

Iz rubrike To smo mi:
izmenovodje Vzdrže
vanja skrbimo za dobro
kondicijo strojev, opre
me in tudi odnosov.

info@ravnesystems.com
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URE

se je 42 zaposlenih pri SIJ Ravne Systems
leta 2016 učilo v Sijevi spletni učilnici.
Znanja željnim je letos na voljo 30 e-tečajev.
Pridružite se tudi vi, na: https://moj.sij.si/
za-zaposlene/ic.
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Na delovnem obisku se je 12. maja na
Koroškem mudil predsednik državnega
zbora RS dr. Milan Brglez z delegacijo.
Srečanja, ki je potekalo v družbi SIJ Metal
Ravne, se je udeležil tudi naš direktor.

Delegacijo so sprejeli član uprave in glavni izvršni direktor
Skupine SIJ dr. Denis Mancevič, glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik in direktor SIJ Ravne Systems
Samo Jenič.
Gostom so predstavili Skupino SIJ ter poudarili izzive,
s katerimi se srečujemo v lokalnem okolju, pri soočanju
z njimi pa potrebujemo tudi podporo ter sodelovanje državnih oblasti. Gre predvsem za problematiko prometne
infrastrukture in situacijo na trgu dela.

Po uradnem delu si je delegacija ogledala
še del proizvodnje SIJ Metala Ravne.

polona.ahac@ravnesystems.com

îîPRVI MAJ TOKRAT PRVIČ NA RAVNAH

PREDLOGOV

za najboljšega sodelavca leta 2016 smo prejeli.
Nominirali ste kar 37 sodelavcev. Naj sodelavca
bomo razglasili na četrtem Dnevu metalurga,
ki bo letos potekal na Jesenicah.

12

îîNA OBISKU PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA
novice

v številkah

24

maj 2017

Praznovanje delavskega praznika je letos potekalo
na novi lokaciji ob Grajskem parku na Ravnah.
Tradicionalno slovesnost je tudi letos pripravil
Sindikat kovinske in elektroindustrije SKEI
Konference družb SIJ Ravne.
Približno 3.500 udeležencev so nagovorili župani občin
Ravne na Koroškem, Prevalje in Slovenj Gradec, predsednik

Na sončen ponedeljek se je ob Grajskem parku
zbralo tudi veliko naših sodelavcev.
(Foto: Nika Hölzl Praper)

SODELAVCEV

smo letos v naši družbi na novo vključili
v program za razvoj naslednikov (sedem
sodelavcev) in potencialov (pet sodelavcev).
Lani smo v okviru tega programa razvijali 11
izjemno perspektivnih sodelavcev in sodelavk.
polona.ahac@ravnesystems.com

SKEI Konference družb SIJ Ravne Boris Štriker in podpredsednik SKEI Slovenije Vili Novak.
Praznovanje delavskega praznika se je ob glasnem pokanju mežiških strelcev z možnarji začelo točno opoldne.
Slovenska himna je zadonela v izvedbi Špele Laznik in ob
spremljavi Pihalnega orkestra železarjev Ravne, ki je zaigral
tudi delavsko Internacionalo. Za zabavo, dobro razpoloženje
in ples pa je nato poskrbel ansambel Spev. Kulturni program so sooblikovali vokalna skupina Rute, pevka Špela
Laznik ter moderatorka programa Barbara Polutnik Brusnik.
Se ponovno vidimo prihodnje leto!
boris.striker@siol.net
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îîPROIZVODNJA V APRILU
Aprila smo v primerjavi s preteklim mesecem
dosegli slabše rezultate. Naša realizacija znaša
88,7 odstotka.
Aprila nam je zastavljene plane uspelo uresničiti le v profitnem centru Noži. V Strojegradnji smo bili malenkost pod
planom, preostali profitni centri pa so za cilji kar precej
zaostajali. Pomanjkanje dela se je najbolj poznalo v dveh
profitnih centrih, Vzdrževanju in Toplotni obdelavi. Dobra
novica pa je, da se obseg naročil povečuje, tako da bo proizvodnja v prihodnjih mesecih bolje izkoriščena.

