

Iz rubrike To smo mi:
sodelavci prodajnega
oddelka Reciklaža
delujemo usklajeno,
pomagamo si in se
dopolnjujemo.

info@ravnesystems.com
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sij.ravnesystems.com

2.901

NABAVNO NAROČILO

za 8.805 identov smo izstavili od začetka
letošnjega leta do konca aprila.

120

POHODNIKOV

je z vzponom na Uršljo goro v spomin Franciju
Telcerju odprlo sezono Jeklarskih pohodov.
9. junija gremo na Črno prst v organizaciji
Jeseničanov. Vljudno vabljeni, da se nam
pridružite.

10

îîIFAT JE BUM!
novice

v številkah

Pestro dogajanje in obisk razstavnega prostora sta potrdila dejstvo,
da je svetovno gospodarstvo in s
tem posledično tudi sama panoga
reciklaže v ekspanziji.

Sejem je bil tako po številu razstavljavcev kot obi
skovalcev rekorden, saj je na njem razstavljalo
skupno preko 3.300 razstavljavcev ali sedem od
stotkov več kot predlani ter več kot 140.000 obi
skovalcev, kar je za štiri odstotke več kot leta 2016.
V petih dneh smo zabeležili 132 sestankov,
od tega 55 sestankov z obstoječimi kupci ter
72 sestankov s potencialnimi kupci. Obiskali
so nas tudi naši konkurenti in kooperanti. Us
pešnost sejma smo med drugim zapečatili tudi
s podpisom nove prodajne pogodbe v vrednosti
92.000 evrov.
Pravo delo pa se sedaj šele začne, oziroma
kot radi rečemo, kujmo železo, dokler je še vroče.
jana.grosar@ravnesystems.com

Barve naše družbe smo suvereno zastopali kolegi iz Prodaje in
Marketinga, med katerimi je vladala prava energija, za katero
verjamemo, da je bila vidna tudi na razstavnem prostoru.

îîSILABS BY SIJ PRVIČ NA SEJMU BIAM
Blagovna znamka SILABS by SIJ se je
konec aprila uspešno predstavila na 24.
mednarodnem sejmu orodij in strojev
BIAM v Zagrebu.

KNJIG

je v okviru Knjižnega kluba SIJ izšlo od leta
2015 do danes. Na Koroškem in Gorenjskem
se je zvrstilo skupno 16 pogovorov o knjigi.
Letos bomo prebrali tri poslovne knjige.
polona.ahac@ravnesystems.com
monika.zvikart@metalravne.com
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Lidija Pečolar in stojnica SILABS by SIJ.

Na tem sejmu smo se laboratoriji družb SIJ
Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems
prvič predstavili združeni, pod skupno blagovno
znamko SILABS by SIJ. Za ta sejem smo naše
kataloge prvič prevedli tudi v hrvaški jezik.
Sodelavki iz oddelka Prodaja Laboratorijev
naše družbe sva se v štirih dneh srečali z ob
stoječimi in potencialnimi kupci. Kljub naporne
mu urniku in številnim sestankom sva preverili
tudi novosti in potrebe v industriji.
Mednarodni sejem orodij in strojev vsa
ki dve leti na enem mestu združi proizvajal
ce, distributerje in ponudnike storitev kot tudi
predstavitev tehnoloških rešitev in materialov,
komponent, aplikacij, prilagodljivih rešitev in
tehnologij. Letos se je na sejmu predstavilo 325
razstavljavcev iz več kot 30 držav.
lidija.pecolar@ravnesystems.com
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obvestila

îîPROIZVODNJA V APRILU
Skupna realizacija v aprilu znaša 95,9 odstotka.
Načrtovane cilje smo presegli v profitnem centru
(PC) Vzdrževanje in za malenkost zaostali v
profitnem centru Noži.
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îîLOČEVANJE ODPADKOV –
NOVI SISTEM
Sredi maja smo v naši družbi prešli na ločeno zbiranje odpadkov po sistemu JKP LOG Prevalje in na izmenični tedenski odvoz suhih in mokrih odpadkov.

96 %

95 %
Strojegradnja Vzdrževanje

TO

[PRE J DAN ME TALURGA]

Skupaj

Realizacija po profitnih centrih (PC) za april 2018.

