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v številkah

 Iz rubrike To smo mi: 
Smo Metalov tim, ki 
smo pri poimenovanju 
blagovnih znamk, 
tvorno in odgovorno 
prispevali svoj delež.

melita.jurc@metalravne.com
sara.wagner@sij.si

SIJ Metala Ravne in njihovih družinskih članov 
se je prijavilo na 21. Ljubljanski maraton konec 
oktobra. Iz celotne Skupine SIJ pa bosta tekla 
kar 102 tekača. Tekli bodo za dober namen, na 

Ravnah za otroke iz OŠ Juričevega Drejčka. 

SODELAVCEV 33 

in 322 novih izdelkov smo razvili v SIJ Metalu 
Ravne v zadnjih treh letih na podlagi lastnih 
receptur, kar dokazuje, da je naše podjetje 

razvojno usmerjeno.

KVALITET JEKEL 22 

v celotni Skupini SIJ, od tega približno 40 
Metalovih smo razvrstili v okviru znamčenja 

jekel v 11 novih blagovnih skupin. Pri tem 
so imena jekel sistematizirana, našim 

kupcem pa bomo zagotovili večjo jasnost pri 
prepoznavanju in izbiri jekel.

JEKEL 608 

 î OD IDEJE DO SREBRA
Inovacija Kovanje in toplotna obdelava 
izločevalno utrjevalnih nerjavnih jekel večjih 
dimenzij je inovatorjem SIJ Metala Ravne na 
državni ravni prinesla srebrno plaketo GZS, 
na regionalni pa zlato priznanje GZS.

Investicija v novo napravo VOD v lanskem letu je pripomo-
gla, da lahko SIJ Metal Ravne danes konkurira na svetov-
nem trgu tudi v zelo specialni branži nerjavnih avstenitnih, 
martenzitnih, feritnih in dupleksnih jekel. Izdelati proizvod, 
ki ga je sposoben izdelati le malokdo na svetu – gredico 
kvadrata 610 mm, je bil za nas pravi izziv. Zapletena ke-
mična sestava jekla PK346 (17-4PH) in njene kemične ter 
fizikalne lastnosti so inovatorjem na sliki zelo otežile delo 
z nepričakovanimi težavami med kovanjem in toplotno ob-
delavo tega jekla. Po optimizaciji parametrov in neštetih 
raziskavah lahko svetu s ponosom predstavimo izdelek 
prihodnosti SIJ Metala Ravne.

blaz.suler@metalravne.com
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Skupina SIJ bo 30. oktobra 2016 na trgu 
predstavila 11 novih produktnih blagovnih 
znamk. Naša jekla bodo dobila nova imena, novo 
atraktivno podobo, a to je le vrh ledene gore 
obsežnega projekta znamčenja. 

V okviru znamčenja jekel je Skupina SIJ že pripravila niz 
dogodkov, na katerih je nove znamke ter potek enoletnega 
razvoja znamk in dela sodelujočega tima predstavila ključ-
nim sodelavcem, na prodajni konferenci pa tudi kupcem 
Skupine SIJ. Prav tako smo v SIJ Metalu Ravne organizirali 
predstavitev blagovnih znamk za skoraj 100 zaposlenih.

SIJ Metalova jekla bodo od 30. oktobra poimenova-
na z naslednjimi znamkami: SIQUAL°°°, SIMOLD°°°, SI-
HARD°°°, SITHERM°°°, SIRAPID°°°, SINOXX°°°, SID-
UR°°°, SIMAXX°°° in SIPREME°°°. Vsako znamko bomo 
prepoznali po lastni privlačni barvi. Jekla so v posamično 
znamko (kar 608 smo jih razvrstili v okviru projekta) uvr-
ščena po svojih značilnostih in pripisanih lastnostih, po 
katerih želimo, da jih prepoznajo naši kupci. 

Zgodbo vsake posamične znamke smo zapisali v po-
sebno knjigo znamk (brand book). Prav tako je za lažjo 

in sodobnejšo uporabo naših blagovnih znamk v izdelavi 
mobilna aplikacija, ki bo dostopna vsakomur.

Projekt znamčenja in nove znamke bomo podrobno 
predstavili v naslednji številki revije SIJ.

ina.fedler@sij.si
sara.wagner@sij.si 

 î NOVE BLAGOVNE ZNAMKE, POZDRAVLJENE!

