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v številkah

 Iz rubrike To smo mi: 
ne le ogenj, v dobro 
toplotno obdelavo jekla 
je treba vložiti tudi srce. 

V Šoli za delovodje smo izključni poudarek namenili »delu z 
ljudmi«. Delovodje so se v preteklih letih že izobraževali na 
različnih področjih, tokrat pa smo prvič vsebino sestavili iz 
znanj in veščin vodij, ki so ključnega pomena pri vzposta-
vljanju dobrega odnosa vodje do sodelavcev.

Vsakodnevne situacije, v katerih se vodja srečuje s svo-
jimi sodelavci, so večkrat zahtevne in stresne, zato mora 
imeti vodja kar nekaj znanj o tem, kako ravnati z ljudmi 
oziroma jih voditi, da tovrstne situacije skupaj s sodelavci 
uspešno premaguje. 

Kot osnovno komunikacijo pri vodenju smo izpostavi-
li pohvalo in konstruktivno kritiko. Kritika je namenjena 
usmerjanju sodelavca in podana na način, da ta razume, 
kaj mora izboljšati in kako naj to stori. 

Ker so konfliktne situacije normalne in pogoste, so vod-
je dobili znanja, kaj so konflikti, kako jih reševati in kako 
ravnati s čustvi, ki se pojavijo, ko se znajdemo v konfliktih. 
Vodja je pogosto v vlogi mentorja sodelavcem v smislu, da 
se ti od njega učijo, zato je pomembno, da razume, kako se 
ljudje učijo in kako jim podajati znanja in informacije. Prepo-
znavanje in obvladovanje stresa je pomembno »orožje« za 
vodje, s katerim ti skrbijo tudi za svoje zdravje na dolgi rok.

Skratka – aktivno vodenje, v katerem je prisotna ko-
munikacija, ki je sestavljena iz pohvale in kritike, reševanje 
konfliktov, motiviranje sodelavcev, poučevanje in obvla-
dovanje stresa so bile teme, ki so jih usvajali delovodje 
v letu 2016. 

polona.zih@metalravne.com
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vi
ce V letu 2016 smo za delovodje pripravili niz 

izobraževanj, ki smo jih poimenovali Šola 
za delovodje. Delovodje so izobraževanja 
obiskovali od aprila do novembra 2016 in 
v programu obdelali šest pomembnih tem, 
ključnih pri delu z ljudmi.

18. januarja je potekala redna seja nadzornega 
sveta družbe SIJ d.d., na kateri je dosedanji 
predsednik uprave Anton Chernykh iz osebnih 
razlogov podal odstopno izjavo. Nadzorniki so za 
nemoteno poslovanje družbe izglasovali razširitev 
uprave in imenovali tri člane, ki bodo vodili 
Skupino SIJ.

Na mesto začasnega predsednika uprave (za mandatno ob-
dobje največ šestih mesecev) so imenovali Andreya Zubit-
skega, dosedanjega predsednika nadzornega sveta družbe. 
Na mesto člana uprave in glavnega izvršnega direktorja je 

bil za petletni mandat imenovan dr. Denis Mancevič, do-
sedanji član nadzornega sveta in direktor za korporativno 
komuniciranje SIJ d.d. Dr. Mancevič bo začasno tudi še 
naprej vodil področje korporativnega komuniciranja sku-
pine. Mandat dosedanjemu članu uprave in finančnemu 
direktorju Igorju Malevanovu teče nemoteno naprej.

Pred novo upravo in zaposlenimi v Skupini SIJ je ve-
liko skupnih izzivov in priložnosti. Prepričani smo, da jih 
bomo znali ustrezno prepoznati in tudi izkoristiti. Z osebnim 
prispevkom, znanjem in motivacijo vsakogar izmed nas.

Korporativno komuniciranje

 î DELOVODJE SO USVAJALI VEŠČINE VODENJA

 î IMENOVANJE NOVE UPRAVE SKUPINE SIJ

SIJ Metala Ravne se je udeležilo  
Šole vodenja za delovodje.