Aprila smo se ukvarjali z naslednjimi težavami:
• pomanjkanje sodelavcev na rezkanju (PC Stroje
gradnja, PC Noži in PC Valji), nezadostne strojne ka
pacitete na rezkanju (PC Valji in PC Strojegradnja),
• povečan delež izdelkov slabe kakovosti,
• povečana poraba pomožnega materiala (orodij, bru
snih segmentov …),
• prevelik delež režijskih ur.
V naslednjih mesecih bo poudarek na pripravi
in zagovoru novih naložb, to so:
• regulacija in nadzorni sistem v PC Toplotna
obdelava (TO), hala D,
• zamenjava stružnice M68 v PC Valji,
• nova razsvetljava v halah A, B in D,
• obnova brusilnega stroja SAX v PC Valji,
• obnova rezkalnega centra Wotan1 v PC Strojegradnja,
• rezkalni center z 28 paletami v PC Noži.
Nadaljevali bomo tudi aktivnosti, kot so:
• projekt Delo pri dveh oziroma več strojih,
• projekt 5S,
• redno knjiženje operacij v informacijski sistem Sytline
za doseganje točnih podatkov o kapacitetah proizvo
dnje in na koncu tudi točnega plana,
• dvig pravočasnosti odprem in proizvodne realizacije,
• povišanje kakovosti,
• nenehno izobraževanje (lastna šola v okviru izobraže
valnega centra), definirani programi izobraževanja in
začetek usposabljanj,
• dvig urejenosti, discipline in odnosa do dela in podje
tja (22 ključev).

ZA VSE ZAPOSLENE,
ŠTUDENTE IN ŠTIPENDISTE
V SKUPINI SIJ TER NJIHOVE
PART NER JE IN OT ROKE
Tako je videti, če odpadkov ne ločujemo.

Koše/zabojnike/kontejnerje za komunalne odpadke smo
opremili z nalepkami SUHO – MOKRO s pripadajočo spe
cifikacijo odpadkov, povzeto po načinu ločevanja JKP LOG
Prevalje. Drugi odpadni materiali (kovinski odpad, odpadna
embalaža, nevarni odpadni materiali) se zbirajo in oddajajo
prevzemnikom enako kot doslej.

Kršitve pri ločevanju odpadkov
prinašajo visoke finančne kazni!

Vse zaposlene zato vljudno prosimo, da dosledno spoš
tujete pravila ločevanja odpadnih materialov. S tem boste
prispevali k lepšemu in čistejšemu okolju, višji stopnji eko
loške ozaveščenosti, partnerskemu sodelovanju s prevze
mniki in nižjim stroškom poslovanja.

Nedelja, 15. julij 2018,
ob 12.00 v Športnem
parku na Ravnah
na Koroškem

TO JE NAŠ
SIJAJEN dan!

marjeta.krof@ravnesystems.com

brezplačen avtobusni prevoz

Jesenice – Ravne na Koroškem – Jesenice

PRIJAVA: prijavite se najkasneje
do srede 27. junija 2018,
na spletni strani
www.sijevdan.si/prijava
Samo tisti, ki nimate dostopa
do spleta, pa s p r i j a v n i c o
v tajništvu vašega podjetja.

zoran.zajamsek@ravnesystems.com

îîNI OVIR, ČE …
… si predan. Ko se združita zavzetost in globoka
želja, stopiš v nepremagljivo cono predanosti.
Mogoče je vse, a odvisno je od tebe.

5. TRADICIONALNI
NOGOMETNI TURNIR

Ejga, a bodo lanski zmagovalci
Gorenjci pripeljali in odpeljali
prenosni pokal? Korošci ga menda
ne bodo pustili odpeljati, al?

Vsi prejmemo enako
velik kolač predanosti.
Kolikšen kos si ga
boste naložili, toliko
uspeha boste želi.

Knjigo Predanost – veliko svetovno uspešnico Angele Duck
worth, ki je tudi slovenska poslovna knjiga leta 2017, si
lahko izposodite pri »knjižničarki« Poloni Marzel Ahac.
anja.potocnik@sij.si

Če ne veste, kam spada kakšen odpadek, preberite nalepke.

z nami že ... april 2018
Aprila v naši družbi nihče ni postal jubilant.

