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številka 05 | maj 2016 ↘ Tim hidravljičarjev, v rubriki To smo mi

 î V MAJ SO NAS POPELJALI KRESOVI, BUDNICE IN PROSLAVE
Za nami je še en zanimiv podaljšani konec tedna, poln dogodkov, 
posvečenih največjemu delavskemu prazniku.

Začetek praznovanja je z igranjem in korakanjem na območju Rav-
ne Systems naznanil Pihalni orkester železarjev Ravne. Na zadnji 
aprilski večer so marsikje kot simbol upora, opozorila na delavske 
pravice, zagoreli kresovi. Prvi majski dan pa je tudi letos minil v 

druženju na tradicionalni prireditvi pri Ivarčkem jezeru, kjer smo 
najbolj kleni kljub slabemu vremenu uživali v dobrem vzdušju, na-
govorih, glasbi, hrani in pijači. Se vidimo prihodnje leto! 

polona.ahac@st-ravne.si
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staršev, ki ste del družine SIJ, smo s podpisom 
nove sponzorske pogodbe z nogometnim 
klubom NK Fužinar omogočili brezplačno 

vadnino do konca leta 2016.

otrokom

oziroma za 62 milijonov evrov izdelkov smo 
v Skupini SIJ leta 2015 izvozili v ZDA, na trg, 

kjer smo dosegli najvišjo rast izvoza. 

jana.grosar@ravne.com

brezplačnih 
obiskov bazena in savne je 26 zaposlenih 
družbe Ravne Systems v Športnem parku 

Ravne izkoristilo v mesecu aprilu. 

50

27

10%

Družili smo se na tradicionalnem srečanju na Ivarčkem jezeru ...

... na lokaciji na Ravnah pa so odmevali zvoki Orkestra železarjev Ravne.

Z D A
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kadrovska obvestila za vsak dan

z nami že ... april 2016

 î KDAJ LAHKO VI  
POSTANE TI?

 î 20 let:  î 30 let: 

 î KJE BOSTE LAHKO KADILI?
Med delovnim časom boste po novem kadili v 
kadilnicah, ki se bodo nahajale ob halah A, B in C. 
Preberite, kakšna bodo pravila glede kajenja.
V pripravi je novi Pravilnik o prepovedi kajenja v zaprtih delovnih 
prostorih. Zaposlenim bo omogočal kajenje zunaj zaprtih prosto-
rov, na za to namenjenih mestih. Kadilnice, ki bodo postavljene v 
nekaj mesecih, bodo opremljene s stoječimi pepelniki in klopmi. 

In kakšna bodo pravila glede kajenja?
• Časovnih omejitev glede pogostosti kajenja med delov-

nim časom ne bo. 

• Ko boste želeli zapustiti delovni prostor zaradi kajenja, 
boste svoj odhod evidentirali tako, da boste na registra-
cijskem terminalu izbrali posebno oznako za privatni 
izhod. 

• Zaposleni boste dolžni skrbeti za čistočo in požarno var-
nost na teh mestih. 

• Vsi zaposleni in tudi zunanji sodelavci, izvajalci ter obi-
skovalci, ki se zadržujete v zaprtih delovnih prostorih 
družbe, ste odgovorni za spoštovanje prepovedi kajenja. 
Kršitve določb omenjenega pravilnika pomenijo kršitev 
delovnih obveznosti in se obravnavajo v skladu z delov-
nopravno zakonodajo.

petra.svensek@ravne.com

Marjan Podričnik in 
Danilo Toplak

Janko Repnik, Maja Gjura 
in Marija Hostner

Iskreno čestitamo!