DELOVODIJ 45 

polona.zih@@metalravne.com 
blanka.opresnik@metalravne.com

se izvaja v kontinuirnih in komornih pečeh v 
Valjarni profilov za valjane, kovane, široko 

ploščate in vlečene profile.

RAZLIČNIH TOPLOTNIH OBDELAV 
464 

X zaposlenih SIJ Metala Ravne se uči drug od 
drugega, 68,4 % jih je zadovoljnih s svojimi 

sodelavci. Podrobne rezultate raziskave SIOK 
objavljamo v prilogi tokratnega Metala 24. 

69,2 % 
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

S februarjem 2017 uvajam vsak petek ob 11. uri 
po predhodni najavi termin odprtih vrat za vse 
sodelavce, ki bi se želeli pogovoriti z mano. 

Pri svojem delu smo uspešni, če vemo, kaj in čemu je treba 
nekaj narediti. Lažje je voditi, če veš, kaj si sodelavci želijo, 
potrebujejo in s kakšnimi ovirami se srečujejo. Beseda, ki jo 
izrečemo, je nekomu pomembna informacija. Lahko odpravi 
nepravilnost, nevarnost ali krivico. Lahko izboljša situacijo, 
ustvari prihranek ali pa vsaj olajša dušo. 

Prosim, da si svoj termin pogovora rezervirate pri 
poslovni sekretarki Poloni Vrabič, najpozneje do vsa-
kega posameznega četrtka (interna številka 7005,  
polona.vrabic@metalravne.com), in ji sporočite tudi okvir-
no temo pogovora. 

andrej.gradisnik@metalravne.com

V ponedeljek, 6. februarja, se izteče čas za 
pošiljanje obrazca za uveljavljanje vzdrževanih 
družinskih članov pri obračunu dohodnine. Vlogo 
pošljete vsi tisti, ki med letom niste uveljavljali 
družinskih članov pri akontaciji dohodnine, in vsi 
tisti, ki želite uveljavljanje spremeniti.

Naredite testni izračun dohodnine in se odločite, komu 
od staršev bolj koristi uveljavljati vzdrževane družinske 
člane in v kakšnem razmerju. Testni izračun dohodnine 
lahko naredite na spletni strani: www.davkoplacevalci.
com/dohodnina.

Če zamudite rok za oddajo obrazca, morate počakati 
na informativni izračun dohodnine, ki ga FURS pošilja v 
dveh svežnjih, in se potem nanj pritožiti. A v tem primeru 
boste preveč odmerjeno dohodnino dobili vrnjeno pozneje. 

Obrazec dobite na vseh finančnih uradih, lahko pa si ga 
tudi prenesete s spletne strani FURS. Če podatke spremi-
njata oba starša, morata oba poslati vlogo. Podpisani obra-
zec za uveljavljanje olajšav dostavite osebno ali pošljete po 
pošti na pristojni finančni urad, lahko pa ga pošljete tudi 
preko sistema eDavki, če imate ustrezno digitalno potrdilo.

polona.ahac@ravnesystems.com 

Zaposlenim v družbi SIJ Metal Ravne so tudi 
pozimi na voljo mnoge brezplačne športne 
aktivnosti. Smučarje vabimo na Poseko, tiste, 
ki se raje rekreirate v dvoranah, pa na tekmo 
nogometa, uro aerobike ali plavanje v zimski 
bazen. 

Na Poseki za smučanje prevzamete prenosno karto in jo 
po končanem smučanju tudi vrnete. V DTK Ravne lahko po 
ustaljenem urniku še vedno igrate namizni tenis in nogomet 
ter vadite aerobiko, kegljate pa po predhodni rezervaciji 
termina. S skokom v zimski bazen pa se lahko tudi sami 
prepričate, kako prijetno topla je voda. 

Za vse aktivnosti se identificirate z osebno izkaznico.
Vabljeni – gibanje krepi tudi našo odpornost pred virusi!

monika.zvikart@metalravne.com

 îMOJA VRATA SO  
VAM ODPRTA!

