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Znaš zagrabiti prave priložnosti?

Ljudje pogosto obžalujejo, da v življenju niso bili dovolj uspešni – da jim ni uspelo doseči 

vodilne pozicije v službi, da niso ustvarili dovolj, da niso … Videla sem že mnoge merilne 

naprave, a na meter uspešnosti še nisem naletela. V življenju ni pomembno, kako »uspešni 

smo« po nevemžekakšnih družbenih merilih. Pomembno pa je, da ne izpuščamo priložnosti 

za prijetna srečanja in koristna doživetja. V preteklih mesecih sta bili v Skupini SIJ kar dva 

velika dogodka, na katerih smo zaposleni lahko združili svoje vrste ter se v družbi družinskih 

članov in ranljivih ljudi imeli lepo.

Kolega, ki ga drugače zelo cenim, vsako leto, čeprav odgovor dobro poznam, vprašam:  

»A letos prideš na Sijev dan?« Zareži se in reče: »Ne, tudi letos ne mislim žrtvovati proste 

nedelje za službeno druženje.« Ne razumem ga, pa ne zato, ker se »moram« tovrstnih 

dogodkov udeleževati po službeni dolžnosti, temveč zato, ker je to redka priložnost, da s 

sodelavci preživimo dan v neformalnem okolju. Je priložnost za sproščene pogovore, šport, 

dobro hrano, ples in navsezadnje za to, da zaploskamo sodelavcem, ki so naši vzorniki. Sicer 

pa – kaj se pritožujem. Udeležba je bila letos na že petem Sijevem dnevu rekordna. 

Malo več pa sem nas pričakovala na našem prvem Dnevu sodelovanja z lokalno skupnostjo. 

Pa nič zato, prepričana sem, da bodo vtisi in dobri občutki, ki smo jih udeleženi prostovoljci 

podelili s sodelavci, prihodnje leto k sodelovanju pritegnili marsikateri par rok, saj je nagrada 

neizmerljiva in občutek neizmerno dober. Najbolje je to razložil sodelavec Gorazd Ravnik iz 

SIJ d.d.: »Ko pristopiš k taki akciji, upaš, da bo odgovor pritrdilen vsaj na eno od vprašanj: Ali 

boš napravil nekaj koristnega? Ali boš komu polepšal dan? Ali boš užival v delu? Mislim, da 

nam je uspelo vse troje. Druženje ob delu z varovanci in zaposlenimi v zavodu Janeza Levca 

je bilo sproščeno. Tako prijetno, da eden od varovancev skoraj ni hotel domov, ko so prišli 

ponj starši. Pomembno pa je tudi povezovanje med nami, sodelavci, saj se s takimi akcijami 

dodatno povežemo.«
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àà POSLOVANJE V PRVEM POLLETJU 2018

Prvo polletje v 
znamenju carin in 
visokih cen surovin

Mag. Sara Wagner, vodja 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Infografika: SANS, Andrej Knez

18,2-odstotna 
rast prodaje je 
posledica višjih 
cen proizvodov
Metalurške družbe Skupine SIJ so v 
prvem polletju leta 2018 ustvarile 
426,3 milijona evrov čistih prihodkov 
od prodaje, kar je 10 odstotkov več 
kot v primerljivem obdobju lani (389 
milijonov evrov). Višje prihodke smo 
ustvarili zaradi višjih cen jeklarskih 
proizvodov, ki so jih pomembno 
oblikovale razmere na surovinskih 
trgih − v prvem polletju so narasle 
cene surovin (jekleni odpadek …), s 
tem pa so se povišale tudi prodajne 
cene jeklenih proizvodov.

Prihodki od prodaje  
(v milijonih evrov)

Prvih šest mesecev leta 2018 je metalurška dejavnost 
Skupine SIJ poslovala stabilno. Poslovanje je potekalo 
v splošnem ugodnem gospodarskem okolju, jeklarsko 
industrijo pa so najbolj zaznamovale uvedba 25-odstotnih 
carin na uvoz jekla v ZDA ter narasle cene vseh ključnih 
surovin za metalurške družbe. Vpliv slednjih je opazen tudi 
pri ključnih kazalnikih poslovanja metalurške dejavnosti.

1–6 2016  1–6 2017 1–6 2018 
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Nižja, vendar stabilna 
dobičkonosnost poslovanja
EBITDA v višini 43,8 milijona evrov je za 1,9 milijona 
evrov zaostal za lanskim v prvi polovici leta  
(45,7 milijona evrov), prav tako je nižja EBITDA 
marža v višini 10,3 odstotka (lani 11,7 odstotka). 

Dobra zasedenost 
proizvodnih zmogljivosti

Strateške naložbe Skupine SIJ v povečanje proizvodnih 
zmogljivosti, ki smo jih zaokrožili v letu 2017, učinkovito 

izkoriščamo. V prvem polletju smo proizvedli največje 
količine jekla do sedaj. Odlili smo 260.709 ton jekla, kar je 
18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, in proizvedli 
204.342 ton gotovih izdelkov oziroma 15 odstotkov več v 

primerjavi z enakim lanskim obdobjem.

84,4 odstotka prodaje smo ustvarili na 
tujih trgih, kar Skupino SIJ uvršča med 
pet največjih slovenskih izvoznikov
V prvem polletju smo na tujih trgih prodali za 23 milijonov evrov več kot 
lani v enakem obdobju. Kljub uvedbi carin na uvoz jekla v ZDA smo na 
enem naših ključnih trgov ohranili stabilen, 9,1-odstotni delež v izvozu.

Proizvodnja odlitega jekla  
 (v tonah)

1–6 2016  1–6 2017 1–6 2018 

Nemčija 22,7 %

Slovenija
15,6 %

Izvoz Italija 19,0 %

Preostala Evropa 29,0 %

ZDA 9,1 %

Preostali svet 4,6 %

 84,4 %
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77 –23,8 %

Med nami je 230 novih sodelavcev 
V metalurški dejavnosti je bilo ob zaključku prvega polletja 2018 
zaposlenih 3.885 oseb. Število zaposlenih se je glede na predhodno 
obdobje povečalo za 230 oziroma za 6,3 odstotka. 

77 sodelavcev se je 
poškodovalo pri delu ... 
... kar je 24 manj kot lani v prvem polletju. 
Ne pozabimo, naš cilj je, da se pri delu ne bi 
poškodoval nihče!

Število nezgod pri delu 

1–6 2017  1–6 2018 
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7
dogodkov, ki so zaznamovali 
poslovanje Skupine SIJ 
v prvem polletju

2. Zimskih iger SIJ se je udeležilo več 
kot 200 sodelavcev Skupine SIJ.1
Imenovana je bila nova uprava Skupine SIJ: Andrey 
Zubitskiy, predsednik uprave, in člani uprave Tibor 
Šimonka, Igor Malevanov ter Viacheslav Korchagin.2
V valjarni SIJ Metala Ravne so zagnali štiri milijone 
evrov vredno linijo za toplotno obdelavo jekla.3
ZDA so uvedle 25-odstotne carine na uvoz jekla v ZDA. 
Kljub uvedbi carin smo ohranili stabilen, 9,1-odstotni 
delež v izvozu na enem naših ključnih trgov. 4
Skupina SIJ je na razpisu za najboljše 
inovacije v okviru območnih zbornic GZS za 
Gorenjsko in Koroško prejela pet priznanj.5

Cene vseh strateških surovin so v prvem polletju 
narasle za več kot petino. Z manjšim zamikom smo 
jih uspešno prenašali v cene jeklarskih proizvodov.7

SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ je skupaj z Institutom 
Jožef Stefan in partnerji iz tujine v programu 
HORIZON 2020 pridobil sredstva za inovativni 
projekt uporabe odvečne toplote ETEKINA.

6
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àà OBISK EBRD

Skupina SIJ in EBRD o 
prihodnjem sodelovanju

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Sandi Fišer

Skupina SIJ in Evropska banka za 
obnovo in razvoj (EBRD) sta 10. 
septembra na srečanju v Ljubljani 
obravnavali trenutno sodelovanje 
in priložnosti, da ga v prihodnje 
še nadaljujeta.

Uprava Skupine SIJ in predstavniki EBRD so se pogovarjali o  
dosedanjem dobrem sodelovanju in načrtih za prihodnost.

Z leve: Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ,  
in Pierre Heilbronn, podpredsednik EBRD 

Uprava Skupine SIJ, ki jo je vodil Andrey Zubitskiy, predse-
dnik uprave, se je sestala z delegacijo EBRD pod vodstvom 
Charlotte Ruhe, generalne direktorica EBRD za Srednjo in 
Jugovzhodno Evropo. 

Na sestanku je uprava skupine predstavila uspešnost 
poslovanja od privatizacije leta 2007 in položaj v jeklarskem 
sektorju. Kot eden največjih proizvajalcev nerjavnih in spe-
cialnih jekel v Evropski uniji je Skupina SIJ prisotna na nišnih 
jeklarskih trgih z visoko dodano vrednostjo, kar pomeni, da je 
manj dovzetna za cenovne pritiske in proizvedene količine. To 
nam kot največjemu proizvajalcu jekla v Sloveniji omogoča, da 
ohranjamo konstantno poslovanje tudi v času tržne negoto-
vosti na svetovnih trgih, ki smo jim priča letos.

Sodelovanje med Skupino SIJ in EBRD se je sicer začelo leta 
2015 z investiranjem v petletne obveznice SIJ, kar je pome-
nilo prvo naložbo te vrste v Sloveniji s strani te mednarodne 
finančne ustanove. Medsebojno sodelovanje sta poglobili 
leta 2017, ko je bila EBRD pod vodstvom UniCredit Group del 
konzorcija sedmih bank, ki so s skupino podpisale petletno 
sindicirano posojilo. 

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J8



POVEZUJEMO SE

Podpora uspešnih podjetij je ključni prispevek k mozaiku 
vrhunskosti slovenskega športa, zato smo ponosni, da smo 
19. septembra z OKS (Olimpijski komite Slovenije) podpisali 
podaljšanje sponzorskega sodelovanja vse do olimpijskih 
iger leta 2022 v Pekingu. 

Pomembno vlogo pri razvoju vrhunskega športa ima tudi 
področje športa za vse. Temu Skupina SIJ namenja po-
membno mesto, zato poleg vrhunskega športa podpira tudi 
športno rekreacijo in v skupnostih po vsej Sloveniji omogo-
ča vadbo na športnih poligonih, ki so plod lastne izdelave. 

Tak športni poligon smo ob sklenitvi ponovnega sodelo-
vanja z OKS predali v uporabo tudi vsem krajanom Grosu-
pljega, ki bodo v prihodnje lahko še bolje poskrbeli za svoje 
telo in zdravje. Poleg telovadca Saša Bertonclja, ki je prvi 
preizkusil telovadne naprave novega poligona, je bila na 
odprtju tudi Petra Majdič, ambasadorka projekta JEKLENA 
VOLJA. Gre za projekt, v sklopu katerega želi Skupina SIJ 
skupaj s sponzorskimi partnerji, ambasadorji in zaposlenimi 
z različnimi aktivnostmi in dogodki širiti sporočilo, da je 
za doseganje vrhuncev na vseh področjih potrebna trdna, 
jeklena volja. 

»V sklopu projekta bodo v prihodnjih letih potekale 
številne zanimive aktivnosti in dogodki, povezani tako s 
športom, kulturo in družbo kot tudi z zaposlenimi znotraj 
Skupine SIJ, ki bodo širili sporočilo JEKLENE VOLJE, brez ka-
tere ni vrhunskih športnih in poslovnih rezultatov,« je dodal 
Igor Malevanov, član uprave in finančni direktor Skupine SIJ. 

V okviru partnerstva z OKS načrtujemo v Skupini SIJ še 
druge aktivnosti, med drugim bo Skupina SIJ slovenski bakli, 
ki bo šla na pot po Sloveniji pred olimpijskimi igrami, nadela 
novo, jekleno podobo. Športnikom, ki bodo na olimpijskih 
igrah navdušili in nas ne glede na rezultat navdihnili s svojo 
jekleno voljo, pa bomo podelili jeklene medalje.

Skupina SIJ in Olimpijski komite Slovenije sta podaljšala sponzorsko sodelovanje vse do 
olimpijskih iger leta 2022 v Pekingu. Pomembno vlogo pri razvoju vrhunskega športa 
ima tudi področje športa za vse, ki mu Skupina SIJ namenja posebno mesto, med drugim 
tudi s postavljanjem jeklenih poligonov. Vsa ta prizadevanja bo povezal in nadgradil novi 
projekt Skupine SIJ – JEKLENA VOLJA z ambasadorko Petro Majdič.

Z jekleno voljo, kot so 
jekleni Sijevi poligoni

àà SPONZORIRAMO

Anja Potočnik, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Foto: Aleš Fevžer

Katja Krumpak, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Z leve predsednik OKS Bogdan Gabrovec in član uprave in finančni direktor Skupine 
SIJ Igor Malevanov, ki je povedal: »Ponosni smo, da bomo še naprej sodelovali z 
Olimpijskim komitejem Slovenije in podpirali slovenski vrhunski šport vse do leta 
2022. Obenem bomo nadaljevali postavljanje jeklenih poligonov po vsej Sloveniji in s 
tem močno spodbujali zavedanje o pomenu športa in rekreacije za vse. Najprej smo 
poligone postavili na Jesenicah in Ravnah na Koroškem. Novi grosupeljski poligon je 
že šesti, skupno jih nameravamo po vsej Sloveniji postaviti kar enajst.«

Novi jekleni poligon v Grosupljem je prvi krstil vrhunski telovadec Sašo Bertoncelj, ki 
je otrokom pokazal tudi, da se z malo pomoči in veliko jeklene volje daleč pride.
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àà SPONZORIRAMO

Skupina SIJ predstavlja projekt JEKLENA VOLJA, v sklopu katerega želi skupaj 
s sponzorskimi partnerji v športu in ambasadorji preko različnih aktivnosti 
in dogodkov širiti sporočilo, da je za doseganje vrhuncev tako v športu kot v 
poslu potrebna trdna, jeklena volja. 

Z jekleno voljo do svojih vrhuncev

Mag. Sara Wagner, vodja 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Ambasadorka projekta JEKLENA VOLJA je postala Petra Majdič, 
ki s svojo osebnostjo in življenjsko zgodbo praktično pooseblja 
jekleno voljo: »Kot otrok sem veljala za izredno trmasto. Jaz 
se s tem ne strinjam, imela sem samo jekleno voljo. In jeklena 
volja me je vedno spremljala, ko sem še sanjala, kako bom 
dosegla najboljše rezultate, in tudi ob padcih, ko je močno 
bolelo, se nikoli nisem prepustila obupu. Šla sem naprej, zaradi 
svoje jeklene volje. In zgodil se je Vancouver, tiste nesrečne 
srečne olimpijske igre, ko sem z zlomljenimi rebri tekla proti 
svoji medalji. In edina misel me je držala pokonci – zmoreš, ker 
imaš jekleno voljo.« 

Glavno sporočilo projekta JEKLENA VOLJA, ki ga bomo v 
Skupini SIJ širili skupaj s partnerji, pravi: »Nihče ti v življenju 
ne more dati zagotovila, da boš postal zmagovalec ali pa da 
boš kdaj zmagal. Lahko pa se vedno zaneseš na svojo jekleno 
voljo – ta je edino zagotovilo, da se dan za dnem trudiš postati 
boljši.« 

V sklopu projekta bodo v prihodnjih letih potekale števil-
ne zanimive aktivnosti in dogodki. Razvoj posebne znamke 
JEKLENA VOLJA (angl. Made of Steel) bo Skupini SIJ omogočal 
poenoteno komunikacijo za vse aktivnosti in dogodke v okviru 
nove strategije sponzorstev in donacij v obdobju 2018–2022.

Na YouTube kanalu SIJ Slovenia Steel Group  
je na ogled tudi video Jeklena volja s Petro Majdič.

