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 Iz rubrike To smo mi: 
skladiščniki poskrbimo, 
da so regali vedno zalo-
ženi z zadostno količino 
materiala za proizvodni 
in vzdrževalni proces.

Na 4. strateški konferenci Skupine SIJ, ki je potekala de-
cembra 2018 v Laškem, se je ena od delovnih skupin 
ukvarjala z vprašanjem, kateri koraki in ukrepi so potreb-
ni za povečanje prodaje orodnih jekel, ki smo jih razvili v 
SIJ Metalu Ravne. 

Ključni deležniki v verigi orodnih jekel smo se takoj po-
vezali v projektno ekipo pod pomenljivim imenom SIBOOST, 
pograbili predloge delovne skupine strateške konference 
in pripravili letni program dela z jasnimi cilji. 

Ena ključnih aktivnosti v programu dela je tudi izved-
ba tehničnega izobraževanja za prodajno osebje v pro-
dajno-servisnih centrih Skupine SIJ. Poimenovali smo ga 
kar izobraževanje SIBOOST in je potekalo v prostorih SIJ 
Izobraževalnega centra na Ravnah na Koroškem med 12. 
in 14. februarjem. 

Izobraževanja so se udeležili predstavniki servisnih 
centrov SIJ RSC iz Ljubljane, Sidertoce (Italija) in SIJ MWT 
(Nemčija), predstavnika kupca Kovintrade iz Celja in pred-
stavniki Skupine SIJ. Skupno 14 udeležencem so sodelavci 
iz razvoja predstavili zanimive in izčrpne vsebine:
• O osnovah izdelave jekla. V uvodnem sklopu so bile 

predstavljene osnove o jeklih, proizvodni program (ob-
like, dimenzije, površinske obdelave), ulivanje ingotov 
in proizvodni agregati ter njihove zmogljivosti.

• O blagovni znamki SITHERM. Naslednji dan je po-
tekal v znamenju orodnih jekel za delo v vročem: 
osnove in značilnosti te vrste jekel, ravni kakovosti in 

metalurške čistosti, vzorčenje, toplotna obdelava in 
kontrola orodnih jekel za delo v vročem in praktični 
primeri reševanja napak. Še posebej smo se osredo-
točili na tematiko razvoja in prodaje lastno razvitih 
jekel SITHERM S360R, SITHERM S361R in SITHERM 
S350R. Pogovor je tekel o vzrokih za razvoj lastnih 
blagovnih znamk ter možnih aplikacijah in njihovih 
prednostih v primerjavi s konkurenčnimi znamkami.

Udeležencem smo v okviru izobraževanja ponudili tudi 
možnost ogleda oddelka kontrole kakovosti v SIJ Metalu 
Ravne, proizvodnje in razstave Mati fabrika – Železarna 
Ravne.

Vsi udeleženci pa so na koncu tudi preizkusili uspešnost 
usvajanja novega znanja z reševanjem zaključnega testa 
in s tem pridobili certifikat o usposobljenosti ter postali 
tako imenovani ambasadorji blagovne znamke SITHERM.

Ambicija SIBOOST je bistveno večja od zgolj enega 
izobraževalnega dogodka. SIBOOST namerava svoje ak-
tivnosti razširiti tudi na druge prodajne segmente in pos-
tati platforma za širjenje metalurškega in tehnološkega 
znanja v prodajni mreži, kar bo zagotavljalo konstantno 
pospeševanje prodaje jekel lastnega razvoja pod lastnimi 
blagovnimi znamkami.

O projektu SIBOOST bomo podrobneje poročali v nas-
lednji številki revije SIJ. Vabljeni k branju.

mitja.kolbe@sij.si; brigita.rataj@metalravne.com
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Na izobraževanju SIBOOST, ki smo ga pripravili v SIJ Metalu Ravne, smo se osredotočili na 
povečanje prodaje lastnih jekel blagovne znamke SITHERM, ki združuje orodna jekla za delo 
v vročem. Udeležence, ki so izobraževanje uspešno zaključili, smo imenovali za ambasadorje 
blagovne znamke SITHERM. 