 î UVELJAVITE OLAJŠAVO  
ZA DRUŽINSKE ČLANE

 î REKREIRAMO SE  
TUDI POZIMI

Ker se sijevci radi družimo, se dobimo v soboto, 4. 
februarja, na legendarnem smučišču Poseka. Na 
svežem zraku se bomo zabavali, klepetali in nasmejali, 
v toplem šotoru pa ogreli, okrepčali in naplesali. 

Najpomembnejša stvar na SIJ Zimskih igrah je druženje, 
najpomembnejša postranska stvar pa veleslalomska tekma 
za sprostitev in zabavo. Za vsakega smučarja bomo moč-
no navijali. Tiste »tagajstne«, ki se jim bo zelo mudilo priti 
na cilj, pa bomo tudi dobro nagradili. Za smučarje sede-
čega sloga bodo na voljo sanke. Najbolj drzni pa se boste 
na lastno odgovornost lahko preizkusili tudi v disciplinah 
»mavžanje« in kepanje.

anja.potocnik@sij.si

 î SIJ ZIMSKE IGRE – SNEŽNO 
DRUŽENJE JEKLARJEV

z nami že ... december 2016

irena.praznik@metalravne.com

10 let: DARJA DANJI iz Razvoja in kontrole | 30 let: POLONCA KLANČNIK in SLAVKA ČESNIK iz Valjarskega 
programa, IRENA GREGOREC iz Razvoja in kontrole | 40 let: ZDRAVKO MLAKAR iz Kovaškega programa, IVAN 
GNAMUŠ iz Vzdrževanja, ADRIJAN ZALESNIK iz Razvoja in kontrole

1. Zamenjajte perspektivo
 Zavezanost k redni rekreaciji 

se začne v glavi, zato začnite 
razmišljati kot športnik. Naj natrpan 
urnik ne postane izgovor. Spomnite 
se, da ste zgled drugim, na šport pa 
glejte kot na blagoslov, saj marsikdo 
nima te sreče, da bi se lahko 
ukvarjal z njim.

2. Postavite si cilje
 Nič ni bolj motivirajočega kot 

premagati same sebe. Postavite 
si realne cilje z jasnimi mejniki. 
Ni nujno, da na tekmovanjih 
osvajate medalje. Osreči vas lahko 
že dejstvo, da boste lahko poleti 
ponovno samozavestno zlezli v 
svoje najljubše kopalke. 

3. Vzpostavite rutino
 Najbolj predani tečejo že pred 

sončnim vzhodom ali pozno zvečer, 
ko njihovi otroci že sladko spijo. 
Vzemite v roke beležko in načrtujte. 
Ne čakajte, da vam nepričakovani 
opravki prekrižajo načrte.

4. Poiščite podporo 
 Trening boste veliko težje preskočili, 

če vas bo na tekaški stezi čakal 
prijatelj in se spraševal, zakaj ga 
puščate na cedilu. Povežite se 
z ljudmi podobnih interesov in 
strokovnjaki za fitnes in prehrano. 

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

Vir: http://www.gaiam.com/discover/197/
article/5-ways-stay-motivated-exercise-regularly/

Osebni trenerji priporočajo kar nekaj trikov, ki nam 
bodo pomagali pri motivaciji za telovadbo. Pravijo, da 
je pomemben že dober načrt. Ljudje, ki imajo natančen 
pregled nad tem, kdaj in koliko se ukvarjajo z rekreaci-
jo, so denimo dvakrat uspešnejši pri doseganju ciljev, 
povezanih z izgubo prekomerne telesne teže. Nekaj 
nasvetov, ki vas bodo morda lažje pregnali s kavčev:

Življenje je v naših rokah. Vsi si želimo, da bi 
bili zdravi in da bi imeli več energije za stvari, 
ki jih najraje počnemo. Morda je zdaj čas za 
razmislek o rednem ukvarjanju s športom, ki 
nam lahko pri tem izjemno pomaga. 

