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Skupina SIJ bo 30. oktobra 2016 na trgu 
predstavila 11 novih produktnih blagovnih znamk. 
Jekla Skupine SIJ bodo dobila nova imena, novo 
atraktivno podobo, a to je le vrh ledene gore 
obsežnega projekta znamčenja. 

V okviru znamčenja jekel je Skupina SIJ že pripravila niz 
dogodkov, na katerih je nove znamke ter potek enoletne-
ga razvoja znamk in dela sodelujočega tima predstavila 
ključnim sodelavcem, na prodajni konferenci pa tudi kup-
cem Skupine SIJ. 

SIJ-eva jekla bodo od 30. oktobra poimenovana z 
naslednjimi znamkami: SIWATT°°°, SIQUAL°°°, SIMOLD°°°, 
SIHARD°°°, SITHERM°°°, SIRAPID°°°, SINOXX°°°, 
SIDUR°°°, SIMAXX°°°, SICLAD°°° in SIPREME°°°. Vsako 
znamko bomo prepoznali po lastni privlačni barvi. Jekla so 
v posamično znamko (kar 608 smo jih razvrstili v okviru 
projekta) uvrščena po svojih značilnostih in pripisanih 
lastnostih, po katerih želimo, da jih prepoznajo naši kupci. 

Zgodbo vsake posamične znamke smo zapisali v po-
sebno knjigo znamk (brand book), od 2. novembra pa bodo 
te predstavljene tudi na spletni strani sij.si. Prav tako je za 
lažjo in sodobnejšo uporabo naših blagovnih znamk v izde-
lavi mobilna aplikacija, ki bo dostopna vsakomur. Projekt 

znamčenja in nove znamke bodo podrobneje predstavljeni v 
naslednji številki revije SIJ, ki bo izšla v začetku novembra.

Naša družba, kot kupec omenjenih jekel, nove produk-
tne znamke pozdravlja in se hkrati veseli prihodnje prenove 
lastnih produktnih znamk. 

ina.fedler@metalravne.com 
jana.grosar@ravnesystems.com 

 Iz rubrike To smo mi: 
kontrolorji smo zadnji 
branik pred odpremo 
izdelkov h kupcu.

 î NOVE BLAGOVNE ZNAMKE, POZDRAVLJENE!

Srečanje z našimi obstoječimi oziroma potencialnimi po-
slovnimi partnerji na Ravnah na Koroškem je bilo uvod v 
že 2. Prodajno konferenco Skupine SIJ, ki je potekala med 
21. in 23. septembrom.

Gostom smo najprej na kratko predstavili našo zdru-
ženo družbo, poslovanje in izzive za prihodnost. Uvodne-
mu srečanju so sledili individualni sestanki s predstavniki 
naših prodajnih programov, nakar smo se podali na ogled 
proizvodnje v družbah na Ravnah. 

Osrednja prireditev – predstavitev novih produktnih 
znamk Skupine SIJ – se je odvijala v Portorožu. Zdaj že 
tradicionalna konferenca Skupine SIJ je tokrat na enem 
mestu zbrala skupno 115 poslovnih partnerjev iz kar 35 

držav. Konferenco smo zaključili z odprtjem nove linije za 
toplotno obdelavo jekel v SIJ Acroniju. 

SIJ-eva prodajna konferenca povzema trenutne trende v 
jeklarski industriji, hkrati pa z izmenjavo znanja in izkušenj 
ter poslovnih vezi ostaja ključen dogodek povezovanja med 
trgom in Skupino SIJ. 

jana.grosar@ravnesystems.com

Če ste se morda spraševali, kaj v našem 
podjetju počnejo gostje iz tudi več tisoč 
kilometrov oddaljenih krajev, je tukaj 
odgovor: gostili smo petnajst poslovnih 
partnerjev z vsega sveta.

 î STE SREČALI KAKŠNEGA KITAJCA, INDIJCA …?

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

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

prihodkov je Skupina SIJ predvsem na račun 
pripojitve Perutnine Ptuj in Sistemske 

tehnike ustvarila v prvem polletju.