 î PRVI SIBOOST ZA POSPEŠENO  
PRODAJO JEKEL ZA DELO V VROČEM

monika.zvikart@metalravne.com

smo imenovali po uspešno zaključenem 
izobraževanju SIBOOST, ki je potekalo od 12. do 

14. februarja v IC SIJ na Ravnah.

AMBASADORJEV BLAGOVNE 
ZNAMKE SITHERM14 

smo v SIJ Metalu Ravne razpisali za šolsko 
leto 2019/2020, največ (15) za program 

metalurškega tehnika. Razpis predstavljamo v 
rubriki Vlagamo in razvijamo. 

ŠTIPENDIJ34 

je Gorenje Gostinstvo postreglo sodelavcem 
Skupine SIJ na Koroškem v letu 2018. 

Največkrat, 125.127-krat prvi meni, 48.937-krat 
tretjega in 30.899-krat drugega. Kako smo z 
malicami zadovoljni, preberite na strani 2.

MALIC284.160
Iz osnovnih vsebin, kot kaj je jeklo in kaj vse proizvajamo 
v naši družbi, smo v treh dneh prešli na podrobnosti o 
tehnoloških postopkih in prednostih uporabe naših jekel.

Iz teorije tudi v prakso, na ogled proizvodnih programov 
in razvoja SIJ Metala Ravne.
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PRENOVA PLAČNEGA SISTEMA

 î PROIZVODNJA V JANUARJU 
S proizvodnega vidika smo leto začeli zelo dobro in 
preusmerili navzgor slabši trend s konca lanskega 
leta. Tako moramo nadaljevati tudi v naslednjih 
mesecih in uspešno zaključiti prvo četrtletje. 

Izjemno pomembno je, da smo mesec januar v proizvodnji 
začeli zelo dobro. Odlično je delala jeklarna in presegla 
plan proizvodnje za približno 1.000 ton, hkrati so bili tudi 
drugi parametri zelo dobri (tap to tap, specifične porabe, 
poraba elektrod …). Tudi glavni predelovalni agregati so 
delali dobro. 

Dosegli smo plan na kovanju in valjanju na blumingu, 
nekoliko pa zaostali na srednji progi. Dobro delo glavnih 
agregatov in visoka medfazna zaloga sta omogočila, da 
smo plan odpreme v špedicijo presegli. 

Tako smo januarja dosegli cilje, ki smo si jih zada-
li v začetku meseca, in nadomestili izpad proizvodnje v 
decembru. 

Zelo pomembno je, da smo leto začeli zelo dobro in 
preusmerili navzgor slabši trend s konca lanskega leta. Z 
dobrim delom moramo nadaljevati februarja in marca ter 
tako uspešno zaključiti prvo četrtletje. 

alojz.buhvald@metalravne.com

 î KAKO SMO  
ZADOVOLJNI Z MALICAMI 

V jedilnicah SIJ Metala Ravne smo januarja izvedli 
anketo o zadovoljstvu z malicami. Svoje mnenje je 
podalo 266 anketirancev. In kaj so pokazali 
rezultati?
Na anketne vprašalnike ste zapisali tudi nekaj pripomb, ki 
jih bo Gorenje Gostinstvo primerno obravnavalo. Naš ponu-
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Je naše osebje
primerno urejeno? 90,23 % 9,77 %

Je naše strežno
osebje prijazno? 89,10 % 10,15 %

So naši jedilniki
dovolj raznoliki? 55,64 % 44,36 %

Je naša
hrana okusna? 61,28 % 38,72 %

Ste z našimi
malicami zadovoljni? 59,77 % 40,23 %

 î SODELAVCI SIJ METALA RAVNE SOUSTVARJAMO NOV PLAČNI SISTEM
Projekt prenove plačnega sistema poteka po 
zastavljenem terminskem načrtu, ki smo vam ga 
predstavili v prejšnji številki internega časopisa. 
Z različnimi metodami zbiramo informacije 
o obstoječem plačnem sistemu, ki nam bodo 
koristile v naslednjih fazah projekta, ter 
začenjamo aktivnosti naslednje faze za prenovo 
organizacije in sistemizacije delovnih mest. 