MED PETIMI 
NA JVEČ JIMI 
SLOVENSKIMI 
IZVOZNIKI

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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àà POVEZUJEMO SE

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Dobran Laznik in Simon 
Prosenc, Aperturia

NAŠ SIJajen DAN – PETIČ  
Z REKORDNO UDELEŽBO

»Izzivov nam ne manjka. Zahtevni jeklarski trg neprestano preizkuša našo produktivnost, inovativnost, kakovost izdelave, drznost in kreativnost pri 
prodiranju na tuje trge. A verjamem, da je v nas dovolj strasti, inovativnosti in predanosti, da bomo še naprej v vrhu proizvajalcev nerjavnih in specialnih 
jekel,« je poudaril Tibor Šimonka, član uprave Skupine SIJ. Ravenčane in goste je pozdravil tudi župan občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen.

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J12



V nedeljo, 15. julija 2018, smo Športni park Ravne na Koroškem preplavili sodelavci 
iz jeseniških, ljubljanskih in ravenskih družb Skupine SIJ ter naši družinski člani. 
Kar 3.500 in največ do zdaj nas je uživalo v pestrem programu in se zahvalilo 
sodelavcem, ki izstopajo. Jeklena volja in moč sta se pokazali tudi v (pre)zagrizenem 
boju na tradicionalnem nogometnem turnirju, po katerem so morali Gorenjci – tako 
je odločila ravenska ekipa Metal 1 – prenosni nogometni pokal vrniti na Koroško.

Zahvalili smo se in zaploskali sodelavcem, po katerih se zgledujemo in ki so z nami 40 let ali pa kar več generacij – naj sodelavcem, 
jubilantom, naj inovatorjem, jubilantom in družinam, v katerih se pretaka jeklarska kri iz roda v rod. Nagradili so jih in jim čestitali 

direktorji družb ter predsednik uprave Skupine SIJ Andrey Zubitskiy in član uprave Skupine SIJ Tibor Šimonka.
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Otroci so svoje športne spretnosti preizkusili na mini olimpijadi, ki smo jo pripravili v sodelovanju z OKS, ustvarjalnost pa razvijali  
z izdelovanjem nakita ter gusarskih oblačil in ladje. Najbolj neustrašni so svoj pogum preizkušali na space trainerju in bungee jumpingu.

Da smo se nasmejali in naplesali, so poskrbeli glasbena skupina Pegaz, energična pevka in kitaristka Dunja Vrhovnik, …
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Nogometna vročica je nekatere fante tako pregrela, da so pozabili na športna pravila, zato bodo prihodnje leto nogometni sodniki 
neizprosni do grobe igre in neprimernih besed. Zmago in veliki prenosni pokal SIJ pa so visoko v zrak dvignili nogometaši Metala Ravne I.

 … komik Tomi Vrlič in priljubljena pevka Tanja Žagar.

15







POVEZUJEMO SE

Elena Majnik, specialistka za področje kadrov, SIJ
Na Sijevih igrah sem bila letos tretjič. Otroci so vedno navdu-
šeni nad otroško olimpijado, meni pa je vselej všeč sproščeno 
druženje in spoznavanje z vsemi sodelavci Skupine SIJ. Letos 
sem bila goreča navijačica na nogometnem turnirju. Začetno 
navdušenje nad športnim druženjem pa je iz tekme v tekmo 
postajalo bolj boleče, saj je bilo kmalu jasno, da rek »Zdrav 
duh v zdravem telesu« prerašča v željo »Nepolomljene okonči-
ne v zdravem telesu«. 

Boštjan Kos, industrijski inženir, SIJ Acroni
V vsej zgodovini Sijevih julijskih srečanj sem manjkal samo na 
enem, ker sem bil ravno na dopustu. Vseh drugih sem se z 
veseljem udeležil in tudi aktivno sodeloval. Letošnji Sijev dan 
sem si zapomnil po dobri organizaciji, zanimivem programu, 
dobrem izboru glasbenih gostov, prijetnem vzdušju in tudi 
po spremenljivem vremenu, ker sem se na srečanje pripeljal 
z motorjem. Veseli me, da so taka srečanja, pa čeprav v času 
dopustov, dobro obiskana in da se na njih stalno nekaj dogaja. 
Pohvale organizatorju – in le tako naprej. 

Suljo Mahnić, vlačilec na BK-liniji, SUZ
Na Sijevem dnevu sem bil letos prvič. Na splošno lahko vse 
samo pohvalim. V povezavi z dogodkom imam same pozitivne 
občutke. Srečanje je bilo na vseh ravneh vrhunsko, od orga-
nizacije, hrane in splošnega vzdušja. Posebej pa bi izpostavil 
igranje nogometa, s čimer smo poskrbeli tudi za zdrav duh in 
zdrava telesa. 

Samo Lečnik, vodja energetike, SIJ
To je posebno doživetje ter super dogodek, kjer lahko vsak 
zaposleni in njegovi družinski člani najdejo kaj zase; od športa, 
iger za otroke do druženja. Pohvalim odlično organizacijo, 
dobro hrano, glasbo in nagrajevanje zaposlenih. Letos se je še 
enkrat pokazalo, kako zaželena in pomembna je zmaga na no-
gometnem turnirju. Glede na to, da prihajam iz Koroške, sem 
svoje sodelavce gostil že dan prej pri meni doma, s čimer smo 
Sijev dan podaljšali na dva Sijeva dneva. 

Ko glas 
dobi 

podobo  
in obraz
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Martin Repas, strokovni 
delavec v računovodstvu, 
SIJ Metal Ravne
Z družino smo se letos drugič 
pridružili Sijevemu srečanju. 
Obakrat smo se udeležili druže-
nja na Ravnah. Ko bosta otroka 
malo starejša, pa se bomo po-
dali tudi na Jesenice. Najbolj mi 
je všeč druženje. Prijeten dan 
smo preživeli tako s sodelavci 
zunaj delovnega časa kot tudi 
z družino. Poleg celotne dobre 
organizacije dogodka so nas 
najbolj navdušile aktivnosti, ki 
so bile na voljo za otroke. 

Sabina Šabić, strokovna sodelavka 
za področje plač, SIJ Acroni
Sijevih julijskih srečanj sem se udeležila že petič in vsakič 
se veselim ponovnega snidenja tako s sedanjimi kot 
nekdanjimi sodelavci. Prijetno in sproščeno druženje se 
je začelo že na Jesenicah in se nadaljevalo na Ravnah. Z 
možem, ki je zaposlen v družbi SIJ Elektrode Jesenice, sva 
se družila tako z njegovimi kot mojimi sodelavci ter seveda 
tudi z drugimi iz skupine. Veliko sodelavcev poznaš le po 
telefonu ali e-pošti – a ko se z osebo srečaš v živo, je to 
čisto nekaj drugega. Glas dobi podobo in obraz. Pohvaliti 
moram organizatorje in prireditveni prostor ter vse, ki so 
bili z mano, da so mi omogočili prijeten dan, čeprav sem 
prišla na srečanje s poškodovano nogo.

Lucija Račel, skladiščnica, SIJ Ravne Systems
Odkar sem postala del te družbe, so sodelavci večkrat 
omenili ta srečanja in poudarjali, da je izjemno zanimivo 
in pestro. Letos sem se srečanja udeležila tudi sama s 
svojo družino in nam je bilo zelo všeč. Vsi v enakih maji-
cah smo se odpravili v park. Seveda je bilo najprej treba 
obiskati otroške delavnice, na katerih smo preživeli tudi 
večino časa, vmes smo šli pogledat še na nogometno 
igrišče – in sploh nisem mogla verjeti, kako je tekma 
lahko tako napeta. To je drugačen dan, ki ga preživiš z 
družino in sodelavci, tako postanejo odnosi med nami 
tesnejši in bolj povezani.

Sabina Podgornik, 
Storitve – čiščenje, 
SIJ ZIP center
Letos sem se srečanja udele-
žila drugič. Bilo je zelo prijet-
no, predvsem pa sproščeno. 
Dokler sam ne izkusiš, si je 
težko predstavljati, kakšno 
vzdušje se lahko razvije na 
takšnih dogodkih. Vrste za 
malico so bile resda dolge, 
ampak ob dobri glasbi in 
družbi se da počakati. Želim 
si še več takih dogodkov. 

Vlado Kalajžič, voznik 
viličarja, Špedicija, 
SIJ Metal Ravne 
Sijevih julijskih srečanj sem 
se letos udeležil prvič. Bilo 
mi je zelo všeč, prav tako 
moji družini. V spominu so mi 
ostali prijetno druženje pod 
šotorom, organizirane igre 
za vse udeležence in dobra 
hrana – organizacija srečanja 
je bila zelo dobra. Z veseljem 
se bom udeležil še naslednjih 
srečanj.
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Na 5. SIJEVEM DNEVU, ki je letos združil več kot 3.500 sodelavcev in družinskih članov,  
smo še posebej nagradili naj sodelavce, ki so zgled in motor uspeha Skupine SIJ.

Hvala, da probleme spremenite  
v izzive in zanje poiščete najboljše 

rešitve, da ste odlični timski  
igralci in potrpežljivi mentorji 

prihodnjim generacijam.

“NAJ SODELAVCI”  
v letu 2017 so postali:

S A M O  N E B O  J E  M E J A
Z A  N A J  S O D E L A V C E  V  S K U P I N I  S I J

Mirjan Furlan, SIJ Acroni
Juan Vatovec, SIJ Acroni
Franci Teraž, SIJ Acroni
Miroslav Trkulja, SIJ Acroni
Goran Hevčuk, SIJ Acroni
Zvonko Franc, SIJ Metal Ravne
Denis Sedovšek, SIJ Metal Ravne
Dušan Plemen, SIJ Metal Ravne
Jože Kotnik, SIJ Metal Ravne
Jože Valente, SIJ Ravne Systems
Alojz Hudej, SIJ Ravne Systems
Radenko Glavaš, SIJ Elektrode Jesenice
Damir Lukan, SIJ SUZ
Matej Kos, SIJ ZIP center
Miha Šporar, SIJ d.d.
Janez Ažman, SIJ RSC

Naj sodelavce bomo 
postopoma predstavili 
v naslednjih štirih 
številkah revije SIJ.



NAŠI NAJBOLJŠI  
INOVATORJI

NA J I S KRI C A/IDE JA
PREDELAVA NOSILCA ZA AVTOMATSKO 

MAZANJE TORNE REZALKE BRAUN

Andrej Peršak, Aleksander Merčnik

SIJ METAL RAVNE
 

NA JBO L J Š I  PREDLO G
(7533) RAZVOJ PROCESNE POTI IZLOČEVALNO 

UTRJENEGA NERJAVNEGA JEKLA LASTNE 
BLAGOVNE ZNAMKE SINOXX 4542

dr. Boštjan Bradaškja, mag. Boštjan Pirnar,  
dr. Matevž Fazarinc, dr. Grega Klančnik, 
Stanislav Jakelj, mag. Viktorija Marušič,  

mag. Milan Klinar, Robert Robič, 
mag. Anton Košir, dr. Anton Jaklič,

Primož Jan, Borut Lešnik –
ZLATO DRŽAVNO PRIZNANJE GZS

SIJ ACRONI

NA J BO L J Š A  
T EHNIČ NA IZBO L J Š AVA
(7176 ) PREDELAVA MERILNIKA 

TRDOTE NA IZVOR SVETLOBE LED

Miran Bricelj, Marko Tarman,  
Mojca Smolej, Janez Kovač, Marko Lebar

SIJ ACRONI

Naši jubilanti  
s 40-letnim 
delovnim stažem

Sodelavci, ki so lojalni in so ostali na 
jekleni ladji kar 40 let, tudi takrat ko 
je bilo jeklarsko morje razburkano.

SIJ ACRONI
• KASIM NUHANOVIĆ, Hladna predelava
• FUAD ZENKOVIĆ, Hladna predelava
• BOJAN JOVEV, Hladna predelava
• ANTON KELBL, Vroča valjarna
• MIRZET MEDIĆ, PDP
• DUŠAN BALOH, Hladna predelava
• MIRAN BORŠTNAR, Hladna predelava
• ANDREJA MLAKAR, Strateška nabava
• JOŽE LEGAT, Kemijski laboratorij
• LAZO BILBIJA, Hladna predelava

SIJ METAL RAVNE
• ALOJZIJ ROZMAN, Jeklarski program
• MILENA MODRIJAN, Planiranje

SIJ RAVNE SYSTEMS
• CVETKO BARBIČ, Toplotna obdelava
• FRANC VIDETIČ, Toplotna obdelava 
• ALOJZ POKRŽNIK, Proizvodni program Noži
• ANTON GERKŠIČ, Toplotna obdelava



àà VLAGAMO

Ob prevzemu dejavnosti in opreme družbe Harsco Minerali 
smo k sodelovanju povabili tudi vse zaposlene, s čimer smo 
pridobili bogato znanje naših novih sodelavcev o recikliranju 
surovin in iskanju trajnostnih rešitev, ki vračajo dragocene 
surovine v proizvodnjo in kar najbolj prispevajo k okoljskim 
koristim in iskanju novih možnosti sinergij. 

Žlindro bomo predelovali po enakem postopku kot doslej, 
upoštevajoč najvišje okoljevarstvene standarde, skladno z 
zakonodajo in Direktivo o industrijskih emisijah (IED). Lani so 
v družbi Harsco Minerali predelali 200.000 ton SIJ Acronijeve 
žlindre, od leta 2011 do danes pa skupno že 950.000 ton bele 
in črne žlindre. 

SIJ Acroni je s 1. avgustom 2018 prevzel dejavnost in opremo za predelavo žlindre družbe 
Harsco Minerali, s katero je že doslej tesno sodeloval. Odslej bomo v SIJ Acroniju žlindro 
predelovali sami za ponovno uporabo v proizvodnji oziroma jo bomo tržili kot vhodni 
material za druge industrije. Gre za naslednji pomemben korak utrditve delovanja SIJ 
Acronija in Skupine SIJ po načelu krožnega gospodarstva in vertikalne integracije.

Irena Kolenc 
Janović, specialistka 
za korporativno 
komuniciranje,  
SIJ Acroni

FOTO: arhiv SIJ Acronija

V SIJ Acroniju bomo odslej 
žlindro predelovali sami

Anja Potočnik, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Jeklarji smo eden najbolj zglednih primerov 
krožnega gospodarstva, saj izdelujemo 

proizvode iz recikliranega jekla in železa. 
Nekoč odpadke iz proizvodnje, kot v 
tem primeru belo in črno žlindro, pa 
spreminjamo v stranske proizvode.

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 produkt 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. 
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Pri pripravi rešitve smo izhajali iz naročnikovih izhodišč, kot so 
varnost procesa, transportna učinkovitost, integracija procesa 
označevanja in tehtanja ter omejitev glede razpoložljivega 
prostora. Naša rešitev je transportni sistem, ki je sestav petih 
kompleksnih in v celoti avtomatiziranih postaj. Njihove ključne 
aktivnosti so premik brame iz horizontalnega v vertikalni po-
ložaj, poravnava in transport do tehtalnega in označevalnega 
sistema ter na koncu transport do mesta, kjer brama zapusti 
proizvodni obrat in čaka na nadaljnjo manipulacijo z viličarjem.

V juliju smo družbi Impol iz Slovenske Bistrice, vodilnemu proizvajalcu izdelkov iz 
aluminija in aluminijevih zlitin, dobavili transportni sistem za manipulacijo aluminijastih 
bram. Transportni sistem izstopa po visoki stopnji industrijske avtomatizacije in velja za 
prvi referenčni primer med projekti na ključ.

Projekt Impol, pionir 
industrijske avtomatizacije

Jana Grosar, vodja marketinga, 
SIJ Ravne Systems

Foto: Dobran Laznik, Aperturia  
Nejc Gorinšek, SIJ Ravne 
Systems

àà NAPREDUJEMO

Testni zagon linije, izveden zaradi predprevzema s strani naročnika, družbe 
Impol, je potekal v proizvodnih prostorih družbe SIJ Ravne Systems. 