 î POD ENO STREHO TUDI NA SPLETU

 îMOJA VRATA SO ODPRTA VSEM ZAPOSLENIM 

 î KAKOVOST JE NAŠA SKUPNA ODGOVORNOST

Združitev podjetij je sprožila izdelavo nove spletne strani, ki je do-
segljiva na naslovu www.ravnesystems.com. Obiskovalci spletnih 
strani Serpe, Sistemske tehnike in Nožev Ravne bomo preusmerjeni 
na novo stran, ki pa nam ne bo prav posebna neznanka. Podobo 
smo namreč ohranili, obenem pa se tudi navigacijska struktura ni 
bistveno spremenila. Vabimo vas, da jo obiščete. 

nejc.krumpacnik@ravne.com

Imate kakšno vprašanje, pobudo, mnenje ali 
težavo in se želite o tem pogovoriti? Z veseljem 
vas bom sprejel.
Vzpostavljanje vzajemnega zaupanja je dvosmerna cesta. Pri tem 
so osebni pogovori na štiri oči nepogrešljivi. Omogočajo nam, da 
bolje spoznamo interese, pričakovanja in tudi težave drug druge-
ga. So priložnost, da se v skupnih prizadevanjih bolj povežemo.

Zato vas vsak petek med 11. in 12. uro  
vabim na uro odprtih vrat. 

Svoj termin pogovora lahko rezervirate pri poslovni sekretarki 
Ani Epšek, tel.: 870-6200, e-naslov: ana.epsek@ravne.com. 

peter.cas@ravne.com

V podjetjih kakovost že dolgo ni več le tehnična 
kategorija, temveč je širši pojem, pod katerim 
razumemo tudi zadovoljstvo kupcev, zaposlenih 
ter vseh preostalih vpletenih strani.
Kakovost je za vsakogar izmed nas osnova vsakdanjega delova-
nja, razmišljanja, organiziranja in izvajanja procesov. Zaposleni 
v družbi Ravne Systems s svojim znanjem, inovativnostjo in iz-
kušnjami razvijamo, izdelujemo in tržimo kakovostne izdelke ter 
storitve. Z uvajanjem nenehnih izboljšav omogočamo doseganje 
čedalje boljših rezultatov poslovanja, posledično pa v vedno težjih 
razmerah poslovanja zagotovljen osebni dohodek oziroma socialno 
varnost za vse nas.

Da bi zagotovili zahtevan nivo kakovosti, smo vpeljali sistem 
vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015. 

V skladu z njim smo aprila sprejeli dva pomembna dokumenta:

• S Politiko kakovosti smo določili osnove sistema vodenja 
kakovosti ter splošna načela in način delovanja vseh 
zaposlenih.

• Z Izjavo o zavezanosti sistemom vodenja kakovosti ter 
varnosti je glavni direktor potrdil osebno odgovornost 
za uspešnost sistemov vodenja kakovosti. S svojim de-
lovanjem mu sledimo tudi mi, vsak zaposleni na svojem 
delovnem mestu.

O Politiki kakovosti in Izjavi o zavezanosti si lahko več prebe-
remo na oglasnih deskah, v sejnih sobah ter na interni računalniški 
mreži Sharepoint. 

rok.kotnik@st-ravne.si

Z začetkom meseca maja smo novo poglavje 
začeli pisati tudi na spletu. Inovativno podjetje, 
ki sledi sodobnim trendom, mora pregledno 
zbrane informacije ponuditi tudi v digitalni 
obliki na enem mestu. 

V slovenskem jeziku z uporabo vikanja 
oziroma tikanja izražamo poslovne in 
prijateljske vezi, medsebojna in generacijska 
razmerja. Dejstvo je, da se spoštovanje 
sogovornika začne pri naslavljanju, a to ne 
pomeni, da se tu tudi konča.

V poslovnem življenju se ljudje med sabo vikamo. Tikanje po 
bontonu usmerjajo nadrejenost, spol in starost. Sodelavkam 
in sodelavcem tikanje tako vedno predlaga oseba, ki je po 
hierarhični lestvici na višjem položaju. Starejša oseba vedno 
predlaga tikanje mlajši osebi, v odnosu gospod–gospa tikanje 
vedno predlaga gospa. 

