

To smo mi: naj
sodelavca pri svojem
delu prisegata na
poštenost in vztrajnost.
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Na eno najlepših julijskih nedelj se nas je preko 2.700 sodelavcev Skupine SIJ že
tretjič zapored zbralo ob našem prazniku, na prireditvi, poimenovani Dan metalurga.
Na Ravnah na Koroškem nas je pričakalo vreme, čez
katerega se – tudi če bi se še tako trudili – res nismo
mogli pritoževati. Odlično razpoložena družba se je
lahko, okrepčana z okusno hrano in primerno ohlajeno

pijačo, zabavala na sto in en način. Poglejte si, kako.
Daljši prispevek o tej temi boste lahko prebrali v
septembrski številki revije SIJ.
polona.ahac@st-ravne.si

ŠOLOOBVEZNIH OTROK,

starih do vključno 15 let, imamo sodelavci
družbe Ravne Systems. Med njimi je
72 dečkov in 84 deklic.

17.000 LITROV VODE

smo v prvem polletju popili pri 15
vodomatih. Najbolj pogosta izbira pri sedmih
avtomatih za tople napitke je expresso.
Med prigrizki in hladnimi napitki največkrat
izberemo gazirane pijače in čokolade.

91

SLUŽBENIH POTI

so v prvi polovici leta opravili naši
prodajniki. Na največ službenih poti, na
katerih so preživeli skupno 188 dni, so se
odpravili v mesecu marcu.
jana.grosar@ravnesystems.com
petra.svensek@ravnesystems.com
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îîNAJ SODELAVCA RAVNE SYSTEMS ZA LETO 2015
Pa nam je le uspelo dočakati še uradno potrditev
tistega, kar se je že dolgo šušljalo po naših
hodnikih.
Irena Bezjak, vodja logistike in planiranja, in brusilec Alojz
Pokržnik sta izjemna sodelavca, ki sta nam vsem lahko za
vzor. Z njima je vedno prijetno delati ter tudi pokramljati.

Na podlagi izbora kandidatov in utemeljitev iz predlogov
sodelavcev sta bila na Dnevu metalurga okronana z nazivom »najboljši sodelavec za leto 2015«. Iskrene čestitke
ter hvala za vajin trud in pripadnost družbi.
Kdo sta naša naj sodelavca in kaj ju odlikuje, pa lahko
preberete na zadnji strani časopisa v rubriki To smo mi.
polona.ahac@st-ravne.si

îîUPRAVLJAJTE S
SVOJO ENERGIJO,
NE SAMO S ČASOM
Tempo življenja je vedno hitrejši. Od nas zahteva veliko vložene energije na fizični, mentalni in
čustveni ravni. Da se lahko sproščeno ujamemo
v njegov ritem, je potrebno pazljivo načrtovanje
in po potrebi tudi preoblikovanje naših navad.

Direktor Peter Čas (levo) je naj sodelavcu Alojzu Pokržniku in naj sodelavki Ireni Bezjak izročil priznanji in jima čestital za laskavi naziv.

îîIN NAGRADO ZA NAJBOLJŠO IDEJO/ISKRICO JE PREJEL …
… inovator Anton Kokalj – za predlog za zamenjavo
enostopenjske jermenice na brusilnem stroju z
dvo- ali tristopenjsko.
Ker je stroj star in ima konstantne obrate, ne moremo brusiti
OCR 12 VM. Diamantna plošča za brušenje valjčkov zah-

teva 12.000 do 16.000 obratov. Do sedaj smo jih stružili
in kakovost obdelave ni dosegla N6. Anton Kokalj predlaga, da se enostopenjsko jermenico nadomesti z dvo- ali
tristopenjsko in tako pridobi višje obrate na brusni plošči.
polona.ahac@st-ravne.si

Se soočate z nenehno utrujenostjo, izgubo interesa za
aktivnosti, ki so vas še nedavno veselile, s pomanjkanjem osredotočenosti ali razrahljanimi prijateljskimi
in poslovnimi vezmi? Potem je čas, da vzamete stvari
v svoje roke. Tukaj je nekaj nasvetov za upravljanje z
energijo. Poskušajte jih upoštevati in kakovost vašega
življenja se bo izboljšala, kot bi trenil.