Kupci zahtevajo pravočasno izdelavo

V družbi smo si zadali cilj, da ob koncu letošnjega leta dosežemo 90-odstotno pravočasnost izdelave. Termine, ki jih
potrdimo kupcem, moramo namreč dosledno spoštovati.
Na tem področju pa smo žal še zelo daleč od postavljenih
ciljev: aprila smo dosegli 28,4-odstotno pravočasnost izdelav, cilj je bil 55 odstotkov. Ker je cilj vsak mesec postavljen
nekoliko višje, maja dosega že 60 odstotkov.
In kako bomo dosegli postavljene cilje? Pomembno je,
da naše delo in izpolnjevanje rokov spremljamo dnevno. Če
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Strojegradnja Vzdrževanje

Realizacije v %

TO

Cilji

Realizacija po profitnih centrih (PC) za april 2017

Za vse zaposlene v
Skupini SIJ ter njihove
partnerje in otroke

ugotovimo, da izdelek v procesu izdelave morda zamuja,
moramo takoj ukrepati. Ne sme nam biti vseeno, ali izdelek izdelamo na rok ali pa nekaj dni ali celo tednov pozneje
(vsaka prekoračitev roka prinaša odstopanja in slabši rezultat). Nezadovoljnega kupca, ki se k nam zaradi zamud
ne bo vračal, si ne moremo privoščiti! Vse sodelavce zato
pozivam: Potrudimo se, da postavljene cilje dosežemo oziroma celo presežemo.
zoran.zajamsek@ravnesystems.com

îîKAJ NAJRAJE BEREMO V NAŠEM ČASOPISU?
Predstavljamo vam rezultate ankete o branosti, s
katero smo marca ugotavljali vaše mnenje o reviji
SIJ in časopisu Systems 24. Osredotočamo se na
rezultate, ki se nanašajo na Systems 24, preostale
ugotovitve pa bomo predstavili v naslednji številki
revije SIJ.
Systems 24 ste ocenili kot odličen oziroma zelo dober
časopis (44 %) ali dober časopis (52 %), ki izhaja dovolj
pogosto (81 %) in je ravno prav obsežen (91 %). 71 odstotkov anketirancev ga bere redno oziroma pogosto, 52
odstotkov prebere skoraj vse članke, 13 odstotkov se k
branju vrača večkrat, 31 odstotkov pa vsaj še enkrat. 46

odstotkov zaposlenih si časopis shrani, tretjina pa ga da v
branje tudi domačim.
Zelo nas je razveselil podatek, da vas je 27 odstotkov
zagretih za sodelovanje in bi radi povedali svoje mnenje, kar
24 odstotkov pa vas je izrazilo željo sodelovati pri pripravi
časopisa, predlagali bi teme in pisali članke. Člani uredniškega odbora vas zato vabimo, da se nam oglasite oziroma
nas »pocukate za rokav«, da se dogovorimo za sodelovanje.
Predloge lahko sporočite na elektronski naslov
polona.ahac@ravnesystems.com, po telefonu 02/870 77 29
ali osebno Poloni Marzel Ahac. Vljudno vabljeni k soustvarjanju!

dan
metalurga
je naš dan!

polona.ahac@ravnesystems.com

ŠPORTNI PARK PODMEŽAKLA, JESENICE

Med anketiranci, ki so izpolnili in oddali nagradni kuponček, je bil iz SIJ Ravne Systems izžreban
DEJAN ODERLAP iz Nožev in bo v zahvalo za sodelovanje v raziskavi prejel kapo. Čestitamo.
Novice
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Anketa med zaposlenimi

NAJRAJE BEREMO

54 %

To smo mi

48 %

Vlagamo in razvijamo

48 %
60 %

KER BEREMO,
BOLJE POZNAMO
IN RAZUMEMO

Lažje razumem delo drugih
oddelkov in sodelavcev.
Bolje razumem strategijo, cilje in poslovne odločitve naše
družbe in Skupine SIJ ter aktualno dogajanje v obeh.
Imam več podatkov, ki mi
pomagajo pri vsakodnevnem delu.