Barvni LCD-zaslon za učinkovito upravljanje in 
diagnosticiranje procesa manipulacije 

Osnovni tehnični podatki: 
• Maks. brama transportiranja:  

600 mm × 1.700 mm × 6.500 mm
• Nosilnost: 15 t
• Instalirana moč: 33 kW
• Delovni tlak: 160 bar
• Čas dviganja/spuščanja dvižne mize: 72 s
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Rešitev je v celoti avtomatizirana. Vsi nameščeni pogoni 
so električni. Krmilni sistem je povezan s krmilnikom livnega 
stroja, ki komunicira podatke, potrebne za tiskanje, hkrati pa 
pošilja povratne informacije glede teže, številke šarže in di-
menzije do naročnikovega sistema ERP (sistem za planiranje vi-
rov podjetja oziroma informacijski sistem). Upravljanje sistema 
se izvaja s stacionarno kontrolno točko in/ali mobilno napravo. 
Za še učinkovitejše upravljanje transportnega sistema skrbi 
vgrajen LCD-panel za nadzor in prevzem bram, ki med drugim 
omogoča tudi diagnosticiranje procesa z grafičnim prikazom. 
Omogočena sta tudi daljinski nadzor in upravljanje vseh proce-
sov (on-line upravljanje).

Celotni proces izdelave, od posnetka stanja do idejne 
zasnove pa vse do lastne konstrukcije in razvoja ter proizvo-
dnje, je plod dela naših strokovnjakov. V družbi se z veseljem 
spopademo z novimi tehničnimi izzivi, ki jih prinašajo spremi-
njajoče se potrebe v industriji. Celovito obravnavanje naročni-
kovih želja in zahtev ter celovita ponudba, vključno z montažo 
ter zagonom pri naročniku, sta naši konkurenčni prednosti, na 
katerih gradimo naše poslovne odnose. 

Sistem za poravnavo
Transportni voz

Obračalni sklop za 
obračanje brame 
iz vertikalne v 
horizontalno pozicijo

Tiskalni sistem

Transporter

Dvižna miza s 
transporterjem

Varnostni sistem, sestavljen iz 
zaščitnih ograj in svetlobnih zaves

Operacijski pult za 
upravljanje linije

Tehtalni  
sistem

3D-model transportnega sistema za 
manipulacijo aluminijastih bram
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Živila med proizvodnjo oziroma pred uporabo prihajajo v stik 
s številnimi materiali in izdelki (npr. s posodami za prevoz živil, 
stroji za predelavo živil, materiali za embaliranje in kuhinjskimi 
posodami). Nenehno je zato treba stremeti k cilju, da materiali, 
ki prihajajo v stik z živili, nimajo škodljivega učinka na zdravje 
potrošnikov ali ne vplivajo na kakovost živil. 

S tem izzivom smo se spoprijeli v podjetju SIJ SUZ pri doba-
vi jeklenih nerjavnih palic, namenjenih za stik z živili, podjetju 
Podkrižnik. Materiali, ki jih dobavljamo, se lahko nahajajo v raz-
ličnih malih gospodinjskih aparatih, ki jih v podjetju Podkrižnik 
izdelujejo velikoserijsko.

Na tem področju veljajo številni predpisi, pravne in regu-
latorne zahteve ter oblike nadzora za zagotovitev varnosti 
materialov za stik z živili.

V skladu z načeli, določenimi v Uredbi (ES) št. 1935/2004, 
materiali ne smejo:

• sproščati svojih sestavin v količinah, ki so škodljive za 
zdravje ljudi,

• na nesprejemljiv način spreminjati sestave, okusa in 
vonja živil.

Pravni okvir določa tudi:
• dokumentacijo o skladnosti in sledljivosti,
• nosilci dejavnosti morajo vzpostaviti in izvajati učinkovit 

in dokumentiran sistem za zagotavljanje kakovosti.

Namen vseh predpisov je zagotoviti visoko stopnjo zaščite 
zdravja in interesov potrošnikov ter učinkovito delovanje 
notranjega trga EU za materiale in izdelke, ki prihajajo v stik z 
živili. Vse te zahteve izpolnjujemo v družbi SIJ SUZ. V prvi vrsti 
do naših dobaviteljev surovega materiala, ki smo jim posredo-
vali vse zahteve, predpisane za takšne vrste materialov, in v 
drugi vrsti z našo predelavo materiala pred izdelavo končnih 
izdelkov, ki so sestavni deli v široki ponudbi gospodinjskih 
aparatov na trgu. 

V družbi SIJ SUZ kot zanesljivem dobavitelju nenehno zago-
tavljamo, da je palični material izdelan v zelo ozko predpisanih 
dimenzijskih tolerancah in da ga spremlja vsa potrebna doku-
mentacija. Da je vsem zahtevam do našega kupca zadoščeno 
v našem podjetju, nenehno skrbimo za popoln nadzor od 
vhoda do izhoda materiala. Od dobavitelja vedno zahtevamo 
popolno dokumentacijo z vsemi certifikati in izjavami o skla-
dnosti. V naši proizvodnji pa stremimo k nenehnemu nadzoru 
med vsemi fazami izdelave, kot so dimenzijska ustreznost 
ter kemijske in mehanske lastnosti materiala, ki se izvajajo 
na vsaki novi šarži materiala, ki ga predelujemo. Kot dodaten 
preventivni ukrep smo uvedli tudi naključne analize materiala 
in jih opravljamo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za 
zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Uspešna predelava 
materialov za stik z 
živili v družbi SIJ SUZ
V družbi SIJ SUZ smo ponosni, da smo vključeni v kompleksno verigo 
zagotavljanja materialov za stik z živili, kjer so varnostni standardi na najvišji 
ravni. S svojim znanjem in tehnologijo lahko zadostimo vsem regulatornim, 
pravnim in etičnim predpisom. Naša končna nagrada je zadovoljstvo kupca, s 
katerim na ta način gradimo uspešno in dolgoročno sodelovanje. 

Smiljan Breznik, vodja Strojne 
predelave, SIJ SUZ

Foto: Podkrižnik, d. o. o.

àà NAPREDUJEMO

Gnetilec za testo Del sklopa paličnega mešalnika Gred v paličnem mešalniku
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àà NAPREDUJEMO

Vemo, da bo prihodnost industrijo varjenja postavljala pred 
polno izzivov. Na svetu se neprestano pojavljajo vedno novi 
materiali, ki po svoji sestavi in lastnostih pomenijo nove izzive 
za varilsko stroko. Odgovarjati mora na vedno nove zahteve 
konstruktorjev gradbenih objektov, strojev in naprav.

Varjenje je produktivna in stroškovno učinkovita metoda 
spajanja. Je ena najbolj pomembnih gospodarskih dejavnosti, 
tako v Evropi kot drugod po svetu. V EU je več kot 5,5 milijona 
delovnih mest povezanih z varilstvom, v ZDA je kar 50 odstot-
kov družbenega bruto proizvoda neposredno ali posredno 
povezanega z varjenjem. 

Svetovni trg potrošnega varilnega materiala in njegova rast 
sta posledici hitre rasti v avtomobilski in transportni indu-
striji ter gradbeništvu, povečanja števila aplikacij v različnih 
industrijah končnih uporabnikov, ki uporabljajo različne vrste 
varilnih tehnik, obsežnejših naložb v svetovno energetsko 
infrastrukturo in večje porabe potrošnega materiala za vzdrže-
vanje in popravila.

Pregled segmentov uporabe varilnega materiala
Trg svetovnega potrošnega varilnega materiala je segmentiran 
glede na vrsto, industrijo končnih uporabnikov, varilno tehniko 

in geografijo. Glede na vrsto se razvrsti v oplaščene elektrode, 
varilno žico, polnjeno žico in varilne praške. Glede na industri-
jo končnih uporabnikov je razvrščen v vesoljsko in obrambno 
industrijo, avtomobilsko industrijo in transport, gradbeništvo, 
energijo, težke stroje, ladjedelništvo ter druge panoge. Na 
podlagi varilne tehnike se deli na obločno varjenje, uporovno 
varjenje, avtogeno varjenje in lasersko varjenje. Geografsko 
se deli na Severno Ameriko, Evropo, Azijo in Pacifik ter države 
LAMEA (Latinska Amerika, Bližnji vzhod in Afrika).

Razvoj tehnologij 
V preteklosti so govorili, da ko se bo robotika uveljavljala, ne 
bomo več potrebovali varilcev, a so kmalu ugotovili, da brez 
njih ne bo šlo. Začeli so razvijati simulatorje za učenje varjenja. 
Da varilci nimajo prihodnosti, se ni bati, večji problem bo, kje 
jih najti. Poklic varilca je visoko deficitaren in povsod po svetu 
kvalificiranih varilcev primanjkuje in so zaradi zahtevnosti in 
specifičnosti svojega dela dragocenejši kot diplomirani inže-
nirji. Treba bo sprejeti določene ukrepe, da se bo v industrijo 
pripeljalo več in bolj usposobljenega osebja, in tudi prilago-
diti pomanjkanje kvalificiranega osebja npr. z avtomatizacijo 
varjenja. 

Kovine okoli nas bodo še 
dolgo časa obstajale in morale 
bodo biti spojene. Kakšna bo 
prihodnost varjenja? Kako se 
bo razvijala industrija? Kakšne 
bodo njene zahteve? Kateri 
varilni procesi in proizvodi se 
bodo uporabljali v prihodnosti? 
Kje je predvidena rast?

Prihodnost 
varjenja 
in varilnih 
materialov

Branka Ahčin, vodja  
marketinga za SIJ SUZ in  
SIJ Elektrode Jesenice, SIJ

Dobra priprava proizvodnje je pol uspeha.
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Rast in robotizacija, hkrati pa perfektno varjenje in rezanje 
so vizije prihodnosti podjetij, delujočih v tem industrijskem 
segmentu. Podjetja se razvijajo v toku z industrijo 4.0. Popoln 
nadzor med varjenjem varilca omogoča zagotavljanje sledlji-
vosti kakovosti. Sistemi za robotsko varjenje omogočajo zelo 
hitro in kakovostno varjenje, kar je še posebno primerno za 
avtomobilsko industrijo, v kateri vse temelji na visoki produk-
tivnosti. Strokovnjaki menijo, da se bo pri vsakem procesu 
oziroma postopku, ki ga bo moč avtomatizirati, povečala 
produktivnost.

Proizvodi za prihodnost
Polnjene žice so najpomembnejši segment na svetovnem trgu 
in pričakuje se, da bo predstavljal preferenco novim deležni-
kov, saj imajo polnjene žice visoko stopnjo nanašanja, so zelo 
učinkovite pri delu in imajo močne in čiste zvare. Pričakuje se 
tudi, da se bo povečala potreba po polnjeni žici v gradbeništvu 
in ladjedelništvu.

Rast trgov in porabe varilnega materiala 
Po predvidevanjih strokovnjakov naj bi trgi Azija-Pacifik dosegli 
najvišjo stopnjo rasti do leta 2023 zaradi hitre urbanizacije 

in industrializacije, zlasti v gospodarstvih v vzponu, kot sta 
Kitajska in Indija. 

Pričakuje se tudi, da bodo naložbe države v energetsko 
industrijo in neposredne tuje naložbe v sektorju toplotne in 
vetrne energije spodbudile rast trga. Vendar pa bodo dol-
gotrajni postopki sprejemanja naprednih tehnologij varjenja 
v nastajajočih gospodarstvih, okoljski vplivi varilnih potrošnih 
materialov, počasna rast letalske, obrambne in ladjedelniške 
industrije ter cenovna občutljivost kupcev ovirali rast trga. 

Nasprotno pa se pričakuje, da bo rast potreb po avtoma-
tizaciji v proizvodnji v bližnji prihodnosti okrepila rast proi-
zvodnje in porabe varilnega potrošnega materiala. V razvitih 
državah se potreba po avtomatizirani tehnologiji varjenja, ki 
se uporablja pri proizvodnji, povečuje zaradi pomanjkanja 
usposobljene delovne sile in visokih stroškov dela. 

Indija, Kitajska in Bližnji vzhod naj bi bile ključne regije rasti 
za trg potrošnega varilnega materiala.

Za konec razmišljanje strokovnjaka s področja varilstva: 
V naslednjem desetletju bo manj varjenja. Število varjenih 
izdelkov bo ostalo enako, vendar bodo modeli/postopki postali 
učinkovitejši, da bi zmanjšali količino varjenja. 

Končno testiranje je pomembno za zagotavljanje kakovosti izdelka. Polnjena žica za navarjanje
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Za začetek nam povej, kaj sploh je vrstični  
elektronski mikroskop in kje se uporablja. 
Uporaba vrstičnega elektronskega mikroskopa je zelo univer-
zalna. Lahko se uporablja v medicini, biologiji, geologiji, tekstil-
stvu, jedrski industriji, metalurgiji ipd. Njegova prednost pred 
optičnim mikroskopom je v tem, da ima zelo dobro globinsko 
ostrino in povečavo tudi do 300.000-krat, kar nam omogoča, 
da material preiščemo in analiziramo tudi na nano nivoju  
(10-9 m). Simultano lahko poleg zelo ločljivih slik ugotovimo 
tudi kemično sestavo neznane faze, ki jo raziskujemo z  
uporabo rentgenske mikroanalize. 

Kaj pa z njim počnete v razvojnem oddelku?
Zelo veliko. Uporabljamo ga za oceno prelomnih površin (frak-
tografija) in za analizo mikrostruktur, neznanih intermetalnih 
faz v jeklih ter nekovinskih vključkov na mikro in makro nivoju. 
Z njim analiziramo linijske razporeditve elementov po preseku 
in določujemo stopnje segregacij ter izdelujemo 3D-stereo 
slike. Imamo pa tudi orodje za avtomatsko analizo nekovinskih 
vključkov in možnosti izrisa ternarnih diagramov sestave neko-
vinskih vključkov, kar nam pomaga pri razvoju jekel in optimi-
zacije tehnologije njihove izdelave.

Ternarnih diagramov?
To so diagrami, ki imajo trikotno obliko. Na vsakem oglišču je 
po en element, po ena faza ali spojina. Koncentracija kompo-

nent je podana nekje v tem koncentracijskem trikotniku, tako 
lahko vidimo, kolikšen delež je določenega elementa, faze in 
spojine v preiskovanem artefaktu. 

Udeležil si se izobraževanja za  
delo s tem mikroskopom v Ameriki. 
Ja. Izobraževanje je potekalo na univerzi Lehigh v mestu 
Bethlehem v Pensilvaniji na oddelku za materiale. Letos je bilo 
zaporedno 48. leto, odkar prirejajo vsakoletno izobraževanje, 
to pa velja za eno najbolj priznanih izobraževanj na svetu za to-
vrstno področje. Izobraževanja se nas je udeležilo 62 poslušal-
cev s celotnega sveta. Sodelovalo je 33 profesorjev z različnih 
univerz po svetu in doktorjev znanosti, ki delajo v nacionalnih 
laboratorijih po Ameriki. Med najbolj znanimi so dr. Chris Kiely, 
dr. John Mansfield, dr. Joseph R. Michael, dr. Dale E. Newbury 
ter dr. John Henry Scott iz nacionalnega laboratorija za stan-
darde in tehnologije (NIST). 

Izobraževanje je trajalo en teden.  
Ga lahko podrobneje opišeš?
Za potrebe laboratorijskih vaj so proizvajalci elektronskih 
mikroskopov s celotnega sveta priskrbeli opremo ter pripeljali 
naprave za en teden na to izobraževanje, skupaj z operaterji in 
strokovnjaki na tem področju. Med najbolj znanimi so bili proi-
zvajalci Jeol, FEI, Hitachi, Tescan, Zeiss, Bruker, EDAX, Oxford in 
Leica. Predavanja in laboratorijske vaje so potekali od ponede-

Raziskovalni inženir Blaž Šuler, magister materialov in metalurgije, zaposlen v razvojnem 
oddelku SIJ Metala Ravne, je v začetku junija na znameniti šoli mikroskopije Lehigh v 
mestu Bethlehem v Pensilvaniji v ZDA opravil strokovno izobraževanje, s katerim je 
pridobil certifikat usposobljenosti za delo z vrstičnim elektronskim mikroskopom in 
uporabo rentgenske mikroanalize. Na Lehigh University so v 48 letih izobraževanja 
podelili skupno nekaj več kot 6.000 takšnih certifikatov. Blaž, ki je eden izmed 24 
imetnikov certifikata iz Evrope in edini iz Slovenije, nam je pojasnil, kako je potekalo 
šolanje in čemu je vrstični mikroskop namenjen.