1.

îîNAVIJALI SMO ZA
NAŠE NOGOMETAŠE
Na 3. Dnevu metalurga so naša navijaška
srca bíla za fante, ki so zastopali barve
družbe Ravne Systems.

2.

Za zagrizen boj z ekipami Metala, Acronija in Elektrod jim
čestitamo. Rezultate tekem si lahko ogledate na spletni
strani http://danmetalurga.si/Prijava-sportnih-ekip. Prvo
mesto nogometne ekipe Acroni 1 je pokal tokrat odpeljalo na Jesenice.
polona.ahac@st-ravne.si

Matic Bukovec spretno preigrava nasprotnika.

3.

4.
Za Ravne Systems so se borili David Kralj, Boštjan Krajnc, Matjaž Herga, Aleš Hrastel, Danilo Špalir (od leve proti desni zgoraj)
ter Matic Bukovec, Miloš Potočnik, Sebastjan Hip in Simon Guzej (od leve proti desni spodaj).

z nami že ... julij 2016

îî10 let:
Jernej Petrič

îî20 let:
Tomaž Kadiš in Željko Tatić

Iskreno čestitamo!

5.

ZAVEDAJTE SE MOČI SPANJA,
PREHRANE IN REKREACIJE

Poskušajte zaspati in vstajati ob določeni uri. Izogibajte se alkoholu in drugim
substancam, ki vam jemljejo energijo. Redne športne aktivnosti in vaje za
moč vas bodo okrepile. Vzdržujte raven
sladkorja v krvi, tako da večkrat dnevno
zaužijete manjše obroke.

NADZORUJTE SVOJA ČUSTVA

Postanite pozorni na vpliv čustev na
vašo učinkovitost. Naučite se prepoznati, kateri dražljaji sprožajo vaša negativna čustva, saj boste tako pridobili večji
nadzor nad svojimi reakcijami nanje.

POGLEJTE ŠE Z DRUGIH ZORNIH KOTOV
Sami sebe pogosto vidimo v vlogi žrtve.
Pomembno je, da se znamo od situacije, v katero smo vpleteni, odmakniti.
Pomagajte si z vprašanji: »Kaj bi nekdo
drug rekel ali naredil na mojem mestu?«, »Kako bom na to gledal čez pol
leta?«, »Kaj se lahko iz tega naučim?«.
Tako boste vzpostavili pozitivnejša
čustva.

OSREDOTOČITE SE NA ENO
OPRAVILO NAENKRAT

Večopravilnost spodkopava produktivnost. Motnje nas drago stanejo. Že
začasna preusmeritev pozornosti z ene
naloge na drugo – denimo prekinitev
pisanja elektronskega sporočila, da bi se
oglasili na telefon – lahko poveča čas, ki
je potreben za dokončanje naloge, tudi
do 25 odstotkov.

DELAJTE, KAR VAS VESELI

Več kot boste počeli stvari, ki vas osrečujejo in dajejo smisel vašemu življenju,
bolj pozitivni in osredotočeni boste. Naj
bodo vaše prioritete jasne.