Projekt prenove plačnega sistema je zasnovan tako, da so-
delavci pri njem aktivno sodelujete, saj ste zaradi izkušenj 
iz delovnega okolja pomemben vir mnenj in informacij, ki 
jim zaupamo in jih cenimo ter jih bomo s pridom uporabili 
pri prenovi. Februarja smo izvedli skupinske intervjuje z 
vodji, delovodji in skupinovodji, marca nadaljujemo z an-
ketiranjem zaposlenih. 

Poglobljen pogovor o plačnem sistemu  
z vodji, delovodji in skupinovodji 
Sodelavci HRM so se sestali z vodji, delovodji in skupi-
novodji SIJ Metala Ravne v sedmih fokusnih skupinah, 
udeleženci so s širšega vidika podali svoja mnenja in pri-
čakovanja o plačnem sistemu v družbi. 

Anonimna anketa – pridite, vaše mnenje šteje!
Vse zaposlene vabimo, da nam zaupate svoje mnenje in 
želje o plačnem sistemu na vodenem anketiranju, ki ga 
bomo izvedli med 5. in 12. marcem 2019. Anketiranje bo 
potekalo po vnaprej pripravljenem terminskem planu. O 
točnem datumu in uri anketiranja vas bo obvestil vaš vodja.

Prenova organizacije in  
sistemizacije delovnih mest
Člani širše projektne skupine so se na delavnici konec fe-
bruarja seznanili z izhodišči za opredelitev organizacijskih 
enot in prenovo opisov delovnih mest. V trenutni sistemi-
zaciji SIJ Metala Ravne imamo opredeljeno veliko število, 
kar 373 različnih delovnih mest. Marca bomo vsa delovna 
mesta pregledali, določena združili in zastavili bolj sploš-
no ter prenovili njihove opise. Želimo ustvariti fleksibilneje 
zasnovano sistemizacijo, ki bo omogočila enostavnejšo 
prerazporeditev dela in enostavnejše zaposlovanje.

Sodelavci HRM so si ogledali proizvodnjo
Sodelavci HRM so se podali v proizvodnjo, kjer so spoz-
nali naše delovno okolje, delovna mesta in tudi nekatere 
sodelavce. To je bil tudi eden od podanih predlogov naših 

sodelavcev, članov fokusnih skupin, ki so ga HRM-jevci 
že udejanjili. 

Informiranje predstavnikov obeh sindikatov
O aktivnostih prenove plačnega sistema na rednih meseč-
nih sestankih obveščamo predstavnike sindikata. Konec 
februarja smo jih seznanili s potekom sestankov fokusnih 
skupin in načrtovanim anketiranjem zaposlenih. 

Imate vprašanja v zvezi s projektom plačnega 
sistema?
Pišite nam na naslov: info.placni@metalravne.com

O vseh nadaljnjih aktivnostih prenove plačnega sistema 
vas bomo sproti obveščali. 

monika.zvikart@metalravne.com

dnik prehrane vaša mnenja spremlja, poskuša upoštevati 
vaše predloge in se – kolikor je to mogoče – čim bolj trudi 
približati vašim pričakovanjem.

Svoje predloge in mnenja lahko kadar koli osebno zau-
pate delivkam v jedilnicah, jih vpišete v knjigo Pripomb in 
pohval ali pa jih sporočite na monika.zvikart@metalravne.
com, da jih bomo posredovali Gorenje Gostinstvu.

monika.zvikart@metalravne.com

 î NOVI PROMOCIJSKI  
VIDEO BLAGOVNE  
ZNAMKE SITHERM

V prvi polovici februarja smo na izobraževanju 
SIBOOST, ki se je odvijalo v Sijevem 
izobraževalnem centru, premierno predstavili novi 
video blagovne znamke SITHERM.

