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Trendi na jeklarskem trgu 2019
Leto sejemskih velikanov
Vsi se radi vračamo zdravi k družinam
Mladim ne »ponujamo« služb, ampak prihodnost
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Kaj pa lahko jaz storim za Skupino SIJ?
»To je vrhunsko!« »Takega užitka ob branju nisem doživela že dlje časa«. Take močno
pozitivne odzive so požele do zdaj objavljene zgodbe »Iz roda v rod«, v katerih prek
pronicljivih zapisov Jana Golje pokukamo v življenja več generacij jeklarjev posameznih
koroških in gorenjskih družin. In še boste uživali v branju. Še kar nekaj jih imamo na zalogi.
Tudi v tej številki sta dve prav posebni. Zakaj take zgodbe tako pritegnejo? Mislim, da
na plano potegnejo tisto, kar ima v življenju hitenja, potrošništva, odtujenosti in hitrih
sprememb posebno draž. Sogovorniki v zgodbah »Iz roda v rod« so prizemljeni, povezani z
bližnjimi, zadovoljni, ponosni na svoje delo in izkazujejo hvaležnost.
Prav hvaležnost je, tako se mi vse pogosteje zdi, tista lastnost, ki nam ljudem pogosto
umanjka. Radi se pritožujemo, iščemo krivce in izgovore. Zato se mi zdi prav ganljivo, ko naš
sodelavec Mumin pove Janu: »Vse smo si lahko privoščili zaradi železarne. […] Jaz še danes
hodim z zadovoljstvom in veseljem na delo. Tudi po toliko letih.« S konkretnimi besedami
je Mumin povedal, kako hvaležnost osmišlja našo preteklost, izpopolnjuje današnjost in
ustvarja priložnost jutrišnjega dne.
Naš jutrišnji jeklarski dan, vsaj tako napovedujejo analitiki, bo v letu 2019, kljub negotovosti
zaradi trgovinskih vojn in upočasnjene gospodarske rasti, prav svetel. A to za nas ni dovolj,
prizadevali si bomo, da bo sijajen. To nam bodo omogočila vsa pretekla vlaganja v tehnologijo,
večstoletne izkušnje, legirane z inovatorskimi dosežki, boljša kakovost izdelkov, sodobni
trženjski pristopi ter zavzetost in sodelovanje. Naš izziv pa je tudi nasledstvo sodelavcev, saj
so naši najbolj iskani sodelavci »redka dobrina«, in si bodo izbirali najboljše delodajalce. Glede
na vsa naša aktivna prizadevanja na tem področju ter glede na naš ugled, priložnosti za osebni
in poklicni razvoj ter zanesljivost Skupine SIJ verjamem, da to ne bi smel biti problem. Pri tem
lahko kot ambasadorji naše skupine veliko storimo tudi vsi zaposleni, ki, prepričana sem, ne
delamo tukaj zato, ker nimamo druge možnosti, temveč zato, ker se zavedamo, da imamo vse
priložnosti, da skupaj kujemo nove »izrodavrodovske« jeklene uspešnice.
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ààTRENDI NA JEKLARSKEM TRGU V LETU 2019

Aleš Falatov, vodja
marketinga Skupine SIJ, SIJ

Branimir Jablanović,
tržni analitik, SIJ
Vir: https://www.worldsteel.org,
http://www.eurofer.org/

Tržne napovedi za jeklarski trg
Preteklo leto je minilo v znamenju okrepljenega jeklarskega trga, ki se je do konca leta
uspešno upiral geopolitičnim napetostim (nejasnosti glede brexita) kot tudi trgovinskim
vojnam med ZDA in drugimi gospodarstvi. Presežek svetovne proizvodnje jekla se sicer
zmanjšuje, predvsem z zmanjševanjem proizvodnje kitajskih jeklarn, vendar pa trenutne
zmogljivosti zadoščajo za izpolnjevanje svetovnega povpraševanja po jeklu vse do leta 2035.
SVET BO V LETU 2019 POTREBOVAL
ZA 1,4 ODSTOTKA VEČ JEKLA
Svetovno jeklarsko združenje napoveduje, da se bo v letu 2019
povpraševanje po jeklu povečalo za 1,4 odstotka in bo proizvodnja jekla dosegla 1,681 milijona ton.

V letu 2019 je na globalnem jeklarskem trgu pričakovati
upočasnjevanje rasti, in sicer zaradi stopnjevanja trgovinskih
napetosti, naraščajočega inflacijskega pritiska na denarnem
trgu ter zaostritev denarne politike med ZDA in EU. V avtomobilskem sektorju in cevarstvu pričakujemo v primerjavi s
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Stopnje rasti sektorjev v EU, ki so močno povezani s porabo jekla

preteklim letom skromnejšo, a še vedno pozitivno rast porabe
jekla. Proizvodni sektor naj bi se krepil najbolj zaradi razvoja
novih strojev in nove opreme.
Na Kitajsko kot največjo proizvajalko in porabnico jekla
negativno vplivajo trgovinski spori z ZDA, ki so sicer trenutno
zamrznjeni oziroma sta se obe strani obvezali, da do sredine
leta ne bo dodajanja novih carin. Če pa se kitajska vlada odloči
uporabiti spodbujevalne ukrepe, da bi omejila morebitno
upočasnitev kitajskega gospodarstva ob poslabšanju gospodarskega okolja, se bo povpraševanje po jeklu na Kitajskem v
letu 2019 okrepilo.

PRIČAKOVANO OKREVANJE
POVPRAŠEVANJA PO JEKLU V EU
Pričakuje se, da se bo okrevanje povpraševanja po jeklu v EU
nadaljevalo. Predvsem velja to za gradbeno industrijo, medtem
ko je na avtomobilskem trgu mogoče opaziti počasnejšo rast
povpraševanja. Čeprav so gospodarski temelji gospodarstva
EU še vedno razmeroma zdravi, bo povpraševanje po jeklu v
letu 2019 pokazalo upočasnitev v primerjavi z rastjo v obdobju
2017–2018, predvsem zaradi političnih in gospodarskih negotovosti. Ponovno krepitev rasti pričakujemo v letu 2020.

KAJ NAPOVEDUJEJO ZA GOSPODARSKE
PANOGE, POMEMBNE ZA SKUPINO SIJ?
Pričakuje se, da se bo gradbena dejavnost v obdobju 2019–
2020 postopoma premaknila v zrelo fazo sedanjega poslovnega cikla, saj se povpraševanje povečuje in gospodarski zagon
EU slabi. To pomeni, da bodo zasebne in javne gradbene
naložbe izgubljale moč. Nekatere države, ki so v EU zaostajale
za splošnim gradbenim sektorjem ali so v kriznem obdobju
2008–2013 močno zmanjšale vlaganja v gradnjo, bodo še naprej kazale precej zdravo rast. Več držav EU se sooča z omejeno
zmogljivostjo in resnim pomanjkanjem delovne sile v gradbeništvu, kar omejuje potencialno rast proizvodnje.
Tudi povpraševanje po osebnih avtomobilih se bo po
nekaj letih močne rasti povpraševanja po pričakovanjih še

naprej umirjalo. Zahodnoevropski trg je še posebno blizu
zasičenosti v smislu gostote vozil, čeprav z regionalnimi
razlikami. Rast povpraševanja po gospodarskih vozilih v EU
naj bi tudi leta 2019 izgubila moč. Če bi protekcionistična
drža Trumpove administracije povzročila višje uvozne tarife
za avtomobile, bi bile najhuje prizadete Nemčija, Italija in
Združeno kraljestvo.
Industriji jeklenih cevi se napoveduje rast. Pričakuje se, da
bo učinek bazičnega leta 2017 na proizvodnjo velikih varjenih
cevi v Nemčiji leta 2019 izginil, medtem ko bi počasnejša,
vendar še vedno pozitivna rast aktivnosti v glavnih segmentih
uporabnikov na nižji stopnji za manjše varjene in brezšivne
cevi podpirala povpraševanje po jeklenih ceveh na splošno.
Obeti za velike varjene cevi pa ostajajo negotovi. Medtem ko
bodo obstoječa ozka grla v evropski plinovodni infrastrukturi
omejevala izvoz zemeljskega plina iz Rusije, širitev omrežja
ne more biti samoumevna zaradi politične občutljivosti
morebitnega povečanja odvisnosti EU od dobave ruskega
plina. Druga možnost za izpolnitev pričakovanega povečanja
povpraševanja po plinu v EU je nadaljnje povečanje uvoza
utekočinjenega zemeljskega plina.
Pričakuje se, da se bo povpraševanje EU po električnih
gospodinjskih aparatih še naprej povečevalo, vendar z manjšo
hitrostjo kot v preteklih letih. Pričakuje se, da se bo zasebna
potrošnja v letih 2019 in 2020 rahlo upočasnila v primerjavi s
povprečno 2-odstotno letno stopnjo rasti, zabeleženo v obdobju 2016–2018. Vedno bolj pa na evropskem trgu povpraševanje privlačijo pametni gospodinjski aparati. Ti so na splošno
še vedno v uvodni fazi, in potrebovali bodo nekaj časa, da
bodo iz nišne prešli v običajno uporabo.

TRUMPOVI UKREPI NISO BISTVENO
VPLIVALI NA PRODAJO SKUPINE SIJ V ZDA
V ZDA smo v zadnjih 15 letih vložili veliko truda za uspešno
umestitev na trgu. Protekcionistični ukrepi so bili dolgo
napovedani, uvedeni pa junija lani. Za jekla, za katera naj bi
SIJ plačeval 25-odstotne carine, smo takoj po uveljavitvi carin
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začeli vlagati prošnje za izvzetje. Nekatere druge aktivnosti
so seveda tekle že pred tem. Doslej smo bili pri odobritvi
prošenj precej uspešni, kar smo tudi pričakovali glede na našo
nišno usmeritev na trgu. Letos bomo te aktivnosti nadaljevali.
Naročila na tem trgu se niso občutneje zmanjšala, hkrati pa so
se v drugi polovici leta dvignile cene v ZDA in tudi dolar se je v
primerjavi z evrom okrepil, kar je še dodatno omililo negativne
učinke carin na Skupino SIJ.

TUDI EU JE ZAŠČITILA SVOJ TRG.
KAJ TO POMENI ZA SKUPINO SIJ?
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. Provizorični protekcionistični ukrepi
so bili sprejeti že julija 2018, sedaj pa so nabor izdelkov še

nekoliko razširili. Zaščitni ukrepi predvidevajo kvoto, izraženo
v tonah, ko pa se ta preseže, nastopi 25-odstotna carina, in so
v veljavi do leta 2021. Višina kvote pa je dodeljena na osnovi
povprečne višine realiziranega uvoza v EU v obdobju 2015–
2017, ko je bil uvoz v EU dokaj visok (v letu 2018 je dosegel
okoli 12 odstotkov celotne ocenjene porabe). Velja omeniti, da
bo Evropska komisija, če se bo uvoz proizvodov, ki so predmet
carinskih omejitev, navkljub omejitvam še naprej povečeval,
že med triletnim obdobjem veljavnosti naknadno prilagodila
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 v EU. V letu 2019 predvsem pričakujemo
visoko rast porabe jekla v segmentih gradbeništva, strojegradnje, prehrambnega sektorja in ekologije.

Skupina SIJ je v letu 2017 v ZDA ustvarila 67,8 milijona evrov
oziroma 9-odstotni delež prihodkov od prodaje. Poslovne
rezultate za leto 2018 bo Skupina SIJ skladno s svojo poslovno
prakso objavila v pomladanskih mesecih. Rezultate in intenzivne
prodajne aktivnosti z uvedbo novih trženjskih kanalov in
pristopov Skupine SIJ bomo predstavili v prihodnji številki.
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ààOBVEŠČAMO

mag. Sara Wagner,
Vodja korporativnega
komuniciranja, SIJ

Perutnina Ptuj ima
novega strateškega
lastnika iz panoge
Ukrajinska Skupina MHP, ena vodilnih
družb v mednarodni kmetijski in
živilskopredelovalni industriji, je
21. februarja pridobila nekaj več kot
90-odstotni delež v družbi Perutnina Ptuj.
To pomeni, da Perutnina Ptuj ni več del
Skupine SIJ.
V letu 2018 smo v Skupini SIJ skladno s poslovnimi načrti
veliko pozornosti namenili iskanju dolgoročnega strateškega
partnerja Perutnine Ptuj. Skupina SIJ je od vstopa v to največjo
živilskopredelovalno družbo v Sloveniji leta 2015 zagotavljala
lastniško in finančno stabilnost, dobre poslovne prakse v
vodenju, predvsem pa uspešno poslovanje. Skupina SIJ zaradi
obsežnih desetletnih vlaganj v primarno, metalurško dejavnost
sicer res ni imela zadostnega potenciala za hkratne naložbe v
prehrambni dejavnosti. Naš cilj je bil tako poiskati partnerja iz
panoge, ki bo z naložbami omogočil razvoj in dal zagon Skupini
Perutnina Ptuj po obstoječem poslovnem modelu in s trajnostnim načinom delovanja, s katerima bo še naprej skrbel za
zaposlene, rejce, lokalno skupnost in druge deležnike.
Ob pridobitvi večinskega deleža Skupine MHP je Andrey
Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ, povedal: »Veseli
smo, da bo ob uspešnem zaključku postopka prodaje Perutnina Ptuj dobila strateškega lastnika iz panoge, MHP, eno
vodilnih mednarodnih skupin živilskopredelovalne industrije.
Hkrati smo ponosni, da smo novemu lastniku predali družbo,
ki je v dobri kondiciji, in se veselimo njenega nadaljnjega
razvoja.«
Nadzorni svet Perutnine Ptuj v novi sestavi je že imenoval
novo upravo. S tem je dosedanjemu predsedniku uprave
Perutnine Ptuj Tiborju Šimonki in članu uprave Viacheslavu
Korchaginu prenehal mandat v Perutnini Ptuj. Oba nadaljujeta mandat člana uprave v Skupini SIJ.
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ààPOVEZUJEMO SE IN INOVIRAMO

Dr. Mitja Koležnik,
raziskovalni inženir,
SIJ Metal Ravne

Dr. Grega Klančnik,
glavni razvojni
inženir za ogljična jekla,
SIJ Acroni

ČMRLJ je vzletel
Neprestani razvoj in raziskave na področju materialov in tehnologij so ključnega
pomena za uspešnost podjetja. V letu 2018 smo se uspešno prijavili na javni razpis
»Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)« in pridobili
sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropskega
sklada za regionalni razvoj, in sicer za izvajanje projekta Doseganje čistosti in
lastnosti z mikrolegiranjem jekel (ČMRLJ).

Projekt se je začel izvajati januarja
2019 in bo trajal dve leti in pol. Kot
partnerji pri projektu sodelujemo SIJ Metal Ravne, Štore Steel,
Razvojni center Jesenice (RCJ)
ter Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije. Osnovni koncept
projekta ČMRLJ je identificirati
primerne mikrolegirne elemente
ter raziskati njihov vpliv na končne
lastnosti obstoječih in novih jekel.
Projekt je razdeljen na dve fazi,
in sicer industrijsko raziskavo ter
eksperimentalen razvoj. Obe fazi
pa vsebujeta posamezne delovne
pakete.

• raziskava vpliva mikrolegirnih
elementov na toplotno obdelavo,
• raziskava industrijskih pogojev za
potrditev primernosti
mikrolegiranja v proizvodnji,
• raziskava vpliva mikrolegirnih
elementov na nekovinske vključke,
mikrostrukturo ter druge lastnosti
pri testni šarži.

V okviru RCJ se bo v sklopu projekta ČMRLJ začel tudi razvoj novih
zahtevnih jekel skupine SIMAXX, in
Projekt ČMRLJ je osredotočen na doseganje
sicer jekla SIMAXX 1100. Izsledke
čistosti in lastnosti z mikrolegiranjem jekel.
raziskav bomo upoštevali tudi pri obstoječih sorodnih jeklih HSLA, kar je
v skladu z letošnjim fokusom razvoja
družbe SIJ Acroni. Poleg nerjavnega
Ključni operativni cilji projekta so:
in elektro programa družbe SIJ Acroni je skupina visoko trdno• identifikacija potencialno uporabnih mikrolegirnih
stnih jekel HSLA (tako imenovana jekla iz 54. grupe) eden od
elementov,
treh ključnih stebrov proizvodnje.
• interakcije mikrolegirnih elementov v jekleni talini,
Sodelovanje z drugimi industrijskimi partnerji in raziskoval• identifikacija nastalih nekovinskih vključkov in ocena
nimi institucijami bo med potekom projekta ČMRLJ prineslo
čistosti,
različne poglede na podobno problematiko. To nam bo omo• raziskava vpliva dodatkov legirnih elementov na čistost
gočilo celovit pristop za optimalno izvedbo raziskav in s tem
in tip nastalih vključkov ter na mikrostrukturo,
doseganje želenih rezultatov ter uspešno izvedbo projekta.
• smernice obdelave taline ter postopkov mikrolegiranja,
• raziskava vpliva mikrolegirnih elementov na vroče preoblikovanje,
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To smo mi, sodelavci
Acronijeve interne reciklaže

Irena Kolenc
Janović, specialistka
za korporativno
komuniciranje,
SIJ Acroni

Saša Jošt, strokovna
sodelavka prevajalka,
SIJ Acroni
Foto: Borut Žigon

V preteklem letu je družba SIJ Acroni prevzela dejavnost predelave žlindre in
opremo družbe Harsco Minerali, s čimer smo pomembno utrdili delovanje
Skupine SIJ po načelu krožnega gospodarstva. Pri tem so se nam pridružili tudi
sodelavci z bogatim znanjem o recikliranju surovin in iskanju trajnostnih rešitev.
Vabljeni, da spoznate proces predelave žlindre in sodelavce interne reciklaže.
Ekipa Interne reciklaže združuje 17 sodelavcev, ki so med seboj dobro usklajeni
in tesno povezani. Majhen kolektiv jim
omogoča, da se ob vprašanjih in težavah
hitro in učinkovito odzovejo. V sedmih letih delovanja so občutno znižali
kupe žlindre, ki so se nekoč raztezali za
železniško progo med Vročo valjarno in
Jeklarno. Ne samo, da lahko SIJ Acroni
predelano žlindro ponovno delno uporabi kot vhodno surovino, delno pa proda
na trgu – delavci uspešno razbremenjujejo okolje in si malo po malo odpirajo
tudi čudovit pogled na Stol in Savo.
Pri izdelavi jekel v elektroobločni peči
neizogibno nastaja žlindra. To najlaže
ponazorimo s primerom kuhanja turške
kave, kjer je v džezvi na koncu kuhanja
na vrhu pena. Peno z nagibanjem in odlivanjem preko roba odstranimo iz džezve,
pri tem pa odteče tudi nekaj kave. V
našem primeru je pena na kavi žlindra,
kava pa jeklo.
Proces reciklaže žlindre se začne z
odvozom izpod peči v vročem stanju.
Žlindro pri tem v grobem ločujemo na
belo in črno. Obe vrsti z vodno prho
nekaj dni ohlajamo v stabilizacijskih boksih. Nato izločimo večje kovinske kose
(na dvorišču bolj poznani pod nazivom
prstani, svinje itd.), ki jih po sortiranju
lahko ponovno uporabimo kot talilni
vložek.