MILIJONA 
EVROV 413,9 

MALIC
je novi gostinec v naših jedilnicah izdal  
od 1. avgusta letos. Zaposleni se najraje 

odločamo za prvi meni.

14.494 

smo letos v oddelku marketinga zabeležili 
z uporabo orodja Salesforce, 75 od teh 
interesentov lahko postane naš kupec. 

NOVIH KONTAKTOV
472

Prvi dan 2. Prodajne konference Skupine SIJ smo naše 
partnerje gostili na Ravnah.

Mario Ivankovič, vodja marketinga na SIJ d.d.,  
na predstavitvi novih blagovnih znamk sodelavcem.
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za vsak danobvestila

Odgovor na to vprašanje nas je 15 sodelavcev 
družb Skupine SIJ iskalo na strokovni ekskurziji 
inovatorjev in zmagovalcev natečaja Znamo varno, 
zmoremo zdravo. 

Sredi septembra smo se tako odpravili v Trst, kjer smo 
obiskali svetovno priznanega proizvajalca kave Illy. Po prvi 
jutranji kavici in odličnem kavnem sladoledu nam je Furio 
Suggi Liverani, direktor za tehnologijo, predstavil zgodbo 
o razvoju podjetja ter splet celovitih produktov proizvajalca 
ene najbolj znanih kav na svetu. Ogledali smo si razvojno 
akademijo in proizvodnjo, kjer poleg kave izdelujejo tudi 
embalažo zanjo. 

V podjetju je na vsakem koraku čutiti inovativnost in 
zavezo podjetja, da svojim kupcem zagotavljajo vrhunsko 
kakovost. Za vrhunsko aromo kave skrbijo že v nasadih, 
nato pri predelavi kavnih zrn in embaliranju. Celostno doži-
vetje zaokrožujejo z lastnimi kavnimi avtomati, skodelicami 
in na koncu z umetnostjo priprave črnega zlata.

Oviti v omamne vonjave smo se odpravili še v Koper, kjer 
smo si ogledali več kot 60 let staro vinsko klet Vinakoper. 

Od sodelavcev naše družbe se je ekskurzije udeležil tudi 
zmagovalec natečaja, Darjan Brodnik. Njegovo nagrajeno 
iskrico – semafor, ki bo prikazoval število dni od zadnje 
nesreče pri delu, bomo na novih monitorjih ugledali pred-
vidoma že novembra.

polona.ahac@ravnesystems.com 

V soboto, 17. septembra, se nekateri sodelavci 
naše družbe v jutranjih urah tokrat za spremembo 
nismo srečali v službi. Kljub slabim vremenskim 
napovedim smo se v vedrem razpoloženju podali 
na vrh domače Uršlje gore.

V objemu smeha, solz, znoja in celo sonca smo uspeš-
no osvojili koroško lepotico, ki nas je v svoji koči ogrela 
s pečjo in čajem. Med sodelavci so bili tudi takšni, ki so 
prvič stopili na Goro, in seveda smo jih, kot se spodobi po 
planinskih šegah, ustrezno krstili. Ko smo se vračali, nas 
je na Naravskih ledinah že čakala trdo prigarana »košta« 

– malica, za katero se zahvaljujemo tudi vodstvu podjetja. 
Dan je minil tako sproščeno, da smo se odločili kmalu 

osvojiti tudi druge, še višje vrhove, v še številnejši družbi, 
zato se nam naslednjič pridružite tudi vi!

Pero Sirovina

 î  ZAKAJ JE ILLY ENA 
NAJBOLJŠIH KAV NA SVETU?

 î  KAKO VISOKO LAHKO 
GREMO S SODELAVCI?

Neskladnosti, ugotovljene na junijski presoji, so 
bile uspešno odpravljene. Začrtali smo pravo 
pot razvoja sistema kakovosti in postavili sistem 
ključnih kazalnikov uspešnosti. Septembrska 
presoja certifikacijske hiše Bureau Veritas v 
SIJ Ravne Systems je zato končno privedla do 
podelitve certifikata ISO 9001:2015. 

Vsem sodelavcem zato čestitamo in se jim še enkrat zah-
valjujemo za njihov trud! 