Prvi certifikat šole 
mikroskopije v Sloveniji

Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal Ravne,  
Blaž Šuler, SIJ Metal Ravne
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ljka do petka od 7.30 do 21.30. Za sledenje zelo kakovostnim 
predavanjem smo dobili skripto s 350 stranmi, ki zajema vsa 
področja uporabe SEM-a in rentgenske mikroanalize. 

Boš pridobljeno znanje lahko uporabil pri delu?
Prejeto znanje je neprecenljivo, in nam bo pomagalo pri vsako-
dnevnem delu v laboratoriju za vrstično mikroskopijo in rent-
gensko difrakcijo. Če bi moral oceniti kakovost predavateljev 
in strokovnost predavanj, bi na lestvici od 1 do 10 dal oceno 
11. Le malo kdaj je mogoče poslušati tako izvrstna predavanja. 
Mislim, da so konference in simpoziji v generalnem pogledu 
veliko manj strokovni in uporabni.

Si pa na univerzi spoznal tudi slovenskega profesorja. 
Mesto Bethlehem, v katerem je univerza Lehigh, se imenuje 
tudi hčerinsko mesto Murske Sobote. V kriznih letih po prvi 
svetovni vojni se je vanj preselilo približno 7.000 Slovencev 
iz Murske Sobote in okolice. V mestu sta tudi dve slovenski 
cerkvi s poslikanimi okni z motivi slovenskih mest. Spoznal sem 
profesorja na tej univerzi, ki je star 89 let. Ime mu je Steve in 
njegovi starši so prišli iz Murske Sobote. Na vratih pisarne ima 
slovensko zastavo in embleme Slovenije. Pravi, da je ponosen, 
da so njegove korenine v Sloveniji, in se tja zelo rad vrača. 
Obožuje pravo slovensko slivovico in prekmursko gibanico.

Raziskovalnemu inženirju Blažu Šulerju, ki je prvi 
in edini Slovenec s certifikatom šole mikroskopije, 
novo znanje koristi pri vsakodnevnem delu.

Steve, profesor na šoli mikroskopije v Pensilvaniji, 
je ponosen na svoje slovenske korenine. 
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Razlogov za začetek projekta pridobitve akreditacije je bilo več, 
najpomembnejši je bil vedno pogostejša zahteva kupcev po tej 
storitvi ter s tem možnost prodaje naših izdelkov na najzahtev-
nejših trgih in v branžah (letalska industrija ipd.), hkrati to po-
meni višji nivo kakovosti, boljši imidž podjetja, večje zaupanje 
strank v strokovnost storitev …

Vsaka družba Skupine SIJ ima svoj sistem, ki 
ga nadgrajujejo sinergije z drugimi
Pri tovrstnih projektih ni poudarek na novih naložbah in teh-
nologijah, temveč na boljši organiziranosti, izboljšanju znanja 
in višji strokovnosti zaposlenih, kot posledica pa se zviša kako-
vost storitev in proizvodov. Vse aktivnosti so nam vzele veliko 
dodatnega časa ob rednem delu, hkrati pa so nas povezale v 
prijetno skupino, ob srečanjih smo bili zavzeti, polni idej, željni 
izboljšav – užitek je bilo delati v tem timu. Med projektom se 
je zgodilo tudi veliko sprememb: prvotno je bilo predvideno, 
da ustvarimo skupen sistem s SIJ Ravne Systems, kasneje smo 
ugotovili, da je med nami toliko razlik, da je bolje, da vsaka 
družba ohrani svoj sistem. Smo pa poiskali skupne sinergije in 
pomoč laboratorija SIJ Acroni, pri pridobivanju akreditacije so 
nam pomagali z nasveti in usmeritvami. Zaposleni znotraj vseh 
treh laboratorijev smo se povezali, med seboj redno sodeluje-

mo, izmenjujemo znanje, si pomagamo. Skupaj smo ustanovili 
skupno blagovno znamko SILABS, ki je največji sistem pove-
zanih industrijskih laboratorijev v Sloveniji in ponuja visoko 
strokovno podporo ter rešitve pri kalibracijah in laboratorij-
skih preiskavah.

Uspešna akreditacija ni cilj, temveč popotnica 
za nadaljnji napredek in višjo kakovost
Med ocenjevanjem so presojevalci ugotovili, da smo osnovnim 
zahtevam standarda zadostili, nekaj neskladnosti pa so ugoto-
vili zaradi nedoslednega vodenja zapisov, prav tako moramo še 
natančneje določiti odgovornosti in pooblastila za delo, točno 
definirati namestnike in naloge za vse zaposlene, ki ključno 
vplivajo na rezultat preskušanja. Strokovnega znanja imamo 
v laboratorijih veliko, kljub temu smo med potekom projekta 
ugotovili, da so postopki akreditacije tako zahtevni, da imamo 
še veliko prostora za izboljšanje. Zaključek projekta ne pomeni 
konca dela, temveč začetek nenehnega učenja in izboljševanja 
procesov in dela. 

Člani akreditacijskega tima smo zadovoljni, da smo dosegli 
ta uspeh, in se vsem, ki ste nam pomagali, iskreno zahvaljuje-
mo za pomoč.

V laboratorijih SIJ Metala Ravne smo uspešno prestali ocenjevanje po zahtevah standar-
da SIST EN ISO/IEC: 17015:2005 in junija pridobili akreditacijsko listino kot preskuševalni 
laboratorij. S tem smo se pridružili že akreditiranim laboratorijem v družbah SIJ Ravne 
Systems in SIJ Acroni. Akreditacija pomeni najvišjo raven kakovosti, zagotavlja neodvi-
snost in nepristranskost ter mednarodno primerljivost rezultatov preskušanja.

Vsi Sijevi preskuševalni 
laboratoriji z akreditacijo

Bernarda Breznik, vodja 
projektov, SIJ Metal Ravne

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne

Sodelovanje med zaposlenimi znotraj 
povezanih laboratorijev SILABS

Akreditacijska listina
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Planerski sistem prilagojen  
specifični proizvodnji SIJ Acronija
Ponudnik platform za planiranje podjetje Quintiq iz poslovne-
ga sistema Dassault Systèmes je svetovno uveljavljen ponudnik 
rešitev planiranja proizvodnje in optimizacije dobavne verige 
ter dober poznavalec jeklarske industrije in njenih specifičnih 
potreb na tem področju. Prav ti dejavniki so bili ključni pri 
izbiri partnerja in direktor IT Skupine SIJ Vladimir Arshinov 
pojasnjuje, zakaj je prepričala prav ta rešitev: »Quintiq je 
razvil enega najnaprednejših sistemov planiranja proizvodnje. 
Prepričani smo v njegovo zanesljivost in izpolnjevanje naših 
najstrožjih zahtev ter zagotavljanje rešitev, prilagojenih naši 
specifični proizvodnji ter zapletenim tehnološkim potem in 
procesom izdelave jekla.« Med implementacijo sistema se bos-
ta kot polnopravna člana ekipi Quintiq pridružila tudi dva SIJ 
Acronijeva IT-strokovnjaka, Zdravko Smolej in Aleks Kobentar, 
ki bosta sodelovala pri učinkovitem uvajanju novega sistema, 
njegovem preizkušanju in kasnejši zanesljivi uporabi.

Boljša izkoriščenost zmogljivosti, hitrejši pretok 
jekla skozi obrate, hitrejše izpolnjevanje naročil
Integrirana rešitev planiranja proizvodnih postopkov bo SIJ 
Acroniju, ki je v preteklih letih povečal delež jeklenih izdelkov 
z višjo dodano vrednostjo s 55 na 70 odstotkov, omogočala 
popoln pregled nad celotno dobavno verigo. V SIJ Acroniju 
bomo tako zdajšnji proces planiranja, temelječ na Excelovih 
preglednicah, zamenjali za učinkovitejšo platformo, ki omogo-
ča učinkovito srednjeročno, kratkoročno, mesečno in dnevno 
planiranje. »Našim planerjem bo omogočila visoko izkorišče-
nost proizvodnih zmogljivosti, bolj uravnotežen pretok jekla 
skozi obrate, hitrejše izpolnjevanje naročil, obvladovanje pove-
čanja števila manjših naročil, še zanesljivejšo dobavo ter nizke 
zaloge. Povečala se bo izkoriščenost razpoložljivih zmogljivosti 
z optimiziranjem sredstev in odpravo ozkih grl ter tako še bolj 
razširila zmogljivost, učinkovitost in kakovost proizvodnje 
naših jeklenih izdelkov. Rešitev bo prav tako zmanjšala vpliv 
motenj in nepričakovanih časov izpada ter planirala vzdrže-
vanje v skladu s poslovnimi prednostnimi nalogami,« je vse 
prednosti naložbe poudaril Branko Žerdoner, glavni direktor 
podjetja SIJ Acroni.

V SIJ Acroniju bomo optimizirali planiranje proizvodnje z rešitvijo podjetja Quintiq. 
Nova informacijsko dovršena platforma bo omogočala celostno planiranje proizvodnje 
in optimalno upravljanje celotne dobavne verige. Za SIJ Acroni to pomeni pomembno 
nadgradnjo planiranja in optimiziranja sredstev in zalog, zmanjšanje motenj in človeškega 
vpliva ter hitro prepoznavanje in odpravljanje ozkih grl. Kupcem pa bo tako SIJ Acroni 
zagotavljal še kakovostnejše izdelke, krajše roke izdelave in zanesljivejšo dobavo.

Ko planiranje  
postane več kot rešitev

Anja Potočnik,  
specialistka  
za korporativno 
komuniciranje, SIJ

Novi sistem bo med drugim tudi hitro zaznaval ozka grla in predlagal rešitve za njihovo odpravljanje.



Oba izobraževalna programa vsebujeta po 10 vsebinskih 
modulov. Ti pokrivajo tehniške osnove, ki jih obdelovalci in 
oblikovalci kovin potrebujejo za svoje delo. Prva generacija 
Šole metalurgije je učenje začela februarja tako na Jesenicah 
kot na Ravnah na Koroškem, zaposleni v SIJ Ravne Systems pa 
so šolanje pričeli aprila.

Zakaj potrebujemo interna strokovno tehniška izobraževanja? 

Dragica Pečovnik, specialistka  
za kadre, SIJ Ravne Systems
Za strokovno tehniško izobraževanje smo se 
v SIJ Ravne Systems odločili z namenom, da 
posredujemo tehniško znanje vsem, ki ga pri 
delu potrebujejo in ga še nimajo usvojenega 
oziroma morajo znanje obnoviti ali nadgra-
diti. Zavedamo se, da z izobrazbo zaposleni 
pridobijo določen nivo znanja, a šele praktično 
znanje, ki ga pridobijo zaposleni pri delu v 
različnih konkretnih primerih, reševanju ne-
predvidenih izzivov in s tesnim sodelovanjem 
z bolj izkušenimi sodelavci, je največja dodana 

vrednost takšnega izobraževanja. Cilj izobra-
ževanja je torej ta, da dvignemo nivo znanja 
zaposlenih ter zaposlenim podamo širši vpog-
led v posamezne proizvodne procese in jim 
pokažemo, kako so procesi med seboj pove-
zani. Hkrati tudi spodbujamo, da se zaposleni 
ob delu dokvalificirajo oziroma prekvalificirajo, 
da znajo in zmorejo opravljati več različnih 
nalog na sorodnih delovnih mestih. Znanja, ki 
jih zaposleni pridobijo med internim izobra-
ževanjem, so specifična in hkrati prenosljiva 
v delovno okolje, kar omogoča učinkovitejše 
opravljanje delovnih nalog.

V Skupini SIJ že več let na trgu delovne sile občutimo pomanjkanje sodelavcev z 
metalurško in strojno izobrazbo, zato je za nas ključno, da (novo)zaposlene z neustrezno 
izobrazbo ustrezno usposobimo s programom internega izobraževanja. Vodstvo in 
kadrovske službe smo združili znanje in izkušnje strokovnjakov iz SIJ Acronija, SIJ Metala 
Ravne in SIJ Ravne Systems ter pripravili dva strokovno tehniška izobraževalna programa, 
ki smo ju poimenovali Šola metalurgije in Strokovna šola SIJ Ravne Systems.

Interna Šola metalurgije za 
jeklene po znanju in srcu

Katarina Gradišnik,  
specialistka za izobraževanje,  
SIJ Izobraževalni center

Foto: arhiv Skupine SIJ

àà NAPREDUJEMO

Š O L I  V  Š T E V I L K A H

25 avtorjev

16 predavateljev 

114 udeležencev prve generacije
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Andrej Vrečič, razvojni 
inženir v SIJ Metalu 
Ravne z dolgoletnimi 
predavateljskimi izkušnjami

Prenašanje znanja s starejše na 
mlajšo generacijo sodelavcev je 
hkrati odgovornost in privilegij. To 
se je do sedaj pokazalo kot dobra 
praksa, katere vrednosti in pomena 
se v zadnjem času vedno bolj zave-
damo. Ta pretok znanja in izkušenj 
pripomore k dvigu tehnične kulture 
zaposlenih znotraj podjetja in ne 
nazadnje vpliva tudi na rezultate 
podjetja. Vsako dodatno učenje 
prinese kamenček v mozaik znanja 
posameznika in prispeva k njego-
vemu razvoju. Saj poznate tisti rek: 
»Delo mentorja je dobro opravljeno, 
ko učenec preraste učitelja.«

Domen Mori, kalilec 1 
v Razvoju in kontroli, 
SIJ Metal Ravne

Takšnega internega usposablja-
nja sem se udeležil prvič. Moje 
izkušnje so pozitivne, saj sem na 
predavanjih slišal marsikaj nove-
ga, kar me redna šola ni naučila, 
in mi bo pomagalo pri mojem 
vsakodnevnem delu. Mislim, da 
je takšno izobraževanje koristno 
za vse zaposlene v podjetju, ne 
le za mlajše sodelavce, saj se 
tudi metalurgija neprestano 
razvija in izpopolnjuje naše razu-
mevanje procesov.

Brigita Rataj, vodja oddelka 
marketing v SIJ Metalu Ravne, 
je bila ena od pobudnic, 
da se metalurško izobraževanje 
ponudi tudi zaposlenim v prodaji in 
marketingu. 

Po osnovni izobrazbi sem ekono-
mistka. Za dobro trženje in promo-
cijo izdelkov SIJ Metala Ravne pot-
rebujem več znanja iz metalurgije. 
Tudi v marketingu moramo razumeti, 
kaj in kako delamo v proizvodnji. Ko 
gremo na sejme, smo mi tisti, do 
katerih pridejo potencialni kupci z 
vprašanji. Moja naloga je, da jih že 
ob sprejemu čim bolje seznanim z 
ustreznimi informacijami. Da sem 
lahko pri svojem delu boljša, torej 
potrebujem osnovno znanje meta-
lurgije. Šola metalurgije je absolutno 
izpolnila moja pričakovanja. Vesela 
sem, da imamo svoje strokovnjake, 
ki nam lahko dajo taka znanja in 
širši pogled na splošno razumevanje 
našega podjetja.

Kako se interno izobraževanje 
zaposlenih razlikuje od dela 
s študenti na fakulteti?

Dr. Grega Klančnik, glavni 
razvojni inženir za ogljična 
jekla, SIJ Acroni – 
po izkušnji sodelovanja z NTF 
(Naravoslovnotehniško fakulteto) 
kot docent se je pridružil tudi ekipi 
notranjih predavateljev Šole meta-
lurgije Skupine SIJ. 

Ciljne skupine strokovnega tehni-
škega izobraževanja v Skupini SIJ so 
raznovrstne, od zaposlenih v pro-
izvodnih obratih in inženirjev do 
režijskih delavcev. Prve evalvacije 
udeležencev pričajo, da so vsebine 
izobraževanja primerne za delo, ki 
ga udeleženci opravljajo, prav tako 
so ti zadovoljni z delom naših not-
ranjih predavateljev, smo pa prejeli 
nekaj priporočil glede prilagoditev 
zahtevnosti vsebine za posamezne 
ciljne skupine udeležencev, ki jih 
bomo z veseljem upoštevali pri 
drugi generaciji. 