Obstoječim promocijskim videom blagovnih znamk SIDUR, 
SIMAXX in SIMOLD se je s februarjem letos pridružil še 
video znamke SITHERM. Video je rezultat dela sodelavcev 
marketinga ter razvoja in kontrole v SIJ Metalu Ravne in 
je promocijska ter prodajna podpora za orodna jekla za 
delo v vročem. Predvsem smo v videu izpostavili lastno 
razvite blagovne znamke SITHERM S361R, SIRTHERM 
S360R in SITHERM S350R, saj želimo njihovo prodajo še 
posebej pospešiti.

Video si lahko ogledate na https://sij.metalravne.com/
en/sitherm-premium-grade-hot-work-steels ali You Tube 
profilu SIJ Slovenian Steel Group.

brigita.rataj@metalravne.com

Iskreno čestitamo!

z nami že ... januar 2019

irena.praznik@metalravne.com

10 let: ERNEST BREZNIK iz Valjarskega programa. | 30 let: BORIS KOTNIK iz Valjarskega programa.



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

TYZACK MACHINE KNIVES 

• SPLET: www.tyzack.com
• LETO NASTANKA PODJETJA: 2001 v tej obliki
• LOKACIJA: Sheffield, Anglija
• DEJAVNOST: proizvajalec različnih vrst 

industrijskih nožev in rezil
• CILJ: ostati pomemben globalni  

proizvajalec še naprej

V središču Sheffielda v Angliji, mesta, ki slovi 
po jeklarski dediščini, inženirskem potencialu 
in tehnično usposobljeni delovni sili, deluje 
podjetje Tyzack, eden izmed vodilnih evropskih in 
svetovnih proizvajalcev industrijskih nožev.

Z izbiro najboljših specialnih jekel in z uporabo pravilnih 
procesov toplotne obdelave izdelujejo rezila, ki so popolno-
ma prilagojena vsaki posebni aplikaciji. V svetu so najbolj 
znani kot dobavitelji nožev za odpadno železo, rezanje jekla 
in različnih kovin, izdelujejo pa tudi drsnike, vodila in druga 
rezila, ki se uporabljajo v različnih industrijah.

Več kot 150-letna tradicija pri izdelavi nožev, posodo-
bljena proizvodnja z dobrim tehničnim kadrom in lasten 
razvoj, ki ga podpirajo interni metalurški laboratorij in 
zaposleni metalurgi, omogočajo, da so eden najbolj izku-

šenih proizvajalcev strojnih nožev in rezil za rezanje jekla 
in dodatkov v Evropi in Severni Ameriki. 

V podjetju je okrog 90 zaposlenih. So del skupine Tin-
sley Bridge.

Tyzack je naš kupec od leta 2013, ko smo dobili prvo 
poskusno naročilo. Dobavljamo mu ploščate valjane in 
kovane profile iz različnih orodnih jekel. 

Z njim razvijamo tudi nove kvalitete za posebne 
aplikacije.

vesna.pevec@metalravne.com

 î TUDI V ANGLIJI NOŽI IZ NAŠEGA JEKLA

Za šolsko leto 2018/2019 v SIJ Metalu Ravne razpisujemo 
skupno 34 štipendij. Razpis je objavljen na spletni stra-
ni http://sij.metalravne.com/sl/druzba/ljudje-in-kariera/
studentje-in-dijaki/.

Izbranim štipendistom poleg stimulativne štipendije omogočamo opravlja-
nje strokovne prakse in zagotavljamo zaposlitev po končanem izobraževa-
nju. Najboljšim štipendistom omogočamo nadaljnji študij in štipendiranje 
na univerzitetnem študiju metalurgije. 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da oddajo vlogo s prilogami na 
razpis štipendij za šolsko leto 2018/2019 na naslov SIJ Metal Ravne, Kadri, 
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, in sicer do 31. 8. 2019 za 
poklicne in srednje šole oziroma do 30. 9. 2019 za fakultete. 

Dodatne informacije dobite po telefonu (02) 870 7158 pri Alenki Kotnik.
alenka.kotnik@metalravne.com

 î RAZPISUJEMO KADROVSKE ŠTIPENDIJE î KAKŠNA JE PRIMERNA TEMPERATURA  
NA DELOVNEM MESTU POZIMI?