 î KAKO SE MOTIVIRAMO  
ZA REKREACIJO

Odprta vrata glavnega direktorja SIJ Metala  
Ravne Andreja Gradišnika: vsak petek ob 11. uri.
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vrstice za varnost in zdravje

trendi v jeklarstvu

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

Turški trg je poleg kitajskega in indijskega 
eden izmed najhitreje rastočih trgov. Lahko 
smo ponosni, da je SIJ Metal Ravne tam 
prisoten že dvajset let kot priznan dobavitelj 
visokokakovostnega jekla. Veliko turških kupcev 
nas je že obiskalo v Sloveniji, naši promocijski 
materiali so dosegljivi v turškem jeziku … Za vse to 
gre zasluga Ramisu Öztürku in njegovemu podjetju 
Oyal Metal.

V 40 letih se je iz manjše delavnice v Istanbulu, ki jo je 
ustanovil njegov oče, razvilo priznano podjetje za trženje 
visokokakovostnih jekel Oyal Metal s trenutno dvema skla-
diščema v Istanbulu in dvema v gradnji. Trg te vrste jekel 
je v Turčiji zelo aktiven in konkurenčen. Zaradi njegove 
velikosti so globalni proizvajalci jekel zanj izjemno zainte-
resirani. Ker je veliko povpraševanja, je cenovna politika 

zelo pomembna. Cena ima na trgu prednost pred kako-
vostjo. Kljub vsemu je podjetju Oyal Metal uspelo z našimi 
izdelki uspešno zasesti svoj del trga. Nenehno izboljšujejo 
svojo infrastrukturo in omrežje storitev. Da so pripravljeni 
na zahteve kupcev po kratkih dobavnih rokih, so odprli 
več skladišč. Začenjajo tudi projekt postavitve toplotne 
obdelave, ki bo končan leta 2019. S tem bodo ponudili 
kompletno storitev prodaje, rezanja in toplotne obdelave 
naših orodnih jekel. Z njihovo pomočjo verjamemo, da se 
bo promoviranje naših blagovnih znamk na turškem trgu 
uspešno nadaljevalo.

vesna.pevec@metalravne.com
olga.mocilnik@metalravne.com

 î PO NAŠE JEKLO V ISTANBUL

Ferolegure so strateški nabavni material, ki pomembno 
vpliva na poslovanje jeklarskih podjetij, saj so osnovna 
surovina pri proizvodnji jekla. V SIJ Metalu Ravne so ključne 
ferolegure ferokrom, ferovanadij, molibden in volfram. 
Konec oktobra 2016 sta proizvodnja in cena ferolegur 
dosegli zgodovinsko nizko raven, hkrati pa smo bili priča 
oživljanju proizvodnje pri porabnikih ferozlitin  v Aziji. Zaradi 
višje porabe in nizke proizvodnje so cene začele ponovno 
rasti, kar je razvidno iz grafov. 

Za nabavo je ključnega pomena, da zazna gibanja trga, preden za to 
izve širša javnost, in ustrezno odreagira. To je mogoče, če poleg znanja 
o materialih, ki jih nabavljamo, znamo ustvariti tudi nabavno mrežo po 

svetu, iz katere črpamo osnovne tržne informacije. Prav tako moramo 
znati izkoristiti prednosti velikega sistema, ki nam jih ponuja Skupi-
na SIJ, in delujemo znotraj in zunaj podjetja enotno in organizirano.

Kot smo se v Skupini SIJ in SIJ Metalu Ravne dobro odzvali pred 
začetkom krize in ustavili dobave ter znižali zaloge na komajda vzdržno 
raven, tako smo tudi tokrat odreagirali pravočasno in naše skladiščne 
zmogljivosti zapolnili do vrha. 