Stabilizacijski boksi, ohlajanje z vodo

Del ekipe SIJ Acronijeve interne reciklaže
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Preostanek bele žlindre gre v predelovalnico,
kjer s postopki drobljenja, sejanja ter izločanja s
specifično težo in magneti izločimo 99 odstotkov
kovine oziroma kovinskega granulata. Preostanek,
tj. mineralni proizvod, je uspešno prestal
certificiranje za uporabo v gradbeništvu.

2.

Daniel Spasevski,
voznik težke gradbene
mehanizacije
Daniel skrbi za dnevne premike surovin do proizvodnje
in nazaj. Njegovo vozilo je
med večjimi in močnejšimi
na dvorišču SIJ Acronija, saj
tehta približno 40 ton in ima
260 konjev. Dnevno preloži
približno od 300 do 500 ton
materiala. Skupaj z drugimi
operaterji težke gradbene
mehanizacije je v sedmih
letih preložil dva milijona ton
materiala.

Nino Jelenc, operater
predelave bele žlindre
Nino skrbi za nemoten potek
predelave. Skupaj s pomočnikom dnevno naredita
10 obhodov, po potrebi
korigirata snovne črpalke in
odpravita manjše napake.
Pri delu jima je v pomoč
ekran, na katerem imata
pregled nad vsemi glavnimi
sestavi predelovalne linije. V
prostem času je Nino tudi aktivni prostovoljni gasilec – pomagal je pri poplavah v Srbiji leta 2014.

5.

V duhu krožnega gospodarstva kovinski
granulat ponovno uporabimo, zato v
laboratoriju redno analizirajo vsebnosti
Ni, Cr in Fe v kovinskem granulatu ter
doseženo čistost kovine. Analiza je
pomembna za ponovno uporabo granulata
v elektroobločni peči in pravilno pripravo
recepture talilnega vložka.

Dušan Setnikar, laborant
Dušan spremlja proizvodnjo in na podlagi meritev
korigira proizvodne
parametre: dodaja vodo,
povečuje oziroma zmanjšuje količino vstopnega
materiala, pripravlja vzorce itd. Aktivno sodeluje z
jeklarskim laboratorijem
pri jemanju in dostavi
vzorcev žlindre in
kovinskega granulata. Delo v laboratoriju mu je pisano
na kožo, saj je po naravi redoljuben.

V dobrih petih letih predelave smo z območja
SIJ Acronija predelali približno milijon
ton žlindre in tudi odstranili milijon ton
mineralnega proizvoda po predelavi.

6.

Celoten proces in ekipo pa seveda
skrbno vodimo v skladu s standardi.

Andrej Begelj, vodja obrata
Andrejeva glavna naloga na
začetku delovanja v nekdanji
družbi Harsco Minerali je
bilo posredovanje med
lokalno skupnostjo, Alpe
Adrio Green, SIJ Acronijem
in Harscom. Priskrbel je
okoljevarstveno dovoljenje,
ki je omogočilo začetek
poslovanja in je nekdanjo
družbo Harsco Minerali kot
prvo v Sloveniji uvrstilo na zeleno listo Alpe Adria Green.
Sledila je postavitev obrata za predelavo žlindre in iskanje
kadrov za gladko utečeno ekipo, ki jo vodi še danes. V SIJ
Acroniju pa je pravkar dobil še novo vlogo: pridružil se je
ekipi za optimizacijo jeklarskih surovin.
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Preostanek črne žlindre gre na drobilnico
in separacijo, kjer se proizvajajo
drobljenci za asfalte.
Huska Zukić, vodja predelave
črne žlindre, in Ciril Mihelič,
operater predelave črne žlindre
Huska in Ciril skrbita za nemoteno
predelavo črne žlindre od marca
do decembra, ko temperature to
omogočajo – ko temperatura pade
pod 0 °C, trakovi zmrzujejo, kar onemogoča delo. V zimskem času zato
temeljito pregledata postrojenje,
zamenjata valjčke, obloge drobilcev,
opravita manjša varilska dela in
poskrbita, da je vse pripravljeno za
pomladni zagon.
Cirilu je delo na domači kmetiji
prineslo mnogo izkušenj pri manjših
popravilih vsega, kar mu pride pod
roke.
Huska pa sodelavce nasmeji z izrazitim smislom za humor in je vedno
pripravljen nesebično pomagati.

Izločimo
99 % kovine

V zadnjih petih letih smo predelali in
posredovali na trg približno 250 tisoč ton.

Peter Kern, koordinator
razvoja izdelkov
Peter je poskrbel, da so bili
novi proizvodi, ki jih še ni
bilo na slovenskem tržišču,
ustrezno certificirani in dani
v uporabo. Njegova naloga
je tudi prodaja drobljencev
za asfalte gradbenim in
asfalterskim podjetjem, s
čimer skrbi, da Gorenjci
hitro in nemoteno brzijo
naokoli. Na skoraj celotni trasi gorenjske avtoceste je
namreč vrhnja plast asfalta iz predelane jeklarske žlindre.

1.
1.000.000 t/5 let

6.

2.

ACRONIJEVA
INTERNA
RECIKLAŽA

3.

5.
Ni, Cr in Fe

4.

250.000 t/
5 let
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Bela žlindra – mineralni proizvod

Črna žlindra – kovinski granulat

O predelavi žlindre

Bela žlindra – kovinski granulat

Črna žlindra, ki nastaja kot stranski proizvod pri proizvodnji nelegiranih jekel v elektroobločnih pečeh, se po predelavi uporablja kot agregat za zmesi za asfalt in druge inženirske rešitve. Mineralni proizvod iz predelave bele žlindre se uporablja za gradnjo vseh
vrst inženirskih nasipov, sanacijo odlagališč ipd., iz bele žlindre pa je mogoče pridobivati
tudi mineralno volno, ki se uporablja za toplotno, zvočno in požarno izolacijo. SIJ Acroni
žlindro predeluje v skladu z najvišjimi okoljevarstvenimi standardi skladno z zakonodajo
in Direktivo o industrijskih emisijah (IED). Obe predelavi se izvajata samo z mehanskim
drobljenjem, izpiranjem oziroma sejanjem brez kemične obdelave.
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Kirill Kuznetsov, vodja razvoja,
SIJ Elektrode Jesenice

Učinkovitejše in cenejše
čiščenje z manj krtačami

Foto: arhiv SIJ Elektrod Jesenice

V družbi SIJ Elektrode Jesenice smo se lani odločili poiskati cenejšo
varianto čiščenja valjane žice. Odločitev se nam je že obrestovala – z
naložbo in uporabo stroja nam je uspelo znižati stroške za krtače za
čiščenje za skoraj petino.

Stroj Ecoclean

Pri proizvodnji varilne žice visoke kakovosti je treba toplo valjano žico pred vlečenjem očistiti. S površine je treba odstraniti
železove okside, tako imenovano škajo, v čim večjem obsegu.
Ostanki škaje namreč motijo proces, povečujejo specifične
porabe pomožnih materialov, stroške ekologije in poslabšajo
kakovost končnih proizvodov. Ostajajo pod površino bakrene
prevleke in motijo oblok pri procesu varjenja.

Prej zastoji zaradi pogoste menjave krtač
Prvotno je bila površina žice pred vstopom v prvo vlečno linijo
krtačena. To tehnologijo smo vpeljali leta 2007 skupaj z naložbo v nove proizvodne stroje. Od takrat se tehnologija čiščenja
ni spremenila. Učinek čiščenja površine je bil zelo odvisen od
strukture škaje. Občasno je bilo žico zelo težko očistiti. Da bi

dosegli lepo površino, smo krtače pogosteje menjavali, in strošek je naraščal. Zaradi pogoste menjave krtač so se povečali
tudi zastoji, s tem pa se je hkrati zmanjšala produktivnost.
Ob nenehnem razmišljanju o zmanjševanju stroškov
procesa smo se lani odločili poiskati cenejšo varianto čiščenja valjane žice. Po analizi trga in primernosti strojev za našo
tehnologijo smo se odločili za stroj Ecoclean podjetja Tecnovo. Pred dokončno odločitvijo za investicijski projekt smo
pretehtali tudi druge načine, ki jih uporablja naša konkurenca,
denimo stroj na brusni papir Sandblasting machine, luženje in
mehansko čiščenje. Po temeljitem premisleku in analizi smo
ugotovili, da je stroj Ecoclean za nas najprimernejši.
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Zdaj nižji stroški in višja kakovost proizvodnje
Pri pogajanjih s proizvajalcem opreme smo se dogovorili za
brezplačno enomesečno testiranje. Z analizo učinkovitosti
čiščenja, stroškov potrošnih materialov in odlično kakovostjo
končnega proizvoda smo potrdili učinkovitost in se odločili za
nakup. Rezultati testiranja so predstavljeni v grafu.
Rezultati testiranj potrjujejo pozitivne finančne in tehnološke učinke naložbe.
Z naložbo in uporabo stroja nam je uspelo znižati mesečne
stroške potrošnega materiala (krtač za čiščenje) s 6.000 na
1.250 evrov na mesec. S tem se je strošek čiščenja znižal z
deset na dva EUR/t proizvoda.

Sept. 18

Okt. 18

Nov. 18

0,0 t

Cena čiščenja EUR/t, stroj Ecoclean

Po natančnem spremljanju kakovosti končnih proizvodov
v daljšem časovnem obdobju tudi lahko potrdimo kakovostno čiščenje površine. Tehnologija čiščenja novega stroja je
učinkovita in veliko manj abrazivna. Prejšnji način je povzročal
globoke mehanske poškodbe na površini, na kateri so se vse
do končnega vleka obdržala vlečna sredstva, ki so motila stabilnost obloka med varjenjem. Zdaj pa nastala gladka površina
zagotavlja enakomeren nanos bakra, zato prehod žice skozi
cevni paket varilnega aparata teče brez zatikanja in luščenja
bakra.

Primerjava površine po čiščenju

Ecoclean, po ISO8501 B Sa2

Krtačni stroj, po ISO8501 B Sa2
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Samo Gerkšič, vodja PC TO,
SIJ Ravne Systems
Foto: Samo Gerkšič,
SIJ Ravne Systems

Peči v TOD regulira
nov, sodoben sistem

Konec decembra, ko smo čez praznike v toplotni obdelavi v hali D (TOD) v SIJ Ravne
Systems ugasnili peči, se je začelo posodabljanje sistema za vodenje peči in tehnoloških
kartonov. Za to nalogo je bilo izbrano lokalno podjetje Viptronik. Dela so bila v grobem
končana prvi delovni dan novega leta, ko je proizvodnja ponovno stekla, projekt pa smo
v celoti zaključili v drugi polovici januarja.

Stara omara s Shimadenovimi regulatorji

Novi omari s Siemensovimi krmilniki

Dela pri posodobitvi sistema za vodenje peči in tehnoloških
kartonov so zajemala odklop peči, odstranitev starih in namestitev novih omar, priklop peči, testiranje in zagon. Novi sistem
regulacije temelji na treh Siemensovih krmilnikih S7-1500 za
vseh 21 peči, ki jih je bilo treba seveda tudi sprogramirati. Z
razvojem sistema, ki je prilagojen proizvodnemu procesu v
TOD, smo se začeli ukvarjati oktobra lani. Danes pa se lahko
pohvalimo, da smo uspešno zaključili projekt, s katerim v TOD
peči in tehnološke kartone vodimo z enim sistemom.
V sklopu posodobitve regulacije smo prenovili tudi kontrolno sobo, ki je bila nazadnje olepšana pred – reci in piši – kar
tridesetimi leti.

Razlogov za menjavo sistema je bilo več:
• Obstoječa regulacija je bila stara 30 let in je temeljila
na šestdesetih Shimadenovih regulatorjih, ki jih ne
izdelujejo več, zanje pa prav tako ni mogoče več dobiti
rezervnih delov.
• Sistem za vodenje tehnoloških kartonov je deloval na
informacijskem sistemu Windows 95 in je bil ločen od
regulacije peči; v zadnjem času delovanje ni bilo več
stabilno.
• V oba obstoječa sistema je bilo vključenih samo 18 globinskih peči in ne vseh 21, ki jih uporabljamo.
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Andrej Košir, vodja prodaje,
SIJ SUZ
Foto: arhiv družbe Domel

Kje »konča« palično jeklo
iz proizvodnje SIJ SUZ
Brez paličnega jekla družbe SIJ SUZ bi bilo naše življenje zelo drugačno.
Obstaja velika verjetnost, da ne bi mogli narediti česa tako samoumevnega,
kot je zagnati avtomobil ali posesati stanovanje. Naše palično jeklo igra
pomembno vlogo celo pri operacijah … in še marsikje drugje.

Motorji za sesalnike,
ki jih izdeluje Domel …

Za družbo SIJ SUZ je največji in najpomembnejši domači trg, na
katerem ustvarimo kar 80 odstotkov prihodkov od prodaje.
Med našimi kupci najdemo veliko zelo uspešnih izvoznih podjetij, zato bo mogoče koga presenetilo, v katerih vse izdelkih so
vgrajene komponente iz naše proizvodnje.
Strategija družbe SIJ SUZ je postati nišni proizvajalec
paličnega jekla. To pomeni, da poizkušamo biti fleksibilnejši
od konkurence v smislu naročanja minimalnih količin, krajših
dobavnih rokov in proizvodnje palic s karakteristikami, ki so
višje od zahtevanih EN-standardov. Začrtani strategiji sledimo
tudi pri naložbah, zato smo v zadnjih letih vlagali v zmogljivosti,
ki nam zdaj omogočajo proizvodnjo izdelkov z višjo dodano
vrednostjo.

Povečujemo prodajo brušenega jekla
Količinsko smo prodajo med letoma 2010 in 2018 povečali za
37 odstotkov, v tem času pa smo zelo spremenili tudi strukturo
prodanih izdelkov. Delež brušenega jekla smo s 14 odstotkov

v letu 2010 do leta 2018 povečali na 31 odstotkov. Takšna
struktura proizvodnje in prodaje nam v veliki meri omogoča
doseganje postavljenih ciljev.
V celotni strukturi prodajne količine ogljična jekla obsegajo
54 odstotkov, sledijo avtomatna jekla z 32 odstotki, legirana
jekla z devetimi odstotki in nerjavna jekla s petimi odstotki celotne količine. V prihodnje bomo posebno pozornost namenili
povečanju prodaje nerjavnih jekel, saj pri teh dosegamo višjo
dodano vrednost.

Najbolj povezani z avtomobilsko industrijo
Glede na tip kupcev smo v največji meri prisotni v avtomobilski
industriji s 60 odstotki, sledita elektroindustrija s 25 odstotki
in gradbeništvo s petimi odstotki. Okoli 10 odstotkov izdelkov
pa prodamo v druge sektorje. V prihodnje bomo sile usmerili
v višanje deleža prodaje zunaj avtomobilske industrije, saj ta
zaradi svoje izrazite cikličnosti v določeni meri lahko pomeni
velika tveganja.
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… in še gredi, ki jih prav tako izdeluje Domel – vse iz jekla družbe SIJ SUZ.

Naš največji kupec je družba Mahle Electric Drives Slovenija
(del Mahle Group GmbH – enega večjih dobaviteljev v avtomobilski industriji), dobavljamo ji preko 20 različnih proizvodov. V
procesu proizvodnje naše palice predelajo v gredi za motorje,
jedra za zaganjalnike in gredi za alternatorje. Glavni kupci
podjetja Mahle so Deutz, Perkins in John Deere.
Domel je največji neodvisni proizvajalec motorjev za
sesalnike v EU. Gredi za te motorje so večinoma narejene iz
našega jekla. Končni kupci teh motorjev so Electrolux, Philips
in Karcher.
Domelu dobavljamo tudi jeklo za avtomobilsko industrijo, na tem segmentu proizvajajo enosmerne in elektronsko
komutirane motorje ter koračne motorje. Kupci teh motorjev
so Magna, Hella in Continental.
Družbi Podkrižnik dobavljamo nerjavna, ogljična, avtomatna in legirana jekla. Naše jeklo se pri Podkrižniku uporablja
predvsem za izdelavo različnih tipov gredi. Po obliki se delijo
na gladke in stopničaste gredi ter gredi z ozobljenjem. Glavni
kupci so BSH, Bosch in Makita.