Toplotne razmere občutimo kot udobne, 
moteče ali celo nevarne. Obdobje najnižjih 
temperatur je za to sezono verjetno že 
za nami, a ne glede na to je vprašanje o 
primerni temperaturi na delovnem mestu 
vedno aktualno. Delo v hladnem in vlažnem 
okolju namreč pomeni izziv in obremenitev 
za zaposlene.

Temperatura zraka na delovnih mestih vpliva na 
toplotno ugodje, zbranost in storilnost ter na zdrav-
je zaposlenih.

Če obravnavamo delo v pisarnah, je najniž-
ja sprejemljiva temperatura na delovnem mestu 
20 °C, priporočljiva oziroma optimalna temperatura 
pa 22 °C. Prav tako na udobje vpliva temperatura 
tal, ki ne sme biti prenizka. 

Za druge delovne prostore, kjer poteka fizično 
delo, je priporočljiva temperatura 16 °C oziroma 
vsaj 13 °C ter 8 °C na začasnih in premičnih grad-
biščih. Pri nižjih temperaturah se izvajajo dela samo 
s pogojem, da so delavci opremljeni z ustreznimi 
osebnimi varovalnimi sredstvi, ki imajo zadostno 
izolativnost.

S premišljeno izbiro delovnih oblačil in obutve 
lahko zaposlenim vsaj omilimo negativne klimatske 
vplive, če jih že ne moremo odpraviti. Glede na to, 
da se vremenske razmere spreminjajo, so večslojni 
sistemi oblačenja odlična rešitev za zaposlene. 

mateja.struc@bvd-ravne.si

Sodelavci adjustaže Valjarne ob zimskih 
temperaturah uporabljajo tudi podobleke.
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izobraževanje
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OBLIKOVALEC  

KOVIN

SIJ Metal Ravne: 
5 štipendij

Srednje poklicno izobraževanje

 î ZAŠČITNI EVROPSKI UKREPI ZA UVOZ IZDELKOV IZ JEKLA
S 1. februarjem 2019 je 
Evropska komisija uvedla 
ukrepe za zaščito trga 
EU pred povečevanjem 
uvoza iz tretjih držav, 
predvsem iz Azije, 
kot posledico uvedbe 
protekcionističnih 
ukrepov ZDA, ki so 
povzročili tveganje 
dampinga presežka 
proizvodnje iz teh držav 
v Evropo. 

Določeni protekcionistični ukrepi so bili sprejeti že julija 
2018, sedaj pa so nabor izdelkov še nekoliko razširili. Za-
ščitni ukrepi predvidevajo kvoto, izraženo v tonah, ko pa 
se ta preseže, nastopi carina v višini 25 odstotkov, in so 
v veljavi do leta 2021. Evropska komisija bo v primeru, da 
se bo uvoz proizvodov, ki so predmet carinskih omejitev, 
navkljub omejitvam še naprej povečeval, naknadno prila-
godila kvote in/ali carinske stopnje.

Navedeni zaščitni ukrepi vključujejo 313 različnih 
carinskih kod, ki po analizi marketinga zajamejo 92,2 
odstotka prodajnega programa SIJ Acronija in 67,7 
odstotka prodajnega programa SIJ Metala Ravne. Uvedeni 
ukrepi ne zajemajo končnih izdelkov iz jekla, ampak samo 

polizdelke (ploščati izdelki, dolgi izdelki ter cevi), zato na 
poslovanje SIJ Ravne Systems ne bodo bistveno vplivali, 
z izjemo morebitnega dviga cen zaradi carin, s tem pa 
možnosti prevzema dela trga konkurenci, ki je odvisna od 
uvoženih polizdelkov.