53 %
48 %

25 %
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

68 %

Konkretne zgodbe uporabe naših
produktov in blagovnih znamk

55 %

Uporabne praktične vsebine
za vsakdanje delo

38 %

Strokovne jeklarske vsebine

38 %

z nami že ... april 2017
20 let: Boris Golenko

4.

TR ADIC IO
NALNI
NOGOM
Bo po E TNI TURNIR
romal knal že 4 . leto
a Korošk
o?

Pravila
prija ekipin
na:
w w w.danve
metalurga
.s
prijava-spo
rtnih- ekipi/

64 %

Informacije o Skupini SIJ in naši družbi

ZANIMAJO NAS

PRIJAVA: prijavite se do
3. julija 2017 na spletni strani
www.danmetalurga.si/prijava

38 %

Lažje opravljam svoje delo.
Informacije o zaposlenih, timih,
oddelkih in življenju zaposlenih

Brezplačni avtobusni prevoz
Ravne na Koroškem–Jesenice–
Ravne na Koroškem

ali s prijavnico v tajništvu vašega podjetja.
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Bolje poznam svoje sodelavce.

NEDELJA, 16. JULIJ 2017, OB 12.00

Iskreno čestitamo!
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24
vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îî MINUTE ZA VARNOST: KER NESREČA NIKOLI NE POČIVA îî NOVE ZMOGLJIVOSTI
ZA SKLADIŠČENJE
V aprilu, mesecu zdravja in varnosti na delovnem
O Gledališču DELA
mestu, so naši vodje skupaj z ljubiteljsko
gledališko skupino Gledališče DELA »prikazali«
pravilno izvedbo minute za varnost.

Verjamemo, da vas je NESREČA, KI NIKOLI NE POČIVA,
prepričala, da boste v prihodnje še pozornejši na dosledno nošenje varovalne opreme in upoštevanje vseh varnostnih pravil.
Oglejte si nekaj utrinkov z minut za varnost, ki smo
jih izvajali v vseh proizvodnih halah. Kako je bilo v drugih
družbah naše skupine, pa preverite v naslednji reviji SIJ.
polona.ahac@ravnesystems.com

Gledališče temelji na povezovanju med različnimi umetniškimi
zvrstmi. Poslanstvo gledališčnikov
je oživiti koroški kulturni prostor
in svoje predstave zasnovati na
način, ki aktivno vključuje gledalca. Njihove uprizoritve zato niso
postavljene na konvencionalni
oder, temveč v vsakdanje prostore, med ljudi. Za sodobno umetnost, prežeto s tradicijo, črpajo
inspiracijo v lokalnem koroškem
okolju, od koder prihaja njihova
zasedba. Navdih iščejo v starih
koroških pripovedih, železarstvu,
naravi in ljudeh.

V hali C smo izjemno veseli nove pridobitve – nadstrešnice,
ki omogoča dodatne zmogljivosti za skladiščenje embalaže in
delno tudi gotovih proizvodov.
Glede na potrebe po dodatnem skladišču smo si že dalj časa prizadevali,
da bi uredili nov nadstrešni prostor.
Naša želja se je začela uresničevati
konec letošnje zime, naložbo pa smo
dokončali aprila.
Z nadstrešnico in optimizacijo
obstoječih prostorov smo pridobili
dodatne in primerne prostore tudi
V novi nadstrešnici pri hali C
za skladiščenje nekaterih gotovih
skladiščimo predvsem embalažo. proizvodov ter za embalažo, potrebno
za pakiranje. Obstoječo embalažo smo iz notranjih prostorov prestavili v
nadstrešnico in s tem uvedli nov sistem dobave embalaže – dobavitelja
nam jo odslej dostavljata in polnita v za to namenjen zunanji prostor.
Hkrati smo v notranjosti na pakiranju in odpremi sprostili prostore, ki
so bili prej prekomerno založeni, in vzpostavili želeno stanje za nemoteno
notranjo logistiko ter prehod po transportnih poteh.
Ta projekt je temelj za predvideno nadaljnjo optimizacijo materialnega
poslovanja in logistike v hali C.
bostjan.kotnik@ravnesystems.com

88 m2
19.810 €

je zmogljivost dodatnega
skladiščnega prostora.
je vrednost naložbe.

