

Iz rubrike To smo mi:
naše nogometaše
povezujeta ekipni duh
in želja po doseganju
skupnih uspehov.

info@ravnesystems.com
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LET ŽELEZARSKE TRADICIJE

imata dve družini, ki sta se na razpis Iz roda
v rod prijavili v družbi SIJ Ravne Systems.
Družina Apšner ima 129 let železarske tradicije,
družina Podojstršek pa 68 let. Družine, ki so
sodelovale pri projektu Iz roda v rod, so bile
predstavljene na 5. Sijevem dnevu, njihove
zgodbe pa bodo objavljene v reviji SIJ.

53

DIJAKOV IN
ŠTUDENTOV

dela pri nas v letošnjem poletju. 29 jih opravlja
obvezno prakso, 24 pa počitniško delo. Dijaki
se usposabljajo in opravljajo različna dela
v proizvodnji in Laboratorijih. Študenti so v
oddelkih Ponudbe in tehnologija, Razvoj in
konstrukcije ter CAM in orodja.

74

îîNOV DOSEŽEK STROJEGRADNJE
novice

v številkah

24

julij 2018

Konec junija smo v SIJ Ravne Systems našemu
kupcu, sodelavcem uprave SIJ d.d. ter vodstvom družb SIJ Metal Ravne in SIJ Acroni ponosno predstavili transportni sistem za aluminijaste brame, ki smo ga razvili za podjetje Impol.

To je eden naših prvih celovitih projektov na ključ, od ideje
do predaje. Predstavlja smer, v katero se želimo v strojegradnji intenzivneje razvijati in kjer vidimo možnost sodelovanja tudi z družbami Skupine SIJ. Več o projektu boste
kmalu zasledili na spletu in v naših internih tiskanih medijih.
Timu, ki je sodeloval pri tej novi zgodbi o uspehu, iskreno čestitamo!
polona.ahac@ravnesystems.com

Predstavitev novega projekta v hali A.

îîALUMINIUM CHINA PRESEGEL NAŠA PRIČAKOVANJA
Poletno sejemsko dogajanje smo zaokrožili z
nastopom na sejmu Aluminium China v Šanghaju.
Predstavili smo našo ponudbo kovanih izdelkov za
aluminijevo industrijo, s poudarkom na valjih.
Na Kitajskem so najpomembnejša najdišča boksitne rude na
svetu, zato ne preseneča, da velja ta država za eno največjih
in najpomembnejših proizvajalk in porabnic aluminija na svetu.
Sejem Aluminium, namenjen industriji aluminija, velja
za vodilni sejem na azijskem trgu, in iz leta v leto privablja
več razstavljavcev ter obiskovalcev. Z našimi izdelki smo
se na njem predstavili drugič, z nastopom pa smo bili zelo
zadovoljni. V primerjavi z lani smo zabeležili za petino več
prodajnih sestankov z obstoječimi in potencialnimi kupci,
čemur pa je botrovala tudi lokacija razstavnega prostora.
Razstavljali smo namreč v hali, v kateri so se predstavile
vodilne blagovne znamke svetovnih proizvajalcev aluminija
in proizvajalcev opreme za aluminijevo industrijo.

Naša ekipa na razstavnem prostoru.

V prihodnjih tednih in mesecih se bo naša prodajna ekipa skupaj z našim agentom trudila vzpostavljene prodajne
priložnosti spremeniti v dolgoročno poslovno sodelovanje.
jana.grosar@ravnesystems.com

îî5. SIJEV DAN – REKORDNA UDELEŽBA IN ODLIČNO VZDUŠJE

GOLOV

je na nogometnem turnirju na 5. Sijevem
dnevu zabilo 8 reprezentanc družb Skupine
SIJ, ki so odigrale skupno 16 tekem.
polona.ahac@ravnesystems.com