športne in zabavne igre za
otroke in odrasle | ustvarjalnice
za otroke | glasbeno presenečenje |
razglasitev naj sodelavcev,
jubilantov, inovatorjev in
družin z najdaljšo jeklarsko
tradicijo – “iz roda v rod” …

24
vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îî17. MAJ – SVETOVNI DAN HIPERTENZIJE

îî PRENOVILI SMO LABORATORIJE

Visok krvni tlak ali hipertenzija je kronično
zdravstveno stanje, pri katerem je zvišan
krvni tlak v arterijah. Kroženje krvi po žilah
je zato za srce napornejše kot običajno.

Laboratoriji praznujejo letos 30 let delovanja in 20. obletnico
pridobitve akreditacije. Bili smo prvi akreditiran industrijski
laboratorij v Sloveniji. Kljub rednemu vzdrževanju pa je bila
stavba potrebna notranje prenove.

Visok krvni tlak prinaša tveganje za možgansko
kap, srčno kap (miokardni infarkt), odpoved srca,
anevrizme arterij (npr. anevrizmo aorte), obolenja
perifernih arterij in je vzrok za kronična obolenja
ledvic. Tudi samo zmerno zvišanje krvnega tlaka
v arterijah je povezano s krajšim pričakovanim
trajanjem življenja.

Delo v Laboratorijih se po načinu in koli
čini močno razlikuje od tistega pred tri
desetimi leti. Zdaj opravimo 95 odstot
kov dela za zunanje kupce, kar pomeni
tudi prisotnost kupcev v Laboratorijih.
Laboratoriji so bili do pred kratkim
še vedno zasnovani in opremljeni tako
kot v letih, ko so izvedli manj kot po
lovico storitev v primerjavi z danes. S
Kalibracijski laboratorij
povečanjem obsega dela je predvsem
kalibracijski laboratorij postal premajhen in iracionalen.
S prenovo, pri kateri smo veliko dela opravili kar sami zaposleni, in z
delno spremenjenim načinom poteka dela smo ustvarili možnost za ra
zvoj in širitev dejavnosti.
Zdaj lahko s ponosom rečemo, da se danes ne samo imenujemo La
boratoriji, pač pa smo tudi videti kot laboratoriji.

Kaj lahko sami naredimo za preventivo?
• Uživajmo uravnoteženo, zdravo prehrano.
• Omejimo količino soli v hrani.
• Zmanjšajmo telesno težo.
• Poskrbimo za redno gibanje.
• Omejimo uživanje alkohola.
• Opustimo kajenje.
Vsak dan si vzemimo tudi čas zase. Usedimo ali ule
zimo se nekam, kjer nam je udobno in prijetno, ter

245-krat

poskusimo misliti na nič. Samo spremljajmo svoje
dihanje, ki naj bo globoko in pomirjujoče. Počnimo
stvari, pri katerih uživamo, in bodimo hvaležni za
vse dobro v življenju.
ambulanta@bvd-ravne.si

smo v Postaji prve pomoči BVD od začetka leta do
konca aprila letos izmerili krvni tlak sodelavcem
družb Skupine SIJ, ki delujejo na Koroškem.

Največkrat prihajajo v ambulanto delavci z nenadnimi težavami ali pa tudi samo na
kontrolo krvnega tlaka. Bolje je preprečiti kot zdraviti, saj je dolgotrajno povišan krvni tlak tihi ubijalec. Če tlaka že nekaj let niste merili, je morda sedaj pravi čas.

tadeja.primozic@ravnesystems.com

3
75
2.100

tedne je
trajala obnova
ljudi je izvajalo dela ob prenovi,
od tega 22 iz Laboratorijev
kvadratnih metrov smo
prepleskali sodelavci iz Laboratorijev

trendi

îîKAJ PRINAŠA NOVI GDPR?
Dolgo se je šušljalo po hodnikih, zdaj gre zares. S
25. majem je v veljavo stopila Splošna uredba o
varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data
Protection Regulation), ki vzpostavlja enotna
pravila za vsa podjetja znotraj EU. Katere novosti
nam prinaša?
Nova uredba o varstvu osebnih podatkov določa, da morajo
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov imeti vsi
upravljavci in obdelovalci zbirk osebnih podatkov, kadar
temeljne dejavnosti zajemajo obdelave, pri katerih je tre
ba posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki,
redno spremljati.

