

Iz rubrike To smo mi:
naši dobitniki medalj
na 2. SIJ zimskih igrah
za šport pomembne
vrednote prenašajo tudi
na svoje delo.

info@ravnesystems.com
sij.ravnesystems.com
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îîZA NAMI SO PRAVLJIČNO BELE 2. SIJ ZIMSKE IGRE
novice

v številkah
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SODELAVCEV

družb Skupine SIJ se je udeležilo
2. SIJ zimskih iger, ki so na smučišču
Poseka potekale 3. februarja 2018.
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Na lanskih zimskih igrah nas je na Poseki
pozdravilo in ves dan spremljalo sonce, letos
pa smo bili priča popolnoma drugačni panorami. Bele snežinke so neumorno debelile
snežno odejo in skupaj z nami, navijači in
tekmovalci, poplesavale ob ritmih, ki jih je
narekoval neutrudni komentator in DJ Mimi.

V veleslalomu se je pomerilo 49 smučark, smučarjev in
deskarjev. Zlate medalje so si nadeli: v kategoriji ženske do
40 let Brigita Rataj (SIJ Metal Ravne), nad 40 let že drugo
leto Petra Mlinar (SIJ Acroni), najhitrejši moški v kategoriji
do 40 let je bil Bojan Trost (SIJ Metal Ravne). V kategoriji
nad 40 let je zmagal naš sodelavec Bojan Potočnik, ki je
dosegel tudi absolutno najboljši čas tekme. Naš štipendist
Grega Rutnik Miškovič je bil zlat v deskanju. Še eno medaljo
za našo družbo, srebrno, pa je prismučal Andrej Plesec, in
sicer v kategoriji moški do 40 let.
Vsem dobitnikom medalj iskreno čestitamo, naše sodelavce, ki so jih prejeli, pa predstavljamo še v rubriki To smo
mi (na zadnji strani časopisa). Več o dogodku si preberite
v marčevski reviji SIJ, na internem družbenem omrežju
Yammer in na www.sij-zimskeigre.si.

Kot nam je jeklarjem že v navadi, smo dogodek zaokrožili
z zabavo in plesom. Manjkalo ni niti presenečenj v obliki
spontanih nastopov sodelavcev – navdušeno smo zaploskali
pevkam in pevcem, akrobatu in celo beatboxerju.

polona.ahac@ravnesystems.com

in preskusnih certifikatov smo v letu 2017
izdali v Laboratorijih SIJ Ravne Systems.

Navijači SIJ Ravne Systems smo se skupaj z
dobitniki medalj veselili »ekipnega« uspeha.

85

ŽENSK

je bilo konec januarja 2018 zaposlenih v naši
družbi. Vseh zaposlenih je bilo 546, sodelavk
je bilo torej 15,6 odstotka. Ob dnevu žena, 8.
marcu, jim iskreno čestitamo.
polona.ahac@ravnesystems.com
tadeja.primozic@ravnesystems.com

Poleg mrzlih snežink so nam družbo delale
še vroče plesalke skupine X dance.
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îîPROIZVODNJA V JANUARJU
Skupna realizacija v januarju znaša 86 odstotkov.
Načrtovane cilje smo ponovno dosegli in presegli
samo v profitnem centru Vzdrževanje.
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Realizacija po profitnih centrih (PC) za januar 2018

Januarja smo se soočali predvsem z naslednjimi težavami:
• V profitnem centru (PC) Noži smo imeli težave z zastoji
strojev (vakuumska peč in rezkalni stroji).
• Na Toplotni obdelavi smo imeli premalo naročil.
• Na slabše rezultate vplivajo tudi pomanjkanje kapacitet
(predvsem sodelavcev) ter slaba organizacija dela in
planiranje.

Prvi mesec novega leta pa se lahko kljub slabi realizaciji pohvalimo s kar nekaj novicami, pomembnimi za naše uspešno
poslovanje v prihodnje:
• Zaživele so oglasne deske, na katerih prikazujemo in
analiziramo kazalnike proizvodnje.
• Imamo dve novi žagi – v PC Valji in Noži (kjer žaga zaradi
nedobavljenih valjčnic še ne obratuje, zagon je predviden
konec februarja).
• Začeli smo prvo fazo optimizacije procesa v PC Valji (prestavitev strojev).
• Začeli smo izvajati preventivno vzdrževanje ključnih
strojev.
Priložnosti za izboljšave vidimo še na naslednjih področjih:
• Izboljšanje procesov.
• Izvedba nadaljnjih korakov metode »5S«.
• Redno knjiženje operacij v informacijski sistem Sytline,
kar bo prineslo točne podatke o proizvodnih zmogljivostih in na koncu tudi točen plan.
• Dvig pravočasnosti odprem in proizvodne realizacije.
zoran.zajamsek@ravnesystems.com