Mario Ivankovič, vodja marketinga na SIJ d.d.,  
na predstavitvi naših novih blagovnih znamk.

Metalovi dobitniki srebrne plakete GZS: od leve: Domen
Kosi, Vlado Perovnik, Blaž Šuler, mag. Miran Kadiš, Borut
Urnaut in mag. Alojz Rozman.
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!
irena.praznik@metalravne.com

z nami že ... september 2016

 î PROIZVODNJA V SEPTEMBRU

 î PRVIH DEVET MESECEV  
SMO USPEŠNO ZAKLJUČILI

 î Z USMERJENIMI 
AKTIVNOSTMI NAD  
PEREČE ZAOSTANKE

 î KDO BO LETOŠNJO  
JESEN PONOVNO SEDEL  
V ŠOLSKO KLOP?

Za september smo si zastavili visok cilj proizvodnje. 
Po končanih remontih v poletnih mesecih je 
proizvodnja ponovno stekla v polnem teku.

V celoti nam želenega cilja kljub temu ni uspelo doseči. 
Eden od razlogov je izpad proizvodnje predvsem v Valjar-
skem programu. Tudi v Jeklarskem programu je bilo preveč 
zastojev, tako da načrta proizvodnje kljub vsem naporom 
nismo v celoti uresničili. V Kovaškem programu nas je pre-
senetila zahtevna okvara povratnega cilindra na stiskalnici 
40MN. Pri njeni sanaciji smo bili uspešni in smo jo skupaj z 
ekipo iz Ravne Systems zelo hitro odpravili. Do konca mese-
ca nam je uspelo, da smo izpad v kovačnici nadomestili, za 
kar si pohvalo zasluži delo celotnega Kovaškega programa. 
Poleg tega, da so uresničili načrt odpreme, so zelo dobro 
obvladovali tudi vse ključne kazalnike poslovanja in so vse 
luči na njihovem semaforju svetile zeleno.

alojz.buhvald@metalravne.com

Tržne razmere na področju orodnih in specialnih 
jekel dolgega programa so letos zaostrene. Številni 
konkurenti zaradi pomanjkanja naročil delajo 
v skrajšanem delovnem času. V takih razmerah 
lahko pridobivajo naročila le prepoznano najboljša 
in konkurenčna podjetja.

V SIJ Metalu Ravne smo v prvih devetih mesecih letos 
odlili 93.342 ton jekla, kar je za dobrih sedem odstotkov 
več kot v enakem obdobju lani. Prodaja s storitvami je 
znašala 60.467 ton oziroma 5,5 odstotka več kot v prvih 
devetih mesecih lani. Kljub padanju prodajne cene nam je 
uspelo zadržati raven poslovnega izida iz preteklega leta. 
S tem smo si v vseh treh četrtletjih letošnjega leta prislužili 
četrtletno nagrado za dobro delo. Z doseženim smo lahko 
zadovoljni. A vseeno ne smemo opustiti prizadevanj. Zaradi 
pomanjkanja povpraševanja po naših izdelkih priliv novih 
naročil ni bil na želenem nivoju. Še posebno v Kovaškem 
programu sta opazna upad naročil in padanje prodajne 
cene. Posledično se nam niža skupni obseg naročil in v 
Kovaškem programu donosnost. Da bomo tudi v četrtem 
četrtletju leta lahko uspešni, moramo povečati proizvodnjo 
valjanih izdelkov, kjer imamo dovolj naročil, in zagotoviti 
naši Prodaji ustrezno podporo pri pridobivanju naročil. 
Pomembno je, da znižamo zaostanke do naših kupcev, 
izboljšamo videz naših izdelkov in uredimo naše delovno 
okolje, da bomo v njem varno in zadovoljno delali in da bodo 
kupci ob obiskih dobili dober vtis.

andrej.gradisnik@metalravne.com

Čeprav število naročil 
za kovaške proizvode 
številnim jeklarskim 
podjetjem letos drastično 
pada, je SIJ Metalu Ravne 
z veliko truda uspelo 
ohraniti enakomerno 
raven naročil. Želimo si, 
da bi leto 2016 zaključili 
solidno.