Interna izobraževanja izvajajo predvsem 
strokovnjaki iz Skupine SIJ, ki najbolje vedo, kako 

pomembno za uspešnost in rast družb Skupine SIJ 
je prenašanje znanja in izkušenj strokovnjakom 

začetnikom ali prekvalificiranim sodelavcem.

Vtisi učencev Skupine SIJ o interni Šole metalurgije 
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àà MARKETINŠKI MOTOR

Vroč sejemski uvod v poletje

Skupina SIJ se je pred poletnim sejemskim zatišjem predstavila na 
štirih sejmih, od tega sta dva potekala na Kitajskem, Die & Mould 
China in Aluminium China, in sicer oba v Šanghaju, kitajski gospodarski 
prestolnici, druga dva pa v Nemčiji, v Berlinu in Frankfurtu.
Na sejemske pode se Skupina SIJ ponovno vrača konec septembra.

DIE & MOULD CHINA 2018:  
na orodjarskem sejmu v Šanghaju 
Tudi letos se je Skupina SIJ predstavila na sejmu Die & Mould 
China (DMC), ki pokriva orodjarsko industrijo in izdelavo opre-
me na mednarodni ravni. 

Skupino SIJ smo na sejmu DMC v Šanghaju, gospodarskem 
središču Kitajske s preko 25 milijoni prebivalcev, od 5. do 9. ju-
nija zastopali sodelavci SIJ Metala Ravne skupaj z našimi agenti 
iz družbe Primex Steel Trading. Na sejmu, na katerem je sode-
lovalo več kot tisoč razstavljavcev iz 30 držav, med njimi so bili 
tudi naši glavni konkurenti, smo predstavili predvsem orodna 
jekla za preoblikovanje plastike blagovne znamke SIMOLD in 
orodna jekla za delo v vročem SITHERM. 

Čeprav so po podatkih svetovnega združenja jeklarjev 
World Steel Organisation kitajski jeklarji lani proizvedli dobrih 
830 milijonov ton jekla, kar je približno polovica svetovne 
proizvodnje, pa ostaja Kitajska eden izmed naših ciljnih trgov, 
predvsem za specialna orodna jekla z višjo dodano vrednostjo.

Lokacija: Šanghaj, Kitajska
Datum: 5.–9. 6. 2018
Število razstavljavcev: 1.000
Število obiskovalcev: 35.000
Število zastopanih držav: 30

Alenka Bizilj Kavrečič, 
specialistka za digitalni 
marketing, SIJ

Foto: arhiv Skupine SIJ

Olga Močilnik,  
prodajna menedžerka,  
SIJ Metal Ravne

Mark Bajc, strokovni 
sodelavec za produktni 
marketing, SIJ Acroni

Jana Grosar,  
vodja marketinga,  
SIJ Ravne Systems

SIJ-eva stojnica je bila vse dni med bolj obiskanimi.
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ALUMINIUM CHINA 2018: SIJ Ravne Systems 
zaokrožil letošnje sejemsko dogajanje 
Drugo leto zapored se je družba SIJ Ravne Systems predstavila 
s ponudbo izdelkov za aluminijevo industrijo na sejmu Alumi-
nium China na Kitajskem, ki velja za eno največjih in najpo-
membnejših proizvajalk in porabnic aluminija. Proizvodnja, ki 
je trenutno ocenjena na 49 milijonov ton, in poraba aluminija 
(povprečno letno stopnjo rasti ocenjujejo na pet odstotkov) 
neprestano naraščata, zaradi svojih kemijskih in fizikalnih 
lastnostih pa aluminij velja za kovino prihodnosti. 

Sejem Aluminium štejejo za vodilni sejem na azijskem trgu. 
Sejem iz leta v leto privablja več razstavljavcev in obiskovalcev. 
Letos se je predstavilo preko 500 domačih in tujih družb iz 
75 držav, razstavna površina je obsegala 35.000 m2. Prodajni 
predstavniki družbe SIJ Ravne Systems smo skupaj z lokalnim 
agentom z obiskom in izkupičkom sejma zelo zadovoljni, saj 
smo našteli za petino več prodajnih sestankov z obstoječimi 
in potencialnimi kupci v primerjavi z lanskim letom. Veliko je k 
dobremu obisku razstavnega prostora prispevala med drugim 
tudi njegova lokacijska privlačnost. Razstavljali smo namreč v 
premium hali ob boku vodilnim blagovnim znamkam svetovnih 
proizvajalcev aluminija in proizvajalcev opreme za aluminijevo 
industrijo.

Z omenjenim sejmom smo v družbi SIJ Ravne Systems zao-
krožili naše letošnje sejemsko dogajanje. V prihodnjih tednih in 
mesecih se bo naša prodajna ekipa, skupaj z našim agentom, 
trudila vzpostavljene prodajne priložnosti spremeniti v dolgo-
ročno poslovno sodelovanje, marketing pa bo skupaj s prodajo 
ovrednotil odločitev glede ponovnega nastopa na sejmu, ki bo 
potekal med 10. in 12. julijem 2019.

Lokacija: Šanghaj, Kitajska
Datum: 11.–13. 6. 2018
Število razstavljavcev: 500
Število obiskovalcev: 24.800
Število zastopanih držav: 75

ACHEMA 2018: Skupina SIJ premierno v Frankfurtu 
Od 11. do 15. junija 2018 se je v Frankfurtu 3.737 razstavljav-
cev iz 55 držav predstavilo na vodilnem svetovnem sejmu 
za procesno industrijo Achema. Na več kot 132.000 m2 smo 
lahko spoznali zadnjo opremo in inovativne procese v kemični, 
farmacevtski in živilski industriji. 

SIJ Acroni se je predstavil prvič skupaj z družbama SIJ Niro 
Wenden in SIJ Griffon & Romano, in sicer z nerjavno ploče-
vino med glavnima konkurentoma Outokumpu in Industeel. 
Na sejmu nas je poleg številnih obiskovalcev obiskal tudi slo-
venski veleposlanik v Nemčiji, mag. Franci But, ki je izmenjal 
izkušnje glede nemškega trga in pregledal možnosti more-
bitnega sodelovanja na nemškem trgu. Sejem je bil uspešen 
tudi z vidika obiska potencialnih kupcev, ki so sodelovali kot 
razstavljavci, izkoristili pa smo ga tudi kot priložnost za ses-
tanke z obstoječimi kupci. 

Lokacija: Frankfurt, Nemčija
Datum: 11.–15. 6. 2018
Število razstavljavcev: 3.737
Število obiskovalcev: 145.000
Število zastopanih držav: 55 

Zadovoljni obrazi po uspešnem sejmu Aluminium China

Pogovor med predstavniki družbe SIJ Acroni in mag. 
Francijem Butom o izkušnjah na nemškem trgu
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CWIEME 2018: suvereno med glavne 
proizvajalce elektropločevine

Sejem elektropločevine Cwime je za SIJ Acroni že sejemska 
stalnica, saj na njem sodelujemo že vrsto let. 

Vodilni sejem elektromagnetnih navitij, električnih mo-
torjev in transformatorjev si vsako leto ogleda več kot 6.700 
obiskovalcev. Letos smo lahko spoznali ponudbo 750 razsta-
vljavcev iz 84 držav. Tokrat se je SIJ Acroni predstavil z večjim 
razstavnim prostorom v primerjavi z lanskim, njegova vizualna 
podoba pa je naletela na pozitivne odzive strank in konkuren-
ce. Sejem je bil uspešen, saj smo opravili srečanja z novimi 
potencialnimi strankami, s katerimi se zdaj obeta posel, ter se 
sestali z že obstoječimi strankami in utrdili medsebojni odnos. 
Predstavili smo se v hali poleg podjetij Thyssenkrupp (Electri-
cal steel, Magnettechnik, Steel Europe AG), Arcelormittal, 
Voestalpine, Erdemir Romania S.R.L. in C.D. Wälzholz KG. 

Lokacija: Berlin, Nemčija
Datum: 19.–21. 6. 2018
Število razstavljavcev: 750
Število obiskovalcev: 6.700
Število zastopanih držav: 84

Večji in opaznejši razstavni prostor je pritegnil  
bistveno več obiskovalcev kot v preteklih letih.

KADROVSKA GIBANJA V 
JUNIJU, JULIJU IN AVGUSTU

SIJ ACRONI 
Junija so naši novi sodelavci postali: BRANKO ŽERDONER na Upravi 
družbe, NADA DROBNE POPOVIĆ in DARKO CVENKELJ v oddelku 
Finance, ZDENKA THALER in MARIJO DELIĆ v Interni logistiki, SEAD BA-
LIJAGIĆ in DEJAN LAZAR v Jeklarni, BELMIN DŽAFIĆ in ASMIR TUTNJIĆ 
v Vroči valjarni, JERNEJ BEDENE v Hladni predelavi, MIRZET CIVIĆ v 
obratu PDP in PETRA SAVANDIĆ v Kakovosti.
V pokoj sta odšla HAZIM MUJEZINOVIĆ in GORAZD AVGUŠTIN, oba iz 
obrata Jeklarna. Zahvaljujemo se za njuno prizadevno delo ter jima v 
pokoju želimo vse najlepše.
Julija pa so naši novi sodelavci postali: TANJA AVGUŠTIN ČUFER na 
oddelki Kadri, MATJAŽ ŽVAN v Nadzornem centru, DAVID ZRNIĆ in 
JAKA JAN v Jeklarni, NEDELJKO SEJMENOVIĆ, DORIAN RIHTARŠIČ in 
DAMIR MUSIĆ v obratu PDP, TAMARA BARBARA RESMAN in POLONA 
ŠULC v Kakovosti.
V pokoj so odšli LEON VIDIC iz obrata Jeklarna, DRAGO PRETNAR iz 
obrata PDP in BRANKO KOPRIVEC z Vzdrževanja. Zahvaljujemo se jim 
za njihovo prizadevno delo ter jim v pokoju želimo vse najlepše.
Podjetje je junija zapustilo devet delavcev, julija pa pet.
Naši novi sodelavci so avgusta postali: ALEN HAIRLAHOVIĆ, HAMZA 
SHAQIR, MENTOR BEKTIŠI, ANDREJ BEGELJ, NINO JELENC, HUSKA 
ZUKIĆ, ADMIR KADIĆ, CIRIL MIHELIČ, MARKO SODJA, MARUŠA 
TAVŽELJ, AZRA RAMIĆ, DANIEL SPASEVSKI, RASIM RAMIĆ, PETER 
KERN, DUŠAN SETNIKAR, SAMIR HUZEJROVIĆ, DELČO ATANASOV, 
DAVID KEŠINA, ARMIN KRIVIĆ, DAVID MAUČEC in GORAN KARAKAŠ 
v Jeklarni, SABAHET BENIĆ in KLEMEN KODEH v obratu PDP, PETRA 
BAŠEK v Kakovosti ter ALEKS KOBENTAR v Informatiki.
Upokojili so se ANTON KOVAČIČ iz oddelka Nabava, MATJAŽ CANKAR 
iz Jeklarne in JOŽE RAVNIK iz oddelka Kakovost. Zahvaljujemo se za 
njihovo prizadevno delo ter jim v pokoju želimo vse najlepše.
Podjetje je avgusta zapustilo 10 delavcev.

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Junija so postali naši sodelavci: VELDIN DUKIĆ v Jeklarskem programu, 
MIODRAG VUKADINOVIĆ, NIJAZ KOŠTIĆ, MEHO DIZDAREVIĆ, HASMIR 
MAJETIĆ in MILAN MASIĆ v Valjarskem programu, MILADIN VUČETIĆ 
v Kovaškem programu, ZDENKO BEŠKOVNIK, AHMED DEMIRI, PETER 
GORINŠEK, AVGUST GRM, MIHA KADIŠ, ZLATKO KOS, MIRKO MAVREL, 
MARIJAN MIHEV, MILAN NABERNIK, ANTON PODSTENŠEK, MARTIN 
SPESNY, ANDREJ SUŠEC in MILAN VERHOVNIK v Interni logistiki in URH 
ŠTIFTER v Razvoju in kontroli. Podjetje je zapustilo 15 sodelavcev. 
Upokojili so se STEVO RIKIĆ iz Valjarskega programa, MIRAN CEHNER 
in MARIJAN KOTNIK iz Jeklarskega programa ter SONJA SREBOTNIK iz 
Razvoja in kontrole. Zahvaljujemo se jim za prizadevno delo in jim v 
pokoju želimo vse najlepše.
Julija so postali naši sodelavci: EGZON RUKOVCI, SENAD REDŽO in 
DEJAN BURJA v Valjarskem programu, FLORIJAN OVČAR, URBAN 
ORLČNIK in TOMAŽ PODGORŠEK v Kovaškem programu, LENART KRA-
UTBERGER in SEAD BOSNIĆ v Vzdrževanju, ALEX GLAZER v Špediciji in 
METKA SOVIČ v Kontrolingu. Podjetje je zapustilo 13 sodelavcev. 
Upokojili so se DRAGO KOTNIK in MIRKO KUPEC iz Valjarskega progra-
ma, ROMAN KAMNIK iz Jeklarskega programa in ZVONKO KRAPEŽ iz 
Vzdrževanja. Zahvaljujemo se jim za prizadevno delo in jim v pokoju 
želimo vse najlepše.

→
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Danica Vajksler, 
strokovna sodelavka, 
SIJ Metal Ravne



V kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo po-
udarjamo, da mora vsak posameznik biti prvi, 
ki poskrbi za svojo varnost. Kako vi skrbite za 

svojo varnost pri delu?
Glede na to, da sem večino delovnega časa v 
obratu, je varnost najpomembnejša. V vseh 
oddelkih Kovačnice so naprave, na primer 

stiskalnica, ki zahtevajo stoodstotno 
koncentracijo, zato je varnost toliko 

pomembnejša. Ko grem v obrat, so 
zaščitna sredstva seveda obve-

zna. Če si vodja, moraš obvezno 
uporabljati vso zaščitno opremo, 
da si zgled sodelavcem.

Se sodelavci med seboj 
spodbujate k varnemu delu, 
drug drugega tudi dobro-
namerno opozorite, kadar 
opazite, da kaj ne poteka 
povsem v skladu s pred-
pisi za varno delo?
Zagotovo. Sodelavci se 
med seboj opozarjamo, 
predvsem kadar vidimo, 
da nekdo nečesa ne 
izvaja pravilno in da je 
to nevarno zanj in za 
druge. Delo v Kovačnici 

je specifično, in tega se vsi 
zavedamo. Tisti z več leti 
izkušenj mlajše oziroma 

nove sodelavce ob prihodu 

zato seznanijo z naravo dela, poskušajo jim vcepiti tudi zave-
danje, da so tu težke delovne razmere in da nevarnosti prežijo 
na vsakem koraku. Temperature so visoke, kar vpliva tudi na 
glavo, treba se je kar potruditi, da ostaneš zbran. Pri večini 
strojev je delo ekipno, zato je toliko pomembneje, da se med 
seboj opozarjamo in sodelujemo. Tega se pri nas res držimo.

V Kovačnici res vestno skrbite za urejeno delovno okolje. 
Kako motivirate sodelavce, da upoštevajo red?
Kot si navajen doma, tako delaš tudi na delovnem mestu. 
Kakšen posameznik izstopa, in ga je treba večkrat opozoriti, 
a načeloma ljudje to razumejo. Kar se tiče motivacije, dobro 
delujejo tudi nagrade. Včasih smo imeli tekmovanje za najbolj 
urejen oddelek, vsake tri mesece so bile najboljšim podeljene 
nagrade. V tem primeru se človek še malo bolj potrudi. Če je 
še takšna malenkost, se zaposlenim poznata vsaka povratna 
informacija in vsak evro. Tudi tekmovalnost med obrati deluje 
kot spodbuda, na dobro uvrstitev med oddelki si seveda po-
nosen. Potem se tudi v drugih obratih nekoliko bolj potrudijo, 
želijo se izboljšati in priti višje na lestvici. 