Vir: https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

24
vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îîIN NAJ ISKRICA JE … SEMAFOR!
V prejšnji številki časopisa smo predstavili pet
finalistov, ki so v okviru kampanje Znamo varno,
zmoremo zdravo na natečaju oddali iskrice, kako
spodbuditi sodelavce, da bi na delovnem mestu
bolje skrbeli za zdravje oziroma varnost.
Med iskricami smo izbrali najboljšo in na Dnevu metalurga razglasili zmagovalca, Darjana Brodnika, ki je
predlagal postavitev »semaforja« za prikazovanje časa,
preteklega od zadnje delovne nezgode.
Darjanu čestitamo in verjamemo, da bo s svojo, že
skoraj pregovorno inovativnostjo tudi v prihodnje pomembno prispeval k izboljševanju poslovnih procesov
ter varnosti in zdravja pri delu.
Na oglasnih deskah ali zaslonih, ki bodo nameščeni do konca tega leta, bomo prikazovali število dni
od zadnje delovne nezgode in pa seveda rekord, ki je
bil postavljen v preteklosti. Vsakič, ko bodo zaposleni
vstopili v proizvodne prostore, kjer se seveda poveča
verjetnost za nastanek poškodb, jih bo »zadela« ta informacija in z njo v mislih se bodo napotili na svoje delovno mesto. Spodbudili bomo tudi nekakšno pozitivno
tekmovalnost, ki tiči v vsakem od nas, in posledično
izboljševali ta rekord.
Podobna orodja v svetu uporabljajo že dlje časa.
Učinki so zelo pozitivni. Smisel te iskrice je predvsem v
tem, da želimo pri vsakem zaposlenem povečati občutek
odgovornosti za varnost in zdravje in uveljavljanje bolj
zdravega načina življenja ter sprememb v korist zdravja
v delovnem okolju.

îî BRUŠENJE VALJEV
NE BO VEČ OZKO GRLO

VARNO
DELOVNO
MESTO

V hali B bomo v začetku prihodnjega leta bogatejši za generalno
obnovljen CNC-brusilni stroj Metex, s katerim bomo skrajšali
čas brušenja kar za tretjino.
Zmogljivejši brusilni stroj za
valje bo pomembno prispeval k doseganju začrtanih ciljev podjetja, ki narekujejo
povečanje obsega proizvodnje, prodaje in kakovosti.
Brusilni stroj bo sicer obdeloval obdelovance enakih
dimenzij kot sedaj, vendar
pa z njim ne bomo brusili samo cilindričnih oblik.
Brusilni stroj za brušenje valjev CNC
Mogoče bo tudi brušenje
METEX WS 850 x 6.50 ima merilni in
konusov ter konveksnih in
nadzorni sistem LISMAR.
konkavnih oblik.
Proces vpenjanja, meritev in centriranja obdelovancev na stroju bo
tokrat potekal avtomatsko. Na stroj bo nameščen najsodobnejši nadzorni
sistem, ki bo omogočal kontrolo materiala in razpok z različnimi metodami
diagnostike. Računalniško voden sistem nadzora bo zagotavljal sprotno
merjenje obdelovanca, katerega dimenzije bodo zato v predpisanih tolerančnih območjih. Možen bo takojšen izpis merilnega protokola, zato ne
bodo potrebne dodatne meritve obdelovancev. Ocenjujemo, da se bo čas
kontrole skrajšal za četrtino.

365
D N I

mitja.laure@serpa.si

30 %

polona.ahac@st-ravne.si

krajši časi
obdelave

25 %

krajši časi kontrole
obdelovancev

trendi v jeklarstvu

îîJEKLO – ČETRTA ŽLAHTNA KOVINA OLIMPIJSKIH IGER
Verjetno ni treba posebej poudarjati,
da so osrednji dogodek letošnjega
poletja olimpijske igre v Riu de Janeiru.
Ne nazadnje smo na Dnevu metalurga
izžrebali tri sodelavce, ki so odpotovali
v Brazilijo. A poleg tekmovanj bomo
zaposleni v Skupini SIJ verjetno opazili
še nekaj. Le kaj?
V olimpijskih dneh nas bodo mediji zasuli z informacijami, statistikami in presežki, ki jih bodo
dosegli tekmovalci in organizatorji. Manj znano pa
je, da bo eno najpomembnejših vlog letošnje olimpijade odigrala tudi četrta žlahtna kovina – jeklo.