Na splošno velja, da rast cen pomeni tudi rast gospodarstva, zato 
rast cene ni nujno zlo. Ob pravočasni reakciji in sodelovanju vseh ak-
terjev v podjetju – nabave, proizvodnje in logistike ter prodaje – je to 
odlična priložnost, da pridobimo konkurenčno prednost, ki nam daje 
možnost ostati odličen.

majda.vogel@metalravne.com 

 î CENE FEROLEGUR LETIJO V NEBO

Po meri narejeni, trajno oblikovani 
čepki za zaščito sluha, ki jih 
uvajamo v družbi SIJ Metal Ravne, 
so individualno oblikovani glede 
na ergonomijo sluhovoda vsakega 
posameznika in omogočajo 
učinkovito blaženje hrupa.

Uho je visoko zmogljiv in natančen in-
strument, ki je aktiven štiriindvajset ur 
na dan in pogosto izpostavljen močnim 
obremenitvam med poklicnim delovanjem 
in v prostem času. Trajna in previsoka 
hrupna obremenitev lahko dvigne raven 
stresa in vpliva na delovanje srca, posle-
dica hrupa pa je lahko tudi srčni infarkt 
ali možganska kap.

Slušne čutnice, tako imenovani recep-
torji, ki so odgovorni za sluh, pri previso-
ki, trajni obremenitvi odmrejo, zlomijo se 
kot vžigalice. Posledica je zamolkel sluh, 
kar pomeni, da razumevanje govora višjih 
frekvenc ni več mogoče. 

Glasnejši je hrup, večja je nevarnost 
prizadetosti sluha. Zato se izogibajte vi-
rom hrupa, aktivno se zavarujte pred hru-
pom in poskrbite za zadosten počitek, da 
boste povečali možnosti za dober sluh 
tudi v starosti.

brane.kecek@metalravne.com

 î LJUBI SVOJ SLUH – VEDNO Z DOBRO  
ZAŠČITO PRED HRUPOM

Pri podjetju Chemistry Software Ltd (ZK) smo januarja kupili 
program HSC Chemistry 9.0. Uporabljamo ga za optimizacije 
izdelave jeklene taline ter simulacije termodinamskih
procesov med proizvodnjo jekla v Jeklarni.

Licenčna programska 
oprema, ki je nameš-
čena na enem izmed 
prenosnih računalnikov 
na oddelku za kontrolo 
in razvoj, je zelo obšir-
na in lahko pokriva raz-
lična področja uporabe. 
Med drugim so v progra-
mu baze podatkov vseh 
vodnih raztopin, mogo-
ča je simulacija toplo-
tne, masne in energijske 
bilance, dodani so dia-
grami kislosti in bazič-
nosti različnih spojin, na 
voljo je tudi široka baza 

mineralov in rud. Program omogoča tudi izrise diagramov stabilnosti ter, kar je 
za nas najbolj pomembno, simulacijo stabilnosti oksidov, karbidov, nitridov ter 
drugih izločkov v določenem temperaturnem intervalu izdelave jekla v jeklarni. 
Vsi izračuni temeljijo na zakonih termodinamike in so osnova za optimizacijo 
pravilne tehnološke poti izdelave jeklene taline na postaji elektroobločne peči 
ter tudi na postaji sekundarne rafinacije. S pravilno uporabo programa se bodo 
lahko tudi simulirali procesi izločanja izločkov med toplotno obdelavo jekla.

blaz.suler@metalravne.com

 î PRIHODNOST JEKLA JE  
V ROKAH ZNANOSTI

Vpliv izpostavljenosti hrupu na sluh (maksimalen 
tedensko dopusten čas vpliva na sluh).

Do konca leta 
2017 bosta 
v Istanbulu 
zrasli dve novi 
skladišči.

Gibanje cene FECR HC in FEV od  
januarja 2015 do decembra 2016.

Zaščita za sluh 
Soundsaver 
PRO+.
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OYAL METAL 

• SPLET: www.oyalmetal.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1970
• LOKACIJA: Istanbul, Turčija
• DEJAVNOST: servisni center, prodaja jekel družbe 

SIJ Metal Ravne na turškem trgu 
• CILJ: postati vodilni servisni center za prodajo 

orodnih jekel in razširitev ponudbe s toplotno 
obdelavo jekel
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Jeklo ne laže, zato je pomembno predvsem to, koliko sebe  
smo vanj vložili in ga tudi tako dodatno oplemenitili."