îîINOVATIVNOST: POČASI SE DALEČ PRIDE
»Brez sprememb ni inovativnosti, ustvarjalnosti
ali spodbud za izboljšave. Tisti, ki sprožijo
spremembe, bodo imeli boljše možnosti za
upravljanje sprememb, ki so neizogibne.«
(William Pollard)

V politiko kakovosti smo zapisali, da vsi sodelavci težimo k
izboljševanju delovnih procesov in dvigu kakovosti. Inovativni izdelki, tehnologije in pristopi so temelji konkurenčnosti in s tem tržnih prednosti. Stalno izboljševanje je sicer
tako ali tako nekaj, kar dobri in vestni zaposleni vzamejo
kot svojo dolžnost.
Število predlogov, ki jih komisija za inovacijsko dejavnost prejme, je še vedno daleč od cilja »vsak zaposleni en
predlog na leto«, vendar počasi raste. To kaže, da se začenjamo zavedati zgoraj zapisanih dejstev in pa tudi realnih
možnosti denarnih nagrad.

Ideja, iskrica, koristni predlog
ali tehnična izboljšava?

Štiri vrste inovacij med seboj ločimo po velikosti izboljšav,
inovacijskem prihranku in gospodarski koristi. V podjetju
pa ob tem seveda v okviru sektorja Razvoj in konstrukcija
skrbimo za konstanten razvoj novih proizvodov ter izboljšave obstoječih in tehnoloških postopkov.

Oddaj inovacijski predlog in si prisluži nagrado!

Nagrade za idejo, iskrico ali koristni predlog oziroma določen odstotek gospodarske koristi, ki jo prinese tehnična

izboljšava, lahko v skladu s trenutno veljavnim pravilnikom
znašajo do 500 evrov (bruto). Nagrade za tehnične izboljšave lahko dosežejo tudi nekaj tisoč evrov.

Potrebuješ pomoč?

V začetku letošnjega leta smo za izboljšanje stanja uvedli
pospeševalce inovacijske dejavnosti. Njihove glavne naloge
so prepoznavanje »iskric, idej in koristnih predlogov«, ki bi
drugače ostali neprepoznani, pomoč pri prijavi, posredovanje informacij o odločitvah komisije in stalno spodbujanje
sodelavcev v smeri koristnih predlogov in inovativnosti.
Kjer je volja, tam je pot. Tudi v inovacijski dejavnosti!
rok.kotnik@ravnesystems.com

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z inovacijsko dejavnostjo ali za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev predlogov
se lahko sodelavci SIJ Ravne Systems obrnemo na:
• ROKA KOTNIKA, koordinatorja
inovacijske dejavnosti,
• pospeševalce inovacijske dejavnosti:
• TADEJA
ŠTEHARNIKA,
• ANDREJA BRUMNA,

• MITJO VRHOVNIKA,
• MARKA MIKLAVCA,
• ALENA ŠAPKA.

îîIZBIRAMO NOVE DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VZD
Marca bomo volili nove delavske zaupnike
za varnost in zdravje pri delu (VZD), saj se je
aktualnim iztekel mandat.
Slovenska zakonodaja jasno opredeljuje odgovornost delodajalca za zagotovitev varnega in zdravega dela ter ob
tem vzpostavlja institut delavskega zaupnika za VZD, preko
katerega lahko delavci uveljavljajo svoj interes do varnega in zdravega dela. Delavski zaupnik za VZD sodeluje pri
obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje varnosti

in zdravja pri delu, od delodajalca pa lahko zahteva sprejetje ustreznih ukrepov in pripravi predloge za odpravo in
zmanjšanje tveganj za varnost in zdravje pri delu.
Volitve novih delavskih zaupnikov bodo marca, več informacij glede izvedbe pa boste prejeli na zborih delavcev,
ki bodo od 5. do 9. marca 2018.
O vseh nadaljnjih korakih in datumih pa vas bomo pravočasno seznanili z obvestili na oglasnih deskah.
boris.striker@siol.net