Kar 3.500 zaposlenih z družinami je 15. julija 2018
prišlo na športno-družabno srečanje v ravenskem
športnem parku. Uživali smo v dobrem programu
in glasbi, bodrili nogometaše in nagradili zaslužne
sodelavce.
Udeležence sta nagovorila ravenski župan dr. Tomaž Rožen
in član uprave Skupine SIJ Tibor Šimonka. Otroci so športne
spretnosti preizkusili na mini olimpijadi OKS, ustvarjalnost
pa razvijali z izdelovanjem nakita, gusarskih oblačil in ladje.
Najbolj neustrašni so svoj pogum dokazovali na t. i. space

trainerju in bungee jumpingu. Jekleno voljo je bilo čutiti tudi
v (pre)zagrizenem boju na tradicionalnem nogometnem turnirju, na katerem so slavili koroški igralci iz ekipe Metal 1.
Dogodek je povezovala Katja Čevnik, za smeh je poskrbel Tomi Vrlič, z dobro glasbo pa so nas navdušili skupina
Pegaz, priljubljena Tanja Žagar in energična Dunja Vrhovnik.
Več o dogodku v prilogi časopisa, v reviji SIJ, na internem družbenem omrežju Yammer in na spletni strani
https://sijevdan.si.
anja.potocnik@sij.si
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îîPROIZVODNJA V JUNIJU
Skupna realizacija v mesecu juniju znaša 93,6
odstotka. Načrtovane cilje smo presegli samo v
profitnih centrih Noži in Vzdrževanje.
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TO

Skupaj

Realizacija po profitnih centrih (PC) za junij 2018.

Junija smo se soočali predvsem z naslednjimi izzivi:
• Še vedno nam primanjkuje kapacitet na rezkanju,
premalo sodelavcev imamo v profitnih centrih (PC)
Strojegradnja, Valji in Noži. Iščemo tudi sodelavce na
delovnih mestih elektrikar, vzdrževalec, brusilec in
strugar.
• Beležimo previsok delež neuspele proizvodnje (izmet,
reklamacije, napake).
• Primanjkuje nam zunanjih naročil na Toplotni obdelavi
(predvsem v hali D), delež naročil SIJ Metala Ravne se
je zmanjšal.

îîDELAMO KORAKE
ZA MALE JUNAKE
Sodelavci Skupine SIJ, naši partnerji in otroci
bomo znova skupaj tekli na Ljubljanskem
maratonu, ki bo 28. oktobra letos. Za vsak
kilometer, ki ga bomo pretekli, bomo po en evro
podarili za osnovnošolce iz OŠ Juričevega Drejčka.
Dobrodelna akcija Delamo korake za male junake poteka
v sodelovanju s Športnim društvom SIJ, ki zbira prijave na
Ljubljanski maraton še do konca julija – prijavite se lahko
preko spleta ali v tajništvu.
Da bomo zbrali čim več pretečenih kilometrov in s tem
čim višjo donacijo za otroke, so vam na voljo tudi brezplačne
priprave s tekaškim trenerjem. Priprave bodo ob torkih z
začetkom ob 19. uri, zbor je pred stadionom Ravne. Prvi
trening bo 21. avgusta, nato pa se bomo skupaj pripravljali
enkrat tedensko vse do maratona. Zagotovljeni bodo dobro
vzdušje, profesionalni nasveti in motivacija.
katja.krumpak@sij.si

Zaposleni v Skupini SIJ bomo
v sredo, 12. septembra,
kot prostovoljci:

Mesec smo uspešno zaključili na področju investicij:
• Zagovarjali smo investicijo v nov rezkalni stroj v PC Noži.
• Obnova rezkalnega centra v PC Valji je bila potrjena.
Priložnosti in izzivi, ki nas čakajo v prihodnje, so naslednji:
• preventivno vzdrževanje in obvezna vzdrževalna dela,
ki so načrtovana v poletnih mesecih (med kolektivnim
dopustom);
• projekt Delo na dveh oziroma več strojih;
• redno knjiženje operacij v informacijski sistem Sytline
– za točne podatke o kapacitetah proizvodnje in na
koncu tudi točen plan;
• dvig pravočasnosti odprem in proizvodne realizacije;
• povečanje kakovosti;
• izboljšanje urejenosti, discipline in odnosa do dela ter
podjetja (22 ključev).

v Koroškem medgeneracijskem centru
poskrbeli za druženje med različnimi
generacijami skozi klepet o jeklarstvu
in jeklarskem poklicu;
S tekom na Ljubljanskem maratonu leta 2016 smo
ravenske družbe Skupine SIJ za osnovnošolce iz
OŠ Juričevega Drejčka zbrale kar 2.320 evrov.