Aktivnosti za izgradnjo novega sistema vodenja ka-
kovosti smo pričeli že na začetku združitve treh podjetij v 
eno družbo. Nova izdaja standarda je manj birokratska in 
hkrati veliko zahtevnejša na področju kompetentnosti in 
obvladovanja procesov ter z njimi povezanih tveganj/pri-
ložnosti. Kljub temu smo projekt uvedbe novega sistema 
vodenja kakovosti septembra uspešno pripeljali do konca. 
Standard zagotavlja nenehno izboljševanje delovanja, hkra-
ti pa nam pomembno olajša, v nekaterih primerih pa sploh 
omogoči dostop do kupcev. 

Osnovni cilj smo torej dosegli, zdaj pa je na nas vseh, da 
začeto delo nadaljujemo in sistem nenehno izboljšujemo. 

Hkrati se začenjamo pripravljati na nove naloge, kot so 
certifikacija v skladu s standardi NATO, sistem ravnanja z 
okoljem ISO 14001, upravljanje informacijske varnosti … 

Izzivov nam torej ne bo zmanjkalo, a s skupnimi močmi 
bomo tudi te cilje uspešno dosegli.

rok.kotnik@st-ravne.si

 î IMAMO CERTIFIKAT  
ISO 9001:2015!

Iskreno čestitamo!

z nami že ... september 2016

10 let: Gašper Virtič in Andrej Merkač | 30 let: Jože Čas, Edi Orešnik, Primož Gabrovec, Štefan Pranjić,  
Dušan Božank, Ivan Vogel, Anton Poderžan, Jože Kolman, Sonja Fedler, Bojan Mravlak, Damjan Paradiž,  
Silvester Oswald in Jože Potočnik | 40 let: Stanislav Ošlak in Ivanka Kunc

Opravičilo | V prejšnji številki časopisa smo po pomoti navedli Sebastjana Hipa kot jubilanta z 20-letnim delovnim stažem. 
Pravilni podatek je, da je Sebastjan Hip jubilant z 10 leti delovne dobe. Za napako se iskreno opravičujemo. 

1. TRIK – ODLOČITEV
 Odločite se, da si boste neko 

stvar zapomnili. S tem ko se 
odločite, se vaše misli zberejo in 
namenijo vso pozornost določenim 
informacijam.

2. TRIK – ASOCIACIJE
 Pri novih pojmih poiščite asociacijo. 

Vprašajte se, na kaj vas spominjajo. 
Informacije se tako shranijo v 
možganih poleg asociacije, ki vam 
prikliče informacijo.

3. TRIK – PAMETNI PIŠEJO 
 Ste kdaj pisali "plonk" listke, ki jih 

potem sploh niste potrebovali? 
Še več, točno ste vedeli, kje se 
določena stvar na njih nahaja. 
Tehniko uporabljajte tudi v 
vsakdanjem življenju. Informacije 
si napišite na list papirja in si ga 
predstavljajte v mislih. 

4. TRIK – BREZ RUTINE 
 V življenje vnašajte male 

spremembe. Že izbira drugačne poti 
v službo ali spremenjena postavitev 
pohištva, zavezovanje vezalk na 
nov način in umivanje zob z »drugo 
roko« lahko zbudijo vaše možgane.

5. TRIK – SPROŠČANJE
 Zaprite oči, vdihnite in sprostite 

mišice. Predstavljajte si nek 
sproščujoč kraj. Tako se boste zbrali 
in ustavili zmedo v mislih ter se 
skoncentrirali na pomembne stvari.

6. TRIK – MEMOTEHNIKE,  
TEHNIKE ZA BOLJŠE POMNJENJE

 Koliko dni ima določen koledarski 
mesec, si lahko zapomnite s členki 
na rokah: januar 31 dni, februar 
28 dni itd. Ali na primer, kakšna je 
razlika med stalagniti in stalakTiti? 
Odgovor se skriva v črki T, spominja 
namreč na viseči kapnik. 