Zato začenjamo projekt znižanja zaostankov v proizvodnji, 
kar je pogoj za pridobivanje novih naročil. Projekt vključuje 
vse zaposlene, aktivneje pa 45 sodelavcev z vseh področij 
podjetja. Vrh zaostankov smo zaradi pomanjkanja jekla, kot 
posledice zaustavitve jeklarne v času investicij, dosegli 
septembra lani s 4337 ton. Naš skupni cilj je, da zaostan-
ke do konca leta 2016 zmanjšamo na 1600 ton. Posebno 
pozornost bomo posvetili 11 najdonosnejšim programom, 
kjer želimo doseči 0 ton zaostankov. V preteklosti je bilo 
v proizvodnjo vloženih več kot 150 milijonov evrov. Z no-
vembrom bomo na trg lansirali še nove blagovne znamke, 
kar pomeni za nas večjo odgovornost, saj bo kupec pri-
čakoval tudi stalno višjo kakovost in boljši videz izdelkov. 
Na naši strani je, da dobro načrtujemo, znamo predvideti 
nepričakovane situacije, poskrbimo za lep videz izdelkov 
in urejenost na delovnem mestu, predvsem pa, da med 
sabo dobro sodelujemo.

melita.jurc@metalravne.com

Želja biti uspešnejši pri delu, vedeti in znati več je 
spodbudila osem zaposlenih v SIJ Metalu Ravne 
k odločitvi za izobraževanje in študij ob delu. 
Posebno so bili veseli, da so jih pri tej ideji podprli 
v oddelkih, kjer delajo, in v vodstvu podjetja. 

To jesen bo ponovno sedlo v šolske klopi pet sodelavcev 
iz Kovaškega programa. Dejan Kotnik, Žan Račnik in Tilen 
Repnik se bodo vključili v srednješolski program metalurški 
tehnik. Na novo pridobljeno znanje jim bo koristilo pri razu-
mevanju metalurških procesov, kjer delajo. Matej Vrbanić 
bo po končanem šolanju postal strojni tehnik. Izobraževa-
nje mu pomeni osnovno možnost za napredovanje na de-
lovnem mestu in izpolnitev obljube samemu sebi. Danijel 
Praznik se je odločil za višješolski študij strojništva. Znanje 
iz računalništva in programiranja bo prenesel v službeno 
okolje. Strojništvo je pritegnilo še dva zaposlena: Gregor 
Kačič iz Jeklarskega programa bo ob delu študiral na dru-
gi, Matej Miklavc iz Razvoja in kontrole pa na prvi stopnji 
Fakultete za strojništvo. Najvišjo stopnjo – doktorski študij 
je za svoje znanstvenoraziskovalno delo izbral Blaž Šuler 
iz Razvoja in kontrole. 

Vsem želimo uspešen start in jekleno voljo do cilja. 

alenka.kotnik@metalravne.com

20 let: DAVID BOŽIČ iz Vzdrževanja | 30 let: JOŽE FERK iz Jeklarskega programa, JANEZ BORKO, JURIJ 
KRENKER, VINKO VALENTI, DARKO CEPEC in ANTON PETREJ iz Valjarskega programa, JANKO GOSTENČNIK, FRANC 
MRAK, ZDENKO VRHOVNIK in JANKO ŽNIDAR iz Kovaškega programa, FRANC ROŽIČ iz Vzdrževanja, JANKO TOMAŽ iz 
Razvoja in kontrole, EDO GOŠNAK in JOŽE KOTNIK iz Logistike | 40 let: SILVO KOŠELJNIK iz Vzdrževanja in  
DRAGO ZORMAN iz Razvoja in kontrole 

1. POSTAVITE JASNE CILJE IN 
PREMISLITE, KOGA POVABITI 

 Sestanka naj se udeležijo tisti, ki 
se jih tiče, prav tako pa mora imeti 
jasen namen. 

2. DRŽITE SE URNIKA 
 Pripravite načrt tem, ki jih boste 

obravnavali, vsaki pa namenite 
točno odmerjen čas. Bodite 
disciplinirani. Začnite in končajte 
točno.

3. MODERIRAJTE
 Postavite pravila. Ničesar ne 

uniči sestanka hitreje, kot oseba, 
ki ne spoštuje drugih in govori v 
nedogled. Soočite se z njo. Bodite 
spoštljivi, a jasni, da je njen čas 
potekel. 

4. PREPOVEJTE TEHNOLOGIJO
 Realnost je takšna, da sodelavci 

niso osredotočeni, če jim dovolite 
uporabo telefonov in tabličnih 
računalnikov. Namesto da bi vas 
poslušali in aktivno sodelovali, 
pošiljajo sporočila in se igrajo s 
tehnologijo. 