GDPR zaostruje pogoje za pridobitev posameznikove
privolitve. Nova uredba zahteva, da posameznik, na ka
terega se nanašajo osebni podatki, svojo privolitev da »z
jasnim pritrdilnim dejanjem ali ustno izjavo«, privolitev pa
mora biti izražena »prostovoljno, konkretno, ozaveščeno
in nedvoumno«.
Uredba prav tako določa primere, ko bo treba o vdorih
v zbirke osebnih podatkov in drugih kršitvah varstva oseb
nih podatkov obvestiti Informacijskega pooblaščenca in
vse posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.
Uredba s privolitvijo upravljavca zbirke osebnih po
datkov dopušča, da osebne podatke pogodbeni partner

pod določenimi pogoji lahko posreduje tretjemu partnerju
v (pod)obdelavo.
V družbi SIJ Ravne Systems smo se na GDPR dobro
pripravili in že delujemo v skladu z določili.
Povzeto po: https://www.pirc-musar.si

petra.filipic@acroni.si
irena.kolenc@acroni.si
polona.ahac@ravnesystems.com

usmerjeni h kupcu

îîSODELUJEMO S SVETOVNO ZNANIM
PREDELOVALCEM ALUMINIJA
Impol je zrasel na temeljih leta 1825 ustanovljenega
podjetja. Izdelovali so kovane bakrene izdelke, v 190
letih zgodovine pa so prerasli v podjetje, ki je prepoznavno po vsem svetu, tudi po svoji inovativnosti.
Le streljaj od našega podjetja se je pred skoraj 200 leti za
čela uspešna zgodba danes svetovno prepoznavnega pod
jetja Impol. So fleksibilno, inovativno in v razvoj usmerjeno
podjetje, ki se ukvarja s predelavo aluminija v vrhunske
polizdelke. Polizdelke proizvajajo z valjanjem, stiskanjem
in kovanjem. Z vlaganjem v razvoj, inovativnostjo in prila
godljivostjo uspešno širijo domet svojih izdelkov in zadovo
ljujejo potrebe številnih industrij: avtomobilske, obrambne,
transportne, gradbene, prehrambne in farmacevtske. Prav
tako uspešno prodirajo v letalsko industrijo in z razvojnimi
projekti sodelujejo pri izdelavi vesoljske tehnologije. Podje

IMPOL d.o.o.
• SPLET: www.impol.si

tje ima danes proizvodne lokacije v treh državah in skupno
zaposluje več kot 2.200 ljudi. V Sloveniji spada med deset
največjih izvoznikov.
Sodelovanje našega podjetja z Impolom sega daleč v
preteklost in se v zadnjih letih krepi in širi. Že vrsto let smo
eden večjih dobaviteljev kovanih valjev za njihove valjarske
linije, na katerih valjajo aluminijevo pločevino in folijo, ki je
uporabljena v najrazličnejših industrijah in izdelkih. Letos pa
se nam je uspelo dogovoriti tudi za velik projekt s področja
strojegradnje. Uspešno sodelovanje s tako prepoznavnim
podjetjem, kot je Impol, nam odpira nova vrata, in za take
kupce moramo še posebno dobro skrbeti!
Všeč mi je tudi misel, ki so si jo vzeli za svojo in lepo
kaže njihovo usmerjenost v razvoj in prihodnost: »Močnejši
z izkušnjami iz preteklosti, pripravljeni na izzive prihodnosti!«
gregor.vecko@ravnesystems.com

• LETO NASTANKA: 1825
• LOKACIJA: Slovenska Bistrica, Slovenija
• DEJAVNOST: valjanje in stiskanje aluminija ter
proizvodnja odkovkov iz aluminija

Aluminijevo folijo
valjajo z našimi
valji.
Vir fotografje:
www.impol.si/izdelki
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to smo mi

anketa

îîBOLJ RECIKLIRAMO, BOLJ RASTEMO

îîKAJ PA VAM POMENI KNJIGA?