Vir: https://www.simbioza.eu/

katarina.gradisnik@metalravne.com

Imate slab spomin? Dobra novica je, da ni še 
nič izgubljenega. Pravzaprav je dober spomin 
le redko prirojen, večinoma gre za urjenje. Naši 
možgani potrebujejo samo čim več spodbude. 
Pomagajte si z naslednjimi triki!

 î NASVETI ZA  
URJENJE MOŽGANOV

Presojevalci so sistem vodenja kakovosti  
preverjali z vsemi nosilci procesov.

Udeleženci ekskurzije smo spoznali tudi pestro zgodovino 
tovarne Illy, ki je slikovito predstavljena na steni avle.

Naši fantje 
na vrhu 
Gore, kot 
Uršljo goro 
na kratko 
imenujemo 
na Koroškem.
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vrstice za varnost in zdravje

trendi

vlagamo in razvijamo

usmerjeni h kupcu

BÖHLER EDELSTAHL GMBH & CO KG

• SPLET: http://www.bohler-edelstahl.com

• LETO NASTANKA PODJETJA: 1870

• LOKACIJA: Kapfenberg, Avstrija

• DEJAVNOST: proizvodnja jekla

Böhler Edelstahl GmbH & Co KG je eden vodilnih 
svetovnih proizvajalcev jekel. Njihov prodajni 
asortiment obsega že več kot 200 produktnih 
znamk. Letno proizvedejo preko 100.000 ton jekla 
in ustvarijo 730 milijonov evrov prihodkov. 

Razvojno naravnano podjetje je s svojo prodajno mrežo priso-
tno že v preko 60 državah po vseh celinah. Böhler Edelstahl, s 
sedežem v Kapfenbergu v Avstriji, ima okrog 2100 zaposlenih. 

V družbi SIJ Ravne Systems zanj že vrsto let izvajamo 
različne postopke toplotnih obdelav. Večinoma so ta jekla 
namenjena za uporabo v elektrarnah, kot sestavni in pod-
porni deli plinskih turbin. Za kupca toplotno obdelujemo 
polizdelke različnih kvalitet in dimenzij. Nekateri polizdelki, 
kot so na primer osi, so težji od 10 ton in daljši od 10 metrov. 

Njihova jekla uporabljajo v avtomobilski, letalski in 
elektroindustriji. Njihovi največji kupci v avtomobilski 
industriji so Mercedes Benz, BMW, VW in Rolls Royce; 
v letalski in elektroindustriji pa Airbus, Boeing, Alstom 
ter Bosch. Zato obstaja velika verjetnost, da je njihovo 
jeklo v avtomobilu ali gospodinjskem aparatu, ki ga upo-
rabljate tudi vi.

Družba je del Skupine Voest Alpine. Z neprestanim 
investiranjem v razvoj novih kvalitet jekla, odgovornim 
ravnanjem z okoljem, učinkovitim upravljanjem energije 
Skupina Voest Alpine skupaj z našo Skupino SIJ zaseda 
vodilna mesta in narekuje trende v jeklarski industriji. 

irena.vidovsic@st-ravne.si

 î RAST PRIHODKOV KOT POSLEDICA PRIPOJITVE PERUTNINE PTUJ IN SISTEMSKE TEHNIKE
V prvih šestih mesecih leta 2016 smo poslovali stabilno, 
kljub nestabilnemu jeklarskemu trgu, ko po vsem svetu 
jeklarne zaradi pomanjkanja naročil zapirajo svoja vrata. 
Pozitivni učinki poslovanja so posledica nakupa Perutnine 
Ptuj in Sistemske tehnike, optimizacije proizvodnih 
procesov, zniževanja nabavnih stroškov ter usmerjenosti v 
trženje proizvodov z višjo dodano vrednostjo. 

V prvem polletju je Skupina SIJ ustvarila 413,9 milijona 
evrov prihodkov, kar je 13,5-odstotno povečanje v primerja-
vi z enakim obdobjem lani. Izboljšali smo tudi dobičkonos-
nost poslovanja (EBITDA), in sicer za 3,2 odstotne točke. 
Skupno smo ustvarili 24,6 milijona evrov čistega dobička.