Prevladujejo končni kupci
Naš največji tuji kupec je LINAK AS iz Danske. Je proizvajalec
visokotehnoloških električnih naprav za medicino (bolnišnična
oskrba). Iz našega jekla je vijačno vreteno za pogon, to pa je
del sistema, ki omogoča pomik operacijskih miz in postelj v
bolnišnicah. LINAK AS je prisoten tudi v segmentih energetike,
kmetijstva in industrijske avtomatizacije.
Več kot 95 odstotkov celotne prodaje obsega prodaja končnim kupcem. Ta podatek pomeni, da uspešno sledimo začrtani
strategiji. Izjemno pomembno pri prodaji končnim kupcem je,
da zagotavljamo dobave v skladu s tehničnimi predpisi kupcev
in v dogovorjenem času in da imamo skozi celoten proces
vpeljane standarde kakovosti. V preteklih letih nam je dobro
uspevalo slediti vedno višjim zahtevam, zato z optimizmom
gledamo v prihodnost.

Za družbo SIJ SUZ je največji in najpomembnejši domači trg, na katerem prodamo kar
80 odstotkov izdelkov, med našimi kupci pa je veliko uspešnih izvoznih podjetij.
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OMC 2019

EUROSTAMPI

BAUMA
MUNICH

27.–29. MAREC

28.–30. MAREC

8.–14. APRIL

Griffon & Romano

Sidertoce

SIJ Acroni, SIJ Elektrode Jesenice

RAVENNA, ITALIJA

Na sejmu OMC se predstavljajo podjetja z izdelki in
storitvami za energetiko ter industrijo nafte in plina.
Med razstavljavci bo tudi naša italijanska hčerinska
družba Griffon & Romano.

4

Leto sejemskih
velikanov

FORMA
TOOL

MUNICH, NEMČIJA

PARMA, ITALIJA

Marca se bo družba Sidertoce predstavila na sejmu
Eurostampi, ki je mednarodni sejem za stroje, stiskalnice ter orodja za brizganje plastike.

Bauma je sejem, namenjen predvsem gradbeni mehanizaciji. Je eden največjih sejmov nasploh, saj ponavadi
pritegne več kot 500.000 obiskovalcev, ki si bodo lahko
ogledali ponudbo preko 3.000 razstavljavcev na površini, večji od pol milijona kvadratnih metrov. Na sejmu se
bosta predstavila SIJ Acroni in SIJ Elektrode Jesenice.

6

5

MADE IN
STEEL MILANO

MOULDING
EXPO

9.–12. APRIL

14.–16. MAJ

21.–24. MAJ

Oro Met, RSC, SILABS

SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne,
Sidertoce, Griffon & Romano

SIJ Metal Ravne

MILANO, ITALIJA

CEL JE, SLOVENIJA

Forma Tool je slovenski mednarodni industrijski sejem
orodjarstva in strojegradnje, na njem se bodo predstavila naša podjetja Oro Met, RSC in SILABS.

7

Na enem večjih sejmov v evropskem prostoru za
predstavitev proizvajalcev in ponudnikov jeklarske
industrije se pričakuje preko 15.000 obiskovalcev.
Marsikateri izmed njih bo zagotovo obiskal tudi stojnico,
na kateri se bodo predstavile naše družbe SIJ Acroni,
SIJ Metal Ravne, Sidertoce in Griffon & Romano.

8

CWIEME

SAJAM
TEHNIKE
BEOGRAD

STUT TGART, NEMČIJA

Mednarodni sejem orodjarstva je namenjen vsem
podjetjem, ki so širše vključena v orodjarsko industrijo.
Na sejmu Moulding Expo se bo predstavila družba
SIJ Metal Ravne.

9

LIGNA

21.–23. MAJ

21.–24. MAJ

27.–31. MAJ

SIJ Acroni

SILABS

SIJ Ravne Systems

BERLIN, NEMČIJA

Sejem Cwieme je vodilni dogodek za tehnologije
elektromotorjev in transformatorjev. Na sejmu se bo
predstavil SIJ Acroni.

BEOGRAD, SRBIJA

Sajam tehnike Beograde je že stalnica za SILABS.
Gre za enega pomembnejših tehnoloških sejmov za
jugovzhodni del Evrope.

HANNOVER, NEMČIJA

Ligna je vodilni mednarodni strokovni sejem strojev in
opreme za gozdarsko in lesnopredelovalno industrijo
in bo letos eden pomembnejših sejmov za SIJ Ravne
Systems.

S I J 1 | 2018
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Alenka Bizilj
Kavrečič,
specialistka
za digitalni
marketing, SIJ

ààMARKETINŠKI MOTOR

Leto 2019 nam prinaša nastope na prenekaterem sejmu, med drugimi nas čakajo
tudi predstavitve na sejemskih velikanih, kot so Bauma, Made in Steel ter Stainless
Steel World. Še posebno pestro sejemsko dogajanje pa bo letos za družbo SIJ Acroni, ki se bo izmed vseh naših družb predstavila na največ sejmih.
Kje vse se bodo naše družbe predstavile, pa si oglejte v infografiki.
11

10

FORUM IRT

12

ALUMINIUM
CHINA

MINING
KATOWICE

4.–5. JUNIJ

10.–12. JULIJ

10.–13. SEPTEMBER

SILABS

SIJ Ravne Systems

SIJ Acroni, SIJ Elektrode Jesenice

ŠANGHAJ, KITAJSKA

PORTOROŽ, SLOVENIJA

Forum IRT je namenjen predstavitvi dosežkov in
novosti iz industrije, inovacij in inovativnih rešitev iz
industrije in za industrijo, primerov prenosa znanja in
izkušenj iz industrije v industrijo. Na forumu nas bodo
zastopali laboratoriji SILABS.

13

POSVET
LIVARJEV

Gre za največji azijski sejem, ki pokriva področje
industrije aluminija in ga vsako leto obišče preko
20.000 obiskovalcev. Družba SIJ Ravne Systems se bo
predstavila s programom valjev.

14

KATOVICE, POL JSKA

Sejem Mining Katowice je namenjen proizvajalcem
rudniške opreme, ki je na Poljskem dobro razvita, za
SIJ Acroni pa je poljsko tržišče zanimivo predvsem za
trženje blagovnih znamk SIDUR in SIMAXX. SIJ Acroniju se bodo pridružile tudi SIJ Elektrode Jesenice.

15

COILTECH

BLECHEXPO

18.–20. SEPTEMBER

25.–26. SEPTEMBER

5.–8. NOVEMBER

SIJ Ravne Systems - SILABS

SIJ Acroni

SIJ Ravne Systems

PORTOROŽ, SLOVENIJA

Družba SIJ Ravne Systems se bo z laboratoriji SILABS
predstavila tudi na posvetu livarjev, namenjenim vsem,
ki so vključeni v livarsko industrijo.

16

STAINLESS
STEEL WORLD
MAASTRICHT
14.–16 SEPTEMBER

MAASTRICHT, NIZOZEMSKA

SIJ Acroni, Griffon & Romano,
Niro Wenden

Stainless Steel World 2017 je največji sejem na
področju nerjavnega jekla in polizdelkov iz nerjavnega
jekla ter cevi in eden paradnih sejmov za SIJ Acroni, ki
se mu pridružita še naši distribucijski podjetji Griffon &
Romano in Niro Wenden.

PORDENONE, ITALIJA

Na Coiltechu se predstavljajo tehnologije in materiali za
proizvodnjo elektromotorjev, ki so v zadnjih letih zaradi
vsesplošne elektrifikacije v porastu. Na sejmu se bo
predstavil SIJ Acroni.

STUT TGART, NEMČIJA

Mednarodni sejem Blech-Expo je mednarodni sejem za
obdelavo pločevine, na katerem se bo predstavila naša
družba SIJ Ravne Systems.
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ààVZDRŽUJEMO

Vse bo potekalo
kot namazano

Borut Novšak, direktor
vzdrževanja, SIJ Acroni
Foto: arhiv SIJ Acronija
in Borut Žigon

Konec leta so v obratih SIJ Acronija potekali remonti, s katerimi smo
si zagotovili varno in tekoče delo v prihodnje. Pohvala gre prav vsem
sodelavcem, ki so skrbeli, da so se remonti odvijali po planih in brez poškodb.

Ekipa hidravlike v Jeklarni je zgled dobrega sodelovanja: vodja Roman Kalamar,
hidravličarja Matjaž Gatej in Jaka Poklukar, mazalca Anton Krajnc in Kenan Rekić
ter Jan Mertelj, ki kot strojni tehnik opravlja obvezno prakso.

Kot vsako leto smo tudi lani konec decembra opravili vse
potrebne remonte. Daljše ustavitve z namenom preverjanja
delovanja naprav in izvedbe popravil so sodelavci Vzdrževanja
opravili v Jeklarni, Vroči valjarni in v Predelavi debele pločevine (v Hladni valjarni jih ni bilo).
V naprave smo ob teh ustavitvah vložili veliko energije, truda in denarja, da bi v naslednjem letu imeli čim manj
nepredvidenih zastojev in s tem izpada dohodkov. Zadnja dva
meseca leta sta oddelka Vzdrževalci in Nabava poleg rednih
del »dihala« za letne remonte in izdala preko 2.000 naročil v
skupni vrednosti več kot 2.500.000 evrov.
Decembrski remont pa je stal 2.720.000 evrov. Največji
porabnik je bila Predelava debele pločevine, sledijo Jeklarna,
Vroča valjarna in (kot rečeno z najmanjšimi posegi) Hladna
valjarna, ki je v tem času obratovala.

Zamenjava regulatorja v strojnici Stekla

Kot vsako leto se med remontom, ko naprava miruje dlje
časa in je očiščena bolj kot po navadi, odkrije še marsikaj, kar
ni bilo planiranega za popravilo, a to potem tudi izvedemo.
Iz skladišča, v katerem smo že med letom pripravljali material, smo decembra dvignili za dobrih 350.000 evrov materiala,
ki ga je bilo treba pripeljati na lokacije, za kar so poskrbeli pridni skladiščniki. Nekaj delov pa je bilo dobavljenih v delavnice
že pred tem, da se je sestavilo večje sklope in jih pripravilo za
vgradnjo.

Letni remont Jeklarne
V Jeklarni so bila opravljena naslednja večja dela: pri EOP
menjava tirov, menjava cilindrov za dvig oboka, dvig elektrod,
izvedba meritev na kontilivu in napravi za sestavo segmentov,
zamenjava delov vodohlajenega odpraševanja, menjava koles,
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V času ustavitev je bilo potrebnega
veliko potrpljenja in dobrega
sodelovanja, da nam je uspelo
v rokih izvesti vse planirano in
sanirati še vse drugo, kar smo opazili
med ustavitvijo. Med remonti
kljub nevarnemu delu in velikemu
obsegu del nismo zabeležili nobenih
poškodb. Zato lahko rečemo, da so
bili remonti uspešni – samo remonti
brez poškodb so uspešni remonti!

Menjava pogonskega vretena valjavskega ogrodja Petra

menjava vodno hlajenih kablov …, nadalje sanacija tirov VOD1,
dela na legirnih sistemih, predelava BS za povečanje zmogljivosti, sanacija hal, obnova reduktorja na 160-tonskem mostnem
dvigalu, sanacija 80-tonskega žerjava …

Letni remont Vroče valjarne
V Vroči valjarni so bili večji posegi na potisni peči (zamenjava
dveh velbov, menjava cilindra za izvlek slabov, zamenjava
drsnih letev, menjava vodohlajenega nosilca …), na blumingu
(pregled tlačnih ležajev, menjava velikih blazin v pogonskih
vretenih, menjava drsnih ležajev na balansirni napravi pogonskih vreten, sanacija zadnjega dela sedemvaljčne mize, menjava tirnic za menjavo delovnih valjev …) in na vročih škarjah
predelava pomika cilindrov za pritisno mizo, s katerimi bomo
zmanjšali odtiske na ploščah.
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Stroški decembrskega remonta
Jeklarna

30 %
Predelava
debele
pločevine

39 %

Hladna
valjarna
Bela

Vroča
valjarna

28 %

3%

Sanacija sevalnih cevi in regulacijskih elementov na pečeh

Letni remont Predelave debele pločevine
Sanirali smo halo C, vgradili prijemalo griper, dobavljeno iz
družbe SIJ Ravne Systems, in očistili bazene hladilnih linij
ter lužilne banje. Vgrajene so bile nove valjčne mize, ki so jih
vzdrževalci izdelali sami, omenimo še pregled reduktorjev za
krožne nože na liniji Sundwig, zamenjavo vreten in vgradnjo
odpiha za hladilno linijo. Na obeh peskarjih je bil izveden večji
remont, prav tako na vseh ravnalnih strojih, očistili smo še banje sekatorjev, obnovili obzidave pri pečeh in zamenjali najbolj
kritične valjčnice v pečeh.
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ààZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Soustvarjamo večjo
varnost pri delu

Katja Krumpak, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ

S prvim januarjem letos uvedena obvezna uporaba elektronske aplikacije Minuta za varnost
je med uporabniki že dobro zaživela. Z uporabo aplikacije so se porodili tudi predlogi za njeno
izboljšavo, ki jih je projektna skupina v okviru kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo v začetku
leta večino že uresničila, nekaj pa jih je še v razvoju. Tako bo aplikacija še bolj po meri uporabnikov
in bo lahko še učinkovitejše orodje za preventivo in dvig varnostne kulture kot doslej.
In katere so novosti, ki so jih
pomagali soustvariti zaposleni?
Po dveh mesecih uporabe veseli dejstvo, da so uporabniki
prepoznali moč aplikacije tudi kot kanala za dialog o varnosti
in zdravju pri delu. Med izpolnjenimi aplikacijami se je
namreč povečal delež tistih, h katerim so pripisane tudi razne
opombe (ugotovljene nepravilnosti, posebnosti ali predlogi,
pobude) zaposlenih, ki minuto izvedejo ob začetku dela. Pri
tem se je pokazala predvsem potreba po enostavnejši poti
za odziv odgovornih na zapise sodelavcev, kar je spodbudilo
razvoj dodatnih funkcionalnosti.
Pregled izboljšav in novosti v
elektronski aplikaciji Minuta za varnost:

1.

2.

Vodje obratov oziroma oddelkov in direktorji
družb lahko zdaj podajajo odgovore na opombe
zaposlenih v obliki zapisa znotraj same aplikacije.
Odgovor zapišejo poleg opombe v
polje »Komentar/ukrep«.
Zaposleni prejme povratno informacijo avtomatično
in takoj, ko je njegova opomba obravnavana.
Zaposleni bo odgovor vodje obrata/oddelka:

A) videl zapisan poleg opombe
		 znotraj svojega poročila v aplikaciji,
B) avtomatsko prejel po e-pošti.

3.
4.
5.
6.

Vsak uporabnik lahko pregleduje vsa svoja
poročila za nazaj, odgovornim osebam pa
so na voljo za cel oddelek ali družbo.
Ob pregledovanju poročil se bodo zdaj zraven
njih pokazali tudi odgovori na opombe.
Poročila je mogoče pregledovati v navadnem ali
razširjenem pogledu (gumb »Podrobnosti poročil«),
ki prikaže vso vsebino opomb in komentarjev
nadrejenih. Vso vsebino izbranih poročil je mogoče
tudi izvoziti v obliki excelovega dokumenta.
Pri zadnjem vprašanju v aplikaciji Ali želiš še kaj
zabeležiti, sporočiti? bo mogoče do konca trajanja
izmene, za katero se izpolnjuje vprašalnik, spremeniti
odgovor in vpisati ali dopolniti opombo. Tako je
mogoče v aplikacijo naknadno zapisati posebnosti,
ki so ugotovljene oziroma se zgodijo med delom.
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ààZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Irena Kolenc
Janović, specialistka
za korporativno
komuniciranje,
SIJ Acroni

Monika Žvikart,
specialistka za
korporativno
komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: Borut Žigon in
arhiv SIJ Metala Ravne

Vsi se radi vračamo
zdravi k družinam
V kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo je v zadnjem tromesečju na
Gorenjskem ponovno zmagala Vroča valjarna SIJ Acronija, na Koroškem se
je najbolje uvrstil obrat Vzdrževanje SIJ Metala Ravne. Zmagovalci so se
razveselili priročnih in toplih ovratnih bandan z odsevnim trakom, ki bodo
zelo dobrodošle v zimskem času.

Zaposleni in obratovodja Vroče
valjarne družbe SIJ Acroni so se
iskreno razveselili ponovne zmage
ter praktičnih nagrad, ki so jih kar
takoj uporabili pri svojem delu.

Zadnje četrtletje tekmovanja za najvarnejši obrat je bilo na
Ravnah na Koroškem zelo razburljivo, saj je o zmagovalcu
tokrat odločil večji napredek glede števila nezgod v primerjavi
z istim obdobjem leto prej. Z enakim številom točk kot drugouvrščena Logistika ter Razvoj in kontrola iz SIJ Metala Ravne
se je tako na vrh zavihtelo Vzdrževanje, SIJ Metal Ravne. Prvih
pet obratov na Ravnah, poleg že naštetih tudi Vzdrževanje in
Strojegradnja iz SIJ Ravne Systems, je bilo celotno četrtletje
brez nezgod. Za celotno zadnje četrtletje brez nezgod lahko
tudi na Jesenicah čestitamo kar petim obratom: Vroči valjarni
in Vzdrževanju iz SIJ Acronija, Elektrodam in Varilnim žicam iz
družbe SIJ Elektrode Jesenice in Jeklovleku iz družbe SIJ SUZ.
Ponovno je prepričljivo zmagal obrat Vroča valjarna družbe SIJ
Acroni – cilj brez nezgod (0 nezgod) so dosegli v obeh zadnjih
četrtletjih, in sicer so bili brez nezgod od aprila dalje.

