskreni, 
da povedo resnico, pa čeprav je včasih bo-
leča. Iz tega se lahko tudi kaj naučimo, se 
mogoče spremenimo, postanemo močnejši. 
Žal pa je v današnjem času vse preveč izu-
metničenosti in neiskrenosti. Za iskrenost je 
namreč potreben pogum, tega pa primanj-
kuje. Govorimo stvari, ki bi morale biti, in ne 
stvari, ki dejansko so. 

Lucija je na prvi pogled morda malo za-
držana, a ima ogromno notranje moči, je za-
nesljiva, odločna in zaupanja vredna oseba. 
Pravi, da pa zna včasih tudi »pičiti«, saj je 
tipična škorpijonka.

3 dejstva o
 î LUCIJI HIP, STROKOVNI SODELAVKI V NABAVI

Lucija Hip dobro ve, kaj pomeni delati v odličnem kolektivu. Ponosna je, da je 25 let 
delala v Nožih, kjer so odnosi med sodelavci temeljili na razumevanju, sodelovanju, 
druženju, solidarnosti ter medsebojnem spoštovanju.

Zavzemamo se, da svoje zadolžitve opravimo kar najbolje, če pa se 
pojavijo težave, jih rešimo skupaj. Poskrbimo tudi za to, da odpravimo 
vzrok, ki je pripeljal do težave. Zavedamo se, da je takšen način ključen 
za nadaljnji razvoj.«

Naše delo je zelo raznovrstno in za vsako merilo posebno. Kalibracija meril poleg posebnega okolja zah-
teva zelo veliko osredotočenost operaterja. Vsaka operacija, sprememba in vsak poseg so zapisani. Da 
smo zmeraj v »dobri kondiciji« za delo, se v prostem času ukvarjamo z različnimi športnimi aktivnostmi 
ter hobiji, in takrat damo službo obvezno na »off«.
Vodenje takšnega oddelka zahteva veliko razumevanja izvajalcev in tudi lastnikov meril. V današnjem času 
bi »vsi radi imeli vse takoj«. A pri našem delu »vse zahteva svoj čas«. Vsakodnevna komunikacija z zaposle-
nimi, našim prodajnim oddelkom, nadrejenimi in predvsem s strankami zato zahteva veliko usklajenost.

mirko.paskvan@ravnesystems.com

Večinoma poslujemo s strankami iz Slovenije, nekdanje Jugoslavije in Avstrije pa tudi od drugod. 
Seveda smo z delom povezani tudi z matičnim podjetjem, družbo SIJ Ravne Systems, še posebno 
v zadnjem obdobju, ko je dela več zaradi združitve treh podjetij.

Delovni dan začnemo skupaj, s kavo ali čajem. Naše druženje je nekakšen neformalni sestanek, 
saj so teme pogovora tako službene kot osebne. 

Dolžinski del kalibracijskega laboratorija sestavljamo sodelavci nekdanjega DML-ja 
oziroma merilnice, kot naš oddelek nekateri imenujejo še danes. Vendar naše delo v 
resnici zelo presega dejavnosti merilnice.

Tim dolžinskega dela 
kalibracijskega laboratorija 
sestavljamo Žiga Cimerman, 
Dominika Lah, Mirko Paškvan, 
Blaž Boštjan, Irena Uršej in 
Bojan Golenko (na sliki od leve 
proti desni) ter Darko Potočnik 
in Janko Pisar, ki sta na 
zasluženem dopustu.