5. RAZPOŠLJITE ZAPISNIK SESTANKA 
 V njem izpostavite najpomembnej-

še sklepe, zapišite naloge, za katere 
ste se dogovorili, in navedite roke, 
do kdaj mora kakšna stvar biti 
opravljena. Tako bodo vsi natančno 
vedeli, kaj je njihova odgovornost. 

Vir: www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2014/02/05/
seven-steps-to-running-the-most-effective-meeting-

possible/#191ab7fa1054/

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

Navajamo nasvete, z upoštevanjem katerih bodo ses-
tanki resnično koristnejši in produktivnejši, zato jih je 
vredno upoštevati.

Službeni sestanki so nekaj vsakdanjega, pa 
vendar jih mnogi zaposleni jemljejo kot izgubo 
časa in se na njih sprašujejo: Kaj sploh počnem 
tukaj? Nekatere raziskave celo trdijo, da 
uslužbenci sestanek dojemajo kot največjega 
uničevalca produktivnosti. Zakaj se takšnemu 
prepričanju ne bi uprli? Obstajajo načini, 
kako voditi sestanke, da bodo ti učinkovitejši, 
zaposleni pa primerno motivirani za delo. 

 î KAKO UČINKOVITO  
VODITI SESTANKE
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usmerjeni h kupcu

STAHL KREBS 

• SPLET: www.stahl-krebs.de
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1882
• LOKACIJA: Solingen, Nemčija
• DEJAVNOST: skladiščenje nerjavnih  

jekel za proizvajalce rezil
• CILJ: ostati prepoznavni na trgu z  

odlično kakovostjo

Ko vzamete v roke jedilni pribor, ali kdaj pomislite, 
da je lahko iz našega jekla? Ko hočete uporabiti 
škarje, ali se spomnite na naše jeklo? Če je vaš 
odgovor da, imate v veliko primerih prav. Le kdo 
ne pozna podjetij WMF, Güde in Zwilling? Vse te 
družbe kupujejo jeklo pri Stahl Krebsu, v veliki 
večini je to naše, Metalovo jeklo.

Stahl Krebs je družinsko podjetje, ustanovljeno pred 
134 leti, ko se je začela širiti industrijska proizvodnja 
jedilnega pribora in rezil – kuhinjskih nožev in škarij na 
območju Solingena v Nemčiji. 

Specializirali so se za skladiščenje nerjavnih jekel. 
Na skladišču imajo zelo širok dimenzijski asortiment, 
ponujajo palice in pločevino. Svoj program dopolnjujejo 
še z orodnimi in konstrukcijskimi jekli. Njihovi glavni 
odjemalci danes so proizvajalci rezil, kirurških instru-

mentov, orodjarji in utopne kovačnice na področju av-
tomobilske industrije.

SIJ Metal Ravne s podjetjem Stahl Krebs uspešno 
sodeluje že preko 20 let. Dobavljamo jim predvsem 
martenzitna jekla (PK5, PK3, PK4EX) za izdelavo kuhinj-
skih nožev, jedilnega pribora in kirurških instrumentov. 

Za podjetje Stahl Krebs bi lahko rekli, da je dobavi-
teljem prijazno podjetje. Zgledno se držijo načela "živeti 
in pustiti živeti" in ne pritiskajo na vsakoletno zniževanje 
cen, kot je to dandanašnja vsakodnevna praksa tako ve-
likih trgovcev in navsezadnje tudi končnih porabnikov. 
Zato si želimo, da bi naše sodelovanje, tudi z nadaljnjim 
razvojem naših jekel, še okrepili.

vesna.pevec@metalravne.com
tina.tominc@metalravne.com

 î NAŠE JEKLO V ŽLICAH IN VILICAH

vlagamo in razvijamo

trendi v jeklarstvu

vrstice za varnost in zdravje

V prvih šestih mesecih leta 2016 smo poslovali 
stabilno, kljub nestabilnemu jeklarskemu trgu, ko 
po vsem svetu jeklarne zaradi pomanjkanja naročil 
zapirajo svoja vrata. Pozitivni učinki poslovanja 
so posledica nakupa Perutnine Ptuj in Sistemske 
tehnike, optimizacije proizvodnih procesov, 
zniževanja nabavnih stroškov ter usmerjenosti v 
trženje proizvodov z višjo dodano vrednostjo. 