Zaposlenim Vroče valjarne SIJ Acronija sta za zmago čestitala Branko Polanc, direktor proizvodnih operacij v družbi SIJ
Acroni, in Igor Smolej, direktor proizvodnje v družbi SIJ Acroni.
Povedala sta, da je zmaga za obrat pomembna potrditev, da so
delavci s svojimi prizadevanji in izpolnjevanjem strogih zahtev
na področju varnosti na pravi poti.
Ob tej priložnosti smo zaposlene povprašali, kaj menijo, s
čim so si prislužili zmago. »Mislim, da je najpomembnejše, da
dosledno uporabljamo varnostno opremo in izvajamo minuto
za varnost. Sam pred začetkom dela preverim delovne naprave in o odstopanjih takoj obvestim nadrejenega. Zagotovo pomagajo tudi jasna navodila nadrejenih pa tudi stalno ozaveščanje s plakati in obvestili na oglasnih deskah,« je povedal Uroš
Črepulja, manipulant navijalca v Vroči valjarni SIJ Acronija.
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Katere so po mnenju zaposlenih šibke točke na področju
varnosti, ki bi jih kazalo izboljšati? »Šibke točke so še vedno
ljudje, ki se ne zavedajo nevarnosti pri delu s stroji, ki so navajeni dela, in ne vidijo nevarnosti,« je povedal Ernest Endliher,
kontrolor v delovnem procesu Vroče valjarne SIJ Acronija.
»Nevarni so tudi trenutki, ko pride do okvare in se intervencija
izvaja hitro in brez predhodnega premisleka,« je dodal Gorazd
Tišov, vodja brusilnice valjev v Vroči valjarni.
In kaj je tisto, kar po mnenju zaposlenih najbolj pripomore
k izboljšanju varnosti? »Po mojem mnenju k varnemu delu
najbolj pripomore, da se sam najbolj zavedaš nevarnosti v
delovnem procesu in okoli sebe. Vsi se radi vračamo zdravi k
družinam,« je povedal Ernest Endliher. »Napredek pri varnosti je v veliki meri rezultat ozaveščanja. Predvsem pa gre za
obljubo samemu sebi, da se vrneš živ in zdrav domov. Treba je
narediti premik v glavi in se zavedati, da je življenje eno samo,«
je zaključno misel dodal Gorazd Tišov.
Za odlično uvrstitev je Ernestu Medji, vodji obrata Vroča valjarna družbe
SIJ Acroni, čestital Branko Polanc, direktor proizvodnih operacij.

Nikoli ni tako dobro, da
ne bi bilo lahko še boljše
Na Koroškem je nagrade sodelavcem podelil Alojz Buhvald, izvršni
direktor za proizvodnjo. Vzdrževalcem je čestital za pet mesecev brez
nezgod, vključno s celotnim zadnjim četrtletjem brez nezgod.

»Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko še boljše,« pravijo četrtletni zmagovalci na Ravnah, vzdrževalci
SIJ Metala Ravne, ki z varnim delom in podajanjem iskric že nabirajo točke v kampanji leta 2019.

S I J 1 | 2019

25

Uroš Črepulja,
manipulant
navijalca v
Vroči valjarni
SIJ Acronija

Sam pred začetkom
dela preverim delovne
naprave in o odstopanjih
takoj obvestim
nadrejenega.

Strokovni delavci in vodje oddelkov v Vzdrževanju v vsaki
izmeni pred začetkom dela izvajajo minuto za varnost, v
kateri opozorijo na nevarnosti, ki lahko pretijo na delovnem
mestu v tistem dnevu. Izvedli smo jo tudi na podelitvi nagrad.

Gorazd
Tišov, vodja
brusilnice
valjev v Vroči
valjarni SIJ
Acronija

Ernest Endliher,
kontrolor v
delovnem
procesu Vroče
valjarne SIJ
Acronija

Napredek pri varnosti
je v veliki meri rezultat
ozaveščanja. Predvsem pa
gre za obljubo samemu
sebi, da se vrneš živ in
zdrav domov.

Treba je narediti
premik v glavi in
se zavedati, da je
življenje eno samo.

Vzdrževalci so prisotni po celotni proizvodnji, z različnimi
stroji in v zelo zahtevnih razmerah. Alojz Buhvald je poudaril
pomembnost uporabe spletne aplikacije Minuta za varnost in
pohvalil sodelavce družbe SIJ Metal Ravne, ki spletno aplikacijo Minuta za varnost zelo vestno izpolnjujejo. Seznanjanje
sodelavcev o izrednih dogodkih je namreč zelo pomembno.
Preko izpolnjevanja aplikacije pa je tudi vodstvo družbe nemudoma seznanjeno z morebitnimi težavami v proizvodnji in
lahko takoj ustrezno ukrepa.
Simon Matjaš, strokovni delavec na elektro vzdrževanju, je
v minuti za varnost sodelavce še posebno opozoril na dogajanje v kovačnici, kjer bo zunanji izvajalec popravljal 4O-tonsko
dvigalo. Električarji bodo morali v dogovoru s popoldanskim
delovodjem in zunanjim izvajalcem izvajati določene aktivnosti,
vklope in izklope žerjava, ki bodo zahtevali še posebno previdnost. Da potekajo dela, bosta opozarjala tudi trak, s katerim
bo zavarovano območje del, in tablica z napisom »Ne vključuj«,
ki jo bo električar v opozorilo sodelavcem obesil na stikalo.
»Če greste v proizvodne obrate in pogledate vzdrževalce,
ki opravljajo svoja dela, lahko rečemo, da je nivo upoštevanja
varnosti pri delu dober. Vsi delavci so opravili izpit iz VPP in
VPD. Glede na vrsto dela, ki ga izvajajo, nekateri opravijo še
dodatna usposabljanja, kot npr. izpit za varno delo z dvižno
ploščadjo. Pred nekaj leti smo na žerjavne proge namestili
jeklenice, na katere se z varnostnim pasom privežeš in se tako
obvaruješ pred padcem z višine … Seveda pa nikoli ni tako
dobro, da ne bi bilo lahko še boljše,« je ocenil splošno stanje
na področju varnosti Bojan Uršej, strokovni sodelavec 1, SIJ
Metal Ravne.

Letne zmagovalce v kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo bomo razkrili v prihodnji številki revije SIJ.
Ko to berete, tekmovanje za najvarnejši obrat v letu 2019 že teče, saj bo letos
potekalo vse leto (do sedaj od aprila do decembra).
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ààPREVERJENO NAPREDUJEMO

Maja Presterel, predstavnica
vodstva za kakovost, SIJ Acroni

Zunanji presojevalci – naši
zavezniki na poti do odličnosti
Januar 2019 je bil izpitni mesec za vse tri družbe Skupine SIJ na Gorenjskem – SIJ Acroni,
SIJ SUZ in SIJ Elektrode Jesenice. Vse družbe in vsi sistemi so se zelo dobro izkazali – z
uspešnim izidom zunanje presoje so družbe pridobile enoletno dovoljenje za nadaljnjo
uporabo sistemskih certifikatov.
Zunanjo kontrolno presojo so izvajali
presojevalci iz certifikacijske hiše TÜV
SÜD Sava. Presoja je bila matrična,
kar pomeni, da je vključevala več
sistemov in več lokacij.
• V družbi SIJ Acroni so bili
kombinirano presojani štirje
sistemi: ISO 9001 za kakovost,
ISO 14001 za ekologijo, OHSAS
18001 za varnost in zdravje pri
delu ter ISO 50001 za učinkovito
rabo energije.
• Preverjanje sistema vodenja kakovosti
po ISO 9001 je potekalo v treh družbah.
SIJ Acroni je nastopal kot centrala, pridruženi pa sta bili
družbi SIJ Elektrode Jesenice in SIJ SUZ. S pridružitvijo
smo zlasti optimirali stroške in čas zunanje presoje, dodano vrednost pa vidimo tudi v izmenjavi dobrih praks
in v preventivi, kajti za ugotovljene neskladnosti na eni
lokaciji bomo preverili, če bi se te lahko pojavile še kje
drugje, in pravočasno ukrepali.
Zunanja presoja je potekala nemoteno. Skrbniki posameznih presojanih enot smo se zgledno organizirali za izmenjavo
presojevalcev po posameznih lokacijah. Vprašani predstavniki
presojanih področij smo zagovore ustrezno podprli z vzorčnimi primeri dokazil, ki nastajajo med letom. Vemo namreč, da
uspešnega rezultata presoje ni mogoče doseči, če delo prav

vsak dan, vsako uro v letu in na vsakem delovnem
mestu ne poteka po pravilih. Da ostane sistem
stabilen in delujoč, je treba sproti vključevati
tudi številne spremembe, ki se dogajajo med
letom. Presojevalci so ugotovili in pohvalili
naš napredek na vseh področjih. Poudarili so
odlično sodelovanje predstavnikov presojanih enot. Kritičnih neskladnosti niso ugotovili.
Manjše neskladnosti bomo skrbno proučili in
jih z ukrepi odpravili.
Med pomembnimi informacijami z letošnje
zunanje presoje je spodbuda, da za glavne procese vzpostavimo jedrnato in nazorno dokazovanje
učinkovitosti delovanja procesov, vključno s triletnimi
trendi njihovih rezultatov. Seveda bomo pri delu v prihodnje
upoštevali priporočila presojevalcev. Veseli smo tudi njihovih
pozitivnih opažanj in pohval. Te imajo, glede na bogate izkušnje presojevalcev, še toliko večjo težo in nam potrjujejo, da
smo na pravi poti. Navdajajo nas z optimizmom in nam vlivajo
voljo, da bomo še naprej skrbno vzdrževali, izboljševali in
nadgrajevali sisteme ter sledili dobrim poslovnim praksam, ki
koristijo poslovnim procesom, dvigujejo zadovoljstvo zaposlenih in pomagajo dosegati ter ohranjati status zanesljivega in
sposobnega proizvajalca ter dobavitelja.
Vse tri družbe so z uspešnim izidom zunanje presoje
pridobile enoletno dovoljenje za nadaljnjo uporabo vseh štirih
sistemskih certifikatov.
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Katja Krumpak,
specialistka
korporativnega
komuniciranja, SIJ

Uroš Glavar, sistemski
inženir v oddelku za IT, SIJ
Foto: Uroš Glavar, SIJ

Japonska pomlad
za sistem tiskanja
Sistem tiskanja, kopiranja in optičnega
branja dokumentov (skeniranja)
v Skupini SIJ, kjer so nekatere
naprave že globoko v jeseni svoje
življenjske dobe, bomo posodobili
in optimizirali. Pomlad bo prinesla
postopno zamenjavo vseh tiskalnikov
in večopravilnih naprav v sedmih
družbah Skupine SIJ. Poenoten sistem
bo sodoben, uporabnikom prijazen,
varnejši in stroškovno učinkovit.
Varnost, zasebnost, hitrost, usmerjenost k uporabniku, ekološka naravnanost in stroškovna učinkovitost so
glavne odlike novih tiskalnikov in večopravilnih naprav
japonske znamke Kyocera, ki jih bomo skupaj z izbranim
dobaviteljem Xenon forte namestili v družbah SIJ Acroni,
SIJ Elektrode Jesenice, SIJ SUZ, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne
Systems,
SIJ ZIP center in SIJ d.d.
Postopna zamenjava starih naprav z novimi se je začela
konec januarja in bo predvidoma potekala do konca marca.
Fizična zamenjava naprav v vsaki družbi traja približno dva
tedna (odklop, demontaža, odvoz in priklop novih naprav).
Še pred tem bodo naši sodelavci iz oddelka za IT poskrbeli, da bo vsa programska oprema nared za priklop novih
naprav. Kljub menjavi naprav bodo tiskanje, kopiranje in
optično branje dokumentov ves čas mogoči, morda bodo
občasno moteni oziroma jih boste morali opraviti na drugi,
vam najbližji napravi.
Naprave japonske znamke Kyocera bodo v treh izvedbah: barvna večopravilna naprava formatov A 4 in
A 3 (omogoča tiskanje, kopiranje in optično branje) ter
A4-tiskalnik. Naprave bodo nameščene na vseh dostopnih
mestih na optimalnih lokacijah glede na analize števila uporabnikov in izkoriščenosti naprav v dosedanjem sistemu.

Večopravilna naprava
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Novo »floto« večopravilnih naprav sodelavci iz oddelka za IT pripravljajo za namestitev.

Boris Horvat, namestnik direktorja IT, SIJ d.d.
Projekt poenotenja in optimizacije tiskanja v Skupini SIJ je izjemnega pomena.
S tem projektom dvigujemo uporabo tiskalnikov in večopravilnih naprav na
višjo raven, tako z vidika uporabe kot tudi z vidika varnosti in vzdrževanja
tako zahtevnega in obsežnega področja. Skupaj s partnerjem bomo v
oddelku za IT zdaj lahko zagotavljali zelo visoko raven storitve tiskanja vsem
uporabnikom, kar si vsi uporabniki v Skupini tudi želimo in potrebujemo.

Glavne prednosti

Tiskajmo odgovorno

»Secure print« – to pomeni, da dokument pošljete v tiskanje, a se ta fizično natisne šele, ko v tiskalnik vnesete svojo
unikatno PIN-kodo ali tiskanje aktivirate s službenim ključkom/
kartico → večja varnost občutljivih dokumentov in zasebnost.
Tiskalniki po novem zato ne bodo več nameščeni v posameznih pisarnah, ker z vidika varnosti to ni več potrebno, z vidika
stroškovne in ekološke varčnosti pa tudi ne smiselno.
Svojo unikatno PIN-kodo ste ali jo še boste prejeli po e-pošti.

Novi sistem tiskanja bo, kot že navedeno, pripomogel k
varčnejšemu in okolju prijaznejšemu tiskanju v Skupini SIJ, a k
varčnosti in okolju prijaznemu tiskanju lahko veliko prispevamo tudi sami. Pred tiskanjem se vprašajte:

»Follow me« – ta funkcija omogoča, da pošljete dokument v
tiskanje, natisnete pa si ga lahko na kateri koli napravi na kateri
koli lokaciji, torej tudi v kateri koli drugi družbi Skupine SIJ, ki
je vključena v ta sistem. Tiskanje aktivirate šele s PIN-kodo,
ključkom ali kartico. To pomeni manj čakanja, saj si preprosto
izberete prosto napravo v tistem trenutku, poleg tega pa si
boste lahko dokument poslali tudi na drugo lokacijo, natisnili
pa si ga boste, ko prispete tja.

• Ali dokument res potrebujem v papirni obliki? Obstaja
že toliko različnih digitalnih možnosti za pregledovanje
in shranjevanje dokumentov, da preprosto ni več izgovora, da se ne bi razmerje med natisnjenimi dokumenti
in dokumenti v digitalni obliki vse bolj nagibalo v smer
slednjih.
• Ali lahko porabim manj papirja, kot sicer predvideva obseg dokumenta? Pred tiskanjem dokumenta ga zmanjšajte na velikost, ki je najmanjša možna, da je še vedno
ustrezno berljiva.
• Ali mi zadostuje črno-bel izvod ali potrebujem
barvnega?

Zakaj smo se odločili za poenoten sistem, za enega dobavitelja in eno znamko naprav?
Do sedaj smo v Skupini SIJ uporabljali 12 znamk tiskalnikov in kar 163 različnih modelov.
65 % tiskalnikov je bilo starejših od 5 let.
77 % odstotkov tiskalnikov ni bilo dovolj izkoriščenih.
Izboljšane funkcionalnosti za uporabnike bodo omogočile lažje delo in večjo varnost dokumentov.
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2019
SIJ Acroni, SIJ SUZ in SIJ Elektrode Jesenice,
SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems za nadarjene,
delavne in motivirane prihodnje dijake in študente
IZBRANIM ŠTIPENDISTOM NUDIMO:

↘
↘
↘
↘
↘
↘

stimulativno štipendijo v času izobraževanja
možnost opravljanja strokovne prakse
brezplačen najem učbenikov na Srednji šoli za program Metalurški tehnik
možnost nadaljnjega študija in štipendiranja na univerzitetnem programu
metalurgije najboljšim štipendistom
zaposlitev po končanem izobraževanju
sklenitev pogodbe o kadrovskem štipendiranju

4

2

4

INŽENIRSTVO
MATERIALOV

STROJNIŠTVO

ELEKTROTEHNIKA

Univerzitetni program

1

SIJ Metal Ravne
2 štipendiji
SIJ Acroni
2 štipendiji

METALURŠKE
TEHNOLOGIJE
Višješolsko strokovno
izobraževanje

15
METALURŠKI
TEHNIK

SIJ Acroni
1 štipendija

Univerzitetni program

Univerzitetni program
smer Elektronika

SIJ Acroni
2 štipendiji

SIJ Metal Ravne
2 štipendiji
SIJ Acroni
2 štipendiji

2

4

INŽENIR
STROJNIŠTVA/
INŽ. MEHATRONIKE

ELEKTROTEHNIK

SIJ Ravne Systems
2 štipendiji

SIJ Metal Ravne
2 štipendiji
SIJ Acroni
2 štipendiji

6
INŠTALATER
STROJNIH
INŠTALACIJ

Srednje tehniško
izobraževanje

Srednje poklicno
izobraževanje

SIJ Metal Ravne
15 štipendij

SIJ Acroni
6 štipendij

Skupina SIJ je največji slovenski proizvajalec
jekla in v samem vrhu proizvajalcev nerjavnih
in specialnih jekel v Evropi. S svojimi proizvodi
zasedamo vodilne tržne položaje na evropskih
in svetovnih nišnih jeklarskih trgih in sodimo
med vodilne slovenske izvoznike, saj na tujih
trgih ustvarimo več kot 85 odstotkov vseh
prihodkov. S skupno več kot 3.700 zaposlenimi
smo eden največjih slovenskih zaposlovalcev
in steber gospodarstva v občinah Jesenice in
Ravne na Koroškem.