Se brez posebnih nagrad za urejenost delovno okolje zdaj 
kaj manj pospravlja ali so se navade že dovolj usidrale?
Ne, to imamo zdaj v sebi. Tudi delovodje vedo, da morajo imeti 
čisto in urejeno delovno okolje, saj le tako lahko delamo varno. 
Če kljub vsemu kdaj vidim, da je kje kaj nametano, vprašam, 
ali imajo tako tudi doma. In se hitro razumemo. Urejenost je 
predvsem stvar navade, jasno je, da gre nekaterim bolje od 
rok kot drugim. 

S prve linije varnosti: z Marjanom Hovnikom, obratnim inženirjem I v Kovačnici, SIJ Metal 
Ravne, smo se pogovarjali o tem, kakšne izboljšave so pri varnosti in zdravju pri delu 
uvedli v okviru projekta Kovačnica 2.0 in kako so med sodelavci trajno zaživele, Kovačnica 
pa je postala zgled urejenega delovnega okolja, ki je eden ključnih pogojev za varno delo.

Delo v urejenem delovnem 
okolju je preprosto varnejše

Katja Krumpak, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne 

àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J38



Kovačnica ima za seboj zelo uspešen projekt Kovačnica 2.0, 
ki je vnesel tudi številne izboljšave za varnejše delo. Kaj je 
po koncu projekta po vašem mnenju najvidnejša »zapu-
ščina« Kovačnice 2.0 pri varnosti, kaj je po vašem mnenju 
najpomembnejši premik na bolje?
To je bil res uspešen projekt. Vzporedno oziroma v okviru 
tega se je veliko izboljšalo tudi pri varnosti in zdravju pri 
delu. Takrat smo med drugim uvedli tedensko preventivno 
čiščenje pri vseh glavnih agregatih. Ni točno določenega dne, 
izberemo termin v tednu, ko je to najbolj smiselno in je izpad 
dela najmanjši. Takrat očistimo stroje, očistimo tudi škajo, ki z 
ingotov pada v klet. Če to zanemariš na primer za mesec dni, 
se naberejo celi kupi, ki jih lahko potem kidamo z lopatami 
tudi ves dan. Če čistiš sproti, je to opravljeno skoraj mimo-
grede. V tem času vzdrževalci pregledajo agregate, predvsem 
najbolj rizične dele, in izvedejo potrebna mehanska in elektro 
vzdrževalna dela. Vsak dan pregledamo stroje po kriterijih 
QM (Kriteriji Quality Management so kriteriji za obvladovanje 
kakovosti) in na posebnih obrazcih zapišemo nepravilnosti 
v delovanju stiskalnice. Te zapise pregleda 
vzdrževalna služba in poskuša napake čim 
prej odpraviti. Tako se okvare in napake ne 
nabirajo, zato preprečimo tudi večje okvare 
in zmanjšujemo verjetnost nezgode ali izpa-
da proizvodnje. 

Kaj je v okviru projekta Kovačnica 2.0 naj-
bolj zaživelo med sodelavci, ko govorimo o 
varnosti? Morda drugačna miselnost, nove 
navade? 
Prav omenjeno preventivno čiščenje, to je 
ostalo in je zelo pomembna stvar. Saj smo 
tudi prej čistili, a ne tako sistematično in 
sproti. Tudi sodelavci so zadovoljni, sami so 
videli, da je bolje, da se urejanja in čiščenja 
lotijo sproti, da vložijo v to občasno recimo 
dve uri časa, namesto da bi morali na primer 
škajo čistiti osem ur.

Čisto in urejeno delovno mesto pomembno vpliva na varno 
delo. Glede urejenosti je Kovačnica lahko zgled drugim pro-
izvodnim obratom. Kaj je tisto, kar bi po vašem lahko prene-
sli tudi v druga delovna okolja, da bi jih naredili varnejša?
Že leto dni imamo sodelavca, ki skrbi izključno za red in čistočo 
delovnega okolja. Čisti vse oddelke, vsak dan je v drugem. Ima 
polne roke dela, in še tak človek je, da sam vidi delo. Gotovo je 
zaradi njega pri nas še lepše in bolj urejeno. Že to, da so sproti 
pospravljene smeti, se zelo pozna. Takšnega sodelavca žal 
nimajo vsi obrati. A ne glede na to bi se morali zavedati, da je 
delo v urejenem delovnem okolju preprosto varnejše. 

V tekmovanju za najvarnejši obrat ste zmagovalci prvega 
trimesečnega obdobja, tri mesece zapored ste bili brez 
nezgod. To je v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko je 
bilo v Kovačnici pet nezgod, velik napredek. Verjetno to ni 
naključje, kajne?
Verjetno bi morali pogledati še več let v preteklost, da bi se 
lepše videl trend, ampak zagotovo se je nekaj naredilo na tem 
področju. Najbolj rizični čas za nezgode je po mojih opažanjih 

čas po dopustih ali po daljši bolniški odsotnosti. V tem času je 
več nezgod. Več je tudi težav, ko se delavci vračajo z dopustov, 
kot na primer med remonti, čeprav so načeloma tudi to težke 
okoliščine za delo.

Pričakovali bi ravno obratno, da je nevarnost nezgode večja, 
ko smo že utrujeni in komaj čakamo oddih.
Ja, prav zanimivo je to. Morda prve dni nismo tako vpeljani v 
delo, kot smo takrat, ko vsak dan prihajamo na delo. Morda 
smo še preveč sproščeni in potrebujemo nekaj časa, da se 
vrnemo v svoj delovni ritem.

Varnost je povezana z urejenostjo delovnega okolja, organi-
ziranostjo delovnega procesa, opremo, ustreznim in rednim 
usposabljanjem, komunikacijo …, torej tudi z znanjem in 
miselnostjo ljudi. Kako vidite vlogo vodij pri zagotavljanju in 
spodbujanju varnega dela?
Vodje imajo dolžnost skrbeti za varno delo, je pa seveda 
odvisno od človeka, koliko je potem tudi osebno predan temu 

in koliko motivira sodelavce. Direk-
torju obrata je bil največji izziv, da se 
znotraj projekta Kovačnica 2.0 uredita 
varnost in zdravja pri delu, in še vedno 
temu daje velik pomen. Sam gre 
vsakodnevno v obrat, skozi oddelke, in 
vidi vse, kar se dogaja. To je izjemno 
pomembno. Sodelavci mu tudi sami 
povedo za posebne okoliščine in napa-
ke, ki jih je treba odpraviti. 

Že devet let ste tudi mentor mlajšim. 
Kaj glede varnosti pri delu položite 
na srce mlajšim kolegom, ko se prid-
ružijo ekipi?
Najprej jim predstavim glavne kovaške 
agregate kovačnice, povem, kako 
poteka delo pri njih, na kaj morajo 
biti pozorni, da se ne pripeti nezgo-

da, in opišem druga dela, ki so pomembna v sklopu kovaških 
agregatov. Imamo tudi še nekaj brošur o varnosti pri delu, ki 
so nastale v okviru kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo v 
prejšnjih letih, da si jih preberejo oziroma skupaj pregledamo 
nasvete. Pri tistih, ki pridejo naravnost iz šole in prvič vidijo 
kupe železa ter velike ingote, pa je vprašljivo, koliko so na to 
pripravljeni, kaj jim je bilo predstavljeno v okviru izobraževa-
nja. Prvi in največji poudarek je zato na varnosti, varnostnih 
postopkih in obvezni uporabi osebne varovalne opreme. Se pa 
hitro opazi, ali nekdo bo za delo kovača ali ne. Žal niso vsi za to 
delo, delo kovača je zahtevno in odgovorno. Tudi dejstvo, da je 
delo štiriizmensko, marsikoga odvrne.

Včasih se komu zdi, da, dokler te nihče ne vidi, nisi naredil 
nič narobe. Ali pa si pri ubiranju bližnjice v procesu dela 
misli »Saj se še nikoli ni nič zgodilo, pa se še tokrat ne bo«. 
Pri varnosti je to še posebno lahkomiselno. Kako vi gledate 
na sposobnost samonadzora?
Samonadzor je zagotovo potreben, brez tega ne gre. Kadar so 
stvari utečene in mislimo, da jih povsem obvladamo, gremo 
mogoče »kar mimo«, in nismo dovolj pozorni, takrat pa so po-

Okolje mora 
biti čisto, stroji 
očiščeni, potem 
je manj nezgod. 
Navsezadnje 
pa je delo tudi 
prijetnejše, lažje 
greš skozi obrat,  
če so urejene 
pohodne poti.
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membna tudi opozorila od zunaj. Včasih smo preveč prepriča-
ni, da bo šlo vse v redu, ker smo že stokrat naredili isto stvar. A 
ravno takrat se ti lahko kaj zgodi. 

Veste, ko sem začel delati, zdaj imam 29 let delovne dobe, 
smo morali pod kovaška kladiva še ročno podstavljati orodje, 
»linkajzl« se je reklo po nemško. Nastavek je bil potreben zara-
di doseganja kovaške mere izdelka. Nanj je potem udarjalo kla-
divo, da je bil izdelek skovan v zahtevanih dimenzijah. Skorajda 
ves čas smo imeli prste pod kladivom, in to je bilo res nevarno. 
Avtomatizacija je zato po eni strani prinesla več varnosti, po 
drugi strani pa obstaja past, da se zato prej ujamemo v rutino. 

Kako nezgoda pri delu vpliva na vzdušje med sodelavci? 
Jo poskušate čim prej pozabiti ali se iz nje skušate tudi kaj 
naučiti?
Odvisno, za kakšno nezgodo gre. Tudi smrtne primere smo 
že imeli, in teh ni tako preprosto pozabiti, to ostane dlje med 
nami. Predvsem pri manjših poškodbah se o njih čim prej 
pogovorimo. Ljudje se učimo iz napak, tudi iz napak drugih. 
Delovodje imajo nalogo, da to naredijo ob minuti za varnost. 
Ko se menjajo izmene, opozorijo sodelavce na posebnosti ali 
nevarnosti tistega dne.

Pred leti smo imeli težko poškodbo pri stiskalnici. Prvi in 
ključni problem je bil že to, da je bil sodelavec na nepravem 
mestu ob nepravem času. Hočem reči, da smo vedno do neke 
mere krivi tudi sami. Vsakdo mora sam razmišljati, kaj se ti 
potencialno lahko zgodi, da nevarnosti ne izzivaš. Sodelavcem 
zato polagam na srce, naj delajo z glavo.

Tudi doma vnaprej premislim, kaj gre lahko narobe. Ravno 
obratno kot moj oče, ki med delom okrog hiše vedno pravi: 
»Ah, le kaj pa bi se lahko zgodilo, saj ne delam nič posebne-
ga.« Na koncu pa veliko ljudi pade doma z lestve z višine dveh 
metrov …

Kaj je vaš osebni moto za varno delo?
Upoštevaj navodila za varnost in zdravje. Če obstajajo 
navodila, potem jih upoštevaj in naredi za svojo varnost, kar 

je v tvoji moči. Včasih je veljalo, da si potreboval pet let, da 
si se sploh naučil pravilno hoditi po Kovačnici. Težke delovne 
razmere je treba spoštovati, čeprav je danes proces že precej 
avtomatiziran. 

Kako pa skrbite za svojo varnost in zdravje doma?
Skozi svoje delo sem se naučil prepoznavati nevarnosti. In to 
previdnost sem prenesel tudi domov. Tudi ko plezam na doma-
čo češnjo ali se vozim s kolesom, poskušam predvideti, kaj se 
mi lahko zgodi, in to preprečiti.

Fotografija zgledno urejenega delovnega 
okolja na plakatu je opomnik in merilo.
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Zmagovalci obeh lokacij so vse tri mesece v prvem ocenjeval-
nem obdobju, od aprila do junija, dosegli cilj kampanje, to je 
nič (0) nezgod pri delu, oboji pa so v dveh mesecih oddali tudi 
iskrice s področja varnosti in zdravja pri delu. Z najvišjim skup-
nim številom točk, v katero je vštet tudi napredek v primerjavi 
z istim obdobjem lani, so si prislužili praktične nagrade in 
seveda iskrene čestitke. 

Na prvem mestu je pogovor med vodji in sodelavci 
Da je njihova zmaga tudi rezultat dobre komunikacije vodij in 
varnostnih inženirjev, ki sodelavce seznanjajo s tem, kaj vpliva 
na njihovo varnost oziroma jo ogroža, so poudarili zmago-
valci na Jesenicah. »Zelo pomembno je, da smo zaposleni o 
nezgodah in poškodbah sodelavcev obveščeni, da o tem tudi 
razmišljamo ter težimo k temu, da se nam ne zgodi kaj podob-
nega,« je pojasnil organizator dela v obratu PDP Predrag Basta. 
Pomembnost komunikacije pri preprečevanju nezgod, ki se 
pogosto zgodijo tudi zaradi rutinskega dela in se ob zbranem 
delu verjetno mnogokrat ne bi niti pripetile, je na podelitvi na 
Ravnah poudaril tudi Alojz Buhvald, izvršni direktor za proizvo-

dnjo SIJ Metala Ravne: »Pomembno je, da se vodje vsakokrat 
pred začetkom dela pogovorijo s sodelavci in jih zbudijo iz 
te rutine. Temu so namenjene tudi vsakodnevne minute za 
varnost pred začetkom vsake izmene.« Na podelitvi na Ravnah 
je minuto za varnost izvedel Željko Pešič, ki je pravi primer 
dobre prakse izvajanja tega predpisanega postopka. Navodila 
za varno delo sodelavcem vedno poda sproščeno, na preprost 
in vsem razumljiv način, a hkrati z jasnimi napotki, kako naj 
delajo, da se ne bodo poškodovali. 

Še so priložnosti za zmago 
Ocenjevanje v kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo že 
nadaljujemo v drugem četrtletju, tekmovanje pa bo potekalo 
vse do konca leta, ko bomo nagradili tudi zmagovalce na letni 
ravni. Tokratni zmagovalci dokazujejo, da je delo brez nezgod 
mogoče ter da so lahko s svojim načinom dela in razmišljanja 
za vzgled – ne samo zato, da bi dosegli zmago v kampanji, tem-
več predvsem zaradi lastne varnosti in varnosti naših sodelav-
cev vsak delovni dan.

Četrtletnim zmagovalcem kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo, na 
Ravnah kovačem SIJ Metala Ravne in na Jesenicah sodelavcem iz obrata 
predelave debele pločevine (PDP) SIJ Acronija, smo podelili nagrade – 
ključavnice za kolo – in jim ob tem zaželeli še veliko varnih delovnih dni.

Pogovor – pomemben 
sodelavec akcije

àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Irena Kolenc 
Janović, specialistka 
za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: arhiv SIJ Metala 
Ravne, Borut Žigon,  
SIJ Acroni 

Monika Žvikart,  
specialistka za  
korporativno  
komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Predrag Basta, organizator 
dela v zmagovalnem obratu 
PDP v SIJ Acroniju, izpostavlja 
pomen pridobivanja ustreznih 
informacij, ki vplivajo na varnost 
zaposlenih, tako s strani vodstva 
kot tudi varnostnih inženirjev. 
»Naš osnovni cilj mora biti, da v 
službo pridemo zdravi, prav tako 
pa tudi, da se zdravi iz službe 
vrnemo k svojim najbližjim.« 

»Vsakdo mora najprej poskrbeti za 
svojo varnost, posledično je varen 
tudi celoten kolektiv,« je prepričan 
Andrej Mlačnik, kalilec v toplotni 
obdelavi v kovačnici SIJ Metala 
Ravne, ki je 35 delovnih let oddelal 
brez ene same poškodbe. Nagrade, 
ključavnice za kolo, je bil zelo vesel. 
»Sicer imam tudi sam kolo, pa tudi 
dva otroka, in sem se odločil, da jo 
bom podaril njima,« nam je zaupal. 
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Osvežimo sistem podeljevanja točk 
Vsak mesec obrati prejmejo točke, če so brez nezgode in če 
oddajo iskrice s področja varnosti in zdravja pri delu:

• Obrat z lažjimi pogoji dela za mesec, v katerem v njem 
ne zabeležijo nobene nezgode, dobi 50 točk, obrat s 
težjimi delovnimi razmerami pa 75 točk.