V prvem polletju je Skupina SIJ ustvarila 413,9 milijona 
evrov prihodkov, kar je 13,5-odstotno povečanje v primerja-
vi z enakim obdobjem lani. Izboljšali smo tudi dobičkonos-
nost poslovanja (EBITDA), in sicer za 3,2 odstotne točke. 
Skupno smo ustvarili 24,6 milijona evrov čistega dobička. 

Prvih šest mesecev je spodbudnih tudi za SIJ Metal 
Ravne.

Prihodki v polletju so znašali 83.371.851 EUR, ustvarili 
pa smo 4.365.531 EUR čistega dobička. Kljub temu smo 
zaostali za gospodarskim načrtom EBITDA za 772.283 EUR 
oziroma 5,9 odstotka.

Dobiček, ki ga ustvarjamo družbe v skupini, se namenja 
pretežno za financiranje intenzivnega naložbenega cikla v 
obdobju 2015–2020, s katerim želimo ostati konkurenčni 
na trgu. V prvi polovici leta 2016 smo za investicije pora-
bili 51,5 milijona evrov in s tem uresničili kar 83 odstotkov 
načrtovanih odhodkov. 

Kljub stabilnemu poslovanju imamo še veliko pros-
tora za izboljšave. Nadaljevati moramo v smeri, ki smo 
jo zastavili, utrditi našo konkurenčnost ter ostati še nap-
rej prilagodljivi na nenehne spremembe ter nihanja na 
jeklarskem trgu. 

joze.spiljak@acroni.si

 î RAST, A NA RAČUN PRIPOJITVE PERUTNINE PTUJ IN SISTEMSKE TEHNIKE

 î ALI POZNAMO NAVODILA ZA  
OBNAŠANJE V PRIMERU POŽARA?

 î Z MODERNIZACIJO JEKLARNE  
KORAK PRED DRUGIMI 

intervencij v letu 
2016 do sedaj

intervencij zaradi 
požara v SIJ Metalu 
Ravne v letu 2015107 91 

Oktober je že tradicionalno mesec požarne varnosti. Takrat tudi v našem 
podjetju izvajamo aktivnosti preventivnega delovanja ter opozarjamo 
zaposlene na nevarnosti na tem področju. Pomembno je, da jih znamo 
preprečiti in se ustrezno zaščititi. 

Ogenj je lahko koristen sodelavec pri mnogih vsak-
danjih opravilih ter industrijskih dejavnostih (ogre-
vanje, toplotna obdelava, varjenje, taljenje ...). A še 
tako majhen ogenj – tudi cigaretni ogorek – lah-
ko zaradi malomarnosti ali nepremišljenega dela v 
trenutku zraste v neobvladljiv požar in ogrozi naša 
življenja ter premoženje. 

Za preprečitev nastanka požara lahko največ 
naredimo sami, če upoštevamo ustrezna navodila 
in priporočila. Za osvežitev spomina preglejmo zlo-
ženko Hitri vodnik SOS za zaposlene, ki so jo pre-
jeli vsi zaposleni v okviru kampanje Znamo varno, 
zmoremo zdravo. Ob nastanku požara ohranimo 
mirno kri, poskušajmo z najbližjim gasilnim apara-

tom pogasiti ogenj. Ob večjem požaru pa pokličimo gasilce – tel. 6666 in se s sodelavci 
umaknimo na varno.

Vsekakor pa je najbolje, da požar sploh ne izbruhne, zato upoštevajmo določila po-
žarnega reda podjetja in delajmo preventivno – predvsem pa VARNO. 

slavko.ferk@bvd-ravne.si

V prikazu evakuacije so gasilci 
iz goreče upravne zgradbe rešili 
opečenega sodelavca, ki mu je 
opekline oskrbela medicinska 
sestra iz BVD.

Skupina SIJ: Prihodki od prodaje (v milijonih evrov) in  
čista donosnost prihodkov od prodaje (v odstotkih)

Vir: Poročilo o poslovanju Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju 2016

Tržni trendi zahtevajo 
od nas nenehno 
prilagajanje, če hočemo 
obstati na trgu. Ob 
višji kakovosti izdelkov 
moramo biti cenejši, 
fleksibilnejši in boljši od 
hude konkurence. Poleg 
ljudi je zato potrebna 
tudi ustrezna oprema, 
ki pa jo postopoma 
dopolnjujemo in 
posodabljamo.