Uvedeni ukrepi naj bi zajezili nadaljnje povečevanje uvo-
za in tako stabilizirali ponudbo in povpraševanje po jeklu na 
obstoječi ravni, s tem pa naj bi se tudi umirili dodatni pritiski 
po zniževanju prodajnih cen, čeprav je zaradi kvot na trgih 
EU še vedno prisotno jeklo iz nizkocenovnih azijskih držav.

dusica.radjenovic@sij.si
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3. 

to smo mi anketa

razmišljam na glas 

2. 
1. 

NAJVEČJI DOSEŽEK V ŽIVLJENJU
»Da sem še vedno optimist.«

ZANIMIVOST
»S kolesom se pripeljem v službo, ker se lahko.  
Ker je fajn in ker je 100-krat bolj zanimivo kot z avtomobilom.«

VEČ KOT HOBI
»Alpinizem. Rad imam divje, pozabljene smeri, a si jih ne  
privoščim prevečkrat. Vsak vodnjak sreče ima svoje dno,  
pa če je še tako globok.«

V kemijskem laboratoriju je zaposlen 
leto in pol. Skrbi za analitske apara-
te, pomaga tudi pri pripravi in analizi 
vzorcev. K nam je prišel iz farma-
cevtske družbe, zato se, kot pravi, 
»s pastmi metalurgije še spoznava«. 
Zanimivo je, da je Primož ob biokemiji 
vzporedno študiral klavir na Akade-
miji za glasbo, kar pa je po naravo-
slovni diplomi opustil. Kljub temu so 
mu črno-bele tipke še vedno v vese-
lje, včasih spremlja pevske zbore na 
nastopih, najraje pa zaigra štiriročno 
s Sabino. 
Rad ima čebele. Zaradi medu? Ne, 
všeč mu je, ko brenčijo po cvetovih. 
No ja, med je pa češnja na torti. 
Primož je zelo zanimiv sogovornik, 
sodelavec mnogih talentov in vrlin, 
kljub temu pa ostaja skromen.

3 dejstva o
 î PRIMOŽU KARLOVŠKU, strokovnem delavcu v 
kemijskem laboratoriju 

Ko Primož pove, kaj vse zna in s čim vse se ukvarja, človek ostane skoraj brez besed. Uni-
verzitetni diplomirani biokemik, pianist in alpinist, čebelar in kolesar. Morda je že kdaj 
švignil mimo vas na poti v službo ali iz nje – iz Šentanela se namreč pripelje s kolesom. 

Matej Maher, strokovni delavec I, Finance
»Se strinjam, in če je res, to pomeni, da lahko z izbiro 
prehrane sami kujemo usodo svojega zdravja. Sam 
se prehranjujem uravnoteženo, barvito in čim bolj ra-
znovrstno, vendar brez sestavin živalskega izvora. Pri 
službeni malici pa lahko pohvalim le solatni bar, riž, 
rižote, riži-bižije ter seveda vsakodnevno jabolko.«

anita.mlakar@metalravne.com,  
alenka.kotnik@metalravne.com,  

monika.zvikart@metalravne.com

Franc Dobnik, obratni tehnik, Jeklarna
»Prehranjujem se zdravo, saj imamo doma kmetijo, in 
veliko hrane pridelamo doma. Redno hodim na mali-
ce, ker le tako osem ur lahko opravljaš delo zbrano in 
kakovostno. Sam sem zadovoljen, tu delam šele dobro 
leto. Sodelavci, ki so že dlje časa zaposleni, pravijo, da 
se nekatere jedi že preveč ponavljajo, in si želijo novih. 
Več temnega (zdravega) in manj belega kruha.«

Matej Mager, samostojni tehnolog, Kovačnica
»Hrana lahko vpliva na človekovo počutje. Kot se otrok 
razveseli dobre sladkarije, se tudi starejši razveselimo 
dobre hrane. Ne prehranjujem se zdravo, jem pač, kar 
mi je trenutno všeč. V službi se kot večina prehranjujem 
v jedilnici. Kakovost hrane bi morali povišati, kar bi se 
zagotovo odrazilo na splošnem zadovoljstvu.«

Mnogi strokovnjaki in študije dokazujejo, da hrana ključno vpliva 
na človekovo počutje in zdravstveno stanje. Sodelavce smo vpraša-
li, ali se s tem strinjajo in ali se zdravo prehranjujejo ter kakšno je 
njihovo mnenje o malicah v naših jedilnicah. 