trendi

îîSKUPINA SIJ OSTAJA 5. NAJVEČJI SLOVENSKI IZVOZNIK
Časopisna hiša Delo je objavila lestvico največjih
slovenskih izvoznikov v letu 2016. Skupina SIJ se
je s 677,89 milijona evrov izvoza uvrstila na peto
mesto, enako kot že nekaj zadnjih let.
Na lestvico je časopisna hiša uvrstila 137 podjetij, ki so
lani s prodajo na tujih trgih ustvarila 11,258 milijarde evrov
prihodkov. Na vrh se je uvrstila Skupina Krka, vendar so ji
Skupina Gorenje, Revoz in Skupina Lek, ki so v tujini prav
tako prodali za več kot milijardo evrov blaga, tesno za
petami. Skupina SIJ je na petem mestu, naš izvoz (metalurška in prehrambna dejavnost) pa je v letu 2016 znašal
677,9 milijona evrov oziroma 80,4 odstotka. V metalurški

dejavnosti skupine smo na tujih trgih ustvarili 85,5 odstotka
prihodkov od prodaje.
Okoli 90 podjetij z lestvice svoje izdelke prodaja na najmanj 20 svetovnih trgih. Rekorder je Lek, čigar produkte
poznajo v 101 državi, Gorenjeve pa v 90. V Skupini SIJ
izdelke prodajamo kupcem v 82 državah.
Glavni trg slovenskih izvoznikov je Nemčija, kjer najde
svojega kupca skoraj 21 odstotkov vsega blaga iz Slovenije. Enako velja tako za Skupino SIJ (22,9 % v metalurški
dejavnosti) kot tudi za SIJ Ravne Systems (16,4 %).
V Skupini SIJ si v prihodnje želimo še bolj prodreti na
ameriški trg in na vzhod. Pri tem stavimo na specializa-

cije, visoko dodano vrednost naših produktov in na nove
blagovne znamke.
Največji izvozniki leta 2016 so sicer tudi večji zaposlovalci v Sloveniji. Ob koncu leta 2016 so imeli 84.000
zaposlenih. V Gorenju in Krki kot največjih zaposlovalcih
je delo imelo skupno skoraj 22.000 ljudi, v Skupini SIJ, ki
je tretji največji zaposlovalec med izvozniki, pa 7.239. Večina jih bo tudi letos na novo zaposlovala in med njimi so
družbe v Skupini SIJ.
Vir: delo.si

monika.zvikart@metalravne.com,
polona.ahac@ravnesystems.com

usmerjeni h kupcu

îîNAŠI NOŽI KOS IZZIVOM AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE
V SIJ Ravne Systems se zavedamo aktualnih
trendov v avtomobilski industriji in njenih
spreminjajočih se potreb. Zahtevam po vedno
novih, trdnejših in lažjih materialih sledijo
predvsem sodobneje opremljeni izdelovalci in
predelovalci avtomobilske pločevine. Med njimi
je tudi naš novi kupec, družba Valin ArcelorMittal
Automotive Steel Co. (VAMA).
Skupina ArcelorMittal, katere del je tudi družba VAMA, velja
za enega največjih tujih investitorjev v jeklarsko industrijo Kitajske. Novo tovarno so začeli graditi leta 2012, 680
milijonov evrov »težko« naložbo pa so končali v samo dveh
letih. Povsem nova tovarna uporablja najnovejšo tehnologijo za izdelavo pločevine za avtomobilsko industrijo. Glavni
odjemalec njenih gotovih izdelkov je kitajska avtomobilska

industrija, tudi višji rang blagovnih znamk, kot so na primer
BMW, Volkswagen in GM.
Skupaj z družbo VAMA smo se lotili projekta izboljšanja njihovih reznih orodij za prečni in stranski razrez teh
zahtevnih vrst pločevine. S kitajskimi in našimi inženirji
smo izvedli dolgotrajen in skrben pregled delovnih razmer
pri kupcu, na podlagi katerega smo zasnovali tehnično
ponudbo nožev. Noži so narejeni iz posebnih orodnih jekel
našega sestrskega podjetja SIJ Metal Ravne. Prvi testi
naših izdelkov so na njihovih novih napravah že narejeni.
O njihovi uspešnosti smo se lahko prepričali tudi na lastne
oči ob letošnjem obisku pri kupcu. Ob tehničnih razgovorih, skupaj s kupčevo inženirsko ekipo, smo identificirali
področja za nadaljnje izboljšave in povečanje učinkovitosti
naših nožev za delo v zahtevnih razmerah.
tomaz.golob@ravnesystems.com