1 KAKO PRAVILNO  
UPORABIMO VIKANJE?  
Pri vikanju osebo nagovorimo z 
gospod ali gospa ter dodamo naziv ali 
priimek. Z imenom lahko nagovorimo 
le ljudi, ki jih že dobro poznamo. Na ta 
način v poslovnem svetu ohranjamo 
vikanje, vendar z dodatkom osebnega 
imena vnesemo neposrednost: 
»Marija, lahko, prosim, natisnete 
mesečno poročilo?« 

2 TIKANJE JE VEDNO REZULTAT 
DOGOVORA MED POSAMEZNIKOMA  
Tikanje med sodelavkami in sodelavci 
je stvar osebnih odnosov, če se 
tako medsebojno sporazumejo. 
Pogosto nam vsakdanje skupno delo 
ali stiki dovoljujejo manj formalne 
odnose, zato vikanje z dogovorom 
spremenimo v tikanje. A pozor – 
sodelavca in sodelavke, ki v to poprej 
nista privolila, ne smemo tikati, tudi v 
primeru, ko gre za mlajšo osebo, ne.

3 LAHKO NADREJENEGA TIKAMO  
PRED POSLOVNIMI PARTNERJI? 
Lahko. V prisotnosti poslovnih 
partnerjev ali na uradnih poslovnih 
dogodkih v takšnih primerih 
uporabimo naziv funkcije, položaja 
ali delovnega mesta: »Direktor, kaj 
meniš o tem predlogu?« 

4 POLVIKANJE NI PRIMERNO 
Polvikanje (»Gospa, boste stopila 
k meni?«) odsvetujemo, saj po 
bontonu ni primerno in je slovnično 
nepravilno. 

polona.ahac@st-ravne.si



Preberite še drugi del zgodbe 
o novem brusilnem stroju 
Goeckel G130, ki smo ga konec 
meseca aprila postavili v hali C. 

Prav je, da se pohvalimo, da smo levji de-
lež dela pri postavitvi stroja opravili kar 
sami. Po transportu stroja na pripravljen 
temelj smo izvedli še eno izmed najzah-
tevnejših opravil pri montaži stroja – ni-
veliranje. Dela za Goecklovo ekipo tako 
ni ostalo veliko, in stroj je bil v treh dneh 
nared za zagon.

Rezultat generalno obnovljenega bru-
silnega stroja Goeckel G130 je skorajda 
nov stroj, vrednost celotne naložbe pa je 
blizu polovice nabavne cene novega in 
znaša približno 280.000 evrov. Stroj je 
namenjen ploskovnemu brušenju obdelo-
vancev, delovna površina pa znaša 5.000 
mm x 900 mm x 350 mm (d x š x v). Stroj 
je dodatno opremljen z zaščitnimi meho-
vi, ki med obdelavo preprečujejo uhajanje 
oljne megle v ozračje in tako pripomorejo 
k čistejšemu okolju. Za čisto hladilno ma-
zalno sredstvo (HMS) pa je vgrajen papir-

nati filter, ki bo poleg magnetnega loče-
val ostanke brusnih sredstev in materiala 
iz HMS. V naložbo je vključeno tudi novo 
konzolno dvigalo za pomoč pri nalaganju 
obdelovancev na brusilni stroj.

Pričakovanja so velika: predvideva-
mo za 30 odstotkov večjo produktivnost 
od stroja, ki ga je ta nadomestil, povečano 
zanesljivost in varnejše doseganje zastav-
ljenih ciljev. S temelji in ekipo, ki jo imamo, 
dobri rezultati vsekakor ne morejo izostati. 

andrej.brumen@ravne.com

vrstice za varnost in zdravje

trendi v jeklarstvu

usmerjeni h kupcu

vlagamo

 î ŠKLJOC: UTRINKI Z MINUTE ZA VARNOST

 î SKUPINA SIJ NAD POVPREČJEM SVETOVNEGA JEKLARSKEGA VRHA

 î BRUSILNI STROJ »PARKIRAN«  
NA TRDNIH TEMELJIH

Redno izvajanje minute za varnost nam pomaga, da svoje jeklarsko poslanstvo lahko opravljamo varno in zdravo. 
Mitja je sodelavcem zato predal tudi praktične žepne vodnike, kjer v petih korakih preverite, ali ste pravilno izvedli 
minuto za varnost – naj služijo svojemu namenu vsakokrat, ko se z novo izmeno podate na delo.

Kako so minuto izvajali v drugih družbah, preverite v reviji SIJ. 

sara.wagner@sij.si

Mitja Jež, kapetan v odbojkarskem klubu Fužinar, je v okviru kampanje za varnost in 
zdravje pri delu delovodje in zaposlene v podjetju Ravne Systems spodbujal k rednemu 
in pravilnemu izvajanju postopka minute za varnost. Zbrali smo nekaj utrinkov.