Dejstvo je, da je jeklo odličen gradbeni material, saj so skoraj vse konstrukcije olimpijskih
dvoran, stadionov in drugih stavb postavljene iz
jekla. Leta 2012 so prireditelji olimpijskih iger v
Londonu želeli postaviti temelje za »zelene olimpijske igre«, kamor je spadala tudi gradnja nove
športne infrastrukture. Tako je jeklo, material, ki
ga lahko vedno znova recikliramo, postalo ključni
material pri gradnji olimpijskih objektov.
Poleg športne infrastrukture je jeklo tudi sestavni del športnih orodij, opreme in rekvizitov.
Vrvi vseh jadrnic so narejene iz nerjavnega jekla
– tudi tista, s katero bo tekmoval Vasilij Žbogar.
Jeklena so ogrodja gimnastičnih orodij, prav tako

OI V ŠTEVILKAH

so iz jekla oprema in rekviziti, kot so sablje, atletske krogle za metanje, uteži, konjeniške podkve
in še mnogo drugih. Ključne prednosti, ki jih
prinaša jeklo kot olimpijski material, je namreč
nemogoče spregledati – je lahko, odporno proti
koroziji in izredno vzdržljivo.
Jeklo ima torej nepogrešljivo vlogo na olimpijadi, njegova kakovost pa lahko odloča celo
o dobitnikih olimpijskih medalj. Zato je pomembno, da jeklarske družbe zagotavljamo
jeklo vrhunske kakovosti, in k temu smo zavezane vse družbe v Skupini SIJ.
joze.spiljak@acroni.si

206
42

držav bodo
zastopali tekmovalci
različnih
športnih disciplin

37
2100

prizorišč v brazilskem Riu

61

športnikov v 11 disciplinah
bo zastopalo Slovenijo

zlatih, srebrnih in bronastih
kolajn bo podeljenih

usmerjeni h kupcu

îîZ RECIKLIRANJEM SPODBUJAMO PRODAJO NAŠIH NOŽEV
Ste se kdaj spraševali, kaj se zgodi z odsluženim
akumulatorjem, ki poleg goriva poganja vaš
avtomobil? Če ga oddate na ustrezno prevzemno
mesto, prav gotovo konča pri našem kupcu, družbi
MPI reciklaža d.o.o.
Družba je edina v Sloveniji, ki ima dovoljenje za predelavo izrabljenih baterij in drugih odpadkov na osnovi
svinca. V tehnološkem procesu recikliranja pa uporablja
tudi naše nože.
Svetovna proizvodnja svinca je približno 10,5 milijona
ton, od tega se ga več kot 50 odstotkov pridobi z reciklažo.
Največ svinca se porabi za proizvodnjo svinčevih baterij.
Svinec je eden najbolj recikliranih materialov – reciklira se
ga več kot papirja in stekla.
V MPI reciklaži na leto proizvedejo približno 33.000
ton svinca, za kar teoretično potrebujejo okoli 60.000

ton odpada. Ta se predela na treh granulatorjih, kamor so
vgrajeni naši noži. Noži zmeljejo plastične akumulatorske
škatle v drobljenec, ki se ga nadalje predela v ustrezne
plastične granule, iz katerih se izdelujejo različni plastični
izdelki. Okoli 100 zaposlenih je lani ustvarilo približno 59
milijonov evrov prihodkov.
Kar 70 odstotkov oziroma približno 23.000 ton predelanega svinca prodajo matični družbi, družbi TAB d.d.,
katere osnovna dejavnost je proizvodnja akumulatorskih
baterij. Letno izdelajo skupno okoli 3,5 milijona startnih in
industrijskih baterij.
Podjetje je v slovenskem prostoru poznano še po humanitarni gesti. Odkupuje plastične zamaške, po ceni 300
evrov za tono. Tako družba spodbuja humanitarno-ekološke
akcije in pomaga pri njih. Kaj menite, gremo v akcijo še mi?
jana.grosar@ravnesystems.com