• Obrati za več zaporednih mesecev brez nezgode dobijo 
dodatne točke (drugi mesec 60 točk, tretji mesec in vse 
naslednje zaporedne mesece pa 70 točk za lažje pogoje 
dela oziroma drugi mesec 100 točk in tretji mesec in vse 
naslednje zaporedne mesece 125 točk, če gre za obrat s 
težjimi delovnimi razmerami).

• Če se pripeti nezgoda, se prvi naslednji mesec brez 
nezgode točkuje z osnovnim številom točk.

• Vsaj ena oddana iskrica v tistem mesecu prinese 10 
dodatnih točk.

• Napredek v primerjavi z enakim lanskim obdobjem 
prinese 250 točk.

C I L J  K A M P A N J E : 
NIČ (0) NEZGOD SO V OBDOBJU 

APRIL–JUNIJ 2018 DOSEGLI:
SIJ Metal Ravne: Kovačnica, Logistika

SIJ Ravne Systems:  
Strojegradnja, Toplotna obdelava 

SIJ Acroni:  
Predelava debele pločevine

SIJ Elektrode Jesenice:  
Varilne žice

SIJ SUZ:  
Jeklovlek, Storitve 

Štirikrat so se na Jesenicah srečali s sodelavci zmagovalnega obrata PDP v SIJ 
Acroniju, da so predali nagrade zaposlenim v vseh izmenah. Nagrade so jim 
podelili Igor Smolej, direktor proizvodnje, Blaž Kolman, vodja obrata PDP, in Jure 
Vindiš, strokovni sodelavec VZD. 

»Naša prizadevanja za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu se 
nadaljujejo,« je ob čestitki in zahvali sodelavcem na podelitvi 
poudaril direktor Kovaškega programa SIJ Metala Ravne Ivan Vušnik. 

»Pazi nase in na svoje stvari,« je s četrtletno nagrado – ključavnico za kolo – Blaž 
Kolman (desno), vodja obrata Predelava debele pločevine (PDP) v SIJ Acroniju, 
zaželel tudi industrijskemu inženirju PDP, Boštjanu Kosu (levo).

V tekmovanju smo v treh mesecih zbrali tudi  
68 iskric s področja varnosti in zdravja pri delu.

ISKRENE ČESTITKE!
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Knjiga Predanost je osvojila svet, ker opogumlja. 
In prav slednje potrebujemo vsi. Prav osvobaja-
joče je spoznanje, da IQ ne zapečati naše usode 
za vse življenje in da je marsikaj mogoče, če 
predanost postane naša druga koža. 
Večkrat nagrajena knjiga in svetovna uspešnica Predanost 
avtorice Angele Duckworth sporoča širnemu svetu, da je za 
uspehe treba zapustiti cono ugodja in se predano predati 
predanosti. IQ, na katerega ne moremo vplivati, vnaprej 
ne zapečati naše prihodnosti in ne postavi okvirov naši 
uspešnosti.

Kraljica naše usode je predanost, ki pa je ne gre enačiti z 
vztrajnostjo. Predani ljudje so resda vztrajni, a pri tej vztrajnosti 
jih dodatno poganja strast, ki oplemeniti vztrajnost. Mislim, da ni 
boljšega primera predanosti, kot je Petra Majdič, ambasadorka 
našega novega projekta JEKLENA VOLJA. Trmasto je vztrajala, da 
se bo borila za olimpijsko medaljo kljub štirim zlomljenim rebrom, 
in presegla je samo sebe ter postala bronasta olimpijska prvaki-
nja posebne vrste.

Ali pa kot pravi v knjigi Predanost Will Smith: »Edina stvar, 
po kateri bi rekel, da zares izstopam, je, da me ni strah umreti 
na tekalni stezi. Ne bom se utrudil, pa pika. Morda ste res bolj 
talentirani, lahko ste pametnejši, lahko ste bolj seksi. Morda ste 
celo vse troje. Lahko ste boljši od mene v devetih od desetih 
kategorij. Ampak če greva skupaj na tekalno stezo, sta samo dve 
možnosti: ali boste vi prvi stopili z nje ali pa bom umrl. V resnici 
je zelo preprosto.«

Torej gre na življenje in smrt? Da, velikokrat predanost odloča 
o tem, kdo bo živel in kdo umrl. A niso vse življenjske situacije 
tako dramatične. Gre za izpopolnjeno življenje. In kaj ga lahko 
bolj izpopolni kot doseganje ciljev, ki so odvisni (samo) od nas?

Damo še logo knjižnega kluba SIJ in naslovnico knjige z vidnim 
dopisom.

Avgusta so postali naši sodelavci: ELVIS LUKMAN, ANDREJ KAVČIČ in 
RASIM HOXHAJ v Jeklarskem programu, UROŠ JEVTIĆ in SEMIR GRBIĆ 
v Valjarskem programu, FUAD BAJREKTAREVIĆ v Kovaškem programu, 
ANDREJ BRUMEN, ELDIN GARANKIĆ in JASMIN OMERDIĆ v Vzdrževa-
nju, MONIKA BAN, NEJC SIRK in ALBINA PALKO v Razvoju in kontroli. 
Podjetje je zapustilo devet sodelavcev. 
Upokojila se je KATARINA TROP iz Kovaškega programa. Zahvaljujemo 
se ji za prizadevno delo in ji v pokoju želimo vse najlepše.
Zaključek šolanja:
MIHA KADIŠ iz Interne logistike je postal inženir logistike, TONČEK 
HRIBERNIK iz Vzdrževanja inženir mehatronike in MIHA KROF strojni 
tehnik. Čestitamo!

Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne 

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Junija so se nam pridružili trije novi sodelavci: ELMEDIN ISAKOVIĆ in 
GORAN VIDIĆ v oddelku varilnih žic ter JELEN SIMIĆ v oddelku elek-
trod. Novim sodelavcem želimo uspešno delo. 
Junija sta podjetje zapustila dva delavca, julija pa so iz podjetja odšli 
štirje delavci.
Julija se je upokojila ANITA ŠKABAR. Zahvaljujemo se ji za pripadnost 
podjetju in prizadevno delo ter ji v pokoju želimo vse najlepše.
Avgusta so se nam pridružili: v nabavi VESNA MARKIČ, v oddelku VAC 
SAŠO SIMIJONOV. Novima sodelavcema želimo uspešno delo. 
Delovno razmerje je prenehalo dvema sodelavcema. 

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Junija so naši novi sodelavci postali: ALIJA HRUSTIĆ in MIRZA AVDIĆ v 
Proizvodnem programu Noži ter ALEŠ GERMADNIK v Toplotni obdela-
vi. Ponovno so naši sodelavci postali: DAVID KOKOL, ALEŠ HRASTEL in 
GREGOR BOROVNIK v Proizvodnem programu Noži.
Delovno razmerje je prenehalo trem sodelavcem.
Julija so naši novi sodelavci postali: GREGOR RUTNIK MIŠKOVIČ v 
Toplotni obdelavi, SAŠA TODOROVIĆ v Vzdrževanju in ANDREJ REPNIK 
v Logistiki.
Delovno razmerje je prenehalo dvema sodelavcema.
Avgusta so naši novi sodelavci postali: MAKS PŠENIČNIK in KRISTJAN 
RAZGORŠEK v Proizvodnem programu Valji ter MATJAŽ RUTNIK v 
Proizvodnem programu Strojegradnja. 
Delovno razmerje je prenehalo sedmim sodelavcem.

Dragica Pečovnik, specialistka za kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ 
Junija so se nam pridružili štirje novi sodelavci, in sicer LENČE STOJ-
KOVA na oddelku Storitve, HARIS COGO, EMIR SULJEVIĆ in HAMDIJA 
HODŽIĆ pa v obratu Jeklovlek. 
Julija sta v pokoj odšla dva sodelavca: ACO JOVANOV z oddelka Stori-
tve in MILA ČVOROVIĆ iz obrata Jeklovlek. Zahvaljujemo se za njuno 
prizadevno delo ter jima v pokoju želimo vse najlepše.
Podjetje sta zapustila dva delavca.
Naš novi sodelavec je avgusta postal MILORAD MILIJAŠEVIĆ v oddelku 
Storitve.
Podjetje sta zapustila dva delavca.

Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Julija se nam je pridružil novi sodelavec SIMON MAHNE v OE Tiskarna.
Družbo sta julija zapustila dva sodelavca.
Junija sta se upokojila delavec SILVO URBANCL iz OE Mizarstvo in 
delavka RADMILA ĐUKANOVIĆ iz OE Storitve. Zahvaljujemo se jima za 
prizadevno delo in jima v pokoju želimo vse najlepše.
Avgusta se nam je pridružila nova sodelavka SAFETA BAJRIČ v OE 
Storitve.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

KADROVSKA GIBANJA V 
 JUNIJU, JULIJU IN AVGUSTU 

Predanost poje IQ za zajtrk

àà BEREMO V SIJEVEM  
KNJIŽNEM KLUBU

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Izposodite si knjigo pri »knjižničarkah«, ki smo 
jih navedli v 2. številki letošnje revije SIJ.
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Ko posameznik vztrajnosti doda strast, 
stopi v svet predanosti, kjer nič ni 

nemogoče, saj formula: VZTRAJNOST + 
STRAST = PREDANOST premika meje.

Nadaljevanje s strani 37
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Katja Krumpak, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ 

Monika Žvikart, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Polona Marzel 
Ahac, specialistka 
za korporativno 
komuniciranje,  
SIJ Ravne Systems

Irena Kolenc 
Janović, specialistka 
za korporativno 
komuniciranje,  
SIJ Acroni

Anja Potočnik, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ 

Foto: Sandi Fišer, 
Borut Žigon in  
Matej Golob

àà POVEZUJEMO SE

Z različnimi dobrodelnimi dejavnostmi smo v okviru 
1. Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo sodelavci 
Skupine SIJ kot prostovoljci s sloganom Jeklene vezi 
med nami pomagali ljudem ter jih razveselili v svojem 
domačem okolju na Jesenicah, Ravnah na Koroškem 
in v Ljubljani. Tako smo se tudi zahvalili skupnosti za 
podporo uspešnega poslovanja Skupine SIJ. 

Na Jesenicah so prostovoljci s stanovalci Doma upokojen-
cev dr. Franceta Bergelja igrali družabne igre in se pomerili 
v ruskem kegljanju ter gasilcem Prostovoljnega gasilskega 
društva Jesenice pomagali pospraviti in urediti prostore. 
Ekipa prostovoljcev je poskrbela tudi, da so igrala ob Planin-
skem domu Pristava v Javorniškem Rovtu, na Hrušici, v parku 
Podmežakla in na Stari Savi lepo pobarvana in urejena. 

V Koroškem medgeneracijskem centru je tekel pogovor o 
jeklarstvu nekoč in danes ter o velikem pomenu jeklarstva za 
Koroško. Po pogovoru so se udeleženci podali še na voden 
ogled Kovaškega programa SIJ Metala Ravne. V Osnovni šoli 
(OŠ) Juričevega Drejčka s prilagojenim programom za otroke 
so sodelavci Skupine SIJ in športniki iz sponzoriranih klubov 
pripravili športno-družabne igre in skupaj z otroki tudi sami 
postali zelo razigrani. Sijevi prostovoljci so uredili sprehajalne 
poti v Grajskem parku na Ravnah na Koroškem ter travnate 
površine očistili vej in listja. Skupaj s člani Planinskega društva 
Ravne in ravenskimi odbojkarji so pobarvali okna in polkna na 
koči na Naravskih ledinah.

V ljubljanskem Delovnem in zaposlitvenem centru Janeza 
Levca so sodelavci Skupine SIJ skupaj z varovanci uredili park, 
prebarvali ograjo in obnovili lesene tlakovce ter začutili po-
men, povezanost in človečnost tovrstne skupnosti.

Nasmejani obrazi ob koncu dneva sodelovanja so kazali 
zadovoljstvo in dobro voljo tako na strani Sijevih prostovoljcev 
kot tudi na strani tistih, ki smo jim pomagali ter jih razveseli-
li – otrok, starostnikov, gasilcev, planincev in še koga. Zato se 
bomo jekleni sijevci za dober namen zagotovo še združili.

Tibor Šimonka, član uprave Skupine SIJ, se je skupaj s 
hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice zelo vživel v družabne 
igre s stanovalci doma upokojencev.

Utrjevali smo vezi z 
lokalno skupnostjo

JEKLENE
NAMI
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Ali vidite, kako bleščeče 
rdeče-zelena so okna 
in polkna koče na 
Naravskih ledinah? Z 
gorami v srcu in čopiči 
v rokah so jih pobarvali 
naši prostovoljci.

Jure Jamer, Franjo 
Haramija, Boštjan 
Apšner, Milan Švajger, 
Đuro Haramija in Jože 
Prednik so v večini 
mladim obiskovalcem 
v Koroškem 
medgeneracijskem 
centru zaupali svoje 
zgodbe o tem, kako so 
se odločili za jeklarski 
poklic in kako jih je le-ta 
pripeljal v »fabriko«, 
marsikatero zanimivost 
iz delovnega vsakdana 
pa tudi to, kaj jim 
pomeni jeklo. 

Brez nogometa pač 
ne gre. Z učenci OŠ 
Juričevega Drejčka 
so tokrat trenirali 
Fužinarjevi nogometaši, 
plavalci in odbojkarji. 
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Romana Petek, vodja podpore  
prodaji, SIJ Ravne Systems
Med sodelavci na prodaji se je porodila 
ideja, da bi se skupaj udeležili ene akcije 
in s tem še dodatno utrdili vezi med 
nami. Odločili smo se za Naravske ledine. 
Vtisi so zelo dobri. Po opravljenem delu 
smo bili res zadovoljni, tudi zato, ker 
smo takoj videli rezultate svojega dela. 
Preživeli smo zelo prijetno popoldne. Kot 
smo slišali od upravnika doma, zelo tež-
ko dobijo prostovoljce, zato smo takoj 
zagotovili, da se z veseljem prihodnje 
leto vrnemo. Vsem sodelavcem svetu-
jem, da se tudi sami poskusijo udeležiti 
tovrstnih akcij ali pa tudi v manjšem 
okviru naredijo kaj dobrega za nekoga. 
Boste videli, še vedno velja, da se nam 
dobra dela povrnejo.

Katja Naveršnik, delovna  
terapevtka, SIJ ZIP center
Dnevu sodelovanja sem se pridružila 
zato, ker je preprosto premalo takšnih 
'akcij', s katerimi krepimo solidarnost, 
sodelovanje in odgovornost. Delo z 
otroki mi je blizu, kot prostovoljka enkrat 
na teden izvajam delavnice za otroke 
s posebnimi potrebami, zato o izbiri 
nisem veliko razmišljala. Ko vidiš iskrene 
nasmehe, zadovoljstvo, sproščene in 
srečne otroke, veš, da si naredil nekaj 
dobrega. Dan smo vsi zaključili z lepimi 
vtisi in polni pozitivne energije. Zavedati 
se moramo, da smo za življenje v naši 
skupnosti odgovorni vsi ter da lahko vsak 
posameznik veliko prispeva h kvalitet-
nejšemu sobivanju.

Ana Zaletelj, specialistka Oracle BI, SIJ 
Dan sodelovanja sem, po pravici pove-
dano, pričakala z rahlim občutkom ne-
ugodja. Ljudje se pogosto iz nekakšnega 
strahu izogibamo vsemu drugačnemu, 
in tako nimamo neke prave predstave, 
kakšna ta drugačnost je. Izjemno sem 
zato vesela, da sem vsaj na kratko dobila 
vpogled v to, kaj se dogaja za štirimi ste-
nami Delovnega in zaposlitvenega cen-
tra Janeza Levca. Uporabniki so nas spre-
jeli z odkrito radovednostjo, veseljem, 
dobrovoljnostjo in prijaznostjo. Skratka 
na način, ki ga v resničnem življenju vse 
premalokrat doživimo. Z delovno akcijo 
smo polepšali dan tako varovancem kot 
tudi sami sebi. Občutek ob tem je bil 
neizmerno dober. Zato iskreno upam, da 
dan sodelovanja še ponovimo. 