Prvi trening za Ljubljanski maraton
bo v torek, 21. avgusta, ob 19. uri
na stadionu Ravne.

zoran.zajamsek@ravnesystems.com

îîDRUGI NOGOMETNI KAMP ZA OTROKE VEČ KOT USPEŠEN
Na Ravnah je konec junija v organizaciji NK
Fužinar SIJ Ravne Systems in NK Peca potekal že
drugi nogometni kamp za fante in dekleta, stare
od 7 do 13 let.

polepšali Grajski park – uredili
sprehajalne poti, pograbili veje in listje;
v sodelovanju s PD Ravne pobarvali
okna, polkna in še kaj na koči na
Naravskih ledinah.

Zaposleni, ki so neposredno vpeti v
proizvodni proces, se lahko zaradi
nemotenega dela prostovoljskih aktivnosti
udeležijo zunaj svojega delovnega časa,
drugi pa tudi med delovnim časom. Vsem
pa se bodo ure, ki jih bodo kot prostovoljci
podarili skupnosti, štele v dobro.
Pri izvedbi nogometnega kampa za otroke smo kot
sponzorji pomagali tudi v družbi SIJ Ravne Systems.

z nami že ... junij 2018
Junija v naši družbi nihče ni postal jubilant.

otrokom OŠ Juričevega Drejčka
pripravili športno-družabne igre;

Vse aktivnosti bodo potekale v
popoldanskem času, od 14. ure dalje.

Vodene vadbe pod nadzorom strokovnega vodje Sama
Vidoviča se je udeležilo 84 mladih nogometašev in nogometašic, tudi otrok naših sodelavcev. Na kampu so kot
gostje sodelovali zamejski strokovnjak Dario Frandulič,
koordinator NK Domžale Jernej Javornik in priznani trener
vratarjev Stanoje Dodić.
Kamp je odlično uspel, tako organizacijsko kot izvedbeno. Zahvaljujemo se vsem, ki so kakor koli pomagali
pri izvedbi.
bojan.mravlak@ravnesystems.com

PRIDRUŽI SE DNEVU
SODELOVANJA Z LOKALNO
SKUPNOSTJO IN NAREDI NEKAJ
DOBREGA ZA SOLJUDI.

Prijave se zbirajo pri Poloni Marzel Ahac
(int. 7729, polona.ahac@ravnesystems.com)
ali pri Ani Epšek (int. 7688)

DO PONEDELJKA, 27. AVGUSTA
(posamezne aktivnosti imajo
omejeno število sodelujočih).
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vlagamo in razvijamo

îîV MINULEM ČETRTLETJU BREZ NEZGODE
TUDI NAŠA PROFITNA CENTRA

îîVZPOSTAVITEV PRVEGA
KONSIGNACIJSKEGA SKLADIŠČA

V kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo smo dobili prvega četrtletnega zmagovalca v tekmovanju za
najvarnejši obrat oziroma profitni center. Na Ravnah
je to postal obrat Kovačnica, SIJ Metal Ravne, ki je
zbral kar 570 točk. Četrtletni zmagovalci bodo poleg
čestitk prejeli tudi nagrade – ključavnice za kolo.

V našem informacijskem sistemu Syteline smo julija letos
z dobaviteljem Tinex d.o.o. vzpostavili prvo konsignacijsko
skladišče za ležaje.

Od aprila do julija so obrati/profitni centri vsak mesec prejeli
točke, če v tistem mesecu niso zabeležili nezgode in če so
oddali iskrice za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Tisti, ki so bili brez nezgode dva ali tri mesece zapored, so bili
nagrajeni z večjim številom točk. Ob vsakem četrtletju se
točkuje tudi izboljšanje rezultata, torej zmanjšanje števila
nezgod v primerjavi z enakim obdobjem lani. Obrati/profitni
centri četrtletne točke seveda dobijo tudi v primeru, če v
lanskem enakem trimesečnem obdobju niso imeli nezgod
in so ta dosežek letos ponovili. V tem četrtletju so tri mesece brez nezgod dosegli kar štirje obrati/profitni centri,
dva tudi v družbi SIJ Ravne Systems.
Vsem sodelavcem Skupine SIJ želimo še veliko varnih
delovnih dni in uspeha v tekmovanju, ki poteka vse do konca leta. Le kdo bo najboljši med julijem in septembrom?
katja.krumpak@sij.si
polona.ahac@ravnesystems.com

Čeprav zmaga ni šla v SIJ Ravne Systems, pa moramo pohvaliti naša profitna centra Strojegradnja
in Toplotna obdelava, ki v drugem četrtletju
(aprila, maja in junija) nista zabeležila nezgode.
Čestitamo in upamo, da se jim v naslednjem četrtletju pridružijo še drugi profitni centri.