Drago Kotnik, Franc Ramšak, Marko Golob in Andrej Gaiser so 'stari mački', saj so si skupaj pridelali že 
153 let delovne dobe, dodatnih 22 let pa jih prispeva še novi vodja Gregor Herkovič, ki ima na področju 
toplotne obdelave prav tako dolgoletne izkušnje, saj jih je nabral v Kovačnici. Delovodje so že pravi pri-
čevalci zgodovine – v njihovem obdobju so zamenjali že veliko delavcev, vodij, direktorjev, lastnikov in 
sistemov v državi, a oni še vedno vztrajajo. Vsake nove naprave se razveselijo, saj vedo, da bodo lažje 
dosegali vedno višje kakovostne zahteve, ki so jim v izziv in nadgradnjo znanja in izkušenj. Konec letoš-
njega leta prihaja v SIJ Metal Ravne nova Ebnerjeva peč, ki pa jo bosta dva izmed njih po zagonu kmalu 
tudi predala naslednjim generacijam, sama pa po več kot štiridesetih letih dela odšla v zaslužen pokoj.

Toplotna obdelava 
v Valjarskem 
programu poteka 
pod budnim očesom 
izkušenih in 
predanih delovodij 
in vodje, ki pa je 
vodenje oddelka 
skupaj z adjustažo 
prevzel konec 
lanskega leta.

Brez ustrezne toplotne obdelave naše jeklo v svetu ne bi imelo takega 'sijaja', kot ga 
ima, zato je zelo pomembno, kako je ta izvedena. Z njo dodamo jeklu tisto končno 
'piko na i' v smislu lastnosti in uporabnosti.

 î JEKLU DAJEMO PIKO NA i

NAJVEČJI DOSEŽEK V NJEGOVEM ŽIVLJENJU
»Dva zdrava otroka, s katerima želim preživeti  
čim več prostega časa.«

HOBI, BREZ KATEREGA NE MORE
»Zelo rad sem v naravi. Ta mi pomeni vse.  
Ne predstavljam si zime brez smučanja in poletja brez teka.«

NAJBOLJ JE SREČEN
»Srečen sem, ko dosežem tisto, kar sem si zadal. 
Bodisi doma, pri športu ali pa v službi.«

Prosti čas Hinko nameni športnim dejavnostim: teku, kolesarjenju in smučanju. Poleti sodeluje na 
različnih športnih prireditvah v kolesarjenju in teku. V minulem letu se je udeležil 21. Ljubljanske-
ga maratona v okviru SIJ-eve akcije Delamo korake za male junake. V smučarskem klubu ASK 
Fužinar prenaša svoje znanje na mlajše, perspektivne smučarje. Tudi na svojo hčerko Piko. Hinko 
pravi, da je pri športu enako kot pri delu. Kolikor vložiš, toliko lahko dosežeš.

3 dejstva o
 î HINKU PEPEVNIKU, STROKOVNEM DELAVCU III  
V KONTROLI KOVAŠKEGA PROGRAMA

Hinko opravlja vizualno, dimenzijsko in UZ-kontrolo kovanega materiala.  
Delo zahteva natančnost, zbranost, odločnost in doslednost. Vse te lastnosti  
Hinko ima. Po naravi je borec, ki ne popušča. Vedno se bori, da doseže  
zastavljene cilje. Zato ga sodelavci cenijo in spoštujejo.