Najhitreje rastoči oddelek v naši družbi je oddelek reciklaže. Temu botruje na eni
strani naše dobro opravljeno delo, na drugi strani pa potrebe trga: reciklaža je postala
stalnica vsakega izmed nas.

Pravijo, da je knjiga naša najboljša prijateljica in najbolj potrpežljiv
učitelj. Branje knjig je zelo pomembno za nas, saj bogati naš
besedni zaklad, pomaga širiti naše razumevanje sveta, spodbuja
koncentracijo, nas pomirja, ponuja poseben čas zase in še mnogo
več. Kaj, pa nam je zaupalo tudi nekaj naših sodelavcev.

Silvija Ošep, Andrej
Pungartnik, Nataša
Glinšek in Urban Žaže
(manjka na sliki) smo
pozitivno naravnani in si
pripravljeni priskočiti na
pomoč, med nami vlada
prava energija.

Prodajniki reciklaže smo uravnotežena štiriperesna deteljica. Nataša, prodajnica z najdaljšim sta
ležem, je najbolj izkušena. Skrbi za naše največje kupce in je podpora celotnemu timu. Andrej,
vodja programa, je zakladnica tehničnega znanja in vedno z veseljem priskoči na pomoč pri reše
vanju kakršnih koli težav. S svojim umirjenim pristopom vzbuja pri kupcih zaupanje. Silvija se je
našemu timu pridružila prejšnje leto in se še usposablja. Je prava »raketa«, ki je v oddelek vnesla
novo energijo. Andrej in Silvija poslujeta z našimi obstoječimi kupci, precejšen del svojega časa
pa namenita tudi pridobivanju novih kupcev. Del našega tima je tudi Urban, ki pa trenutno dela v
Združenih državah Amerike.

V oddelku si pomagamo in se dopolnjujemo, saj lahko le kot tim
delujemo usklajeno. Vsak od nas doda delček, da kot celota ustvarimo
dobre rezultate, ki nemalokrat dodajo piko na i končni realizaciji.
V našem oddelku smo prepričani, da je ključnega pomena stalen stik s stranko, zato smo odzivni in hitro
reagiramo na strankine zahteve. Na tej konkurenčni prednosti gradimo naše poslovne odnose. Zavedamo
se, da je pravočasnost informacij izjemnega pomena, saj je tudi »slaba informacija boljša, kot pa nobena«.
Naše jutranje kave izkoristimo za pregled in razpored dela ter kovanje prodajnih strategij, nemalokdaj pa
so tema tudi osebni podvigi. Vabljeni, da nas obiščete, da vam povemo kakšno od naših štorij.
silvija.osep@ravnesystems.com; jana.grosar@ravnesystems.com

3 dejstva o

ANDREJA NOVAK MESARIČ, Prodaja
»Zelo rada berem. Knjiga je zame sprostitev, umik od skrbi,
pomiritev in užitek. Berem vse žanre, najraje pa kriminalke
in zgodovinske romane. Uživam v napetosti Forsytha, ki
obravnava aktualno ameriško politiko, z zanimanjem pre
biram Deaverja in njegove podrobnosti forenzike, Robot
hamove psihološke pristope … In seveda, prisegam na
’staro obliko‘ knjige, tiskano na papir – šelestenje papirja,
ko obračam strani, je mana za moja ušesa.«
EGIDIJ HUDRAP, Toplotna obdelava v hali C
»V mladosti sem knjige kar požiral, od Karla Maya po do
Sienkiewicza … Sedaj zaradi pomanjkanja časa knjige
v roke vzamem redkeje, vsekakor pa na kolektivnem
dopustu, najraje zgodovinske romane. Ob prebiranju
knjige se lahko preseliš v neki drugi svet, lahko se
umiriš in sprostiš.«
polona.ahac@ravnesystems.com