Vseh deset na silhuetah označenih nezgod
se je v naši družbi zgodilo v drugem
četrtletju (april, maj, junij).

Ideja za to je padla že lani. Na ravni Skupine SIJ smo se o tem dogovarjali
že dlje časa, vendar se je konsignacija doslej vodila le preko dobaviteljevega informacijskega sistema.
V okviru projekta smo v SIJ Ravne Systems obstoječ sistem konsignacije nadgradili in ga podprli še z informacijskim sistemom Syteline.
Posledično dodatno nadziramo točnost podatkov, ki smo jih doslej vodili
le preko tablice dobavitelja, odslej pa jih nadzorujemo tudi z našim sistemom. Povezali smo torej dva IT-sistema – dobaviteljevega preko njegove
tablice in naš sistem Syteline.
Prednosti, ki jih prinaša vzpostavitev nabavnega konsignacijskega
skladišča preko našega sistema Syteline, so naslednje:
• Konsignacija nam daje vpogled v stanje zalog ležajev pri nas in vseh
družbah v Skupini SIJ ter pri dobavitelju.
• Ležaje plačamo dobavitelju šele, ko jih porabimo. Ne bremeni nas
financiranje zaloge.
• Do stanja konsignacije lahko dostopamo celo z aplikacijo na mobilnem telefonu.
• Ta način dela skrajšuje čas odzivnosti, ko nekaj nujno potrebujemo.
Posledično se je poenostavil celoten postopek, zmanjšala se je količina administracije.
• Konsignacija, ki smo jo vpeljali, nam omogoča dodatne analize in
pregled zgodovine uporabe ležajev.
Proces konsignacije bomo postopoma vpeljali tudi na drugih področjih
(hidravlične cevi, priključki, vijačni program, jeklo). Projekt je zaradi usklajevanja trenutnega stanja zaloge, novih idej in internih organizacijskih dogovarjanj trajal skoraj pol leta, vendar verjamemo, da se nam bo trud izplačal.
Za izvedbo projekta in podporo pri njem se zahvaljujemo vsem sodelujočim, predvsem pa IT-ekipi, brez katere vzpostavitev tega procesa ne
bi bila izvedljiva.
nina.ovnic@ravnesystems.com

trendi

îîNEVERJETNA PREOBRAZBA INFRASTRUKTURE ZA SVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU
Po poletnih olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980
in zimskih v Sočiju pred štirimi leti je Rusija letos
gostila še svetovno prvenstvo v nogometu. V izgradnjo potrebne infrastrukture naj bi vložila 12
milijard dolarjev. Z neverjetno preobrazbo obstoječih stadionov pa je poskrbela tudi za trajnostno
zapuščino za čas po svetovnem nogometnem
prvenstvu.
Nogometno prvenstvo je potekalo v enajstih mestih z dvanajstimi stadioni s povprečno zmogljivostjo 48.500 gledalcev. Rusija je več kot odlično izkoristila rusko jeklo in
obstoječe objekte nadgradila z dovršeno natančnostjo ter
s fleksibilnostjo jeklenih konstrukcij. Na olimpijskem stadionu Fišt domiselna kombinacija podpornih jeklenih zidov