MPI RECIKLAŽA d.o.o.
• SPLET: www.rm-mpi.si
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1990
• LOKACIJA: Črna na Koroškem
• DEJAVNOST: predelava svinčevih baterij in
proizvodnja svinca, bakra in kositra

Obrat predelave odsluženih akumulatorjev
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îîZMAGOVITI DVOJEC NAM JE V NAVDIH
Irena Bezjak,
vodja logistike
in planiranja, in
brusilec Alojz
Pokržnik se lahko
s svojimi odlikami
kot okronana z
nazivom najboljši
sodelavec za
leto 2015 odslej
pohvalita tudi s
črno na belem.

Se sprašujete, kakšne lastnosti je treba imeti, da bi si prislužili navedeni laskavi naziv? Nekaj velja
zagotovo. Poštenost in vztrajnost sta visoko na seznamu vrednot, katerim zvestobo prisegata Irena
in Alojz. Obema ogromno pomeni to, da lahko drugim priskočita na pomoč, zato ne čudi, da hitro
stketa trdne prijateljske vezi. Sodelavci cenijo njune nasvete in da sta vedno pripravljena poslušati, četudi gre za težave bolj zasebne narave. Skrivnosti so namreč pri njima skrbno pod ključem.
Družino postavljata na prvo mesto, prosti čas pa izkoristita za sprostitev. Na vsakodnevne skrbi
resnično pozabita šele, ko se lahko v popolnosti posvetita svojim hobijem. Irena zelo rada skrbi za
svoj vrt, ki je urejen do potankosti. Alojzu so že od nekdaj blizu kmečka opravila. Še prav dobro se
spominja, kako je v mladosti z radostjo tlačil seno, danes pa, čeprav mu tega na prvi pogled morda
ne bi ravno pripisali, ob večernih urah zaigra tudi kakšno računalniško igrico.

îîSpremljate ekipne ali individualne športe?
Poletne olimpijske igre 2016, ki potekajo v Riu de Janeiru, so
v polnem teku. Športniki se bodo pomerili v kar 42 športnih
disciplinah, kar pomeni, da bo vsak gledalec zagotovo lahko našel
nekaj zase. Kateri športi pa najbolj navdušujejo vas?
PRIMOŽ KOBOLD, prodaja
»Poskušal si bom ogledati čim več disciplin, najbolj pa
bom užival ob kolesarskih dirkah. Navdušen sem nad
vztrajnostjo in vzdržljivostjo kolesarjev, ki jih krasita
pri premagovanju izjemnih naporov. Vsak član ekipe
je nepogrešljiv in ima svoje naloge, skupaj pa stremijo
k istemu cilju – končni zmagi. Zelo podobno je na delovnem mestu.«
SABINA ŽUGMAN ŠAVC, finance
»Z veseljem bom spremljala predvsem ekipne športe,
zlasti rokomet. Igralci s svojo borbenostjo in povezanostjo izžarevajo prav posebno energijo. Igra se po načelu »vsi za enega, eden za vse«. Tudi mene veseli delo
z ljudmi, saj več glav vedno več ve. Rada prispevam k
ekipnemu duhu, poslušam ideje drugih in pomagam pri
njihovi uresničitvi.«

O naj sodelavcih, na katera smo izjemno ponosni, in to z veseljem povemo na glas, bi lahko napisali še
ogromno. A kot pribito drži, da med nas prinašata veselje do dela in da sta nepogrešljiva člana naše družine.