z nami že ... januar 2018
10 let: Ivan Kotnik, Dragica Pečovnik | 30 let: Erika Ring, Marjan Kotnik
Iskreno čestitamo!
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vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îîKEMIČNE SNOVI – NAŠ POGOSTO
NEVIDNI SOVRAŽNIK
Kemične snovi so del našega življenja,
saj se z njimi srečujemo prav vsi, pri delu
in v domačem okolju, na vseh področjih
našega življenja. Čeprav so nevarne, se jim
skorajda ni mogoče izogniti. Pomembno pa
je, da znamo z njimi ravnati varno, da lahko
preprečimo škodljiv vpliv na naš organizem.
Že Paracellsus je dejal: »Vse snovi so strupi; nobene
ni, ki ni strup. Le odmerek ločuje strup od zdravila.«
O zastrupitvi govorimo, ko neka (škodljiva) snov
povzroči okvaro organizma oziroma organa.
Ljudje smo lahko različno dolgo izpostavljeni
različnim vrstam kemikalij. Strupene snovi lahko
povzročijo takojšno zastrupitev (akutna zastrupitev) že pri enkratni izpostavljenosti. V primeru,
ko se strupene snovi dovolj dolgo akumulirajo v
telesu (v maščobah, kosteh), pa pride do kronične
zastrupitve.

îî NOVA TRAČNA ŽAGA KASTO V HALI B
S pridobitvijo nove žage KASTO win A8.6 imamo v hali B trenutno dve
žagi, ki svoje delo veselo opravljata v dveh izmenah. Starejša žaga je
namreč v začetku januarja dobila mlajšo in nekoliko večjo sestro.

Poznamo tri načine zastrupitve:
• skozi kožo (dermalno),
• z zaužitjem (oralno),
• z vdihavanjem (inhalacijo).
Na akutno zastrupitev najprej posumimo, če
se pri sicer zdravem človeku nenadoma pojavijo:
• motnje zavesti,
• znaki šoka (bledica, znojenje,
hiter utrip, nizek tlak ...),
• krči, slabost, bruhanje, driska,
• spremembe na koži in sluznici,
• motnje vida, ohromelost udov,
• težko dihanje, neredni utrip srca.
Kdaj je določena snov škodljiva zdravju, je odvisno
od količine (odmerka), njenih lastnosti, načina vstopa v telo in od trajanja izpostavljenosti.
jernej.forstner@bvd-ravne.si

Nezgodni primer iz leta 2017

Uporaba nitro razredčila je povzročila nezavest in hudo omotico dveh sodelavcev SIJ Ravne
Systems. Ujeta na dnu petmetrskega vertikalnega stebra so reševali poklicni gasilci Koroškega
gasilskega zavoda in ju z vrvno tehniko rešili na prosto ter predali službi nujne medicinske pomoči.
Ne podcenjujmo tveganja, upoštevajmo navodila za varno delo in ne opravljajmo dela po
lastni presoji!

Zaradi njene velikosti in teže so nam jo pripeljali z izrednim prevozom. Izziv pa je bil
tudi namestitev v proizvodnjo, za kar smo že
prej pripravili primeren prostor, staro žago pa
premaknili na drugo stran hale. Postavitev je
stekla zelo hitro in že čez dva dni smo lahko
prvič vključili glavno stikalo žage, ki za svoje
delovanje porabi kar nekaj električne energije. Skupna priključna moč znaša 12 kW. Žaga je opremljena s sodobnim
krmilnim sistemom. Naša dva operaterja sta se udeležila tudi izobraževanja.
Nova žaga je produktivnejša in zelo zanesljiva pri doseganju kakovosti.
Veliki prednosti žage sta sodobnost in popolna avtomatizacija. Omogoča razrez
ploščatih profilov do dimenzije 860 mm × 860 mm. Prav tako omogoča razrez
okroglih valjev do dimenzije Φ 860 mm. Naše izkušnje z novo žago potrjujejo dobro izbiro, saj so prve analize in testiranja pokazali še boljše rezultate,
kot smo načrtovali. Ker je žaga veliko hitrejša in natančnejša, smo povečali
pretočnost v proizvodnji. Poudariti moramo, da smo z naložbo izboljšali tudi
delovne razmere in varnost zaposlenih.
To je bila prva realizirana naložba v letu 2018 v hali B. Pripravljamo pa se
že na drugo. Marca načrtujemo namestitev nove stružnice DOOSAN PUMA
8000XLY, zato sta priprava prostora in izgradnja armiranobetonskega temelja
že v polnem zamahu.