in drugih materialov omogoča, da se 11.000 m² velika
jeklena konstrukcija, ki sestavlja streho stadiona, lahko
odpre kot školjka in razkrije pogled na gorovje Krasnaja
Poljana in Črno morje.
Zimski olimpijski stadion v Sočiju so z več kot 8.000
ton jekla za streho in opremo pretvorili v trajno, a fleksibilno konstrukcijo. Jekleno streho na nekdanjem objektu
za 40.000 gledalcev je mogoče odstraniti. Z dodatnimi
sedeži so lahko gostili kar 47.000 navdušenih navijačev.
Po zaključku svetovnega nogometnega prvenstva pa bodo
objekt ponovno zmanjšali na zmogljivost 25.000 obiskovalcev v skladu s potrebami domačega ruskega nogometa.
Za težave z nezadostnim številom sedežev za osrednji
stadion v Jekaterinburgu so našli nenavadno rešitev, da del

tribun dogradijo kar zunaj stadiona. Ta je postala svetovna
atrakcija, stadion pa eden najbolj nenavadnih na svetu.
Tribuni bodo po koncu svetovnega prvenstva odstranili.
Podobno predelavo, ki kaže na izostren čut gostiteljev
za trajnostno uporabo objektov, so doživeli tudi arena v
Volgogradu, arena VTB in zgodovinski stadion Dinamo.
Vse preobrazbe so rezultat premišljenih sodobnih inženirskih in dizajnerskih konceptov. V sebi pa nosijo tradicionalno sporočilo »uporabi obstoječe in ga nadgradi«,
s čimer je Rusija dokazala, da sodobna družba lahko sloni
na recikliranju starega in s tem zagotovi trajnost objektov.
Vir: https://stories.worldsteel.org/infrastructure/
russia-infrastructure-sustainability-world-cup/

monika.zvikart@metalravne.com

usmerjeni h kupcu

îîVZDRŽEVANJE IN RAZVOJ ZA DRUŽBO SIJ ACRONI
Za sestrsko podjetje SIJ Acroni že vrsto let
obnavljamo in izdelujemo oporna sedla, ki se
vgrajujejo v ogrodje Sendzimir pri stroju za
valjanje hladne pločevine.
Oporna sedla so eden ključnih elementov stroja za valjanje
tanke pločevine. Na njem se valjajo pločevine debeline od
0,2 do 0,5 mm, ki se uporablja za izsekavanje (»štancanje«)
delov za potrebe avtomobilske in vojaške industrije, bele
tehnike … Valjanje se izvaja na pritisk in nateg v hladnem,
zato so deli zelo obremenjeni.
Zaradi pogostih obrab oziroma poškodb se je SIJ Acroni
na tedanjo Serpo obrnil z željo, da bi za njih popravljali in
tudi po potrebi izdelovali oporna sedla, ki so jih do takrat
uvažali iz Francije. Skupaj z našimi konstruktorji smo našli
tehnično rešitev in izdelali načrte ter nova sedla, ki so se
izkazala za obstojnejša kot konkurenčna.

Zaradi zmeraj večjih zahtev pri naročniku (kakovostnejši materiali, obširnejša naročila) so se pojavile večje
deformacije spodnjega dela sedel. Po razgovoru s tehnično
ekipo SIJ Acronija smo letos skonstruirali in izdelali pripravo za brušenje zunanjega premera sedel. Po brušenju so
meritve pokazale minimalno odstopanje od idealnih mer
oziroma enakost izdelkov v kompletu za vgradnjo. Po predanih meritvah je bil naročnik z našo tehnično rešitvijo in
izvedbo zelo zadovoljen, saj je bila slednja glede na potrebno natančnost zelo zahtevna. Kmalu smo prejeli že dve
novi naročili za popravilo na omenjen način.

PODJETJE: SIJ ACRONI d.o.o.
•
•
•
•

SPLETNA STRAN: sij.acroni.si
LETO NASTANKA PODJETA: 1992
LOKACIJA: Slovenija
DEJAVNOST: proizvodnja surovega železa,
jekla in ferozlitin

bojan.mravlak@ravnesystems.com

Priprava za brušenje sedel.
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îîNAGRADA ZA FERPLEJ BI BILA NAŠA
Potem ko so organizatorji Sijevega dneva ekipe povabili k prijavam na peti tradicionalni
nogometni turnir, je Matjaž Herga, selektor naše letošnje nogometne ekipe, med sodelavci
SIJ Ravne Systems kar hitro našel devet nogometnih navdušencev. Čeprav pred tekmo niso
imeli niti enega skupnega pripravljalnega treninga, so se naši fantje zelo dobro odrezali.
Andrej Plesec, Rok Plesec,
Matjaž Herga, Blaž Boštjan,
Boštjan Krajnc (zgoraj od leve
proti desni), Miloš Potočnik,
Zoran Jorgič, Stevan Mičić
(spodaj od leve proti desni),
Peter Kogelnik in Tadej Grilc
(nista na fotografiji) so v
primerjavi z nekaterimi precej
vročekrvnimi igralci drugih ekip
pokazali, da se lahko nogomet
uspešno igra tudi bolj umirjeno.