LUDOVIK PARADIŽ, servis
»Komaj čakam na ogled kakšne odbojkarske tekme,
saj sem jo v mladosti tudi sam zelo rad igral, bil pa
sem tudi sodnik. To je naš, železarski šport. V ekipi je
vedno treba delati z dolgoročno vizijo, pa tudi izzivi, s
katerimi se srečujemo, so veliki. Dobra usklajenost je
zato nujna. Cenim raznovrstnost mnenj in rad upoštevam predloge sodelavcev.«

nejc.krumpacnik@ravne.com

nejc.krumpacnik@ravne.com

Kdo ve kje se nahaja skrivna sestavina njunega uspeha. Morda pa
pozitivno energijo in delovno vnemo črpata tudi iz dobre kavice, ki
obvezno sodi k njunemu jutranjemu ritualu?!«

3 dejstva o

razmišljam na glas

îîDARJANU BRODNIKU, vodji
CNC-programiranja in obdelovalnih orodij
Darjanu se inovativnost pretaka po žilah. Tega njegovi sodelavci seveda niso
spregledali, saj ga opisujejo kot izjemno razgledanega vedeža, ki veliko časa posveča
iskanju novih stvari, izzivov pa se nikdar ne ustraši.
Poleg vodenja Darjan opravlja tudi
delo CNC-programerja. Veliko časa
posveti testiranju in vpeljevanju
novega obdelovalnega orodja v
proizvodnjo ter izobraževanju mlajših sodelavcev. Pri njegovem delu
ni prostora za napake. Možnosti
sta vedno samo dve: ali stvar funkcionira ali ne. »Zanimivo je, kako
je mogoče z uporabo geometrije,
raznih številk in koordinat pripraviti jekleno gmoto, da se premika
po tvojih navodilih,« pravi Darjan.

1.
2.
3.

NASLOV KNJIGE NJEGOVEGA ŽIVLJENJA

»Do konca in naprej. Vsaka navidezno zaključena stvar je zame samo
začasen konec, saj že iščem nove načine, kako ovreči to prepričanje.«

V UŽITEK MU JE

»Tek, kolesarjenje, hoja v hribe. Rad se posvečam družini. Občasno
poprimem za kitaro in kaj zaigram, pa tudi kaj narišem ali naslikam.
Pretekel sem mnogo maratonov in preplezal najvišje gore v Evropi.«

O NJEM SI NE BI MISLILI

»Redki so, ki vedo, da včasih doma sedem tudi za
šivalni stroj in kaj 'poštepam'.«
nejc.krumpacnik@ravne.com

îîSODELOVANJE PRINAŠA REZULTATE –
V ŠPORTU IN PODJETJU
V letošnjem poletju nas spremlja kar nekaj športnih dogodkov. Eden od pomembnejših so tudi olimpijske igre. Na njih nastopajo športniki v ekipnih in
individualnih športih. Pa športniki v individualnih športih resnično dosegajo
rezultate povsem sami? Poglejmo samo naše plavalce. Za njihovimi rezultati
stojijo trenerji, fizioterapevti, psihologi in vrsta drugih članov ekipe, ki vsi delajo
za isti cilj. Vrhunski rezultat!
Tudi sam se precej ukvarjam s cestnim kolesarjenjem, kjer
vsak kolesar vrti pedala zase. Pa vendar, ko kolesarimo v ekipi,
se ščitimo pred bočnim in čelnim vetrom, se izmenjujemo na
vodilni poziciji in omogočamo zavetrje kolesarjem za nami,
s ciljem hitrejše in učinkovitejše vožnje.
Tudi v podjetjih pravzaprav z istimi cilji, kot v športu, delamo v skupinah, ki jih imenujemo timi. V športu imajo ekipe
kapetana, v podjetjih pa timi vodjo.

Na primerih iz športnega
sveta se lahko naučimo,
da sta povezovanje
zaposlenih in sodelovanje
v timih nuja. S skupnimi
močmi in upoštevanjem
različnih sposobnosti
mnogih posameznikov
namreč dosegamo boljše
rezultate, smo učinkovitejši
in lažje zagotavljamo stalen
napredek.«
Peter Čas, glavni direktor