Metka Naveršnik, delovodkinja,  
Skladišče pomožnega materiala
»Izobraževanja so vedno dobrodošla. So tudi priložnost, da 
zaposleni, ki prihajamo iz različnih obratov in smo na raz-
ličnih delovnih mestih, izmenjamo mnenje in izkušnje, kar 
je zelo pozitivno. Prejeto znanje pri svojem delu uporabljam 
vsak dan in ga še nadgrajujem. Veliko težo pripisujem 
osebnostnemu razvoju in razvoju čuta do sodelavcev. Z 
veseljem pričakujem naslednje izobraževanje!«

mirjana.okrogelnik@metalravne.com

Jure Kadiš, delovodja, Proizvodnja valjanih profilov
»Šola vodenja se mi je zdela koristna, saj se poleg iz-
obraževanja izmenjujejo tudi mnenja in izkušnje med 
delovodji. Meni osebno sta se zdeli najpomembnejši 
temi s področja reševanja konfliktov in obvladovanja 
stresa. Predavatelj je izhajal iz izkušenj in prakse, znal je 
pritegniti pozornost, poleg tega so bila srečanja časovno 
prilagojena, da smo se jih delovodje lahko udeleževali. 
Takšna izobraževanja so dobrodošla tudi v prihodnje.«

Tilen Rožič, delovodja, Proizvodnja svetlih profilov
»Vsako izobraževanje je pomembno, saj vloga vodje po-
staja vedno bolj kompleksna. Pripomore k razumevanju 
težav, s katerimi se soočam pri svojem delu. Predvsem 
mi bo koristilo znanje, kako učimo druge. Ko se sode-
lavci menjavajo, je pomembno, da veš, kako pristopiti k 
novim in jim razložiti vse potrebno, da proces še naprej 
teče nemoteno in kakovostno. Hvala za podano znanje!«

Zelo pomembno je, da znamo pridobljeno znanje tudi koristno 
uporabiti v praksi. Kako ocenjujejo izobraževanje in kaj jim bo 
najbolj koristilo pri njihovemu delu, smo vprašali delovodje, ki so 
se izobraževali v Šoli vodenja.

 î ALI PRIDOBLJENO ZNANJE 
UPORABLJAMO PRI SVOJEM DELU?

 î Z OBVLADOVANJEM OZKIH GRL RASTE 
UČINKOVITOST CELOTNEGA PODJETJA

Na letošnji strateški konferenci Skupine SIJ smo se na izviren način ukvarjali 
z ozkimi grli. Osnova celotne vsebine je bila knjiga CILJ – proces nenehnih 
izboljšav, ki sta jo napisala Eliyahu M. Goldratt in Jeff Cox in velja za biblijo 
na področju ozkih grl.

V SIJ Metalu Ravne smo to knjigo preučevali že pred skoraj 
dvajsetimi leti. Že takrat smo ugotovitve in osnovna pravila začeli 
uvajati v naše podjetje. V tistem času je malo podjetij razumelo 
osnovno sporočilo knjige, v podjetju SIJ Metal Ravne pa smo ga 
zelo hitro prevzeli za svojega. Ko smo knjigo ponovno preuče-
vali pred letošnjo konferenco, smo bili presenečeni, saj večino 
pravil v našem podjetju v veliki meri uporabljamo. S stalnim 
prepoznavanjem ozkih grl smo vsa leta načrtno pripravljali 
naložbene načrte in z velikimi ali malimi investicijami sproščali 
ozka grla. Na ozkih grlih tudi nenehno optimiramo tehnologije in 
sprotno izboljšujemo tehnološki proces. Lahko smo ugotovili, 
da imamo danes zelo uravnoteženo proizvodnjo in tehnolo-
ške procese, ki pozitivno vplivajo na uspešnost podjetja. 
Lani smo tudi zato na vseh ozkih grlih dosegli rekordno 
proizvodnjo. Obvladovanju ozkih grl bomo letos posve-
tili še večjo pozornost, saj bomo brez večjih investicij 
morali ponovno dosegati zelo visoko proizvodnjo.

Alojz Buhvald, 
izvršni direktor za proizvodnjo

zdravko.mlakar@metalravne.com

silva.sirk@metalravne.com

Ozka grla so zelo dinamična. Ko 
odpraviš eno, se pojavi novo. 
Ko odpraviš to, te preseneti 
naslednje. Odpravljanje ozkih grl 
je kot igranje šaha. Več potez 
kot predvidiš, boljše rezultate 
boš dosegel.''