V jeklarni smo za leti 2015 in 2016 predvideli kar 9,6 milijona evrov za modernizacijo 
proizvodnje. Lani smo za skrajšanje časa in znižanje stroškov izdelave taline na peči UHP 
že namestili gorilce za dodaten vnos kemijske energije in zmanjšanje porabe električne 
energije. Halo jeklarne smo povezali s halo EPŽ, na novo napeljali energetske vode ter 
prestavili odvod dimnih plinov. Letos zaključujemo še tehnološki sklop – dodatna livna 
mesta, napravo za obračanje ingotov, pralnico kokil, gorilec za sušenje in ogrevanje ponovc 
ter prenosnico iz livne v pečno halo. Vsekakor bomo jeklarji znali izkoristiti sodobnejšo 
opremo in doseči zastavljene cilje.

V projektu je bilo poleg SIJ Ravne Systems angažiranih veliko zunanjih podjetij. Za 
veliko dobre volje pri usklajevanju proizvodnje z gradnjo in za sodelovanje pri delu gre 
zahvala tako jeklarjem kot vsem vzdrževalcem SIJ Metala Ravne.

stanko.petovar@metalravne.com

Obračanje prvega 35-tonskega ingota na 50-tonski 
obračalni napravi, ki so jo izdelali v SIJ Ravne Systems.
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1. 

to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Prepričani smo, da je z nami in zaradi nas vsaka blagovna 
znamka, vsak kupec in tudi vsak posameznik preprosto boljši.«

SIJ-evo povabilo za sodelovanje pri enotni vzpostavitvi naših blagovnih znamk in skupnem nastopu 
na trgu smo zato vzeli zares in se dela lotili z vso odgovornostjo. Naš tim strokovnjakov iz Razvoja 
in kontrole – Borut Urnaut, Vlado Perovnik in mag. Irena Zakrajšak se je poglobil v strukturo poi-
menovanja ter zadeve jasno in argumentirano zastavil. Komercialni del je vodil Stanko Triglav, ki 
kot izkušen maček razmere na trgu odlično pozna.

Piko na i sem na marketinškem področju dodala še Ina Rupreht Fedler, ki sem pripravila atraktivno 
predstavitev produktnih znamk za kupce na letošnji prodajni konferenci v septembru. Veseli nas, 
da so bili naši strokovno utemeljeni predlogi upoštevani in tudi sprejeti. Smo tim, ki ima svoje delo 
rad, ga ceni in spoštuje. Verjamemo v prilagodljivost, stalno prizadevanje in izpolnjevanje obljub, 
danih našim kupcem.

ina.fedler@metalravne.com, melita.jurc@metalravne.com 

Stanko Triglav, Vlado Perovnik, mag. Irena Zakrajšak, Borut Urnaut in Ina Rupreht 
Fedler smo Metalov tim, ki je soustvarjal nastanek 11 novih produktnih blagovnih 
znamk Skupine SIJ.

 î ENOLETNO TRDO TIMSKO DELO JE OBRODILO SADOVE

Nataša Fajmut, strojna oblikovalka kovin  
v Proizvodnji svetlih profilov
»Blagovne znamke so pomembne, vendar ne za vsako 
ceno in na vseh področjih. Meni so zlasti pomembne pri 
nakupu športne opreme, saj vem, da bom kakovostne 
stvari nosila dalj časa, in sem zanje pripravljena odšteti 
nekaj več. Če bo posledica novih blagovnih znamk naših 
jekel tudi več naročil, to spremembo podpiram!«

silva.sirk@metalravne.com

Silvo Košeljnik,  
strokovni sodelavec na vzdrževanju
»Včasih se izplača dati za izdelek, ki si ga želiš, nekoliko 
več na račun dobrega imena in kakovosti. Načeloma pa 
nisem pristaš izdelkov z blagovno znamko, ampak kupu-
jem izdelke, ki so po mojem okusu in cenovno dostopni.
Da bodo naše blagovne znamke jekel nosile tudi znak 
SI, pa je gotovo velik prispevek k naši prepoznavnosti.«

Mirjana Mlakar, strokovna sodelavka v Logistiki
»Blagovne znamke so gotovo zagotovilo za dobro kako-
vost, vendar je v vsakdanjem življenju pri nakupih včasih 
treba najti kompromis med kakovostjo in ceno. Nakup 
dobre znamke zato marsikdaj ni upravičen. Podobno je 
tudi v jeklarski industriji. Če imaš ob prepoznavnosti 
še dobro ceno, je to gotovo zmagovalna kombinacija.«

Adidas, BMW, Bosch so blagovne znamke, znane po vsem svetu.
 Ob njih takoj pomislimo na kakovost, dober videz in nekoliko višjo 
ceno. Kaj blagovne znamke pomenijo v jeklarstvu?

