
   

POLITIKA DRUŽBE SIJ METAL RAVNE d.o.o.  
 

V družbi SIJ Metal Ravne d.o.o. si podajajo roke tradicija, vrhunsko znanje in drzni cilji. Vodijo nas k 

nenehnemu in trajnostnemu izboljševanju sistemov vodenja na področjih kakovosti, okolja, varnosti in 

zdravja pri delu ter racionalne rabe energije. 

 

Poslanstvo 

Na temeljih tradicije in visokotehnološkega znanja svojim odjemalcem zagotavljamo jekla vrhunske 

kakovosti in inovativne razvojne rešitve.  

 

Vizija 

Postati želimo vodilni svetovni proizvajalec orodnih in specialnih jekel ter zlitin z veliko zmogljivostjo. To 

bomo dosegli z inovativnostjo zaposlenih in nenehnim izboljševanjem ter razvojem procesov in izdelkov. 

 

Usmerjenost k odjemalcem 

SIJ Metal Ravne je razvojni partner in dobavitelj odjemalcem iz različnih visokotehnološko razvitih vej 

industrije (orodjarstvo, energetika, nafta in plin, medicina, letalska in vesoljska industrija …) po vsem svetu.  

Zadovoljstvo odjemalcev je vedno v središču pozornosti našega dela. Zavedamo se njihovih zahtev in zanje 

razvijamo ustrezne rešitve. Na ta način svojim odjemalcem zagotavljamo prednost pred njihovimi konkurenti. 

Zavezani smo odgovornemu, zanesljivemu in nepristranskemu delovanju ter upoštevanju dobre 

profesionalne prakse. 

 

Procesi 

Naši procesi so prilagojeni potrebam naše poslovne dejavnosti. Nadziramo jih z ustreznimi kazalniki 

uspešnosti in jih nenehno izboljšujemo. To vključuje izkoriščanje priložnosti, prepoznavanje in 

obvladovanje tveganj ter trajnostno odpravljanje nevarnosti. 

 

Zaposleni 

Naš dolgoletni razvoj temelji na znanju generacij, ki se nenehno nadgrajuje. Zavedamo se, da so kompetentni 

in usposobljeni zaposleni osnova za naše uspešno delovanje.    

Z različnimi ukrepi zmanjšujemo tveganja, zagotavljamo varne, zdrave in ustvarjalne delovne razmere in s 

tem preprečujemo nezgode, o čemer se posvetujemo z zaposlenimi. Sistematično promoviramo zdrav 

življenjski slog in zaposlene ozaveščamo o njihovi lastni vlogi pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu s 

ciljem delati brez nezgod. 

 

Družbena odgovornost 

Delovanje po načelih trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva je ključno vodilo naše dolgoročne 

strategije. K njihovemu uresničevanju prispevamo s spoštovanjem naslednjih zavez:  

• Krepimo sodelovanje z zainteresiranimi stranmi in zanje ustvarjamo vrednost. 

• Svojo proizvodnjo in proizvode razvijamo v smeri preprečevanje onesnaževanja in zmanjševanja 

vplivov na okolje.  

• Poslujemo transparentno, po visokih etičnih standardih in skladno z veljavno zakonodajo. 

• Svojo trajnostno naravnanost širimo po celotni prodajni in nabavni verigi. 

 

Jernej Močnik, glavni direktor                                                                    Ravne na Koroškem, 20. 01. 2022 
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