razmišljam na glas

îîGAŠPERJU OSWALDU, TEHNOLOGU
Gašper se ukvarja z optimizacijami proizvodnih procesov in projekti. Multipraktik je
oznaka, s katero bi ga v eni besedi opisali sodelavci. Pravijo, da je zahteven do sebe
in drugih. Upornik, svobodomiseln, rad sodeluje v timu, direkten, pa tudi vzkipljiv.
Očitali so mu že tudi, da je prebrisan moder fant.
Različni izzivi, s katerimi se v službi sre
čuje prav vsak dan, so največji čar nje
govega dela. Pravi, da nikoli ne ve, kaj
se bo dogajalo. Služba zato nikdar ni dol
gočasna in velikokrat mu zmanjka časa
za vse naloge, ki ga čakajo. Po potrebi
zato svoj delavnik podaljša.
Za vsako življenjsko obdobje bi lahko
napisal zanimivo zgodbo. Ključne dosež
ke je zabeležil na glasbenem, športnem,
šolskem in profesionalnem področju.
Že 19 let igra kitaro, je magister inženir
strojništva in pravkar se je vpisal v re
gister raziskovalcev Slovenije. Pri sode
lavcih najbolj ceni dobrosrčnost, odkri
tost in poštenost. O njem morda še niste
vedeli tega, da letos prvič kandidira za
poslanca državnega zbora.

1.
2.
3.

NATAŠA URAN, Laboratoriji
»Prebrati dobro knjigo – kaj je še lepšega?! Zame je
branje kot časovni stroj, ki mi odstre svetove, do katerih
s telesom in duhom zaradi časovne odmaknjenosti sicer
nimam vstopa, vesoljna črvina, po kateri se v trenutku
zavihtim po zemeljski obli ali še kam dlje od našega
osončja, čarobna paličica, ki mi omogoči potopiti se
v čustva, misli in telesa čudovitih ljudi, izkusiti nekaj,
česar morda nikoli ne bi …«

îîNAJ BO KAKOVOST DEL
NAŠEGA VSAKDANA
Ob spoznavanju kupcev, njihove proizvodnje in konkurenčnih izdelkov sem re
klamacije začel dojemati tudi skozi oči kupcev. Hitro sem pristal na realnih tleh.
Vse tisto, kar je v naši proizvodnji bilo videti veliko in pomembno, je pri kupcu
kar nekako izgubilo pomen. Ob pogledu na izdelek, ki smo ga delali pol leta in
z velikimi pričakovanji odpremili h kupcu, sem bil kar ponosen. Pri kupcu pa
našega izdelka kar nisem zagledal. Zaradi manjših napak je bil v skladišču,
obratovalo pa je več drugih.
Spoznal sem, da smo kot podjetje na svetovnem trgu presneto
majhni in da nas kupci v primeru, ko so razočarani, lahko kadar
koli zamenjajo z drugimi dobavitelji. Vse to se danes vedno bolj
potrjuje. Kljub temu se nam še vedno zgodi, da kakšno napako
pometemo pod preprogo, kar se velikokrat vrne kot bumerang.
Veliko naših prodajnikov ve povedati, da temu in temu kupcu
ne bomo nič več prodali, saj smo zaradi reklamacij izgubili
dobro ime. In včasih minejo leta, preden sploh dobimo
možnost popravnega izpita. Skrivanje napak poma
ga, da danes nisem videti slab, jutri pa lahko s tem
povzročim sebi, sodelavcem in vsemu podjetju
veliko škodo, zato se temu izogibajmo. Kakovost
ne sme biti več vprašanje – postati mora del
našega vsakdana!

ZAČETKA DELOVNEGA DNE SI NE PREDSTAVLJA BREZ
»Brez jutranjega klepeta s sodelavci.«

NAJBOLJE GA OPIŠE POVED

»Sarkazem je stranski učinek, če si inženir.«

HOBIJI, BREZ KATERIH SI NE PREDSTAVLJA ŽIVLJENJA

»Imam več hobijev: glasbo, šport, filozofijo, politiko in druženje.«
polona.ahac@ravnesystems.com

Kupci od nas ne pričakujejo
več samo kakovostnega in
cenovno ugodnega izdelka.
Zahtevajo več: da smo odzivni,
jih poslušamo, rešujemo
njihove probleme …
Rok Kotnik, vodja
zagotavljanja kakovosti