 î KOLIKO VAM V ŽIVLJENJU  
POMENIJO BLAGOVNE ZNAMKE? 

Andrej Gradišnik, glavni direktor
bojan.ursej@metalravne.com

 îMOČ BLAGOVNE ZNAMKE
Zakaj raje vozimo avtomobile evropskih blagovnih znamk kot azijskih in 
smo zanje pripravljeni tudi več plačati? Evropske, še posebno nemške 
blagovne znamke so preizkušene, so prispodoba za zanesljivost, visoko 
kakovost, zagotavljajo hiter in učinkovit servis. In da ne govorimo o nji-
hovih tovarnah, so sodobne, robotizirane in proizvodnja v njih je skrbno 
načrtovana ter nadzirana.

Zakaj bi verjeli, da je v jeklarstvu drugače? Da bi se ubranili pred nizko-
stroškovno konkurenco z vzhoda in bi kljub presežku metalurških kapacitet 
v Evropi ravno mi pridobivali naročila, bomo morali izpiliti naše blagovne 
znamke do odličnosti. Če smo že prepoznani po kakovosti na-
ših jekel in lojalnih zaposlenih, pa bomo morali izboljšati 
naše držanje obljubljenih terminov in videz naših izdel-
kov. Veliko smo vložili v sodobne metalurške agregate, 
naše delovno okolje in procesi pa so pogosto še vedno 
neurejeni. Na številnih področjih imamo vsi skupaj in 
vsak od nas možnost, da prispevamo k rasti moči naših 
blagovnih znamk. Potrebujemo naročila in v Skupini SIJ 
gremo na trg z enotnim poimenovanjem naših jekel. To 
je priložnost, da pokažemo, zakaj so naše 
blagovne znamke močnejše od drugih.

Blagovna znamka, v 
poplavi ponudnikov 
enakih izdelkov 
in storitev, kupcu 
omogoča ločiti zrnje 
od plevela.«2. 

3. ŽIVLJENJSKO VODILO
»Bodi to, kar si, ne pretiravaj in ljudje te bodo spoštovali ter imeli radi.«

PRIJATELJI IN SODELAVCI GA OPIŠEJO 
»Miren, natančen, zanesljiv in svojih izkušenj nikoli ne zadrži samo zase.«

ČAR DELA
»Moje delo je zelo pestro in raznoliko. Zahteva veliko mero strokovnosti in 
nenehnega učenja. Poleg dela v matičnem podjetju izvajam s svojo skupino 
vzdrževalna dela tudi v drugih podjetjih.«

Damjan ima rad ljudi, zato jim s 
svojimi triki rade volje popestri 
dan in prežene vsakdanje skrbi. 
Še najraje izvaja trike s kovanci 
in kartami pri mizi v neposredni 
bližini gledalcev, ki njegovim hi-
trim prstom kar ne morejo slediti. 
Damjan sicer vodi oddelek 
vzdrževanja dvigal in žerjavov 
in svoje naloge, ki so ključne-
ga pomena za podjetje, opravlja 
z vso odgovornostjo. Vodenje 
11-članske skupine pa zahteva 
tudi odlične organizacijske spo-
sobnosti. Kdo ve, mogoče pa ča-
ranje Damjanu pomaga tudi pri 
skrbi za nabavo rezervnih delov, 
preventivno vzdrževanje in po-
pravila, da se na koncu vse izide.

3 dejstva o
 î DAMJANU ŠAPKU, vodji oddelka  
Vzdrževanje dvigal in žerjavov

Ali veste, da imamo v SIJ Metalu Ravne čarodeja, takega čisto pravega? Čaranje je 
namreč že skoraj 30 let del Damjanovega življenja, ki s svojimi triki neizmerno rad 
zabava ljudi, najsibo na prireditvah, zabavah ali rojstnih dnevih. Je tudi član kluba 
Magic studia Maribor. 