 î RECEPT ZA USPEH: OSREDOTOČENOST IN ČAS

Namen letnega dopusta 
je, da se zaposleni 
spočije, pozabi na 
službene obveznosti in 
dejansko da možgane  
na 'off' ...«

Julij je za veliko večino zaposlenih mesec letnega dopusta. Tako se po hodnikih 
poleg službenih tem slišijo tudi pogovori o tem, kdaj greš na dopust, kje si bil, 
koliko časa še, da greš …

Pravica do plačanega letnega dopusta je ena temeljnih socialnih pravic za-
poslenih, ki je priznana v mednarodnih aktih in pripada vsakemu zaposlenemu. 
Od naših skupnih začetkov v letu 2016 in vse do danes smo bili zaposleni pred 
velikimi izzivi. Vsi smo zato še v toliko večjem pričakovanju, da se tempo dela 
vsaj za nekaj časa umiri, da končno odklopimo mobilne telefone 
in da nam pogled ne uhaja samo na elektronsko pošto. 
Med dopustom si lažje vzamemo čas za to, da na vse 
skupaj pogledamo še iz druge perspektive in vidimo, 
kaj je v življenju res pomembno. 

Meni osebno letni dopust pomeni čas, ko sem z 
družino, ko na morju zadiši po morskih jedeh, ko se 
slišijo smeh in norčije otrok in ko ob poletnih veče-
rih brez priganjanja delovnih obveznosti s prijetno 
družbo pokramljaš dolgo v noč. 

Vsem zaposlenim želim brezskrben do-
pust in naj vsak dan dopusta v vas pusti 
poseben pečat. 

 î POLETJE, ČAS DOPUSTOV

Dr. Tadeja Primožič Merkač, Laboratoriji
»V službi preživimo po osem ur na dan, zato sodelavci 
postanemo prijatelji in se radi družimo. Takšna prireditev 
je odličen razlog za celodnevno druženje s prijatelji, kjer 
imamo dovolj časa, da poklepetamo, se nasmejimo in po-
veselimo. Dan metalurga si bom zapomnila po odlično prip-
ravljeni prireditvi, kjer je bilo za vsakogar nekaj in prav vsi 
so bili dobre volje. Prihodnje leto se bom prav tako udeležila 
prireditve s svojo družino in že zdaj vabim sodelavce, da se 
nam s svojimi družinami pridružijo. Zagotovo bo lep dan.«

polona.ahac@ravnesystems.com

MATEJ MIKLAVČIČ, Prodaja
»Dogodka Dan metalurga sem se udeležil prvič in vse-
kakor lahko pohvalim idejo in izvedbo. V sproščenem 
ozračju in ob obilici aktivnosti je moč spoznati nove ljudi 
ter utrditi obstoječa poznanstva, ki morda temeljijo le 
na poslovnih stikih. Družine zaposlenih imajo priložnost 
počutiti se kot del ekipe. Prav pohvalen pa je nabor 
aktivnosti za najmlajše, ti pri njih neizmerno uživajo in 
popestrijo celotno dogajanje.« 

ANĐELKO SMOLAK, Noži
»Doslej sem se udeležil že vseh štirih prireditev ob dne-
vu metalurga. Všeč mi je, ker imamo na tem dogodku 
priložnost, da se srečamo s sodelavci iz celotne Sku-
pine SIJ, in ker skupaj z družinami preživimo zanimiv 
dan. Obžalujem le to, da se srečanja ne udeleži še več 
naših sodelavcev. Nikomur še nikoli ni bilo žal, da se 
nam je pridružil!«

»Mi metalurgi skupaj delamo in skupaj praznujemo naše uspehe,« 
je v govoru poudaril član uprave Dmitry Bochkarev. Zanimalo nas 
je, kako pa vi doživljate že tradicionalno srečanje vseh sodelavcev 
Skupine SIJ in naših družinskih članov, ki nas je tokrat na prijeten 
nedeljski dan združilo na Jesenicah.

 î NAJ ŽIVI NAŠ DAN, DAN METALURGA!



Jesenice, 16. 7. 2017

je naš dan!
dan metalurga
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Naša sodelavca, ki smo ju izbrali za naj sodelavca, poleg teh značilnosti odlikujejo še 
marljivost, izjemna predanost delu, vestno izpolnjevanje vseh delovnih obveznosti ter 
velika mera samoiniciativnosti. Iskrene čestitke! 