Simptomi zastrupitve

trendi

marko.kralj@ravnesystems.com

35 %
10 t

bo višja produktivnost.
tehta nova žaga, ki meri v širino 4.340 mm,
globino 2.870 mm in višino 3.200 mm.

îîSLOVENSKO POSLOVNO OKOLJE IN TUJI INVESTITORJI
Ko gledamo poročila, pogosto opazimo komentarje
različnih podjetnikov in ekonomistov na račun slovenskega poslovnega okolja – visoki davki, počasna javna
uprava ipd. Marsikdo rad »pojamra«, da ga država
ovira. A kot »domačini« kaj hitro na našo situacijo
pogledamo preozko. Kako pa naše okolje vidijo tujci?
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
na kratko SPIRIT, je v letu 2017 že desetič izvedla raziskavo
med tujimi investitorji. Kaj so ugotovili?

Naša glavna prednost je znanje

Med glavnimi razlogi, ki prepričajo tuje investitorje, s(m)o

kakovostni in usposobljeni ljudje, naše inovacijske kapacitete. Pri tem še posebej izstopata znanje tujih jezikov in
tehnično znanje. Tuja podjetja so namreč izjemno razvojno
naravnana ter nadpovprečna v raziskovalnih aktivnostih, in
takšen kader potrebujejo. A se kar 64 odstotkov tujih podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, tudi Skupina SIJ, sooča
s pomanjkanjem primernih kadrov.

Največji mlinski kamen: davčna in delovna
zakonodaja

A na drugi strani tuji investitorji kot eno največjih ovir prepoznavajo obremenitev dela z davki in prispevki, neprilagodljivo delovno zakonodajo in stroške dela. Lani so tuja
podjetja opazila celo dodatno poslabšanje situacije. Na

tem področju bi bilo treba izboljšati komunikacijo z javno
upravo, odzivnost države in državnih organov ter pospešiti
administrativne postopke.

Vsi v istem poslovnem okolju

Izpostavimo naj tudi dejstvo, da ob delovanju v istem poslovnem okolju podjetja s tujim kapitalom rastejo hitreje od
slovenskega povprečja, tako po prihodkih od prodaje kot
izvozu, številu zaposlenih in dodani vrednosti na zaposlenega. In kljub oviram na našem trgu tuja podjetja načrtujejo
dvig prodaje (70 odstotkov podjetij), širitev (38 odstotkov
podjetij) in nove zaposlitve (55 odstotkov podjetij).
joze.spiljak@acroni.si

usmerjeni h kupcu

îîZA JEDRSKE OBJEKTE DELAMO LE NAJBOLJŠI
Podjetje Bilfinger Noell GmbH je del skupine Bilfinger in že več kot štiri desetletja zelo uspešno deluje
na področju jedrske in magnetne tehnologije po
vsem svetu. V njem skrbijo za razvoj, načrtovanje in
izvedbo projektov pri upravljavcih jedrskih elektrarn
in jedrskih objektov. V SIJ Ravne Systems jim od leta
2015 dobavljamo rezervne in sestavne dele ter sklope stiskalnic za stiskanje nuklearnih odpadkov.
SIJ Ravne Systems smo kompetenten partner za izdelavo
in dobavo zahtevnih delov za projekte posodobitev in nadgradnje jedrskih elektrarn, in sicer v segmentu stiskanja
jedrskih odpadkov s stiskalnicami Bilfinger Noella. Vsi izdelani in vgrajeni izdelki morajo biti najboljše kakovosti, saj
zamenjava in popravilo slabih delov po vgradnji v specifično
okolje nista preprosta in sta zelo draga. Tudi zato takšne
projekte izvajajo periodično v dolgih intervalih, celo šele
po več desetletjih po vgradnji.