STROJNI TEHNIK

Srednje tehniško izobraževanje

Srednje tehniško
izobraževanje

Višješolsko strokovno
izobraževanje

5

ELEKTRIKAR
Srednje poklicno
izobraževanje
SIJ Acroni
4 štipendije
SIJ SUZ
1 štipendija

13

8

SIJ Ravne Systems
4 štipendije
SIJ Acroni: 6 štipendij
SIJ Elektrode: 2 štipendiji
SIJ SUZ: 1 štipendija

METALURG

9

OBLIKOVALEC
KOVIN

Srednje poklicno
izobraževanje

Srednje poklicno izobraževanje

SIJ Metal Ravne
8 štipendij

SIJ Metal Ravne
5 štipendij
SIJ Ravne Systems
4 štipendije

ROK PRIJAVE:

za poklicne in srednje šole do 31. 8. 2019 | za fakultete do 30. 9. 2019
PREDNOST NA FAKULTETNEM ŠTUDIJU IMA JO PROSILCI VIŠ JIH LETNIKOV.

VLOGE SPREJEMAMO NA:

SIJ Metal Ravne d.o.o., Kadri, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem. Dodatne
informacije v zvezi s prijavo in pogoji lahko dobite na tel. št.: 02/870 7158 (ga. Alenka Kotnik).
SIJ Ravne Systems d.o.o., Kadri, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem. Dodatne
informacije v zvezi s prijavo in pogoji lahko dobite na tel. št.: 02/870 6207 (ga. Dragica Pečovnik).
SIJ Acroni d.o.o., Kadrovska služba, Cesta B. Kidriča 44, 4270 Jesenice. Dodatne informacije
v zvezi s prijavo in pogoji lahko dobite na tel. št.: 04/584 1335 (ga. Ana Pavlovski).
SIJ SUZ d.o.o., Kadri, Cesta B. Kidriča 44, 4270 Jesenice. Dodatne informacije v zvezi
s prijavo in pogoji lahko dobite na tel. št.: 04/584 1709 (ga. Miša Hrast).
SIJ Elektrode Jesenice d.o.o., Kadri, Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Dodatne informacije
v zvezi s prijavo in pogoji lahko dobite na tel. št.: št. 04/ 584 1923 (kadrovska služba).

30

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

ààSKRBIMO ZA
NASLEDSTVO SODELAVCEV

Dragica Pečovnik,
specialistka za kadre,
SIJ Ravne Systems

Mladim ne »ponujamo«
služb, ampak prihodnost

Polona Marzel
Ahac, specialistka
korporativnega
komuniciranja,
SIJ Ravne Systems

Monika Žvikart,
specialistka
korporativnega
komuniciranja,
SIJ Metal Ravne

Kaja Draksler, vodja
projektov, Kadrovska
služba, SIJ
Foto: Dobran Laznik,
arhiv SIJ Ravne
Systems in SIJ Metala
Ravne

V podjetjih med iskalci zaposlitve vedno težje najdemo dovolj primernih sodelavcev za
ključna delovna mesta, predvsem v proizvodnji. Svoje morebitne prihodnje sodelavce zato
začnemo nagovarjati pred vsakim izmed korakov, ki jih naredijo na poti odločitev za šolanje
in nato zaposlitev. S predstavitvijo naših podjetij, zaposlitvenih priložnosti in štipendiranja
jih poskušamo prepričati, da bi se šolali za poklice, ki jih pri nas najbolj primanjkuje, in
seveda predvsem da nas prepoznajo kot perspektivnega delodajalca. Tržnice, odprta vrata
in obiski šolarjev so tako postali dogodki, na katerih spoznavamo drug drugega ter iščemo
tiste iskrice, ki nas bi povezovale med šolanjem in po njegovem zaključku.

Na Koroškem
Na poklicnih tržnicah podjetja »ponujamo« delovna
mesta, ugled, varnost in predvsem prihodnost
Sredi januarja sta OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Koroški jeklarji v telovadnici slednje priredili Poklicno tržnico. Na dogodku,
ki vsako leto poteka januarja, se je predstavilo trinajst srednjih
šol iz Koroške, Podravske in Savinjske regije s skupno preko
petdesetimi programi. Na tržnici so se učencem predstavili še
nekateri delodajalci, med njimi tudi družbi SIJ Ravne Systems
in SIJ Metal Ravne.
Dogodka, na kakršnih se družbe Skupine SIJ redno pojavljamo, se je udeležila večina devetošolcev obeh ravenskih šol,
njihovi starši in razredniki ter nekateri učenci iz drugih šol v koroški regiji. Odzivi udeležencev in obiskovalcev so bili pozitivni,
saj so lahko na enem mestu pridobili informacije o srednješolskih programih, štipendiranju, zaposlitvenih možnostih in
kariernih usmeritvah.
Pred januarsko tržnico smo se lani spomladi predstavili tudi
že na tržnici v Slovenj Gradcu, tam je sodelovalo 18 srednjih šol
in številni delodajalci.

V družbah Skupine SIJ so mladim
vrata vedno na stežaj odprta
Za krepitev vezi s potencialnim prihodnjim kadrom sta se
koroški družbi SIJ Ravne Systems in SIJ Metal Ravne novembra

v sodelovanju z GZS pridružili tudi Dnevu odprtih vrat slovenskega gospodarstva, ki je namenjen šolajočim se otrokom in
njihovim staršem pri odločanju o izbiri poklicev. Po uvodni
predstavitvi obeh družb v SIJ Izobraževalnem centru so se
udeleženci podali tudi na ogled proizvodnje.
Vrata v naših družbah pa smo v minulem letu odprli tudi
mnogim osnovnim in srednjim šolam. Poklice in možnosti
štipendiranja smo predstavili dijakom zadnjih letnikov Gimnazije Ravne. Na predstavitev in ogled podjetij so tudi letos
prišli osnovnošolci iz OŠ Franja Goloba in OŠ Koroški jeklarji.
Osmošolec Miha Oblak je bil po ogledu proizvodnje najbolj
navdušen nad žarečimi vročimi valji jekla in v Laboratoriju nad
pogledom na jeklo pod mikroskopom. Zaupal pa nam je tudi,
da se je že odločil šolanje nadaljevati na Srednji šoli na Ravnah.
Na Koroškem smo lani in letos januarja na takšen način
nagovorili že več kot 500 mladih. V letu 2019 načrtujemo
nadaljevanje teh aktivnosti, saj so nekatere med njimi postale
stalnica, kot na primer obiski osnovnošolcev, ki so uvrščeni
v učni program šol kot tehniški dan. Vsekakor pa si želimo
nagovoriti še več mladih, da bi v poklicih, ki jih iščemo, videli
prihodnost in možnost zaposlitve v domači regiji.
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Družbi SIJ Ravne Systems in SIJ Metal Ravne sta na
poklicni tržnici prihodnjim srednješolcem predstavili
naše potrebe po zaposlovanju ter razpisane
štipendije za prihodnje šolsko leto.
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Osmošolci OŠ Koroški jeklarji so si ogledali tudi proizvodnjo
EPŽ v Jeklarni SIJ Metala Ravne ter tri proizvodne hale in
Laboratorije v družbi SIJ Ravne Systems.

Na Gorenjskem in v Ljubljani
S svojimi izkušnjami najlažje prepričamo o
lepoti in perspektivnosti metalurgije

Sredi februarja smo obiskali Srednjo šolo Jesenice, Šolski center Škofja Loka in Katedro za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete (NTF). Prihodnje dijake in študente

Dr. Tadeja Primožič Merkač, direktorica Laboratorijev
SIJ Ravne Systems, je osmošolce tudi tokrat izzvala k
razmisleku.

ter starše smo nagovarjali na stojnicah in kratkih predstavitvenih predavanjih. Sodelavcem iz kadrovskih služb so se pridružili
naši zaposleni s tehničnim znanjem in nekdanji dijaki šol, ki
smo jih obiskali, in skupaj so predstavili prednosti vpisa na
tehniške programe, Skupino SIJ, naše družbe in možnosti za
štipendiranje in zaposlitev.

Anton Buhvald, izvršni direktor za
proizvodnjo, SIJ Metal Ravne, je
Skupino SIJ predstavil prihodnjim
študentom programov Inženirstvo
materialov in Metalurške tehnologije
na Naravoslovnotehniški fakulteti
v Ljubljani: »Za prihodnje študente
metalurgije je zelo pomembno, da
dobijo občutek varnosti in garancijo
zaposlitve po zaključku študija. Danes
se prepogosto dogaja, da študenti
po zaključku študija ostanejo brez
primerne službe, in se v trenutku
izjalovi ves trud, ki so ga vložili med
študijem. Zato je tako pomembno,
da tudi Skupina SIJ sodeluje pri
informativnih dnevih, saj lahko
študentom s praktičnimi izkušnjami
približamo lepoto tega poklica in jih
prepričamo, da je metalurgija v vsej
svoji širini perspektivna panoga.«

V Srednji šoli Škofja Loka sta mladim poklic metalurga
in priložnosti za štipendijo, praktično delo in poznejšo
zaposlitev predstavila Špela Oblak, specialistka za
iskanje in selekcijo kadra, SIJ Acroni, in Blaž Lavtar,
inženir elektrotehnike v Jeklarni, SIJ Acroni.

Alojz Buhvald (levo) z dr. Goranom
Kuglerjem, profesorjem na NTF, ki
je poudaril: »Že drugo leto zapored
sta dijakom izzive in perspektivnost
metalurškega poklica predstavila
diplomanta našega oddelka, ki
zasedata ključna položaja v Skupini
SIJ. Lani je s potencialnimi študenti
delil svoje izkušnje in poglede Slavko
Kanalec, direktor za tehnologijo v
Skupini SIJ, letos pa Aloj Buhvald,
izvršni direktor za proizvodnjo, SIJ
Metal Ravne. Takšno povezovanje,
ko so na informativnih dnevih
prisotni tudi uspešni posamezniki in
potencialni delodajalci, je izjemno
pomembno, saj se s tem bistveno
poveča verodostojnost informacij,
ki jih vsako leto predstavimo po
slovenskih srednjih šolah, na dijaških
tržnicah in na kariernih sejmih.«

Skupina SIJ za šolsko leto 2019/2020 razpisuje skupno 73 štipendij, od tega bodo 44 štipendij
podelile naše družbe na Ravnah na Koroškem, 29 pa družbe na Jesenicah.
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Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne in Aperturia

Mirjan, Jože, Damir in Miha –
zaradi njih je lepo hoditi v službo

MIR JAN FURL AN

JOŽE VALENTE

Strokovni sodelavec – skrbnik,
Centralno skladišče, SIJ Acroni

Izmenovodja, Vzdrževanje,
SIJ Ravne Systems

Sodelavci so povedali:
Pripravljenost za pomoč sodelavcu ali nadomeščanje zanj
deluje po formuli 24/7. Bistveno je pripomogel k nadgraditvi skladiščnega sistema. Svoje večdesetletne izkušnje
rad podeli z mladimi sodelavci, saj ve, da jim tako prihrani
marsikatero nepotrebno negativno izkušnjo ali nevšečnost.

Sodelavci so povedali:
Strokovnost, odgovornost, sodelovalnost in pripravljenost
za pomoč so tiste odlike, po katerih slovi Jože. Prav zato je
odličen mentor mladim ali neizkušenim sodelavcem. Je človek
akcije, zato sta mu sestankovanje in birokracija povsem
odveč, saj se zaveda, da sta njegova zavzetost in stoodstotna
zavezanost k dokončanju projektov brez »motenj« zmagovalna
formula.

Ste z nadzorom obsedeni kontrolfrik ali improvizator?
Nisem obseden z nadzorom, imam pa rad red in disciplino.
Rad vidim, da je delo narejeno v najkrajšem času, vendar
ne na račun kakovosti.
Čemu se ne morete upreti?
Športu. Rekreiram se redno, spremljata me odbojka vse
leto, pozimi dvoranska, poleti na mivki, in seveda ogledi
hokejskih tekem.
S katerim športnikom bi šli najraje na večerjo in zakaj?
Z Anžetom Kopitarjem, ki je zaradi odnosa do športa moj
največji vzornik.

Kaj naredite za boljše vzdušje v timu?
Kakšna dobra šala, včasih tudi na račun dela. Izogibam pa se
nastopaštvu in ukazovanju.
Če bi bili lahko olimpijski prvak v kateremkoli
športu, kateri šport bi to bil in zakaj?
Sem samo rekreativni kolesar in nikoli nisem posegal po zvezdah. To prepuščam tistim res prodornim in nadarjenim.
Povejte vsaj eno slabost, ki si jo upate javno priznati.
Marsikdaj prehitro vzkipim.
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Na 5. Sijevem dnevu smo razglasili 16 naj sodelavcev iz družb Skupine SIJ, ki izstopajo.
Slednje lahko izzove zavist. Starogrška boginja zavisti Eris, je zapisal kolumnist Miha
Mazzini, nosi dobro in slabo lice, človek pa izbira, v katero jo bo pogledal. Zavisti v
sebi ne moremo zatreti, pojavi se in nas sili k dejanju. Edino od nas je odvisno, ali
bomo »zavistovali« ali pa tudi mi sledili temu, po čemer izstopajo naši naj sodelavci –
predanosti, pozitivnosti, tovarištvu, prečrtanju besed »nočem, ne morem« iz njihovega
slovarja, srčnosti … Prepričana sem, da sodelavci v Skupini SIJ vemo, v katero lice gledati,
in da je v nas vseh želja po napredku. Zato bomo v tej številki in v naslednjih treh
predstavili vseh 16 »zgledujem se po njem« sodelavcev in poudarili, zakaj so bili izbrani
prav oni. Pa še nekaj bolj ali manj resnih vprašanj smo jim zastavili, da jih lahko spoznate
tudi z nekoliko drugačne plati.

DAMIR LUK AN

MIHA ŠPOR AR

Vlačilec linije Schumag,
Jeklovlek, SIJ SUZ

Specialist za IT,
Informacijske tehnologije, SIJ

Sodelavci so povedali:
Izjemno priden, vesten, odgovoren pa tudi prijazen. Njegova
pozitivnost je nalezljiva, stalna pripravljenost na pomoč pa
nepogrešljiva. Kdo se ne bi zgledoval po takem sodelavcu?
Kaj najbolj cenite pri sodelavcih?
Poštenost, odkritost, smisel za humor.

Sodelavci so povedali:
Neustavljivi iskalec rešitev, ki zna dobro določiti prioritete,
zato se vedno drži dogovorjenega. Kdo ne pozna njegovega širokega nasmeha? Prav tako široko je tudi njegovo
znanje – informatika, kontroling, razumevanje proizvodnih
procesov, zato veliko prispeva, da Skupina SIJ pospešeno
digitalizira in avtomatizira finančne procese.

Ste gurman ali vam je samo pomembno,
da si napolnite želodec?
Vsak rad dobro je, seveda na krožniku ne sme
manjkati kos mesa.

Kaj najbolj cenite pri sodelavcih?
Da se držijo dogovorjenega in da se aktivnosti odvijajo brez
odlašanja. Cenim tudi, da si pomagamo, tudi kadar za to
nismo zadolženi.

Kako si polnite baterije v prostem času?
Najraje hodim v hribe, zadnje čase pa rad skočim tudi na kolo.

Ste gurman ali vam je samo pomembno,
da si napolnite želodec?
Kakšen bolj gurmanski obrok včasih že prija, večino časa pa
je hrana zame samo energija.
Kako si polnite baterije v prostem času?
Z glasbo, športom ali pa z dobro knjigo.

dNEVi

Za šolarje, starše in vse,
ki si želijo vstopiti v naše
podjetje, si ogledati
proizvodnjo, spoznati naš
kolektiv in začutiti utrip srca
gorenjskega gospodarstva.
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→

Smo del Skupine SIJ –
Slovenska industrija
jekla, enega od
največjih poslovnih
sistemov v državi.

Vsako leto
podelimo veliko
število štipendij
za srednješolce in
študente.

→

→

→

S 1.400 zaposlenimi
smo eden največjih
zaposlovalcev na
Gorenjskem.

V zadnjih desetih
letih smo v modernizacijo in posodobitev
investirali 325 milijonov evrov.

Spadamo med
najbolj inovativna
slovenska podjetja.
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ZAKA J
SIJ Acroni?

Ker se družimo na prire‑
ditvah Sijev dan in Zimske
igre, pri aktivnostih, organiziranih v okviru Športnega društva SIJ, in na
hokejskih tekmah kluba
SIJ Acroni Jesenice.

Ker je naše jeklo v
najboljših stvareh
na svetu.