 î SE ZDRAVO PREHRANJUJETE?

Borut Urnaut,  
izvršni direktor razvoja in kontrolemonika.zvikart@metalravne.com

Vsak uspešen prodajalec 
mora poznati prednosti svo-
jega izdelka in verjeti v nje-
govo kakovost in vrhun-
skost, saj je lahko samo 
tako suveren in prepri-
čljiv pred kupcem,
uporabnikom.

Vsaka družba si želi proizvode, ki so poznani na trgu in jih povezujemo s 
kakovostjo in prednostmi, ki nam jih ponujajo. Te povezujemo z blagov-
nimi znamkami, običajno smo za takšne izdelke pripravljeni plačati več. 
Tudi mi smo v zadnjih letih razvili in izdelali kar nekaj proizvodov za različne 
namene uporabe, ki so popolnoma primerljivi z najboljšimi na trgu, hkrati 
pa kot blagovna znamka neprepoznavni.
Kaj lahko storimo, da bomo zgradili prepoznavno lastno blagovno znamko?
1.  Najprej moramo biti sami prepričani, da so izdelki vrhunski in primerljivi 

z najboljšimi na trgu.
2.  To vrhunskost moramo stalno ohranjati.
3.  Prepričati moramo kupce o prednostih naših proizvo-

dov in te skozi uporabnost v različnih aplikacijah tudi 
potrditi.

Trditev pod točko ena smo že velikokrat dokazali, ne-
kaj težav imamo s tisto pod točko dva, točka tri pa je 
daleč največji zalogaj za prihodnost. Da se mu zač-
nemo posvečati, smo izvedli obsežno izobraževanje 
predstavnikov skladiščnih centrov v okviru Skupine 
SIJ, ki imajo stik z uporabniki našega jekla in to kvali-
teto tudi prodajajo. Prvi korak smo izvedli. Zdaj moramo 
vsi delovati v tej smeri še naprej.

 î BLAGOVNA ZNAMKA –  
ALI JO SPLOH IMAMO?

Če so naši »odjemalci« zadovoljni z nami,  
smo zadovoljni tudi mi.

Skladiščniki so zelo pomemben člen verige v podjetju, nepogrešljivi so v vzdrževalnem in proizvo-
dnem procesu. Skrbijo, da so skladiščni regali vedno založeni z zadostno količino materiala, ki ga 
vsakodnevno uporabljamo pri popravilih in vzdrževanju strojev in naprav. Pozicij in količine materiala 
je zelo veliko. Biti skladiščnik danes pa ne pomeni samo izdajati material, poznati in obvladovati je 
treba terminologijo celotnega skladiščnega poslovanja, saj mora biti poslovanje pravilno. Skladi-
ščniki morajo biti pripravljeni 24 ur na dan, če to narekuje situacija v podjetju. 

Da pa vse skupaj poteka idealno, je pogoj dobra ekipa. To pa lahko zagotovo rečemo za skladišč-
nike SIJ Metala Ravne. Marjan in Marko sta zmeraj vesela in nasmejana. Edina ženska v skladišču 
je Metka, natančnost ji je pisana na kožo. Anton in Grega delujeta v skladišču olj in maziv. V teh 
dneh pa se jim je pridružil še Dali.

bojan.ursej@metalravne.com

Ko je v podjetju treba popraviti stroj, zamenjati varovalko, doliti olje v hidravlične 
sisteme, dobiti osebno varovalno opremo … to in še več. Vse dobimo v skladiščih,  
kjer dela skrbna in marljiva ekipa skladiščnikov.

 î KAR ŽELITE, PRI NAS DOBITE

V prvi vrsti od leve 
proti desni: Marijan 
Matjašec, Metka 
Naveršnik in Grega 
Nabernik. V drugi 
vrsti od leve proti 
desni: Marko Karner, 
Dali Cvar in Anton 
Dolenc.