VALIN ARCELORMITTAL
AUTOMOTIVE STEEL CO. (VAMA)
•
•
•
•
•

SPLET: www.vamachina.com
LETO NASTANKA PODJETJA: 2010
TRADICIJA: Hunan Valin Steel Co., Ltd.
LOKACIJA: Loudi (Kitajska)
ZMOGLJIVOST: 1,5 milijona ton
valjane pločevine na leto

V najnovejši valjarni že uporabljajo premium
nože SIJ Ravne Systems.
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to smo mi

anketa

îîVZDRŽUJEMO TUDI DOBRE ODNOSE

îîKAKO PA VI PRAZNUJETE 1. MAJ?
Dogodek v začetku maja pred 131 leti ni bil nič kaj prijeten dan zaradi
množičnih krvavih protestov delavcev, ki so se borili za svoje pravice
na enem izmed mestnih trgov v Chicagu. Danes 1. maj preživimo v
popolnoma drugačnem vzdušju. Večina se nas praznika veseli, vendar
ga vsak preživi po svoje. Kako 1. maj preživite vi? Kako gledate na
praznik in kaj vam pomeni?
Marjan Peršak,
Ljubo Paradiž,
Jože Valente in
Zvonko Grešovnik
si učinkovitega
dela brez tesnega
sodelovanja ne
predstavljamo.

V hali A oziroma v sedanjem profitnem centru Vzdrževanje smo v preteklem letu združili
dejavnosti in zaposlene dveh podjetij. Z združitvijo so se struktura dela, vodenje in delovno okolje vsem zaposlenim močno spremenili. S tem smo v družbi vsekakor dobili nove
priložnosti za povečanje obsega posla. A poleg vzdrževanja strojev in opreme se moramo
po spremembi načina dela intenzivneje ukvarjati tudi z »vzdrževanjem« naših odnosov.
Vodenje našega dela na novi lokaciji na območju ZGO Ravne je vsekakor postalo zahtevnejše. Logistično zahteva veliko terenskega dela, za vsako opravljeno storitev je potrebno urejanje prevoza delavcev in raznih delov. Kot pravijo, pa je včasih dosti težje »naoljiti« komunikacijo in odnose kot naoljiti
motor, da teče kot ura … Za uspešno opravljene naloge je namreč potrebnega veliko sodelovanja
in dogovarjanja, kar brez učinkovitega povezovanja in predanega dela vseh zaposlenih ne bi uspelo.

Izmenovodje našega profitnega centra svojo energijo za delo in
motivacijo za uspešno uresničevanje zadanih ciljev črpamo iz dobrih
odnosov, ki jih vzdržujemo med sabo in s sodelavci.«
Naše delo pogosto zahteva delo tudi med sicer prostimi dnevi. Za sprostitev in rekreacijo nam ne ostane
veliko časa. Zato in tudi zato, ker smo v že bolj zrelih letih, izmenovodje prosti čas večinoma namenimo
počitku.
ljubo.paradiz@ravnesystems.com

3 dejstva o
Matej Golob je inženir strojništva, zaključuje pa tudi študij fotografije v Ljubljani. V
naši družbi si je izkušnje prvo leto nabiral kot CNC-operater, pred kratkim pa je sprejel
nov izziv in se pridružil timu prodajnikov.
Na novem delovnem mestu trenutno predvsem črpa informacije in nova znanja. Odgovorno
delo in vrednote, kot so točnost,
odgovornost in strokovnost, so
zanj samoumevne. Od sodelavcev in prijateljev večkrat sliši, da
je zaradi športnih podvigov ekstremist. Pri ljudeh najbolj ceni
resnico, čeprav morda ni vedno
prijetna.

3.