Obiskovalce prosimo, da se dogodka
udeležijo v primerni obutvi. Za najmlajše
priporočamo lastne čelade (npr. kolesarske).
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Danica Vajksler,
strokovna sodelavka,
SIJ Metal Ravne

JUBILANTI V DECEMBRU
2018 IN JANUARJU 2019
SIJ ACRONI

Decembra so jubilanti postali:
Jubilanta z 20-letnim delovnim stažem sta postala: UROŠ PREŠEREN
iz Jeklarne in ELVIS BALIĆ iz Vzdrževanja. Čestitamo.
Jubilant s 30-letnim delovnim stažem je postal ZDRAVKO STANOJEVIĆ iz oddelka Energetika. Čestitamo.
Za 40 let delovnega staža čestitamo SENAHIDU KARIĆU iz
Vzdrževanja.
Januarja so jubilanti postali:
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali: GREGOR BERLISK iz
Vroče valjarne, JERNEJ BEDENE iz Hladne predelave in ADIS BAHTIĆ
iz Kontrolinga. Čestitamo.
Jubilanti z 20-letnim delovnim stažem so: SAMIR PAJIĆ in MARTIN
JERAM iz Hladne predelave, TOMAŽ LAHARNAR iz Jeklarne ter
DEJAN ZUPAN iz Predelave debele pločevine. Čestitamo.
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem sta postala: ANDREJKA JEKLIČ iz Prodajne logistike in JOŽE BENEDIČIČ iz Kakovosti. Čestitamo.
Za 40 let delovnega staža čestitamo SAŠU GRUŠKOVNJAKU.
Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

KADROVSKA GIBANJA V
DECEMBRU 2018 IN JANUARJU 2019
SIJ ACRONI

Decembra so naši novi sodelavci postali: TINA KOŠNJEK v Nabavi,
ERNAD PIVAĆ, NEMANJA MITROVIĆ in MUHAMED MUHAREMOVIĆ
v Jeklarni, ROK OBLAK in DARKO STOJOV v Hladni predelavi, KLEMEN RAVNIHAR in ALEŠ HUMAR na Vzdrževanju, ROMAN ŽNIDAR v
Interni logistiki in SAMKA SILIČ v Skladišču in špediciji.
Podjetje je decembra zapustilo osem delavcev.
Januarja so naši novi sodelavci postali: ŠPELA OBLAK v Kadrovski
službi, ALENKA BRADAČ v Nabavi, KAREL ZUPANČIČ, IDRIZ SILAHIĆ
in RADENKO ČERGIĆ v Jeklarni, AZMIR OLOVČIĆ v Vroči valjarni,
DALIBOR GRUJIĆ v Hladni predelavi, ĐURAĐ STANKOVIĆ, ELVIS
BAJREKTAREVIĆ, IBRAHIM SELIMANOVIĆ, AVNI MURATI, NIHAD
BAŠIĆ in JAKA REPINC v Predelavi debele pločevine, JURE JAKELJ in
MATEJ POKLUKAR na Vzdrževanju ter JANI ZUPAN in MATEJ OITZL v
Kakovosti.
Upokojila sta se SMAIL SUHONIĆ iz oddelka Logistika in distribucija
in RADE PAUNOV iz obrata Predelava debele pločevine. V pokoju
jima želimo vse najlepše.
Podjetje je januarja zapustilo osem delavcev.
Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE

Jubilantka v decembru: 40 let: LUDVIKA ENCI iz Kontrolinga. Iskrene
čestitke!
Jubilant v januarju: 10 let: ERNEST BREZNIK iz Valjarskega programa.
Iskrene čestitke!
Jubilant v januarju: 30 let: BORIS KOTNIK iz Valjarskega programa.
Iskrene čestitke!
Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne

SIJ RAVNE SYSTEMS

Decembra je jubilant za 10 let delovne dobe v podjetju postal MATEJ HANCMAN iz Proizvodnega programa Valji. Čestitamo!
Januarja je jubilant za 10 let delovne dobe v podjetju postal SAMO
GERKŠIČ iz Toplotne obdelave. Čestitke!
Dragica Pečovnik, specialistka za kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

Za 40 let delovne dobe v mesecu decembru čestitamo ANTONU
SMOLEJU iz oddelka Jeklovlek.
Za 30 let delovne dobe v mesecu decembru čestitamo MILORADU
MILIJAŠEVIĆU iz oddelka Storitve.
Za 30 let delovne dobe v mesecu januarju čestitamo EMIRU DEDIĆU
iz oddelka Storitve.
Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ METAL RAVNE

Decembra so postali naši sodelavci: SABIN LJUBIJANKIĆ, REFIK
RIZVIĆ, ASMIR VELAGIĆ, MIRFET ODOBAŠIĆ in GERHARD PODHRAŠKI v Jeklarskem programu, AID ŠEKIĆ, SAFET DŽAFIĆ, MERSAD
DERVIĆ, VELDIN KOŠTIĆ, RAMO HALILČEVIĆ in ARMIN GORINJAC v
Valjarskem programu, JAKA RIBAŠ v Kovaškem programu in TJAŠA
MOČNIK v Planiranju.
Podjetje je zapustilo 21 sodelavcev.
Upokojili so se: ALOJZIJ ROZMAN, MARTIN KRAJNC in ILIJA JELUŠIĆ
iz Jeklarskega programa, FRANC RAMŠAK, BOŽO POGOREVC in JOŽE
KARNIČNIK iz Valjarskega programa, MIROSLAV PIKO iz Kovaškega
programa, BOJAN GOLOB in ALOJZ POTOČNIK iz Vzdrževanja, ZINKA
GLAVICA iz Kemije, DRAGO VERČKO iz Operativnega planiranja proizvodnje, LUDVIKA ENCI iz Kontrolinga in IRMA FAJMUT iz Kadrov.
Zahvaljujemo se jim za prizadevno delo in jim v pokoju želimo vse
najlepše.
Januarja so postali naši sodelavci: NEDIM MALIKIĆ in ALMIR LIVADIĆ
v Jeklarskem programu, SENEDIN KOVAČEVIĆ in SALIH BIŠANOVIĆ v
Kovaškem programu, MIRAN PLEŠEJ v Vzdrževanju, BEČIR OMEROVIĆ v Interni logistiki ter PRIMOŽ ŽAGAR v Indirektni nabavi.
Podjetje je zapustilo 14 sodelavcev.
Upokojila sta se ANTON KOTNIK iz Valjarskega programa in LEOPOLD RANC iz Informatike. Zahvaljujemo se jima za prizadevno delo
in jima v pokoju želimo vse najlepše.
Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne

SIJ ZIP CENTER

40 delovnih let je decembra dosegel sodelavec RUDOLF VERTAČNIK.
Čestitamo!
Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

→
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»Prehod mladih« –
pomemben projekt,
zaupan tudi SIJ ZIP centru

Liljana Toplak, strokovna delavka
Centra za rehabilitacijo invalidov
Koroške, SIJ ZIP Center

»Prehod mladih« je pomemben projekt, ki ga za Ministrstvo RS za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti od konca leta 2017 kot eden projektnih partnerjev izvaja
tudi SIJ ZIP center. Ključni cilji projekta so pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi
potrebami oziroma mladih invalidov, njihova čimprejšnja aktivacija in približevanje trgu
dela ter ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za njihovo zaposlovanje.

S celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami v SIJ ZIP centru vplivamo na večjo socialno vključenost mladih
s posebnimi potrebami ter prispevamo k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela.

Invalidsko podjetje SIJ ZIP center prek projekta strokovno
pomaga posameznikom s posebnimi potrebami v koroški regiji.
Veseli smo pozitivnega odziva vodstev šol in šolskih svetovalnih delavcev, ki so svoje dejavnosti na številnih srečanjih
predstavili dijakom in njihovim staršem.

Opolnomočenje mladih s posebnimi
potrebami za vstop na trg dela
V program se vključujejo mladi z motnjami v duševnem razvoju, slepoto in slabovidnostjo oziroma z okvaro vidne funkcije,
gluhoto in naglušnostjo, govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno oviranostjo, dolgotrajnimi boleznimi, avtističnimi motnjami
ter čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno
strokovno pomočjo.
Delo s pretežno osnovnošolsko populacijo, ki se šele odloča
za poklicno pot, je bil strokovni izziv za vse člane tima, vendar
so naše dolgoletne izkušnje pri zaposlitveni rehabilitaciji omogočile tesno in uspešno sodelovanje.

V prvem letu sodelovalo 14 mladih
Korošcev s posebnimi potrebami
Prve izkušnje kažejo, da je naša podpora mladim s posebnimi
potrebami več kot koristna. Vsi sodelujoči se namreč strinjamo,
da je treba zapolniti vrzel bodisi v okviru nadaljevanja šolanja
ali pri prehodu na trg dela, saj so do sedaj ti mladi ostajali brez
dodatne podpore v smislu pridobivanja kompetenc, čimprejšnje aktivacije, približevanja trgu dela ter ozaveščanja in
motiviranja delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi
potrebami, kar so naše glavne aktivnosti v okviru projekta.

SIJ ZIP center s tem projektom pridobiva
dragocene izkušnje, znanja in kompetence
Seveda se takoj postavi vprašanje, kako bo z omenjeno podporo mladim po koncu projekta. V nacionalnem projektnem partnerstvu si obetamo, da bodo projektne vsebine postale ena
od storitev zaposlitvene rehabilitacije in s tem bo zagotovljena
trajna podpora mladim s posebnimi potrebami. SIJ ZIP center
z vključitvijo v projekt pridobiva dragocene izkušnje, znanja in
kompetence za učinkovito izvajanje zaposlitvene rehabilitacije.
Več informacij o projektu ter njegovih sofinancerjih in partnerjih na www.prehodmladih.si.
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KADROVSKA GIBANJA V
DECEMBRU 2018 IN JANUARJU 2019
SIJ ELEKTRODE JESENICE

Decembra se nam je pridružil ROBERT BABIČ (Varilna žica).
Januarja so se nam pridružili: BLERIM RRUSTEMI (Elektrode), MARK
HERMAN (Elektrode), ALJAŽ PELJHAN (Elektrode) in PETRA AHAČIČ
(Finance in kontroling).
Novim sodelavcem želimo uspešno delo.
Decembra so odšli: RABIJA KOLAKOVIĆ (Elektrode), ADEM REĐIĆ
(Elektrode), HARIS MUŠIĆ (Elektrode).
Decembra sta se upokojila: RABIJA KOLAKOVIĆ in ADEM REĐIĆ. Želimo jima vse najlepše na njuni novi življenjski poti.

med petimi na jvečjimi slovenskimi izvozniki

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS

Decembra sta naša nova sodelavca postala: JANEZ ČERNI, direktor
financ, in PRIMOŽ ZORMAN v Vzdrževanju.
Decembra je delovno razmerje prenehalo enemu sodelavcu, januarja
je delovno razmerje prenehalo osmim sodelavcem.
Zaključek šolanja:
Decembra je uspešno zaključil šolanje sodelavec JOŽE POTOČNIK iz
Proizvodnega programa Noži in pridobil naziv: diplomirani inženir
strojništva.
Dragica Pečovnik, specialistka za kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

Naši novi sodelavci so decembra in januarja postali: ŽELJKO RAKITA in
NUSRET SMAJLOVIĆ na Storitvah ter MATEJ SEKNE v obratu Jeklovlek.
Podjetje sta januarja zapustila dva delavca.
Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER

Decembra sta se upokojila sodelavec DRAGO LIPUŠ in sodelavka
PETRA GOLNAR. Obema v pokoju želimo vse najlepše.
Družbo je decembra zapustil en delavec.

www.sij.si

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

acroni • metal ravne • ravne systems
elektrode jesenice • suz • ravne steel center
oro met • mwt • sidertoce • niro wenden
griffon & romano • kopo international
odpad pivka • dankor • metal eko sistem
top metal • zip center
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Stane Jakelj, razvojni inženir
za nerjavna jekla, SIJ Acroni
in Razvojni center Jesenice
Foto: Borut Žigon

Mnogo več kot
prednovoletno druženje
December je že tradicionalno čas, ko potegnemo črto pod zasebne in
službene uspehe. Črto smo konec decembra potegnili tudi v SIJ Acroniju
na prednovoletnem druženju zaposlenih v Kolpernu na Stari Savi.

Na prednovoletnem druženju v Kolpernu je mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe SIJ Acroni, z navdihujočim nagovorom narisal nasmehe na obraze sodelavcev.

Dogodek je potekal v četrtek, 20. decembra, v popoldanskih
urah, udeležilo se ga je precejšnje število sodelavk in sodelavcev, ki so uvodoma z veseljem prisluhnili spodbudnim
besedam glavnega direktorja. Njegovo glavno sporočilo je bila
zahvala sodelavcem za požrtvovalnost in prispevek k skupnemu končnemu rezultatu. Ko stopimo skupaj, smo nepremagljivi, in prav to je naše vodilo v novem letu 2019.
Po uvodnem nagovoru glavnega direktorja mag. Branka
Žerdonerja smo odkrili prenovljeno sliko »Očka, vrni se zdrav
domov«. Varnost zaposlenih v proizvodnji je že v preteklosti
bila velika in neprecenljiva vrednota. S prenovo originalne table s pomenljivim geslom, ki sega daleč v preteklost, dokazujemo, da nam je dediščina zanamcev pomembna, a obenem tudi
danes v opomin. Varno delo je vrednota, za katero si moramo
vsak dan znova prizadevati. Ob zaključku uradnega dela druže-

nja smo podelil tudi Pantzevo priznanje, najvišje priznanje za
življenjsko delo na področju metalurgije in sorodnih znanosti.

Naj ponovno velja: Očka, vrni se zdrav domov!
Pred odkritjem prenovljene table s sliko deklice in napisom je
spregovoril idejni vodja in gonilo obnove Luka Novak, inženir
strojništva v obratu Vzdrževanje. V svojem nagovoru je potegnil vzporednice s preteklimi časi in težkim delom v takratni
železarni. Obnovljena tabla nas bo spominjala na stare čase in
nas obenem opozarjala, da smo za lastno varnost v prvi vrsti
odgovorni sami.
O pomenu varnega dela je spregovoril tudi dr. Adis Medić,
strokovni delavec VZD. Predstavil je dobre rezultate preteklega leta s področja varnosti in zdravja pri delu. Seveda pa nikoli
nismo tako dobri, da ne bi mogli biti še boljši. Pozval nas je, naj
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Gonilo obnove pomenljive table »Očka, vrni se zdrav domov« je bil Luka Novak,
inženir strojništva, iz Operativnega vzdrževanja Jeklarne. Adis Medič, strokovni
delavec VZD, je opozoril na pomen varnega dela tudi danes.
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Marjan Kunšič, Pantzev nagrajenec za življenjsko delo s
področja metalurgije za leto 2018, se je ob razglasitvi zahvalil
vsem, ki so prepoznali njegov trud, ter dodal, da je priznanje
rezultat skupnega dela s sodelavci, in pripada tudi njim.

Po uradnem delu
prireditve so
SIJ acronijevci z
veseljem prisluhnili
zabavnim imitacijam
Klemna Bunderle,
poklepetali s
sodelavci in se
poveselili.

ozavestimo pomen varnosti na delovnem mestu, ker bomo le
tako lahko stopali z novimi koraki k še boljšim rezultatom, a ne
zaradi rezultatov samih; najpomembnejši sta naša varnost in
varnost naših sodelavcev.

Pantzevo priznanje kot češnja na torti
Češnja je bila podelitev Pantzevega priznanja za leto 2018. Po
lanskoletni Pantzevi nagrajenki mag. Eriki Bricelj je prišel čas
za novega nagrajenca z najvišjim metalurškim priznanjem, ki
ga v SIJ Acroniju podeljujemo že vse od leta 1973. Priznanje
za življenjsko delo v metalurgiji in drugih dejavnostih, ki so
pomembno vplivale na rast in poslovno uspešnost našega
podjetja, je v letu 2018 prejel Marjan Kunšič, vodja tehnologije v Predelavi debele pločevine. Več o Marjanu in priznanju
preberite na straneh 40 in 41.

Da je teklo gladko kot jeklo …
Skozi prireditev ob zaključku preteklega leta nas je tokrat popeljal »jekleni Gorenjec« in priznan glasbeni imitator Klemen
Bunderla, ki nas je na koncu presenetil z izvrstno izvedbo
različnih interpretacij glasbenih zvezd in občinstvo naravnost
navdušil.