Skupina SIJ posluje stabilno, proizvodne 
zmogljivosti so polno zasedene, poslovanje pa 
še naprej širimo. Poslovni rezultati, ki smo jih 
dosegli v neugodnih zunanjih okoliščinah, pričajo 
o globalni konkurenčnosti skupine in zmožnosti 
hitrega prilagajanja razmeram na trgu.

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je leta 2015 ustvarila 664,8 
milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov manj 
kot leta 2014, in čisti poslovni izid 10,7 milijona evrov. Skupina še 
naprej ohranja visoko dobičkonosnost poslovanja, ki je nad pov-
prečjem svetovnega jeklarskega trga. 

Z letom 2015 je Skupina SIJ vstopila v nov naložbeni in ra-
zvojni cikel do leta 2020 ter zato za 19 odstotkov povečala odlive 
za naložbe, ki znašajo 56,8 milijona evrov.

»Rezultati tudi nazorno potrjujejo pravilnost zastavljene stra-
tegije razvoja do leta 2020, ki daje še večji poudarek nišnim proi-
zvodnim programom z visoko dodano vrednostjo. V teh segmentih 
bomo še naprej povečevali proizvodne zmogljivosti in se tako po-
mikali navzgor po verigi dodane vrednosti,« je poslovne rezultate 
komentiral predsednik uprave SIJ Anton Chernykh.

Skupina SIJ še naprej povečuje delež izvoza v strukturi prihod-
kov od prodaje, ki je leta 2015 znašal že 87,3 odstotka, največjo 
rast izvoza pa zopet beleži na trgu ZDA, kamor je izvozila za 62 
milijonov evrov izdelkov, kar že presega deset odstotkov celotnega 
izvoza. Ključna trga še naprej ostajata Nemčija in Italija. 

Podrobnejše poročilo o poslovnih rezultatih skupine SIJ prebe-
rite v aktualni izdaji interne revije SIJ (št. 2 I 2016), na spletni strani 
sij.si/sl/druzba/investitorji/letna-porocila/ pa je dostopno tudi Letno 
poročilo 2015. 

polona.ahac@st-ravne.si

 î V JUŽNI KOREJI POMAGAMO 
OPTIMIRATI PROIZ  VODNJO 

Hyundai Steel Co. (v nadaljevanju HSC) je z 19,1 
milijona ton proizvodnje (leto 2014) drugi največji 
jeklar v Južni Koreji in dvajseti na svetu. Po 
proizvodnji jekla z elektroobločnimi pečmi (EAF) je 
celo drugi največji proizvajalec v svetovnem merilu. 

HSC spada v skupino podjetij Hyundai-Kia Automotive Group, ki je 
edini proizvajalec avtomobilov z lastno proizvodnjo avtomobilske 
pločevine in ena redkih družb z močno (mednarodno) vertikalno 
integracijo podjetij.

V Južno Korejo prodajamo predvsem nože in držala za razrez 
debele pločevine. Predvsem uspevamo s prodajo večjih (daljših) 
in zahtevnejših proizvodov vse do dolžine 5.210 mm in kosovne 
teže čez 850 kg, kjer smo v preteklosti knjižili tudi eno največjih 
samostojnih naročil po vrednosti v zgodovini Nožev Ravne. 

Zaradi težnje po optimizaciji proizvodnih procesov v njihovi 
valjarni debele pločevine v Dangjinu smo v sodelovanju z Metalom 
Ravne razvili in ponudili nože iz nove kakovosti materiala, ki ga 
tržimo pod imenom Ravne HDC (Heavy Duty Cutting). Po uspešni 
pridobitvi testnega naročila smo prve sete nožev iz HDC pred krat-
kim tudi že dobavili. Aprila letos smo HSC skupaj z našim agentom 
nato obiskali ter v tehnični diskusiji z njihovimi inženirji pridobili 
prve pozitivne informacije o uspešnem testiranju teh novih nožev. 