MIHA VALENTE, razvoj in konstrukcija
»Praznik dela zame pomeni predvsem prost in brezskrben
dan, ki ga vedno preživim v družbi družine in prijateljev
ob pikniku in pivu. Ob tem se vedno znova spomnim, da
tega nekoč ni bilo; ravno zaradi dela, ki je bilo precej bolj
garaško, kot ga poznamo danes, in je trajalo vsaj polovico
dneva! Vse spoštovanje ljudem, ki so nam izborili ta praznik in vse delavske pravice, povezane z njim.«
IRENA BEZJAK, plan in logistika
»Že od malih nog se vsako leto udeležim tradicionalnega
praznovanja praznika dela. To navado sem prevzela od
staršev. Prvi maj doživljam kot zelo pomemben in velik
praznik vseh delavcev. Ta dan si vzamem čas, na srečanje grem vedno peš, se družim s sodelavci, prijatelji in
znanci. Poleg vsega čutim tudi neko moralno dolžnost,
da izkažem spoštovanje do vseh tistih, ki so se pred več
kot 100 leti borili za naše pravice, in tistih, ki se zanje
borijo še danes.«
polona.ahac@ravnesystems.com, matej.golob@ravnesystems.com

razmišljam na glas

îîMATEJU GOLOBU, PRODAJNIKU

1.
2.

MARJAN PODRIČNIK, vzdrževanje
»Prvega maja si vzamem predvsem čas zase. Doma na
kmetiji sicer postorim najnujnejše, drugega dela pa se
ta dan ne lotim. Rad se udeležim tradicionalnega srečanja, ki je bilo letos ob Grajskem parku. S sodelavci in
prijatelji preživim nekaj ur zunaj službenega časa, nato
pa se s partnerko odpravim še na kakšen izlet – vsako
leto obiščeva drug kraj. Letos sva si ogledala Strojno.«

îîZDRUŽITEV JE ZAKLJUČENA.
KAKO NAPREJ?
April 2017 je bil prelomni mesec v procesu združevanja podjetij v novo skupno
družbo SIJ Ravne Systems. Od začetka minulega leta do danes smo z veliko
truda postavili dobre temelje za uresničitev zastavljenih projektov in uspešno
poslovanje, za kar so zaslužni številni naši kot tudi zunanji sodelavci. Naredili
smo vse najpomembnejše korake združitve, uvedli novi informacijski sistem in
začeli novi investicijski cikel. Nismo še sicer čisto na cilju, čaka
nas še veliko dela, a s skupnimi močmi ga bomo dosegli.
Za nadaljnji razvoj imamo odprte vse možnosti. Lastnik
v nas vidi potencial, zato je v našo družbo pripravljen vlagati. Vendar ga moramo z dobrim poslovanjem prepričati,
da smo tega tudi vredni. Izboljšati moramo procese, s čimer bomo enak proizvod naredili hitreje in konkurenčneje.
Verjamem, da razpolagamo z vsem potrebnim znanjem,
motivacijo in željo po napredku in da nam bo zastavljene
cilje tudi uspelo doseči.

O NJEM MORDA NISTE VEDELI

»Prekolesaril sem pot od Baltskega morja (od vasice Leba) do
Istanbula, v dveh časovnih obdobjih.«

HOBIJI, BREZ KATERIH SI NE PREDSTAVLJA ŽIVLJENJA

»Življenja si ne predstavljam brez preživljanja časa v naravi. Bodisi s
kolesom po koroških makadamskih cestah ali v pohodnih čevljih po
domačih in tujih hribih, gozdovih in travnikih. Moj najljubši hobi pa
je seveda fotografiranje. S punco sva pred dvema letoma celo odprla
fotografsko podjetje Fotofabrik.«

NASLOV KNJIGE O NJEGOVEM ŽIVLJENJU

»Recimo, da bi naslov knjige bil Golob na cesti. Tako se imenuje
tudi blog, na katerem objavljam fotomaterial s kolesarskih
podvigov.«
polona.ahac@ravnesystems.com

Krog je jasen – če
ne bomo poslovali
dobro, ne bomo mogli
investirati; če ne bomo
investirali, ne bomo
konkurenčni; če ne
bomo konkurenčni, ne
bomo poslovali dobro.«
Bojana Epšek, direktorica financ