Če potegnemo črto
Uspelo je. Zaradi sodelavcev, ki so poskrbeli za pripravo in izvedbo novoletnega druženja, in seveda zaposlenih v Gornjesavskem muzeju Jesenice. Hvala vsem, še posebej pa hvala vsem
zaposlenim, ki ste se odzvali in prireditev obiskali.
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ààPRAZNUJEMO USPEHE

Irena Kolenc Janović,
specialistka za korporativno
komuniciranje, SIJ Acroni
Foto: Borut Žigon

Dobitnik
Pantzevega
priznanja za
leto 2018 je
Marjan Kunšič

Skulptura »Iz ognja do zvezd«, zasnovana po skulpturi »Štirje letni časi«
mag. Janeza Krajnca, in bronasta plaketa Lamberta Pantza

Družba SIJ Acroni vsako leto razpisuje Pantzevo priznanje za življenjsko delo v metalurgiji
in sorodnih dejavnostih. Prestižni naziv, ki se podeljuje že častitljivih 45 let, je v minulem
letu upravičeno pripadel Marjanu Kunšiču, vodji tehnologije PDP in priznanemu
strokovnjaku za vroče in hladno preoblikovanje materialov. Iskrene čestitke!
Toplotna obdelava se ga »drži«
že od diplomske naloge
Marjan Kunšič je že v diplomski nalogi proučeval toplotno
obdelavo, tej je posvetil tudi veliko večino svoje kariere. V
diplomski nalogi, ki jo je izdelal pod mentorstvom dr. Marina
Gabrovška, je proučeval »vpliv temperature in stopnje hladne
predelave na sferoidizacijo jekla z dodatkom ogljika, kroma,
molibdena in vanadija« s tem, da je različna jekla toplotno
obdelal pri različnih temperaturah in različno dolgo ter nato
ugotavljal vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo in trdoto
vzorcev.
Po končani fakulteti, ko je pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir metalurgije in materialov, je opravljal pripravništvo v Vroči valjarni. Po dveh letih ga je takratni vodja Raziskovalnega oddelka povabil v svojo ekipo, v kateri je nato opravljal
dela višjega raziskovalca vročega valjanja in toplotnih obdelav.
Uspešno je vpeljeval izsledke razvojnega dela v industrijo in

se vključeval v reševanje tehnološke problematike v teh dveh
obratih. Po sedmih letih je bil zaradi potreb dela premeščen
na delovno mesto glavnega tehnologa, nato v obrat Predelava
debele pločevine (PDP), v katerem uspešno opravlja naloge,
povezane s tehnologijo toplotnih obdelav, že skoraj 20 let.
Zaradi dobrega poznavanja procesov in peči je gonilna
sila pri določitvi tehničnih specifikacij pri naložbah v peči za
toplotno obdelavo ter vpeljavi agregatov v tehnološki proces,
prevzel je vodenje večine projektov v obratu PDP med letoma
2006 in 2013. Prvi zagnani projekt je bila vgradnja linije Wellman za toplotno obdelavo nerjavne pločevine s štirimi pečmi
in hladilno napravo. Sledili sta posodobitev in razširitev peči
Drever z novo hladilno napravo, namenjene toplotni obdelavi
visoko legiranih jekel. Bil je vodja projekta pri nabavi in vgradnji žarilne peči Bosio ter dodatne peči Bellman za nerjavna
jekla. Zadnji projekt v PDP je bila nabava novega ravnalnega
stroja Andritz-Sundwig.
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Mojster spopadanja z izzivi in iskanja
izboljšanih lastnosti proizvodov
Marjan Kunšič se kot vodja tehnologije spopada z izzivi, ki jih
prinašajo spremembe in vpeljave novih proizvodov. Je avtor
oziroma soavtor vrste inovacijskih projektov pri toplotni
obdelavi debele pločevine iz različnih vrst jekel: Pločevine s
povečano napetostjo tečenja – jekla, legirana z borom, Valjčna
peč Wellman za toplotno obdelavo debele pločevine, Vodenje
in spremljanje procesa predelave debele pločevine, Razvoj
martenzitnega nerjavnega jekla 410, Razvoj specialnega jekla s
povišano odpornostjo proti obrabi, Razvoj legiranih kotlovskih
pločevin za uporabo pri visokih temperaturah, Novo korozijsko
odporno orodno jeklo za preoblikovanje plastike Acroni T85 in
Nova legirana pločevina za uporabo pri povišanih temperaturah in tlakih.
O pomembnosti njegovih inovacijskih projektov pričajo tudi
številna priznanja Gospodarske zbornice Slovenije. Veliko je
tudi dnevnih izboljšav, ki niso zapisane, a je z njimi ogromno
prispeval k izboljšanju kakovosti. In kar je še posebno pomembno – Marjan Kunšič velja za zelo dobrega in zaupanja
vrednega sodelavca, svoje bogato znanje pa vsakodnevno
prenaša na sodelavce in jim je v navdih.

Marjan Kunšič ob prejetju prestižnega
Pantzevega priznanja leta 2018 za
življenjsko delo na področju metalurgije
in drugih dejavnosti

Pantzevo skulpturo,
bronasto plaketo in
priznanje je lavreatu
leta 2018 podelilo
vodstvo družbe SIJ
Acroni (z leve proti
desni: Nada Drobne
Popović, finančna
direktorica družbe
SIJ Acroni, Marjan
Kunšič, Pantzev
nagrajenec leta 2018,
mag. Branko Žerdoner,
glavni direktor družbe
SIJ Acroni, in Branko
Polanc, direktor
proizvodnih operacij
SIJ Acroni).
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Družina Nuhić – 135 let
ustvarjanja železarske tradicije na Jesenicah

Jan Golja, novinar,
pisatelj, producent,
humanitarec

»Tako mala punčka si bila, in
zdaj mi ti obračunavaš plačo«

Stojim pred enim izmed številnih jeseniških blokov. Star je
in nekoliko nižji od novejših. Zgrajen je bil v časih, ko je bila
podoba tega kraja povsem drugačna. Spada med prve bloke, ki
so nastali za delavce železarne. Letnica 1959. Dogovorjen sem
z družino Nuhić. Z Merimo, ki je v železarni od svojega 18. leta,
od leta 1985. Zaposlena je v računovodstvu na oddelku plač. V
železarni je zaposlen tudi njen mož Mumim. On je v železarno
stopil leto prej, leta 1984, star je bil 22 let. Pozvonim, mi odprejo vrata in vstopim.
Všeč mi je, ko takoj ob vstopu začutim, kdo so, v kakšen
dom sem stopil. Topel, domač, družinski. Merima mi prijazno
ponudi copate in me povabi v dnevno sobo. Z nami sede tudi
Mumin. Všeč mi je gospodova sramežljivost. Takoj doda, da
on najraje ne bi govoril. Tudi Merima je nekoliko sramežljiva.
A ko jima razložim, da bo šlo le za prijeten pogovor ob kavici,
tako kot da bi ob njima sedel prijatelj, me začutita in snameta
nekakšen »ščit«.
Da se lažje razgovorita, ju preprosto vprašam: »Kdaj sta
prišla živet na Jesenice?« Merima začne. »Tako je bilo. Moj ati
Esad je prišel sem delat leta 1962. Stric Sabit pa leto prej. Ni bilo
lahko. Meni je o tem oče pripovedoval. On je bil sam tukaj, mi
pa daleč v Bosni. Tukaj je dobil dobro službo, so bili taki časi, da
v Bosni ni bilo veliko dela. A veste, da je mene oče prvič videl, ko

Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne in
Aperturia

sem bila stara že pet mesecev, prej se ni mogel vrniti. Spominjam se, kako mu je bilo vedno hudo, ko je prišel, in še bolj mu je
bilo hudo, ko je odhajal ponovno v Slovenijo. Vsi smo se zjokali.
Ko je videl, da tako ne gre več naprej, je dal v železarni prošnjo
za stanovanje. Mami ni nič povedal, jo je hotel presenetiti. In
so mu stanovanje takoj ponudili. Šest let sem bila stara, bilo je
leta 1973, ko smo prišli v Slovenijo kot družina. Dobili smo lepo
dvosobno stanovanje.«
Merima zelo lepo pripoveduje, umirjeno, kot da bi podoživljala vsa pretekla leta. Tudi sam gojim veliko spoštovanje do
družin, ki so se v tistih letih odločile zapustiti domačo Bosno
in poiskale službo, v takrat oddaljeni Sloveniji. Merima zaključi.
»Meni in bratu je dal prihodnost, nas izobrazil, nahranil. In to s
trdim delo v železarni.«
Ker Mumim posluša v tišini, ga pogledam in vprašam: »Kako
sta se pa vidva spoznala? Kakšno zgodbo imata?« Oba se takoj
nasmehneta in skupaj odgovorita. »Na Jesenicah v slaščičarni
sva se spoznala.« Oba se glasno in iskreno nasmehneta. Nadaljuje Merima. »Na prvo obletnico poroke pa sva že dobila sinčka
Harisa (Zdaj je zaposlen v železarni kot voznik težke mehanizacije.). Mene so pa takoj po srednji šoli zaposlili v železarni. Vsi
smo bili tam, to je bil prijeten občutek. Oče pa mi je rekel: »Tako
mala punčka si bila, in zdaj mi ti obračunavaš plačo.« Zato sva
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se varno počutila, sva si lahko ustvarila družino. Dve leti za
Harisom pa se nama je rodila še Alma.« Lepo se pogledata, ko
govorita o otrocih.
Ponovno se obrnem proti Muminu in vprašam: »Kako ste pa
vi prišli v Slovenijo?« »Bilo je leta 1984. Sam sem šel na pot, v
neznano. In to takoj po vojski, v iskanju službe. Iz avtobusa sem
izstopil v Martuljku. Nisem vedel točno, kje sem. Hotel sem v Avstrijo, ampak je bilo zelo težko dobiti prepustnico. Bi moral čakati vsaj leto dni. Sem pa zato, zelo blizu postaje, kjer sem izstopil,
dobil službo v hotelu. Ravno v tej službi mi je prijatelj, s katerim
sva tam delala skupaj, rekel, da iščejo v železarni dobre delavce.
Ko mi je povedal, kolikšna je plača, sem takoj šel. Spominjam
se, bila je jesen leta 1984. Dobil sem službo pri plavžu. Od takrat
spoštujem to podjetje. Dalo mi je vse, kar imam danes. Vse!«
Vprašam: »Kaj je za vas vse?« Preden odgovori, se obrne
proti ženi, se ji lepo nasmeji in na kratko pove. »Družina!
Največje bogastvo je družina. Samo to rabimo.« Merimi se zasvetijo oči, obrne se proti meni in nadaljuje. »To stanovanje smo
kupili leta 1993, dobili smo kredit na deset let. Vse, kar vidite,
smo si lahko privoščili zaradi železarne. To je naš dom. Lep dom
imamo.« Mumin: »Vse smo si lahko privoščili zaradi železarne. Smo lahko načrtovali mirno življenje. Midva sva poštena,
delavna, zato sva si lahko vse privoščila. In ker so naju vedno

cenili, čutiva veliko pripadnost podjetju. Jaz še danes hodim z
zadovoljstvom in veseljem na delo. Tudi po toliko letih.«
Všeč mi je podoba Mumina. Delavec je, tisti pravi, ko ti že
samo bežen pogled nanj da vedeti, da se je v življenju veliko
nadelal. Zato ga vprašam o delovnih navadah. »Jaz sem bil
vedno za delo. Kadarkoli so me poklicali in vprašali, če bi morda
kakšno naduro oddelal, sem vedno šel. Zjutraj, popoldan,
ponoči, vedno. Vedel sem, da je to dobro za družino. Zato so mi
tudi vedno ponujali kakšno izobraževanje. Za viličarista imam
izpit, pa za žerjavista, pa tudi strojno šolo ob delu sem lahko
naredil. Vedno so me podprli. 34 let sem že tam. Res se dobro
počutim. Zdaj pa delam kot tehnik za retardacijo. Merima: »Pa
tudi hišo v Bosni smo lahko končali. To nam veliko pomeni.«
Morda je le naključje, da je Merimin oče leta 1962 odšel po
kruh za svojo družino na Jesenice in da je Mumin 22 let kasneje
sedel na vlak za boljše življenje. A to naključje je ustvarilo eno
izjemno družino, ki je danes vpisana v večne temelje tega kraja.
Kraja, kjer so doma pošteni in delavni ljudje. Zdi se mi sicer,
da veličino svoje zgodbe Merima in Mumin še ne dojameta.
Prepričan sem, da pa jo bosta, morda šele takrat, ko bosta na
svoj zadnji delovni dan odšla iz železarne in stopila v pokoj.
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Družina Šeruga – 134 let
ustvarjanja železarske tradicije na Ravnah

Jan Golja, novinar,
pisatelj, producent,
humanitarec
Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne in
Aperturia

»Kaj vam
pomeni SIJ?«
Za hip zavlada
tišina in potem
vsi, kot dobro
usklajen pevski
zbor, v en glas
povedo: »Mati
fabrika!«
Pozen marčevski večer je. Eden tistih zadnjih zimskih večerov, ko
zima želi pokazati še vse, kar ji je ostalo od moči. Večerna megla,
dež in temperature tik nad lediščem. Dolg dan je že za mano,
ko pripeljem pred hišo Šerugovih. Na koncu ulice, obkroženi z
naravo živijo. Še ne izstopim iz avta, ko mi na pragu med vrati
široko nasmejan izreče koroško dobrodošlico 34-letni Davorin
Šeruga. Preden sem krenil na koroški podaljšan vikend, med
katerim sem spoznal pet družin, ki že generacije delajo v SIJ-u,
si nisem znal predstavljati, kaj me čaka, kako bo zame ta konec
tedna minil, kaj bom občutil, s kom se bom pogovarjal. Če sem
povsem iskren, nisem opravil domače naloge, da bi se poučil o
celotni sliki železarstva v teh krajih. Ampak z namenom. Nisem
si želel ustvariti slike, še preden spoznam ljudi, ki to tradicijo
živijo, ki so te doline ustvarili.
In zato popolnoma nevedoč stopim v prijeten dom Šerugovih. Presenečeno se nasmehnem, ko zagledam polno dnevno
sobo nasmejanih, meni neznanih oseb, ki me prisrčno sprejmejo. Pričakalo me je kar sedem članov družine, in preden mi vsi
utegnejo nameniti tisti ta pravi, močan stisk roke, ki mi sporoča
dobrodošel med nami, sta na mizi že pijača in domača potica.
Besede in nasmehi kar vihtijo po sobi. Takoj se sprostijo in se mi
odprejo.
Spontan pogovor o raznoraznih stvareh zato presekam z
vprašanjem. »Kaj vam pomeni SIJ?« Za zelo kratek čas zavlada

tišina in vsi, kot dobro usklajen pevski zbor, v en glas povedo:
»Mati fabrika!« In vsi se glasno nasmejimo. Davorin Šeruga takoj
doda: »To je naše preživetje, delo, strast, neka varnost, prihodnost. Ko vidim po televiziji, koliko je brezposelnih po Sloveniji,
se zavedam, kako dobro mi je. Sproščen sem. Vem, da bo plača
prišla. Sem lahko miren, ker imam dva otroka, sin Jane je star
štiri leta, hči Aleša pa sedem.«
Ker takoj začutim neki ponos, neko pripadnost, želim njihovo
zgodbo začeti na začetku, davno v preteklosti. V trenutku, ko je
prvi član njihove družine stopil v železarno. Takrat se oglasi Ivan
Ivartnik, Davorinov dedek, in umirjeno pove, da je že njegov oče,
prav tako Ivan, delal v železarni davnega leta 1940. »Spominjam
se, mene je oče, kot malega dečka, peljal s kolesom, da sem
pogledal, kje dela. Dobro se spomnim tega trenutka, ko sem
stal ob njem. Moj oče Ivan nas je peljal v ta svet, in smo mu zelo
hvaležni.« Ivan je danes tukaj najstarejši. V pokoju je že od leta
1990, zato ga vsi, ko začne govoriti, radi poslušajo. »V mojem
času, jaz sem začel leta 1955, so začeli poučevati metalurgijo. In
takoj, ko smo se mi takrat izurili, smo imeli šiht, tega ni povsod.
In še danes je tukaj tako! Ko se nekdo izobrazi, dobi službo. Tega
drugod ni.« Ponosno me pogleda v oči in nadaljuje. »Takrat so
nam gradili stanovanja, domove. Za mali denar smo dobili dom.
In tako smo si lahko vse ustvarili. Smo pa res veliko delali.« Se
nasmeji, ko mu vsi drugi prikimajo in dodajo: »O, ja. Dela se pa
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veliko.« Takoj ko Ivan za trenutek ostane brez besed, Davorin,
najmlajši od vseh, ki še danes dela v železarni, z mize, na katero
so, še preden sem prišel, položili veliko slik in raznih dokumentov, ki pričajo o bogati zgodovini Šerugovih, privzdigne fotografijo in pove: »To je pa slika prvega delavskega sveta, ustanovljenega v železarni.« Ponosno se s stola malenkost dvigne in proti
fotografu pokaže fotografijo. »Poglej, to je moj deda.« Vsi na
kavču ponosno prikimajo in dodajo: »Ja, to je naš Ivan.« Na svoji
koži začutim njihov ponos, ko se v trenutku vsi za malenkost
dvignejo, da bi si tudi sami še enkrat pogledali fotografijo.
Ponovno razbijem krajšo tišino in izkoristim trenutek za
vprašanje: »Kaj bi bilo, če ne bi bilo tukaj železarne? Kaj bi bilo
brez Sija?« jih vprašam. »NIČ!« mi odgovorijo v en glas. Malenkost obrnem vprašanje in jih vprašam: »A sem preveč drzen, če
rečem, da bi bila koroška identiteta popolnoma drugačna brez
železarske zgodovine?« »VSEKAKOR! 100-odstotno! Ja!« še bolj
v en glas povedo, Ivan, najstarejši med njimi, se na kavču ponosno vzravna. Tudi mene začutijo, kako dvignem pogled, kako tudi
sam postanem ponosen na njihove ponosno izrečene besede.
»Pa vi čutite, kako ponosni ste na te kraje?« Se zasmejijo. »Zdaj
ko nas tako sprašuješ, šele vidimo.« In vsi se nasmejimo.
Prijeten dom imajo, družinski, topel. Čuti se, da so si ga zgradili sami, z denarjem, ki so si ga trdo prigarali v železarni. Zato
jih vprašam: »Kaj ste si lahko privoščili zaradi dela v železarni?«
Skorajda vsi v en glas povedo: »Vse, kar imamo. Ti dve hiši, v

katerih živimo. V tej polovici živimo mi Šerugovi, v drugi polovici
pa Ivartnikovi.«
Še dolgo v večer se pogovarjamo. Izjemno prijetno se
počutim. Še nekaj ur prej sem bil na poti k popolnim neznancem, sedaj pa sedim v njihovem domu, in lahko rečem, da vem,
kdo so, od kod prihajajo in kam gredo. Železarji so. Delavni in
pošteni ljudje.
Tik preden grem, mi Davorin želi pokazati še nekaj. Nekaj,
kar vsem njim zelo veliko pomeni. Na mizo položi pismo. Staro.
Pismo sodelavcev, ki so ga posvetili Ivanu, ko je odšel v pokoj.
Preden je odšel, jih je namreč vse še enkrat obiskal. Tako piše
v pismu: »V čast mi je, da se lahko v imenu nas vseh zahvalim
za to velikodušno potezo, ker si nas hotel vse še enkrat videti
skupaj. Tako srečanje je nekaj drugega, kot pa poslavljanje od
posameznikov v tovarni. Tudi mi se lahko nocoj od tebe drugače
poslovimo. Še zdaleč ne mislimo na slovo, le ti odhajaš iz naše
ožje jeklarske družbe. Prepričan sem, da boš še prišel med nas,
da se bomo srečali še večkrat, saj si še velik korenjak. S teboj
sem delal 20 let. Vesel sem bil takih poštenjakov. To je bila tvoja
največja odlika, poleg vseh drugih.«
Davorinu se zahvalim, ker mi je to pokazal. Ti ni samo pismo.
Je odraz vsega, kar so tukaj ljudje. Kar so postali skozi delo v železarni. Pozdravimo se, tokrat si ne stisnemo rok. Objamemo se.
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ààSPONZORIRAMO
Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Anže Malovrh, STA;
Sandi Fišer

Brezčasno jeklo za
brezmejne športne
dosežke
Morda boste rekli, da je novica že lanski
sneg, saj je bila slavnostna podelitev
nagrad najboljšim slovenskim športnikom
na prireditvi Športnik leta 2018 že 19.
decembra, a priznanja, ki so jih prejeli
zmagovalci, so iz jekla in torej brezčasna.