Večina članov nogometne ekipe SIJ Ravne Systems je v nekem življenjskem obdobju to najbolj
priljubljeno igro z žogo tudi trenirala. Nekateri so v okviru lokalne lige malega nogometa že igrali
skupaj. Druge nogomet še vedno združuje, saj ga v terminu, ki je rezerviran za našo družbo, igrajo
v dvorani DTK.
Navijači in tudi drugi igralci so bili glede igre naših sodelavcev soglasni – če bi podeljevali nagrado za ferplej, bi jo vsekakor dobili prav naši fantje.

Zmaga seveda je pomembna, a nikoli bolj od sodelovanja ter
spoštovanja sodnikov in nasprotnikovih igralcev.
Vsi člani naše nogometne ekipe so zadovoljni s svojo predstavo, četrtim mestom in tudi dejstvom,
da se med igro nihče ni poškodoval. V drugi polovici leta se bodo preizkusili tudi na Metalovem
turnirju, skupaj pa bi radi nastopili tudi na 6. Sijevem dnevu, ki bo prihodnje leto spet na Jesenicah.
Našim nogometašem želimo, da bi uživali v druženju in pripravah na prihodnje skupne izzive ter da
bi se jim prihodnje leto morda pridružila še druga naša ekipa. Navdušencev nad tem športom v naši
družbi ne manjka, ekipnega duha in želje po doseganju skupnih uspehov pa tudi ne.

îîJE TUDI VAS ZAJELA
NOGOMETNA EVFORIJA?
Svetovno prvenstvo (SP) v nogometu 2018 je zaključeno. Zaposlene
smo vprašali, ali je tudi njih zajela nogometna evforija. Zanimalo
nas je, ali tudi sicer spremljajo nogometne tekme in če so bili njihovi
favoriti med finalisti na svetovnem prvenstvu.
TONE SMOLAR, Računovodstvo
»Spremljal sem večino tekem svetovnega prvenstva
2018. Čez leto občasno gledam tudi tekme nogometne
Lige prvakov in Evropske lige. V finalu na letošnjem SP
pa sem pogrešal Brazilijo.«

META PIKALO, Laboratoriji
»Nogomet spremljam že desetletja, igra ga tudi moj sin.
Spremljam tako domače kot tuje tekme in vse tekme
sina, ki je dijak drugega letnika nogometnega oddelka
Gimnazije Šiška. Posebnega favorita na SP nisem imela. Po izpadu 'velikih' sem od četrtfinala naprej navijala
za naše sosede. V finalu pa sem pravilno napovedala
zmagovalca, saj je bila Francija že pred začetkom SP
favorit za osvojitev prvenstva.«
BOŠTJAN KOTNIK, Logistika
»Običajno nogometa ne spremljam prav pogosto. A za
to prvenstvo sem si vzel čas in po četrtfinalu navijal za
sosede, saj so se res srčno borili. Na koncu je zasluženo
zmagala Francija, ki je bila tudi moj favorit. Opažam,
da smo ta spektakel spremljali skorajda vsi, in zanimivo je, kako lahko šport vpliva na počutje ljudi, seveda
v pozitivnem smislu.«

