
The name  
you can trust

à Vizija
Odličnost podjetja SIJ Metal Ravne se kali skoraj štiri stoletja. V našem podjetju si podajajo roke tradicija, vrhunsko znanje in drzni cilji.
Vizija podjetja je postati eden izmed vodilnih proizvajalcev visoko zahtevnih specialnih jekel in super zlitin ter okrepiti položaj 
med najboljšimi proizvajalci orodnih jekel. Vlagali bomo v razvoj novih tehnologij, raziskave in razvoj ter v zaposlene. Na osnovi 
sinergijskih povezav in vertikalne vpetosti v sistem družb Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla bomo zagotavljali visoko kakovost 
izdelkov in storitev, odličen servis ter prepoznavno blagovno znamko.

Ključne vrednote, ki jih razvijamo:

 æ poštenost in zanesljivost,
 æ sodelovanje in komunikacija,
 æ proaktivno in aktivno sooblikovanje procesov,

 æ fleksibilnost in pripravljenost na spremembe,
 æ odgovornost, enotnost in lojalnost podjetju.

Ob tem spodbujamo skrb za okolje, družbeno odgovorno ravnanje, varno, zdravo in zanimivo delo za zaposlene,  
z možnostjo strokovnega in osebnega razvoja, ter odgovoren odnos do lastnikov.

à Vodenje
SIJ Metal Ravne se po obsegu uvršča med mini jeklarne s široko 
ponudbo zahtevnih specialnih jekel in izdelkov z visoko dodano 
vrednostjo. Zadovoljevanje nišnih tržnih potreb zahtevnih 
gospodarskih panog terja veliko fleksibilnost procesov in 
zaposlenih ter neprestan razvoj. Stalno izboljševanje procesov 
in poslovanja dosegamo v podjetju na več načinov:

 æ Uresničujemo z lastniki usklajeno vizijo in načrt 
strateškega razvoja podjetja do leta 2025.

 æ Koristimo sinergijske povezave Skupine 
SIJ – Slovenska industrija jekla in vertikalno 
vpetost v sistem družb Skupine SIJ.

 æ Nenehno izboljšujemo vodenje na podlagi 
procesnega pristopa in jasno postavljenih ciljev.

 æ Skrbimo za donosnost in rast podjetja ter pri tem 
spoštujemo zakone in predpise, ki jih narekuje država.

 æ Izvajamo obsežna investicijska vlaganja.

à Kakovost
Strateška usmeritev SIJ Metala Ravne je biti uspešno  
podjetje in razvojni dobavitelj svojim odjemalcem,  
ki imajo zagotovljeno najboljše razmerje med ceno  
in kakovostjo ter stalno tehnično podporo.  
To usmeritev uresničujemo z naslednjim ravnanjem:

 æ Z odjemalci vzpostavljamo pristne partnerske 
odnose, njihove zahteve in pričakovanja poskušamo 
v največji meri izpolnjevati in presegati.

 æ Nenehno izboljšujemo kakovost procesov  
in izdelkov.

 æ Z lastnim razvojem na področju materialov, 
tehnologij, proizvodov in storitev skrbimo za 
razvoj izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo.

 æ Izbiramo zanesl jive in kakovostne dobavitel je.
 æ Procese podpiramo s sodobno proizvodno 

tehnološko opremo in informacijsko tehnologijo.

à Družbena odgovornost  
 in varstvo okolja
Zavedamo se, da sta odgovoren odnos do družbe 
in varovanje naravnega okolja izjemnega pomena 
za zdrav in trajnosten razvoj podjetja.

 æ V podjetju se zavezujemo k upoštevanju 
zakonskih predpisov o varstvu okolja.

 æ Sistematično spremljamo in z uvajanjem najnovejših 
tehnik in tehnologij zmanjšujemo izpuste 
v okolje ter s tem seznanjamo javnost.

 æ Z ozaveščanjem zaposlenih in inovativnimi pristopi 
skrbimo za racionalno rabo energentov in vode.

 æ Sprejemamo pobude vseh zainteresiranih strani, se 
nanje odzivamo in jih upoštevamo pri vodenju podjetja.

 æ Kot družbeno odgovorno podjetje prisluhnemo 
in pomagamo lokalnemu okolju z donacijami.

à Zaposleni
Največja vrednost podjetja so zaposleni, njihovo znanje, 
izkušnje, pogum in pripravljenost ter želja biti boljši in 
uspešnejši. V SIJ Metalu Ravne stremimo k varnim, zdravim 
in ustvarjalnim delovnim razmeram, v katerih zaposleni 
razvijejo pripadnost podjetju in gradijo skupno uspešnost.

 æ Z vključevanjem varne tehnologije odpravljamo 
in zmanjšujemo tveganja na delovnih mestih.

 æ Sistematično spremljamo in zmanjšujemo 
negativne vplive na varnost in zdravje zaposlenih.

 æ Z organiziranimi družabnimi dogodki in komuniciranjem 
gradimo dobre medsebojne odnose med zaposlenimi.

 æ Razvijamo zavest, da so izobraževanje, 
usposabljanje in ozaveščanje naša 
osnovna pravica, dolžnost in odgovornost.

 æ Spodbujamo inovativnost in osebni razvoj.
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