Jeklene plamenice, ki jih je oblikoval Luka Tratnik, so skulpture, ki jih najboljšim športnikom po izboru Društva športnih
novinarjev Slovenije že od leta 2016 kot sponzor zagotavlja
Skupina SIJ.
Kolesar Tadej Pogačar je po atletinji Maruši Mišmaš, motokrosistu Timu Gajserju, Janji Garnbret in Luki Dončiću kot
peti v nizu prejel nagrado za najbolj izstopajočo mlado športno
osebnost leta.
Dončić je v glasovanju za najboljšega posameznika prejel
260 glasov, drugi je bil kolesar Primož Roglič (163), tretji pa
biatlonec Jakov Fak (116). Med posameznicami je Garnbretova
z 276 glasovi prehitela judoistko Tino Trstenjak (217) in teniško
igralko Kajo Juvan (40).
Jadralki Mrakova in Macarolova sta prejeli 34 glasov in se
uvrstili pred kanuistično reprezentanco v sestavi Benjamin
Savšek, Luka Božič in Anže Berčič (25), tretja je bila slovenska
reprezentanca v futsalu (16).

Janja Garnbret ve, kaj je jeklena volja, zato
se je gotovo razveselila jeklene plamenice,
ki simbolizira trdnost in neomajnost
slovenske športnice leta 2018.
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Ko pak švigne
med ogenj in led

Anže Pogačar, predsednik HDD
SIJ Acroni Jesenice
Foto: Domen Jančič

Fotografija pove več kot tisoč udarcev s hokejsko palico, zato z
vami delimo nekaj drznih in zmagoslavnih potez naših železarjev.

Tadej
Čemžar po
zadetku na
tekmi proti
Salzburgu

Luka Bašič
po zadetku
na tekmi
proti Olimpiji
Veselje Mihe Pesjaka na tekmi proti Salzburgu

Veselje igralcev HDD SIJ Acroni Jesenice po
doseženem zadetku na tekmi proti Zell am Seeju

Veselje Gašperja Glaviča na derbiju proti Olimpiji
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Za člani ŠD SIJ je aktivno leto,
pred nami pa še aktivnejše!
Športno društvo (ŠD) SIJ se lahko pohvali, da je bilo leto 2018 izjemno uspešno.
Skoraj 170 (aktivnih) članov je lahko izbiralo med devetimi dogodki iz tekaške in
pohodniške sekcije, ki se jima je lani premierno pridružila še kolesarska sekcija.
Najbolj obiskani dogodki v preteklem letu so bili tekaški, pa vendar je tudi
kolesarska sekcija privabila veliko članov.
Nabranih kilometrov ne štejemo več, saj nam ti niso pomembni, šteje le to,
da se družimo in »športamo« vsako leto v večjem številu.

Leto 2019 pa nam prinaša še več izbire in aktivnosti:
TEKAŠKA
SEKCIJA

Tekaška sekcija bo tudi letos sezono odprla in zaključila z maratonskima klasikama – z Istrskim maratonom (14. april 2019)
oziroma 24. Ljubljanskim maratonom (27. oktober 2019).
Novosti letošnjega leta pa so skupinske prijave na Maraton
Radenci (18. maj 2019), K24 trail (10. avgust 2019) in Triglav tek,
Brdo pri Kranju (2. sobota v septembru 2019).

POHODNIŠKA
SEKCIJA

Pohodniška sekcija letos pripravlja pohod na Tosc in k Vodnikovi koči na Velem polju. Na ne preveč zahteven razgledni vrh
Tosca v Julijskih Alpah se bomo odpravili julija oziroma avgusta,
točen datum bo znan v začetku poletja.
Vsi člani ŠD SIJ pa so tudi letos vabljeni na jeklarske pohode
pod okriljem Organizacijskega odbora jeklarskih pohodov, ki
bodo letos praznovali jubilejno, že 50. leto.

KOLESARSKA
SEKCIJA

Kolesarska sekcija bo kolesarsko sezono začela z družinskim
Poli maratonom (1. junij 2019), nadaljevala pa z novostjo v
programu – največjim kolesarskim praznikom za rekreativne
cestne kolesarje, 38. Maratonom Franja (7. 6. – 9. 6. 2019).
Septembra (točen datum bo znan naknadno) pa se znova
poženemo na Krejanov memorial, ki bo letos potekal že v 19.
izvedbi. Če pa bo vreme dopuščalo, se oktobra podamo še na
dvodnevni kolesarski izlet.
Če te je ob branju teh vrstic zamikalo, da se nam pridružiš pri
vsaj eni izmed aktivnosti, potem izpolni pristopno izjavo, ki
jo dobiš v tajništvu družbe oziroma na Yammerju v skupini ŠD
SIJ, ali pa nam zanjo piši na sd.sij@sij.si. Podpisano jo vrneš na
sd.sij@sij.si ali ŠD SIJ, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana. Zatem boš
dobil obvestilo o programu in plačilu letne članarine, ki znaša
20 evrov. Članstvo je aktivirano šele s plačilom letne članarine.

Ugodnosti članstva v ŠD SIJ:
• skupinske prijave in (so)financiranje prijavnine na
rekreativnih prireditvah pod okriljem ŠD SIJ;
• športno darilo (tekaška majica, kolesarski dres, pohodne palice ipd.);
• občasne skupinske vodene tekaške vadbe v sodelovanju
z OKS, predavanja specialistov ipd.

dobrodošli v domu sreče …

… dobrodošli v prihodnost.
SIJ ZIP center d.o.o. | T: 041 769 734 | E: zvone.potocnik@zipcenter.si | www.zipcenter.si
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Borut Novšak, direktor obrata
Vzdrževanje, SIJ Acroni
Foto: Borut Novšak, SIJ Acroni

Druženje sodelavcev Vzdrževanja
in podpornih služb uspelo
V ekipi Vzdrževanja smo svoj trenutek za druženje ujeli šele januarja, saj smo bili med
novoletnimi prazniki zelo zaposleni z letnimi remonti. K druženju smo povabili tudi
sodelavce iz drugih oddelkov, ki nam čez leto priskočijo na pomoč, in si skupaj napolnili
moči za prihajajoče leto.
Odločili smo se za obisk Doma Pristava
in krajši pohod do jezera Trilobit, ki je
vezano zgodovinsko in varnostno na
družbo SIJ Acroni. Za polnjenje zajetja
poleg potoka Veliki Javornik skrbi še
njegov brat, Mali Javornik. Od zajetja
so do valjarne napeljali 3.900 metrov
dolg visokotlačni cevovod, po katerem
je voda s padcem 370 metrov tekla do
turbine s premerom 9,16 metra. Turbina
je bila v tistem času največja te vrste na
svetu, njen rotor je bil težak 90 ton. Zdaj
je razstavljena kot tehniški spomenik
pred karavanškim predorom na Hrušici,
njen mlajši brat pa ob upravni stavbi
družbe SIJ Acroni.
Po končanem delovnem tednu smo
se zbrali pred Domom Pristava, od koder
smo preko Javorniških travnikov, tokrat
pobeljenih s snegom, odšli proti jezu.
Pohod je trajal slabi dve uri umirjene
hoje, na koncu malo bolj strme za tiste,
ki so se odločili, da bodo šli do izvira.
Po pohodu smo se okrepčali s poznim
kosilom, ki sta ga nam postregla prijazna
oskrbnika doma, in nadaljevali z zabavo
pozno v noč, da smo za kratek čas pozabili na skrbi. Hvala vsem za udeležbo
in dobro voljo, ki ste jo prinesli s seboj.
Upam, da čim prej ponovimo!
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Na turnirju zmagala
ekipa SIJ Ravne Systems,
najbolj fer brcali kovači

Damjan Kalčič, ključavničar,
SIJ Metal Ravne
Foto: arhiv SIJ Metala Ravne

Na že 16. tradicionalnem turnirju v malem nogometu SIJ Metala Ravne smo se tudi v letu
2018 »na našem delovnem dvorišču ZGO Ravne« pomerili zaposleni, ki imamo radi šport in
tekmovalno sodelovanje. Turnir je minil v športnem in sproščenem duhu, igralci smo mrežo
zatresli 55-krat ter dokazali, da znamo biti pri delu in športu borbeni in hkrati ferplejevski.
Letos tudi ekipa Metalovih
štipendistov in gostje
iz družbe Zollern

Na koroški Sijev
nogometni prestol
je letos sedla ekipa
SIJ Ravne Systems.

Na turnirju so sodelovale ekipe SIJ
Metala Ravne ter SIJ Ravne Systems in
gostujoča ekipa družbe Zollern. Največ
sodelujočih ekip je bilo iz družbe SIJ
Metal Ravne, in sicer ekipe Kovačnica 1,
Kovačnica 2, Valjarna, Adjustaža in Mok.
Letos se je na turnirju prvič preizkusila
tudi ekipa štipendistov SIJ Metala Ravne
in se dobro odrezala.

SIJ Ravne Systems se je povzpel
na ravenski nogometni prestol

Po slabšem streljanju šestmetrovk je
srebro osvojila ekipa Kovačnice 1.

Valjarji so postali bronasti.

Da bi letošnji turnir lahko postregel s
presenečenjem, je nakazala že prva
tekma, v kateri so nogometaši SIJ Ravne
Systems premagali favorizirano ekipo
Kovačnice 1 SIJ Metala Ravne. Obe ekipi
sta se še enkrat pomerili v finalu, kjer so
bili nogometaši SIJ Ravne Systems po
streljanju šestmetrovk ponovno boljši
od ekipe Kovačnice 1 SIJ Metala Ravne
in tako zasedli nogometni prestol.
Tretje mesto je osvojila ekipa Valjarne
SIJ Metala Ravne.

Najbolj fer so brcali kovači

Za najboljšega
vratarja je bil izbran
Jure Uršnik iz Valjarne.

Največ golov je zabil
Davorin Ferlež iz
Kovačnice 1.

Za najboljšega strelca je nagrado prejel
Davorin Ferlež iz Kovačnice 1, naj vratar
je postal Jure Uršnik iz Valjarne. Priznanje za ferplej je prejela ekipa nogometašev Kovačnice 1.
Zahvaljujemo se SIJ Metalu Ravne za
finančno podporo pri izvedbi turnirja,
izvršnemu direktorju za proizvodnjo
Alojzu Buhvaldu pa za spodbudne besede na podelitvi priznanj.

ààAFORISTIČNA ŠARŽA

ààSUDOKU

3 5 8
Andrej Brumen - Dejde,
SIJ Metal Ravne
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Pranje umazanega perila se običajno začne z namakanjem.
Namesto da bi ga postavili na lastne noge, so mu kupili avto.
Z ljudmi ni znal ravnati, jih je pa znal kriviti.
Zbiral je črtice in na koncu sestavil premico.
Tudi cel ji ni bil kos.
Aforistično šaržo »na veliko« pa je Dejde naložil na
http://ablogizmi.blogspot.com/.

ààMODRUJEMO

ààSMEH JE POL JABOLKA

Najbolj nevarna oblika cenzure so škarje v lastni glavi.

VETER V KRILIH
Učiteljica vpraša Janezka:
»Janezek, katerega spola je
veter?«
Janezek odgovori:
»Moškega.«
Tovarišica ga pohvali, nato pa
vpraša:
»In kako to vemo?«
»Ker ženskam dviguje krila.«

Curzio Malaparte

Inovacije delijo ljudi na vodje in sledilce.
Steve Jobs

Prvi osnutek česarkoli je sranje.
Ernest Hemingway

V uspeh nisem nikoli verjela. Delala sem zanj.
Estee Lauder

PRIJETNI SO
Nehal je delati internet.
Posedel sem z družino.
Prav prijetni ljudje!

PET MINUTK
Ne vem, če ste opazili, da je
pri ženskah zatrjevanje:
»Urejena bom čez pet minut«
popolnoma enako kot pri
moških obljuba:
»Čez 5 minut bom doma«.
SKORAJ ENAKO
Ali veste, kakšna je razlika
med vibratorjem in sojo?
Ni bistvene, oba zamenjujeta
meso.
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ààKUJEMO V ZNANJE
1. Katera kovina se običajno uporablja
za zavijanje čokolade?

3. Kateri naravni brusni material je najtrši?

a) Kositer
b) Aluminj
c) Zlato

a) Plemeniti korund
b) Kremen
c) Diamant

2. Kaj je pleksi steklo?

4. Kaj dodajamo steklu, da dobimo barvno steklo?
a) Naravna barvila
b) Kovinske okside
c) Umetna barvila

a) Vrsta stekla
b) Umetna masa
c) Kovina

Pravilni odgovori : 1. b, 2. b, 3. c, 4.b

ààKRIŽARIMO PO MOŽGANIH
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke v reviji SIJ 6/2018,
katere geslo je bilo V SMERI PRIHODNOSTI, V KROGU OBNAVLJANJA, so:
• Milan Hrovat, Kakovost, SIJ Acroni;

• Janko Žnidar, Mehanska obdelava
v kovačnici, SIJ Metal Ravne;

• Katica Iršič, Prodaja, SIJ ZIP center.

Nagrajenci bodo prejeli bandano oziroma kapo-šal z odsevnikom akcije Znamo varno, zmoremo zdravo.
Katero geslo smo izbrali tokrat? Sodelavci Skupine SIJ, napišite ga na pravilno rešeno križanko, pripišite svoje podatke: ime in priimek, obrat
oziroma oddelek in družbo ter ju pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, do najpozneje
22. marca 2019. Tudi tokrat bomo s praktično nagrado razveselili izžrebance.
AVTOR:
DRAGO
RONNER.

POLKROŽNI
PROSTOR
S KUPOLO
V CERKVAH

STISNJENEC

PLITVA,
OZKA
STRUGA

OBRI

BAT,
TOLKAČ

MEHIŠKI
KITARIST
(CARLOS)

LEVI PRITOK
AROMATIČEN
TIBERE PRI
BALZAM
RIMU

ALANIN
JE AMINO
KISLINA.

ČARODEJNA
BESEDA NA
DRAGOCENOSTIH

POKRAJINSKA ENOTA
V TURŠKEM
CESARSTVU

HRANA ZA
NA POT

STOJALO
S POLICAMI
ZVEZDAN
MARTIČ

TROPSKA
KULTURNA
RASTLINA

OČKA,
ATEK

BIVALIŠČE
UMRLIH,
NABJE

REPUBLIKA
V VZHODNI
AFRIKI

TOPLI
IZVIR,
VRELEC
GIZDALIN

GRŠKI
MITOLOŠKI
LETALEC

VRSTA
AMINO
KISLIN

SUMERSKA
BOGINJA
PLODNOSTI
KARTAŽAN.
VOJSKOVOD.

DUKE
ELLINGTON

VELIK
NERED,
ZMEDA

ŠPORT
V RINGU
TEŽAVNOST
ABRAKSAS
JE ČARODEJNA
BESEDA.

ZRELOSTNI
IZPIT
SKOPUH
DODATEK
K POGODBI
REKA V
ZAHODNI
SLOVAŠKI

MESTO V
BELGIJI,
AAT

ENA OD REK
V GR. MIT.
PODZEMLJU
SL. PESNIK
(BRACO)

KRAJ PRI
LIVKU
PREKINITEV
NOSEČNOSTI, GR. MUZA
LJUBEZEN.
ABORTUS
POEZIJE

MADŽARSKI
LJUDSKI
PLES

MESTNI
PREDEL
KRANJA

SODNI
ZBOR

DAVID
RODMAN

HOLANDSKI
KRAJINAR
(AERT VAN
DER)

ŠKOT. OTOK
V NOTRAN.
HEBRIDIH
ZADNJE
PREDIVO

PEVEC
PLESTENJAK
UREJEN
MESTNI
NASAD
PRIPOMOČEK
ZA
PISANJE
DEL
CELOTE

KONEC
GESLA

ŽELODČNI
ENCIM

AZIJSKA
PALMA

ERVIN
OGNER
OREHOV
NASAD

ZAČETEK
GESLA

DŽIBUTI JE
AFRIŠKA
DRŽAVA.

ŽNIDARŠIČ
ERIKA

PREBRISANA
ŽENSKA
KARL
IMMERMANN

DAVORIN
JENKO
JANEZ
UČAKAR

NENADEN
MOČEN
VOJAŠKI
NASKOK

DRŽAVNA
BLAGAJNA

VOLIČEK

STVAR,
PREDMET

VELIKAN,
KOLOS
HANIBAL JE
KARTAŽANSKI VOJSKOVODJA.

MORSKA
RIBA

ENICA,
ENKA

www.sij.si