polona.ahac@ravnesystems.com

3 dejstva o

îîANDRAŽU LESKOVCU,
VODJI PLANIRANJA PROIZVODNJE
Andraž v naši družbi vodi oddelek planiranja proizvodnje. Skrbi za čim bolj optimalno
izkoriščanje zmogljivosti proizvodnje, terminsko umeščanje naročil, planiranje vložnega
materiala in kooperacij ter za pripravo podatkov in analiz. Njegovo delo je zelo razgibano,
zato mu nikoli ni dolgčas.
Karierno pot je začel kot fizični delavec in nato voznik viličarja v eni od
koroških družb. V »fabriko« je prišel
leta 2004, kot brusilec v Nožih. Ob
delu je dokončal šolanje in napredoval na mesto materialnega tehnologa
ter referenta za kooperacije. Nato je
postal vodja skladiščnega poslovanja,
še kasneje pa koordinator planiranja.
Sedaj je vodja planiranja za celotno
družbo. Kaj še sledi, ne ve, se pa veseli
vsakega koraka na svoji poklicni poti,
s katero dokazuje, da se lahko s trdim
delom in učenjem daleč pride. Njegovi
sodelavci ga opisujejo kot delovnega,
poštenega, realnega in družabnega.

1.
2.
3.

mateja.krajnc@ravnesystems.com

razmišljam na glas

BREZ HOBIJEV SI NE PREDSTAVLJA ŽIVLJENJA
»Šport – pozimi badminton in smučanje, poleti
kolesarjenje in gibanje v naravi.«

îîOHRANIMO POZITIVEN TREND
Ob polletju se ozremo nazaj in pogledamo, kako uspešno smo poslovali, istočasno pa načrtujemo aktivnosti za doseganje ciljev, ki jih moramo izpolniti do
konca leta. Polletje je tudi čas, ko se odpravljamo na dopust, na katerem se
bomo pred novimi napori odpočili in si nabrali nove energije.
S prihodom nove uprave smo imeli možnost aktivnega sodelovanja pri postavitvi ciljev za leto 2018. Zastavili smo jih ambiciozno, vendar smo v drugem
četrtletju dokazali, da jih lahko dosegamo.
Trend poslovanja v prvem polletju je pozitiven. Medtem ko je bilo poslovanje
v prvem četrtletju slabše, nam je v drugem uspelo povečati prihodke in znižati
stroške poslovanja. Obseg pridobljenih naročil za drugo polletje je
dober, naša naloga pa je, da jih uspešno realiziramo in kupcem
odpremimo kakovostne izdelke. Posebno pozornost moramo
posvetiti zniževanju izmeta, ki ga v prvem polletju nismo obvladovali najbolje. V drugem polletju moramo ohraniti pozitivno smer poslovnih rezultatov, saj bomo le tako zagotavljali
napredek, razvoj in boljše pogoje poslovanja.
Pri načrtovanju dela do konca leta bodimo pozitivni in istočasno zahtevni. Vemo, da moramo izboljšati še veliko
stvari, se pri tem potruditi in verjeti, da to zmoremo. Za uspeh je potrebno, da verjamemo vase,
da pri delu ravnamo odgovorno, da sodelujemo
in spoštujemo drug drugega.

Polletje je čas za analizo
opravljenega dela,
načrtovanje do konca leta
in tudi za oddih.

PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI

»Poštenost, odkritost, zavzetost za delo.«

KAKO BI SE OPISAL V ENI POVEDI?

»Sem večni optimist, ki ne obupa, pa če še tako slabo kaže.«
polona.ahac@ravnesystems.com

bojana.epsek@ravnesystems.com

TO JE NAŠ SIJAJEN dan!

Ravne na Koroškem, 15. 7. 2018
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naj sodelavca

jubilanta

îîSTROKOVNA, IZKUŠENA IN ZANESLJIVA

îîPRIZNANJA ZA 40 LET DELOVNE DOBE

Naša sodelavca, ki smo ju izbrali za naj sodelavca leta 2017, njuni poklicni
kolegi opisujejo še z mnogimi drugimi presežniki, kot lahko preberete spodaj.
A vsi vemo, da samo lepe besede niso dovolj – oba s svojim delom in zgledom
iz dneva v dan dokazujeta, da za njima stojijo tudi dejanja. Iskrene čestitke!

Naši sodelavci Cvetko Barbič, Franc Videtič, Anton Gerkšič in Alojz Pokržnik so
prejeli priznanje za 40 let delovne dobe. Za visok jubilej jim iskreno čestitamo!