Novi noži so po rezultatih testiranja pokazali boljšo obrabno ob-
stojnost in s tem dosegli med 50- in 80-odstotno daljšo življenjsko 
dobo od do takrat uporabljenih nožev za rezanje debele pločevine. 
Zaradi specifike vzdrževalnih intervalov v valjarni ta – sicer občut-
na – izboljšava žal še ne dosega končnih ciljev inženirjev v HSC. 
Vendar pa smo s prvim uspešnim testiranjem kupca prepričali v 
kakovost ravenskih izdelkov ter kompetentnost naših tehnikov in ob 
obisku nam je uspelo pridobiti prvo redno naročilo enakih izdelkov.  

tomaz.golob@ravne.com Noži za obrez 
debele pločevine.

HYUNDAI STEEL COMPANY
• SPLET: https://www.hyundai-steel.com

• LETO NASTANKA PODJETJA: 1953

• LOKACIJA: Južna Koreja

• DEJAVNOST: integrirana jeklarna

• CILJ: postati globalno spoštovano jeklarsko podjetje  
v doseganju »neskončnih možnosti jekla«

V ŠTEVILKAH

je premer obdelovalne glave, v katero 
namestimo 20 brusnih segmentov.1,1 m 
znaša moč motorja obdelovalne glave.220 Kw 
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to smo mi

3 dejstva o

anketa

razmišljam na glas 

anita.lampreht@ravne.com

Jošt Kolar, Laboratorij 
»Sproščena komunikacija in pravilna uporaba vikanja oziroma 
tikanja nam lahko v poslovnem svetu olajšata poslovne poti in 
prineseta več sproščenosti ter samozavesti. Meni je tikanje med 
sodelavci bolj všeč, ker to velja za modernejšo organizacijsko 
kulturo, ki krepi timski duh in sodelovanje.« 

ana.epsek@ravne.com

Bojan Leš, Tehnologija 
»Z vikanjem izražamo spoštovanje, predvsem v odnosu do 
nadrejenih. Po mojem mnenju je primerno, da v komunika-
ciji z direktorjem uporabljamo vikanje. Ne vidim pa zadržkov, 
če se sodelavci, ki delajo skupaj dlje časa in so na podobnih 
delovnih mestih, tikajo – tako se med njimi ustvari bolj spro-
ščeno vzdušje.«

Ksenija Sep Keček, Nabava 
»Danes je trend, da se s sodelavci v kolektivu in tudi z nadre-
jenimi tikamo, vendar je prav, da pobudo za tikanje da starejši 
oziroma tisti, ki je nadrejen. Takšna praksa mi je všeč, saj 
menim, da omogoča lažje in bolj sproščeno izražanje idej in s 
tem posledično ustvarjalnejše delovno okolje.«

Vikanje je del kulture komuniciranja in izraža spoštovanje do sogo-
vornika. To naj ne bi bilo le privilegij starejših in dolžnost mlajših. Na 
začetku vikamo vsakogar, tudi sodelavce, poslovne partnerje in vse 
druge, s katerimi se srečujemo na delovnem mestu.

 î VIKANJE ALI TIKANJE?

 î PETRU KOBOVCU, prodajniku nožev  
in valjev v jeklarski industriji

Peter je že šesto leto del prodajnega tima za industrijske nože. Športnik po duši je svojo 
ljubezen našel v triatlonu, s katerim se predano ukvarja že več kot dve leti. To dokazuje, 
da je vztrajen, zagrizen in zanesljiv. Takšen je tudi pri delu. Sodelavci pri njem med 
drugim cenimo tudi dejstvo, da ga nič ne vrže iz tira in da ima poseben smisel za humor.