Prvih šest mesecev je spodbudnih tudi za SIJ Ravne 
Systems. Prihodki v polletju so znašali 23 milijonov evrov, 

ustvarili pa smo 1,5 milijona evrov čistega dobička. EBITDA 
je bil dosežen, znašal je 2,8 milijona evrov.

Dobiček, ki ga ustvarjamo družbe v skupini, se namenja 
pretežno za financiranje intenzivnega naložbenega cikla v 
obdobju 2015–2020, s katerim želimo ostati konkurenčni 
na trgu. V prvi polovici leta 2016 smo za investicije porabili 
51,5 milijona evrov in s tem uresničili kar 83 odstotkov na-
črtovanih odhodkov. 

Kljub stabilnemu poslovanju imamo prostora za izboljša-
ve še veliko. Nadaljevati moramo v smeri, ki smo jo zastavili, 
utrditi našo konkurenčnost ter ostati še naprej prilagodljivi 
na nenehne spremembe ter nihanja na jeklarskem trgu. 

joze.spiljak@acroni.si
polona.ahac@ravnesystems.com

 î IZ ČIGAVEGA JEKLA JE VAŠ JEKLENI KONJIČEK?

Nekega dne sredi septembra nas je 
zavijanje sirene pregnalo z delovnih mest. 
Po nekaj minutah smo se na zbirnih mestih 
že preštevali in preverjali prisotnost. 
Tokrat na srečo le vaja evakuacije je uspela, 
objekti so bili prazni. 

V sončnem in še vedno poletno obarvanem popol-
dnevu smo kmalu nato pričakali prihod gasilcev. Z 
zanimanjem smo si ogledali demonstracijo gaše-
nja z gasilnimi aparati. Obnovili smo svoje znanje 
postopka začetnega gašenja ter gasilne aparate 
preizkusili tudi sami. Kot pribito drži, da se naj-
več naučimo, če teoretično znanje preizkusimo 
tudi v praksi. 

Usposabljanje zaposlenih za požarno varnost 
v skladu z zakonodajo in dokumenti naše družbe 
zajema praktično usposabljanje zaposlenih za za-
četno gašenje z gasilniki in vajo evakuacije po lo-
kacijah – objektih SIJ Ravne Systems. Predpisano 
vajo smo tako izvedli povsod, razen v hali C, kjer 
pa je predvidena v mesecu novembru. 

Zaposleni smo bili nad vajo navdušeni, z ve-
seljem smo sodelovali pri evakuaciji. Obnovili smo 
za takšne primere potrebno znanje in bili ponovno 
seznanjeni z znaki za alarmiranje, evakuacijski-
mi potmi, lokacijami zbirnih mest ter postopki ob 
evakuaciji. 

Seveda si vsi srčno želimo, da bi se ob takšnih 
dogodkih tudi v prihodnje zbirali samo na vajah.

karol.kotnik@st-ravne.si, lidija.gosnak@st-ravne.si 

 î SIRENA! HITRO VEN! KJE GORI?

je vredna 
naložba.

je trajala  
menjava komore.215.000 € 12 dni

 î VAKUUMSKA KALILNA PEČ  
SYSTHERMS PRIPRAVLJENA NA 24/7

V začetku septembra smo končali inštalacijo nove komore v 
vakuumski kalilni peči STS in tako zagotovili pogoje za varno in 
nemoteno ter neprekinjeno delovanje peči.

Zastojev na vakuumski peči 
STS, ki so bili posledica dotra-
janosti izolacije in drugih kom-
ponent komore, je konec. Ob 
koncu septembra smo že za-
čeli normalno proizvodnjo in 
utekanje nove komore peči, ki 
nam sedaj ne bo več krajšala 
spanca. Odločili smo se za po-
polnoma novo komoro oziro-
ma ohišje komore z vsemi ele-

menti (grelci, šobe za vpihavanje, izolacija …), prav tako pa smo na obeh vratih 
zamenjali tudi ohišji s pripadajočo izolacijo. Z novo investicijo smo si zagotovili:

• enakomernejše trdote obdelovancev, 
• minimalne zastoje v obdobju vsaj štirih let in
• večjo razpoložljivost in izkoriščenost peči.