Bilfinger Noell nam je lani ponovno zaupal izdelavo sestavnih sklopov in rezervnih delov za predelavo stiskalnice
za eno od evropskih jedrskih elektrarn. Letos pričakujemo podpis pogodbe za nov, večji projekt, ki bo izveden v
letu 2019. Zanj trenutno pripravljajo vso potrebno, zelo
natančno in kakovostno dokumentacijo. Za izdelavo vseh
delov, ki se vgrajujejo v stiskalnice, pa kupec tudi od nas
zahteva potrebne kvalifikacije, ki jih dokazujemo s certifikati za vodenje sistema kakovosti, varjenja, varovanja
okolja, spoštovanja etičnega kodeksa itn.
Takšen pristop našega kupca h kakovosti, ki je rdeča
nit sodelovanja od priprave projekta do izvedbe, v naši
družbi zelo cenimo. Zavedamo se namreč, da bomo svoje
mesto na zahtevnem trgu ohranili le z odličnostjo na vseh
ravneh našega sodelovanja s partnerji.
stefka.zvikart@ravnesystems.com

BILFINGER NOELL GMBH
•
•
•
•

SPLET: www.noell.bilfinger.com
LETO NASTANKA PODJETJA: 1824
LOKACIJA: Würzburg, Nemčija
DEJAVNOST: razvoj in konstruiranje magnetne in
nuklearne tehnike ter montažne storitve

Visokotlačna
stiskalnica za
reduciranje volumna
nizko radioaktivnih
odpadkov z
vgrajenimi deli,
izdelanimi v SIJ
Ravne Systems.
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îîNAŠI ZASIJALI V ZLATI IN SREBRNI BARVI
Sodelavci naše družbe, dobitniki medalj na 2. SIJ
zimskih igrah, se enoglasno strinjajo, da ukvarjanje
s športom vsakomur prinaša veliko dobrih stvari, ki
zelo pozitivno vplivajo tudi na delo.

îîJE SMUČANJE ŠE SLOVENSKI
NACIONALNI ŠPORT?

Glede na to, da smo februarja spremljali zimske olimpijske igre,
na katerih smo Slovenke in Slovenci navadno najbolj blesteli v
smučanju, smo vas spraševali, ali je po vašem mnenju to še vedno
Zlata Bojan Potočnik in Gregor Rutnik Miškovič ter srebrni slovenski nacionalni šport.
Andrej Plesec pravijo, da so s športom pridobili za življenje
TINA ŠUMNIK, Prodaja
zelo pomembne delovne navade.
»Medalje z velikih tekmovanj Slovence povežejo in tisti
šport postavijo na mesto nacionalnega športa – vsaj za
Na lastni koži smo se prepričali, da če žekakšen teden ali dva. Žal hitro pozabimo vrhunske dosežlimo v športu doseči določene rezultate
ke naših športnikov – od jeseni je prav gotovo v ospredju
ali vsaj napredovati, moramo biti zagnani,
košarka, pred tem so nas navduševali smučarski skoki.
vztrajni in disciplinirani. Enako je v službi.
Smučanje zadnje čase ne prednjači, saj je veliko drugih
Fizično bolj aktivni in telesno bolje pripravšportov, v katerih Slovenci dosegamo izjemne rezultate.«

ljeni pa poleg tega bolje skrbimo za svoje
zdravje, kar pa spet vpliva na naše delo.

Bojan Potočnik, Andrej Plesec in Gregor Rutnik Miškovič
so na letošnjem zimskem druženju jeklenih več kot odlično
zastopali barve naše družbe.

Vsi trije so se s snegom spoprijateljili že v zelo mladih letih. Bojan, v naši družbi zaposlen kot transportni delavec, je že četrt stoletja tudi trener smučanja. V prostem času se ukvarja še z avtomobilizmom – udeležuje se tekem v spretnostni vožnji. Pozimi pogosto začne delati zelo zgodaj zjutraj,
da lahko popoldneve potem preživi na snegu. Andrej, kontrolor, je v mladosti sicer treniral smučanje,
še raje pa je igral nogomet. Je učitelj smučanja, a se s tem trenutno ne ukvarja. V prostem času
hodi v fitnes, kolesari in seveda smuča. Ukvarja se še z glasbo – igra kitaro in ukulelo. Gregor je
bodoči metalurg in naš štipendist, ki si že zdaj pridno nabira izkušnje v PC Toplotna obdelava. Po
smučarskih začetkih pa zadnja tri leta raje deska. S prijatelji, ki so ga sicer vpeljali v ta šport, na
smučišču Poseka pripravlja deskarski park. Tudi on se ukvarja z glasbo, od rapa do beatboxa. Na
letošnjih zimskih igrah smo se lahko prepričali o njegovem izjemnem glasbenem talentu.
Bojan, Andrej in Gregor si želijo, da bi tretje SIJ zimske igre potekale na Gorenjskem. Radi bi se namreč
preizkusili še na kakšni drugi, manj poznani strmini. Do takrat pa pravijo, da bodo pridno trenirali.