Naj sodelavca smo vprašali, katerih predsodkov bi se morali znebiti v naši družbi, kakšen je naslov 
trenutnega poglavja njunega življenjskega romana in koga bi povabila na večerjo.

Predstavljamo vam del njunih odgovorov. 

Tudi letos so bile nogometne tekme na  
Jesenicah napete do zadnjega gola. 

Po treh zaporednih zmagah je SIJ Metal Ravne prenosni pokal nogometnega 
turnirja Dneva metalurga letos predal kolegom iz SIJ Acronija (na fotografiji). 
Vratar Boštjan Filip iz ekipe Metal 1 je prejel nagrado za najboljšega igralca 
turnirja. Čestitke vsem igralcem! 

Ekipa družbe SIJ Ravne Systems na turnirju letos žal ni sodelovala. Morda 
pa se bodo naši fantje prihodnje leto na igrišče vrnili v velikem slogu in pokal 
prinesli tudi v našo družbo?

V okviru kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo smo ponovno 
iskali najboljšo idejo za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. 
Na natečaj se je prijavilo devet sodelavcev, ki so oddali osem 
iskric. Komisija je med njimi izbrala zmagovalko – Lucijo Hip, ki je 
predlagala označitev pešpoti in ureditev parkirišč. Čestitamo!

Lucija je predlagala ureditev parkirnega prostora za upravno stavbo ter ozna-
čitev pešpoti od parkirišča do vhoda v upravno stavbo. Zaradi razkladanja in 
nakladanja tovornih vozil je lahko dostop do parkirišča nevaren. Zaposleni se 
morajo izogibati viličarjem, kamionom ter vsem vozilom, ki so namenjeni do 
parkirišč ali Laboratorijev.

Naša sodelavca Boris Sešel in Stanislav Ošlak sta prejela priznanje za 
40 let delovne dobe. Za visok jubilej jima iskreno čestitamo!

Danilo Krajnc, ključavničar, Vzdrževanje
Danilo bi na večerjo povabil vse svoje sodelavke in sodelavce, ki so ga predlagali za naj sode-
lavca. Morda bi se tako lažje povezali, saj se po njegovem mnenju še vedno vse preveč delimo 
na sodelavce treh družb, ki sestavljajo SIJ Ravne Systems. Znebiti se moramo predsodkov, da 
smo si tujci, saj večino dneva preživimo skupaj. 

Je izkušen strokovnjak, ki svoje znanje deli s sodelavci in jim svetuje. Je inovativen pri 
iskanju rešitev in pozitivno vpliva na sodelavce, ki ga spoštujejo tako zaradi njegove strokov-
nosti kot tudi zaradi njegovega značaja in zavzetosti za delo. S svojim spoštljivim odnosom do 
sodelavcev, marljivostjo, zanesljivostjo in prizadevnostjo je vzor svojim sodelavcem in jim je 
vedno pripravljen pomagati.

Boris Sešel Stanislav Ošlak 

Anto Pavlović, ključavničar, Strojegradnja
Anto bi na večerjo povabil ženo in družino, ki mu vedno stoji ob strani. Poleg družine mu v živ-
ljenju največ pomeni še zdravje. Meni, da se v naši družbi ni treba znebiti nobenih predsodkov. 

Je izkušen in sposoben sodelavec, ki vedno najde rešitev in je zavzet za delo. Do nadreje-
nih in sodelavcev je korekten in spoštljiv. Anto je dober in marljiv sodelavec, z zelo prijetnim 
karakterjem, in vedno rad priskoči na pomoč.

 î ZANESLJIVA, POZITIVNA IN PREDANA DELU

 î POKAL JE DOBIL NOVEGA LASTNIKA

 î NAJ ISKRICO JE ODDALA LUCIJA HIP

 î PRIZNANJI ZA 40 LET DELOVNE DOBE

naj sodelavca

nogometni turnir

znamo varno, zmoremo zdravo

jubilanta