Celoten poseg zamenjave komore je trajal ducat dni. To obdobje smo izko-
ristili tudi za obsežnejši servis vakuumskih črpalk, ki so poleg kakovostne ko-
more »srce« vakuumske peči. Komoro je »na ključ« izdelalo in vgradilo podjetje 
Systherms, ki je tudi proizvajalec peči, kar je dodatna garancija za kakovostno 
izvedena dela. Sama montaža komore je bila priložnost za izobraževanje sode-
lavcev, tako da je bil med celotno sanacijo komore prisoten tudi naš vzdrževalec. 

andrej.brumen@ravnesystems.com

Gasilec Koroškega gasilskega zavoda seznanja 
udeležence z uporabo gasilnih aparatov.

Sodelavec demonstrira gašenje 
požara z gasilnim aparatom. 

Skupina SIJ: Prihodki od prodaje (v milijonih evrov) in  
čista donosnost prihodkov od prodaje (v odstotkih)

Vakuumska kalilna peč v hali C ima novo komoro.

Vir: Poročilo o poslovanju Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju 2016

vir: www.bohler-edelstahl.com/en/production-178.php 
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to smo mi

razmišljam na glas 

3. 
2. 
1. 

Samo Jenič, direktor
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V življenju nenehno 
rastemo, se razvijamo. 
Pri tem smo uspešnejši 
takrat, ko smo proaktivni, 
se soočimo z izzivi in iz njih 
potegnemo najboljše.

 î SPREMEMBE SO STOPNICE  
NA POTI RAZVOJA

Minilo je leto dni od začetka združevanja treh družb v SIJ Ravne Systems.  
V tem času smo doživeli veliko sprememb, kar ni preprosto za nikogar izmed 
nas. Ljudje smo običajno ujetniki navad, in spremembe rade razkrivajo, kako 
krhki in ranljivi so naši procesi, kako blizu so lahko težave, medtem ko je 
prej vse delovalo 'avtomatično'. 

Sam osebno spremembe dojemam in sprejemam drugače, lažje, če si jih 
predstavljam kot stopnice na poti razvoja, napredka. Dokler 
se torej premikamo po stopnicah navzgor, tudi če se kdaj 
za kratek čas odpočijemo, se razvijamo in smo živi. In 
to je dober znak. 

Razvoj je nujno potreben, če želimo postati boljši, 
narediti več, delati izdelke z višjo dodano vrednostjo 
in bolje izpolnjevati želje kupcev. Le tako bomo več 
zaslužili in investirali v sodobnejšo opremo, varnejša 
in prijetnejša delovna mesta.

Ta trenutek potrebujemo pozitiven pristop, medsebojno 
pomoč, razmislek o tem, kako naše delo vpliva na sode-
lavce v procesu. Hitreje se bomo soočili s tokom razvoja, 
manj težav bomo pri tem imeli in lažje bomo sodelovali.

lidija.gosnak@st-ravne.si

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Če nekaj delaš s srcem, ne more biti narejeno manj od čudovitega.«

ŽIVLJENJA SI NE PREDSTAVLJA BREZ
»Narave, hoje in sonca, ki mi dajejo veliko pozitivne energije.«

POVEDANO Z ENIM STAVKOM
»Narava je moj prvi dom.«

Živi na majhni kmetiji, zato ji ve-
liko časa vzamejo opravila na 
njej. Seveda se jih z veseljem 
loti. Svoje domače razveseljuje 
z dobro kuho in dobrotami izpod 
peke. Kulinarika je njena velika 
strast. Še posebno rada ekspe-
rimentira s posušenimi rožica-
mi – v teh mrzlih dneh zato prav 
uživa v kuhanju dobrih naravnih 
in zdravilnih čajev, ki odženejo še 
tako močne prehlade. 

Pri sodelavcih Marija najbolj 
ceni pristne odnose, iskrenost in 
medsebojno spoštovanje. 
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 îMARIJI HOSNAR, brusilki v hali B

Marija je nadvse zabavna in nasmejana gospa, ki izžareva samo pozitivno energijo. 
Zase pravi, da je tipična gospodinja, ki doma podpira vse štiri vogale.