Jože Valente,
izmenovodja, Vzdrževanje

Jože je delovodja na mestu: strokoven, odgovoren, vedno pripravljen
na iskanje rešitev in sodelovanje,
do sodelavcev je prijazen, razumevajoč, jim prisluhne in pomaga. Je
odličen mentor, saj s sodelavci deli
svoje delovne izkušnje in znanje. Kot
sodelavec je zavzet za svoje delo,
strpen, natančen, zanesljiv, odlično
opravlja svoje delo, je pošten, pravičen, ne mara sestankov in birokracije, vendar vedno izpolni dogovorjeno. Kar nekaj večjih projektov za
SIJ Metal Ravne je bilo z njegovo
pomočjo uspešno zaključenih. Pri
projektu peči Ebner v SIJ Metalu Ravne je bil pomemben člen pri postavitvi dešaržirne in
šaržirne mize, prav tako pri izdelavi in postavitvi treh nalagalnih jasli za ravnalni stroj, remontu
peskalnega stroja in še bi lahko naštevali, saj je sodelavec z ogromno izkušenj v vzdrževanju.

Cvetko Barbič

Franc Videtič

Anton Gerkšič

Alojz Pokržnik

Alojz Hudej, vodja
laboratorija, Laboratoriji

Sodelavec Alojz vestno in z nasmehom na obrazu opravlja svoje delo.
Kot vodja ne izgublja živcev v težkih
situacijah. Vsako jutro s svojim prihodom v službo nariše kakšen nasmeh
na obraze sodelavcev. Delati z njim
je užitek, ker ima poleg strokovnosti
tudi dober smisel za humor. V zadnjih
dveh letih je s svojo ekipo Laboratorij za neporušne preiskave pripeljal
do akreditacije, čeprav se je prej to
marsikomu zdelo nemogoče. Lojzi,
kot ga kličemo, je poznan po svojih hudomušnih izjavah, ki pa vedno
vsebujejo delček resnice. Na hudomušen način zna tako podrejenim kot nadrejenim predstaviti in razložiti tudi težje situacije, ki
se ravno zaradi takega pristopa pogosto lažje rešijo. Sodelavci ga poznamo kot strokovnjaka
s skoraj 40-letnimi izkušnjami pri neporušnih preiskavah, ki nikoli ne reče ne in je vedno pripravljen pomagati in poiskati rešitve. Njegov moto je: »Nemogoče naredimo takoj, za čudež
pa je treba malo počakati.« Pri svojih nalogah je zelo strokoven, vendar se drži racionalnega
načela, da ne smemo biti bolj papeški od papeža.

iz roda v rod

îîPRIZNANJA DRUŽINAM Z DOLGOLETNO
JEKLARSKO TRADICIJO
V okviru razpisa Iz roda v rod smo lani jeseni v Skupini SIJ iskali družine, ki so
že več generacij povezane z železarno. Iz SIJ Ravne Systems sta se na razpis
prijavili družini Apšner s 129 leti in Podojstršek z 68 leti tradicije.
Predstavnikom družinama sodelavcev iz naše družbe sta priznanja izročila Tibor Šimonka,
član uprave Skupine SIJ, in Samo Jenič, direktor družbe SIJ Ravne Systems. Zanimivi
zgodbi, ki ju je napisal avtor Jan Golja, bosta objavljeni v reviji SIJ in časopisu Systems
24. Vsem članom družin iskreno čestitamo in jim želimo še veliko uspešnih let med nami!

nogometni turnir

îîPOKAL SE JE VRNIL NA KOROŠKO
Po enoletnem »oddihu« na Jesenicah se je pokal
znova vrnil v roke nogometašev ekipe Metal 1.
Ekipa Acroni 2 je zasedla drugo mesto, Acroni 1 pa tretje mesto. Nagrado za najboljšega
strelca je dobil Almir Ličina iz ekipe Acroni 2, ki je zadel kar 13 golov.
Ekipa družbe SIJ Ravne
Systems je v petih odigranih
tekmah nasprotnikovo mrežo
gola zatresla kar trinajstkrat. V
predtekmovanju so naši nogometaši v svoji skupini zasedli
odlično drugo mesto, nato pa
so v boju za tretje mesto po
streljanju enajstmetrovk izgubili proti Acroniju. Ekipo, ki se
je borila res srčno, vam predstavljamo tudi v rubriki To smo
mi, na zadnji strani časopisa.
Čestitke vsem igralcem!

Družina Apšner

Družina Podojstršek