ŽIVLJENJE MU ZAPOLNJUJE
»Vsakodnevni trening. V prostem času se med tednom 
udeležujem treningov triatlona, ki te nekako zasvoji, ko spoznaš, 
da lahko z vsakim dnem napreduješ. V življenju in službi si 
pogosto rečemo: Ne gre, dovolj je, ne zmorem. Ampak če si 
predan temu, kar delaš, če želiš biti boljši, omejitev ni.« 

3. 
ŽIVLJENJSKO VODILO 
»Edina prava smer je smer naprej. Karkoli počnem, je 
v smeri izboljšav, napredka. Nikoli nisem zadovoljen z 
obstoječim stanjem, in to me žene naprej.« 

2. 
NAJBOLJE GA OPIŠE POVED
»Nepopisan list papirja.«1. 

 î HIDRAVLIČARJI: ZNAJO POVIŠATI PRITISK 
Tim hidravličarjev 
smo že vrsto let del 
servisne službe, ki zna 
zakrpati marsikatero 
puščanje hidravličnih 
vodov in »spraviti k 
sebi« še tako trmasto 
črpalko. Z veseljem se 
spoprimemo z novimi 
nalogami in izzivi, ko 
s sodelavci staknemo 
glave in skupaj 
poiščemo rešitve. 

Radi se pohvalimo, da smo v vseh teh letih speljali kar nekaj 
kilometrov novih hidravličnih vodov, vgradili ogromno novih 
komponent ter odpravili nešteto napak na zapletenih sodobnih 
hidravličnih sistemih.«

V današnjem času, ko hočemo, da vse teče kot po olju, v vsakem trenutku potrebujemo dober servis. In zato smo 
tu mi. V skupini petih serviserjev hidravličarjev vlada timski duh, saj vemo, da smo skupaj bistveno močnejši. 
Večinoma delamo na terenu, dežurni smo vse dni v tednu, če ne v službi, pa doma. Ni ga obrata v železarni, kjer 
še nismo povišali pritiska – ventilu, da ne bo pomote. Pri hidravliki je torej zmeraj pestro in vedno kaj novega. 

Imamo kar nekaj skupnih hobijev. Vsi smo radi v naravi. Ukvarjamo se s kmetovanjem, planinarjenjem, 
gobarjenjem – pa tudi jagra imamo. Strinjamo se, da nam to, da je Koroška obdana z gozdovi, res veliko po-
meni. Gozd nas pomirja, odpravlja stres in če imamo srečo, srečamo tudi kakšno srno. No, če je naš jager tisti 
trenutek na dežurstvu. Skratka, nikoli nam ni dolgčas. 

danilo.viderman@serpa.si

 î REZULTATI PRINESEJO POTRDITEV,  
DA SMO NA PRAVI POTI

Pred leti sem se podal prekolesarit del španske Jakobove romarske poti, od Bilbaa 
do Santiaga de Compostele. Čudovit in hkrati naporen dopust. Sedem dni in 700 pre-
kolesarjenih km po prelepih obalah Baskije in čez hribe, do končne postaje v Galiciji. 
Iz dneva v dan ti ob doseženih rezultatih raste samozavest in pedala še bolj ženeš 
proti cilju. Takšen tempo pa s sabo prinese vedno večjo izčrpanost. Takrat je treba 
poslušati telo, spremeniti način vožnje, nadaljevati z več obrati in manj moči. Vse do 
cilja in do vrhunskega rezultata. 

Tudi v podjetjih si postavljamo visoke cilje. Prav tako se srečujemo z ovirami, pri-
lagajati se moramo trgu in kupcem. Kot nas učijo naše življenjske izkušnje, lahko po 
vrhunskih rezultatih posežemo le s prilagajanjem in hitrim odzivom na spremembe. 

V združenem podjetju Ravne Systems imamo znanje in izkušnje 
treh podjetij, ki so se združila tudi po tej plati. So neprecenljive in v 
športnem žargonu pomenijo odlično štartno pozicijo za skupno pot 
k dobrim rezultatom.

Vrhunski rezultati nas napolnijo s samozavestjo in delovnim 
elanom za prihodnje zmage. Le tako dobimo potrditev, da smo na 
pravi poti. 

Peter Čas, glavni direktor

V združenem podjetju Ravne 
Systems imamo znanje in 
izkušnje treh podjetij, ki 
so se združila tudi po tej 
plati. So neprecenljive 
in v športnem žargonu 
pomenijo odlično štartno 
pozicijo za skupno pot k 
dobrim rezultatom.«

Blaž Vodeb, Niko Tominc, Ivan Tominc, Rok Knez, Simon Tominc,  
Danilo Viderman in Ludovik Paradiž.