Samo Gerkšič, vodja toplotne obdelave
»Blagovne znamke so statusni simbol. Za kakovost sem 
pripravljen odšteti več, a na mojo nakupno odločitev 
vplivajo številni dejavniki. Upoštevam razmerje med 
kakovostjo in ceno in poslušam priporočila drugih. Pri 
nakupu po spletu pregledam opravljene teste in ocene 
izdelkov ter preverim cene pri nas in v tujini.«

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

Karel Vavdi, informatik
»Prisegam na domače poreklo, kupujem v slovenskih 
trgovinah in podpiram lokalne dobavitelje. Kakovost iz-
delkov uveljavljene blagovne znamke ne odtehta razlike 
v ceni in uporabnosti v primerjavi z izdelki manj znanih 
znamk. Pri večjih investicijah se vendarle obračam na 
priznana podjetja, ki zagotavljajo boljše garancije in 
imajo druge prednosti.«

Nejc Gorinšek, vodja projektov
»Nakupne odločitve sprejemam na podlagi lastnih izku-
šenj in se ne oziram na priporočila drugih. Običajno je 
uspešna blagovna znamka jamstvo za kakovost in za 
slednjo sem pripravljen plačati več. Še posebno pozoren 
sem pri nakupu novega avtomobila, kjer prisegam na 
nemško avtomobilsko industrijo.«

Blagovna znamka je mnogo več, kot se zdi na prvi pogled. Ni le 
logotip ali celostna podoba, temveč je skupek vtisov, izkušenj in 
idej, ki jih ustvarja pri uporabniku. Določenim znamkam so kupci 
tako zvesti in nanje tako močno čustveno navezani, da so za njih 
pripravljeni plačati skorajda vsako ceno. Kako jih dojemate vi, kaj 
blagovne znamke pomenijo vam?

anketa

 î KAJ VAM POMENIJO BLAGOVNE ZNAMKE?

Z našim motom »Kakovost pomeni delati prav, ko nihče ne gleda« 
(Henry Ford), za katerega želimo, da bi ga posvojili vsi, optimistično 
zremo v prihodnost našega novega podjetja.

Operativno kontrolo podpira strateško zagotavljanje kakovosti in je naš zadnji branik pred 
odpremo nekakovostnih izdelkov h kupcu. Kontrolorji ugotavljamo skladnost proizvodov in 
storitev, naše izkušnje pa cenijo tudi v proizvodnji, saj nas velikokrat povprašajo za nasvet. 

Dve tretjini ekipe 
kontrolorjev sestavljajo 
Anton Potočnik, Marko 
Smolak, Jurij Pavše, Andrej 
Plesec, Samo Čepin, Milan 
Črešnik, Franc Vindiš 
(stojijo, od leve proti desni), 
Stanko Vogel, Anton Tuksar 
in Andrej Petrič (sedijo, od 
leve proti desni).

Svoje delo opravljamo tako v rednem delovnem času kot tudi ob zelo neobičajnih urah in dneh, da 
bi kar najmanj zadrževali proizvodni proces. Občasno zaradi odstopanj kak izdelek ocenimo kot 
neprimeren za odpremo h kupcu in opozorimo na nespoštovanje predpisanih načinov dela. Zato nam 
večkrat – malo za šalo, malo zares – očitajo, da smo policisti ali cariniki in nujno zlo. A tako mi kot 
tudi vsi naši sodelavci zelo dobro vemo, da je kupec zadovoljen le, ko dobi, kar je naročil in plačal. 

Med kontrolorji prevladujemo sodelavci z dolgoletnimi izkušnjami iz proizvodnje in kontrole, 
svoja znanja pa pridno prenašamo tudi na mlajše sodelavce. Naše vrline so doslednost, natančnost 
in tehnična podkovanost, druži pa nas ljubezen do motociklizma. Položili smo že kar nekaj ovinkov 
in videli mnogo novih krajev. Moto debate so zato ob naših druženjih velikokrat na prvem mestu. 

rok.kotnik@st-ravne.si

 î NISMO POLICISTI ALI CARINIKI. SMO KONTROLORJI!