BOJAN PUSTOSLEMŠEK, Proizvodnja
»Glede na to, koliko Slovencev smuča, bi rekel, da je rekreativno smučanje še vedno eden naših nacionalnih športov.
Tudi obisk smučarskih prireditev v Sloveniji kaže, da je
smučanje še vedno priljubljeno. Med atraktivne športe pa
zagotovo spadajo tudi ekipni športi, košarka, rokomet in
hokej, v katerih Slovenci glede na majhnost dosegamo neverjetne rezultate. Zato mislim, da imamo več nacionalnih
športov, kar je po moje posledica dobrih programov dela
z otroki, tako v šolah kot po različnih klubih.«
MARKO KRALJ, Interno vzdrževanje
»Menim, da ima smučanje v Sloveniji še vedno poseben
pomen. To dokazujejo tudi naši športniki in športnice s
svojimi uspehi. Tudi rekreativno smučanje je zelo priljubljeno pri vseh generacijah.«
mateja.krajnc@ravnesystems.com
polona.ahac@ravnesystems.com

polona.ahac@ravnesystems.com

3 dejstva o

razmišljam na glas

îîANTONU GERKŠIČU, TEHNOLOGU SPECIALISTU
Anton Gerkšič, inženir metalurgije, je naš sodelavec že 40 let. Celotno karierno pot
je prehodil na toplotni obdelavi, trenutno pa je odgovoren za pripravo ponudb,
tehnologijo, nadzor proizvodnje in vodenje sodelavcev.

1.
2.
3.

Delovni dan začne s kavico, ki jo popije
z ožjimi sodelavci. Te trenutke izkoristijo za pogovor o službenih, včasih
pa tudi malo bolj zasebnih zadevah.
Kljub štirim desetletjem izkušenj ga pri
delu še vedno kaj preseneti, če že ne
pri materialu, pa pri izdelku – izdelek,
ki ga na primer zelo dobro pozna po
materialu, se lahko zaradi geometrije
obnaša drugače. Tudi zato je njegovo
delo zanimivo in vedno polno izzivov.
Je natančen, vztrajen in kljub letom izjemno delaven. Energije in volje
za delo mu nikoli ne zmanjka. Do podjetja in svojih naslednikov čuti veliko
odgovornost. Zato se trudi, da jim v
času, ki ga bo še preživel v službi, preda čim več svojega znanja in izkušenj.

HOBIJI, BREZ KATERIH SI NE PREDSTAVLJA ŽIVLJENJA

»Ohranjanje kulturne dediščine – že v mladosti sem se ukvarjal s folkloro,
zadnjih 10 let pa spet plešem. Poleti rad kolesarim, pozimi pa smučam. Na
letošnjih 2. SIJ zimskih igrah sem bil najverjetneje najstarejši tekmovalec.«

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Žanješ, kar seješ.«

îîLABORATORIJI NEKOČ,
DANES IN JUTRI
V zadnjem času je veliko obolenj in zato poleg zdravnika pogosto obiščemo tudi laboratorij. Tudi v SIJ Ravne Systems imamo laboratorij, ki pa ni
medicinski, temveč je fizikalni. Laboratoriji Ravne Systems so bili ustanovljeni pred 30 leti, pred 20 leti pa smo postali prvi akreditiran industrijski
laboratorij v Sloveniji. Danes, pod SIJ-evo blagovno znamko SILABS združeni laboratoriji, smo eden največjih industrijskih laboratorijev v Sloveniji.
Delovanje Laboratorijev ocenjujem kot zelo uspešno,
saj vsako leto rastemo z več kot 10-odstotno stopnjo.
S trdim delom in zagnanostjo smo rešili vse težave,
ki so nas pestile v preteklih letih. Tudi zaradi letošnjih investicij v Laboratorijih in optimizma tukaj
zaposlenih lahko zremo v zelo svetlo prihodnost.

Iz majhnega laboratorija
za lastne potrebe
Železarne Ravne smo
zrastli v velik laboratorij,
saj 95 odstotkov storitev
opravimo za zunanje
kupce.«

PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI

»Poštenost, iskrenost, delavnost. Od vseh pričakujem,
da mi v obraz povedo, kaj si mislijo, in da niso zahrbtni.«
polona.ahac@ravnesystems.com

Dr. Tadeja Primožič Merkač,
direktorica Laboratorijev