Uredili smo sprehajalne 
poti, odstranili listje 
in veje. Zdaj bo 
sprehod po ravenskem 
Grajskem parku še 
večja sprostitev. 
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Gorazd Ravnik, koordinator in  
kontrolor steel centrov, SIJ 
Ko pristopiš k taki akciji, upaš, da bo od-
govor pritrdilen vsaj na eno od vprašanj: 
Ali boš napravil nekaj koristnega? Ali 
boš komu polepšal dan? Ali boš užival v 
delu? Mislim, da nam je uspelo vse troje. 
Druženje ob delu z varovanci in za-
poslenimi v zavodu Janeza Levca je bilo 
sproščeno. Tako prijetno, da eden od 
varovancev skoraj ni hotel domov, ko so 
prišli ponj starši. Pomembno pa je tudi 
povezovanje med nami, sodelavci, saj se 
s takimi akcijami dodatno povežemo.

Jure Jamer, direktor Valjarskega  
programa, SIJ Metal Ravne 
Opažam, da lokalni prebivalci naše druž-
be ne poznajo dovolj dobro, zato se mi 
zdi takšen način sodelovanja z okoljem 
zelo pomemben. Jeklarstvo ima na Rav-
nah dolgo tradicijo, in prav je, da z našim 
delom seznanimo čim več ljudi in širimo 
pozitivne izkušnje. Ker je tudi moja druži-
na z jeklarstvom dolgo in pomembno 
povezana, sem se odločil za sodelovanje 
v pogovoru o jeklarstvu nekoč in danes v 
Medgeneracijskem centru. Vtisi so zelo 
pozitivni, tudi mladi obiskovalci so z zani-
manjem prisluhnili našemu pogovoru. 

Miran Kopmajer, strokovni delavec I  
v kadrovski službi, SIJ Metal Ravne 
Takšne pobude so vedno koristne, saj 
krepijo vezi med lokalnim prebivalstvom 
in podjetji. Izbral sem urejanje grajskega 
parka, saj sem pogosto uporabnik tega 
prostora, in mi ni vseeno, kaj se z njim 
dogaja. Pogosto v parku tečem ali telo-
vadim, zato mi všeč, da je urejen. Imeli 
smo se lepo, malo poklepetali, malo 
park uredili. Obrestuje se nekaj svojega 
časa podariti, saj se bogato povrne.

Jeklene vezi je na Dnevu sodelovanja z lokalno 
skupnostjo gradilo 154 prostovoljcev, od tega 
117 sodelavcev Skupine SIJ in 37 športnikov iz 
sponzoriranih klubov Skupine SIJ. Lokalni skupnosti 
in njenim prebivalcem na Jesenicah, Ravnah na 
Koroškem in v Ljubljani smo podarili več kot 300 
delovnih ur. Vsem prostovoljcem iskrena hvala. 
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Petra Mlinar (četrta z desne), 
komercialistka strateške nabave, SIJ Acroni, 
se je s sodelavci ponosno postavila pred ograjo, ki so jo 
pobarvali in povedala: »V življenju je treba narediti tudi kaj 
za skupnost, v kateri živiš in delaš. V domačem kraju sem 
aktivno vključena v številna prostovoljna društva, zato mi je 
sodelovanje pri takšnih akcijah v veselje. Hkrati pa se mi to 
zdi dobra priložnost, da se s sodelavci bolj povežemo v sku-
pnih aktivnostih zunaj delovnega časa. Ekipno delo ni samo 
v tem, da nekaj skupaj naredimo, ampak da drug drugega 
podpiramo, bodrimo. Tako lahko v prijetnem vzdušju delo 
opravimo bolj kakovostno. Včasih so temu rekli prijetno 
s koristnim … Ponosna sem, da smo skupaj naredili nekaj 
dobrega za lokalno skupnost!«

Tanja Avguštin Čufer (desno),  
vodja Kadrovske službe, SIJ Acroni
Za sodelovanje pri urejanju prostorov gasilcev PGD Je-
senice sem se odločila, ker je nekomu pomagati zame 
res »fajn« občutek. Tako si, na neki način, tudi polnim 
baterije s pozitivno energijo. Bila je super izkušnja. 
Nova poznanstva, rekreacija, druženje, smeh … S PGD 
Jesenice smo se že dogovorili, da akcijo ponovimo 
prihodnje leto. 

Prepričani smo, da se bodo 
otroci na urejenem igrišču Na 
placu, Hrušica na Jesenicah, 
zdaj še raje igrali. 
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Boštjan Kos, industrijski inženir, SIJ Acroni
Družil sem se s stanovalci Doma upokojencev dr. 
Franceta Bergelja na Jesenicah in jim zaigral tudi na 
harmoniko. Za takšne dobrodelne akcije me ni treba 
nič prepričevati. Vem, kako se počutijo starostniki v 
domu, in vsako takšno druženje jim polepša življenje 
vsaj za ta dan, če že ne kar za več dni, ko med seboj 
obujajo spomine na tovrsten dogodek. Sodelujem tudi 
na drugih dobrodelnih akcijah. Takšne izkušnje me bo-
gatijo, in najbolj sem vesel, ko vidim, da so zadovoljni 
in veseli tudi vsi okoli mene. Čas, preživet na tak način, 
ni nikoli vržen proč.

Zadovoljni z urejenostjo 
svojega parka so bili tudi 
varovanci centra Janeza Levca, 
skupaj s Sijevimi prostovoljci. 

JEKLENE
NAMI
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àà NAŠI SODELAVCI

Tudi vaš dan ima samo 24 ur, pa vendar najdete čas za mno-
ge prostovoljne dejavnosti. Kako vam uspeva?
Vsekakor ima tudi moj dan 24 ur. Toliko prostovoljnega dela ne 
bi mogel opravljati, če mi tega ne bi dopuščal sistem delov-
nega časa v turnusih po 12 ur. Vsakdo ima svoj hobi. Jaz sem v 
rani mladosti zašel v gasilske vode, kjer vztrajam še danes kot 
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Naklo. Kasneje 
sem delal z osebami z motnjo v duševnem razvoju pri društvu 
Sožitje, pri Civilni zaščiti za Gorenjsko regijo, v Turističnem dru-
štvu Naklo … Vsekakor je vedno potrebno usklajevanje, a če je 
volja, se čas najde. Velikokrat moram za te dejavnosti koristiti 
svoj letni dopust. Ob tej priložnosti se naj zahvalim sodelav-
cem v pripravi vložka, da mi vedno priskočijo na pomoč glede 
menjav ali nadomeščanj. 

V prostem času se večina ljudi rekreira, zabava ali počiva … 
Kaj je tisto, kar vas žene, da večino svojega prostega časa 
posvetite pomoči drugim?
Veliko večino prostega časa res namenim prostovoljstvu, toda 
tudi rekreacija mi ni tuja, saj rad tečem rekreativno in se 
udeležim teka na 10 in 21 km. Večkrat sem dejal, da je prosto-
voljstvo pri meni dar in poslanstvo, ki sem ju zgrabil z obema 

Ponosni smo, da je naš sodelavec. Igor Jarc, 
klasifikant v Jeklarni SIJ Acronija, na leto 
opravi več kot šeststo ur prostovoljnega 
dela pri najrazličnejših organizacijah. 
Za njegov nesebični trud na področju 
prostovoljstva mu je predsednik RS Borut 
Pahor podelil državno priznanje za izjemne 
dosežke. Igorju Jarcu iskreno čestitamo 
tudi mi.

Sodelavec z velikim srcem

Irena Kolenc 
Janović, specialistka 
za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Igorju Jarcu je predsednik RS Borut Pahor podelil državno 
priznanje za prostovoljstvo v letu 2017, in sicer za izjemne dosežke 
na področju civilne zaščite, reševanja ter socialne dejavnosti. 
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rokama. Največja nagrada je, ko se ti oseba, ki je bila pomoči 
potrebna in si ji pomagal, namenil teden dni, ji rešil del premo-
ženja, pomagal pri sanaciji …, preprosto zahvali z besedo hvala. 
To je največje plačilo za moje delo. 

Poleg dela, ki ga opravljate v Jeklarni, ste predan gasilec, 
spremljate osebe z motnjo v duševnem razvoju, delali ste z 
begunci in na področju turizma … Zares raznovrstno delo!  
Kaj vam največ pomeni?
Še vedno je prioriteta delo na gasilskem področju. Pri gasil-
cih gre v večji meri za reševanje ljudi in premoženja v občini 
Naklo, zunaj nje bi morda izpostavil sanacijo po poplavah v 
Slovenj Gradcu in Železnikih, žledolom na Dolenjskem, prehodni 
migrantski center v Dobovi … Zelo povezano je delo pri civilni 
zaščiti, saj smo v tej enoti v veliki meri člani iz gasilskih vrst. In 
ne smem pozabiti omeniti dela z osebami z motnjo v duševnem 
razvoju, ki te v tednu dni prijetno izčrpajo, saj si na razpolago 24 
ur. Hkrati pa ti vrnejo veliko življenjskih izkušenj in nematerialnih 
pogledov na življenje. 

Kako vaše prostovoljno udejstvovanje prenaša družina?  
Prenašate prostovoljno delo tudi na otroke? Verjetno so  
zelo ponosni na vas.
Kot sem že omenil, sem prostovoljec že od mladih nog, in 
tega se zaveda tudi družina. Usklajevanja pa so seveda vedno 
potrebna. Seminarji in tabori so znani vnaprej, drugače pa je 
pri gasilcih. Vedo, da ko dobim poziv, takoj odidem na pomoč. 
Nikoli se ne ve, ali bom nazaj čez eno uro ali čez nekaj ur. A to je 
način življenja. Hči se v gasilskih vrstah ni videla, je pa že nekaj 
let spremljevalka na taborih z osebami z motnjo v duševnem 
razvoju pri Sožitju.

Nedavno ste bili tudi ambasador Dneva sodelovanja z  
lokalno skupnostjo Skupine SIJ. V čast in veselje nam je,  
da ste bili z nami! 
Tudi meni! Z velikim veseljem sem pomagal polepšati dan stano-
valcem doma upokojencev dr. Franceta Begelja na Jesenicah.

Morda za konec še ena kratka misel o prostovoljstvu ...
Današnje življenje pogosto piše drugačne zgodbe, bolj materiali-
stične, in velikokrat kdo vpraša, koliko bi zaslužil kot prostovoljec. 
Vsakomur povem, da prostovoljstva ne gre pogojevati s sistemom 
nagrajevanja, ker se potem ne pogovarjamo več o prostovoljstvu. 
Prostovoljstvo je dar in poslanstvo, ki postane način življenja. 
Torej ga vzameš z obema rokama ali pa ga (s)pustiš.

JUBILANTI V JUNIJU, JULIJU IN AVGUSTU

SIJ ACRONI 

Jubilanti v juniju
Jubilant s 40-letnim delovnim stažem je postal ŠABAN HODŽIĆ iz 
obrata PDP.
Jubilant s 30-letnim delovnim stažem je postal TOMAŽ KOBLAR iz 
Hladne predelave.
Za 20 let delovne dobe čestitamo SREBRENKU ANDRIĆU iz Jeklarne.
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali SAŠO POGAČNIK iz 
oddelka Nabava, MITJA PREŠEREN iz Jeklarne in BRANISLAV GAVRIĆ iz 
Vroče valjarne.

Jubilanti v juliju 
Jubilant s 40-letnim delovnim stažem je postal ANTON KOVAČIČ iz 
oddelka Nabava.
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem sta postala VUKAŠIN PANIĆ iz 
Hladne predelave in ELVIR CRNKIĆ iz obrata PDP.
Za 20 let delovne dobe čestitamo ERMINU JUSIĆU iz oddelka Skladišče 
in špedicija.
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali MATEJ OZEBEK iz 
Procesne informatike, DARKO JURIČAN iz Vroče valjarne in ADNAN 
REDŽIĆ iz PDP.

Jubilanti v avgustu
Jubilanta s 40-letnim delovnim stažem sta postala MILORAD KEČAN in 
MARJAN PIBERČNIK iz Hladne predelave.
Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so postali TOMAŽ DOLŽAN iz 
Jeklarne, JASMIN PAJIČ iz Hladne predelave ter BOŠTJAN REKAR in 
TOMAŽ ŽIBERT iz PDP.
Za 20 let delovne dobe čestitamo ALEŠU BENIĆU in HUSEINU MUŠIĆU 
iz Jeklarne ter KLEMENU ŠRANCU iz PDP.
Jubilant z 10-letnim delovnim stažem je postal ELVIS BEKTAŠEVIĆ iz 
Jeklarne.

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni 

SIJ METAL RAVNE 

Jubilanti v juniju
10 let: BORUT GRUBELNIK iz Vzdrževanja.
20 let: MIROSLAV LEČNIK iz Kovaškega programa.

Jubilanti v juliju
10 let: GERHARD PODHRAŠKI iz Valjarskega programa in IVAN ŠTIGLIC 
iz Kovaškega programa. 

Jubilanti v avgustu
10 let: MARKO ŠULER, DANIJEL PEČEČNIK iz Jeklarskega programa in 
JANEZ BORDJAN iz Vzdrževanja. 
20 let: MIROSLAV MORI iz Vzdrževanja. 
40 let: ZORA RUDEL iz Prodaje. 
Vsem jubilantom čestitamo!

Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne 

→

Nadaljevanje s strani 43
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àà IZ RODA V ROD

Jan Golja, novinar,  
pisatelj, producent, 
humanitarec 

Monika Žvikart, specialistka  
za korporativno komuniciranje, 
SIJ Metal Ravne

Vsi smo že kdaj zasledili letnice pod 
logotipi blagovnih znamk. Od leta 1971, 
1967, 1986 itd. Nekatere blagovne 
znamke so že dolgo uspešne, svoj obstoj 
datirajo celo v 19. stoletje. Letnice 
rojstva blagovnih znamk so tam seveda z 
razlogom. Povedo nam, koliko let podjetje 
že uspešno posluje, koliko let je preživelo 
na trgu, predvsem pa, da ga imajo kupci 
radi in da mu zaupajo. In slednje je 
najpomembnejše. Zaupanje! 

Sodelavce Skupine SIJ iz družin, ki že več 
generacij ustvarjajo železarsko tradicijo 
na Ravnah na Koroškem ali Jesenicah, 
smo povabili, da sodelujejo pri projektu 
Iz roda v rod in nam zaupajo železarsko 
zgodbo njihove družine. Med prijavljenimi 
družinami smo izbrali tiste, katerih 
družinski člani imajo največ delovne dobe 
v družbah, ki sestavljajo Skupino SIJ zdaj ali 
v preteklosti. Izbrane družine z najdaljšo 
tradicijo smo nagradili na 5. Sijevem dnevu. 

Na svojstven in zelo oseben način je zgodbe, ki so mu jih 
zaupali, zapisal Jan Golja, novinar, tudi pobudnik dobro-
delne akcije Mali koraki za velik cilj in avtor knjige Slovenci 
v dnevnih sobah. 
V naslednjih številkah revije SIJ zapisane zgodbe ponuja-
mo v branje tudi vam. 

Družine z najdaljšo železarsko tradicijo, 
izbrane v projektu Iz roda v rod

Na Ravnah na Koroškem ustvarjajo železarsko tradicijo: 
• družina Jamer: 230 let 
• družina Šeruga: 134 let 
• družina Apšner: 129 let 
• družina Uršej: 117 let 
• družina Podojstršek: 68 let 

Na Jesenicah ustvarjajo železarsko tradicijo: 
• družina Erzar: 287 let 
• družina Nuhić: 135 let 
• družina Kanalec: 97 let  

Obstoj podjetij je odvisen od kupcev, ki podjetju zaupajo, ki si 
želijo njihovo storitev ali proizvod. Tisti slabi sčasoma odpade-
jo, dobri pa ostajajo. Če bi pod logotipom pisalo od leta 1620, 
pa bi marsikdo vehementno zmajal z glavo in rekel: »To je lari 
fari, to je samo marketing.« Ampak! Letnica 1620 je resnična. 
Ko sem dojel, da je to gola resnica, da je to resnična zgodba, 
da ni nobene tiskarske napake in da letnica ni marketinška 
akcija, predvsem pa, da so za to letnico »krive« generacije in 
generacije neumornih delavcev, za katerimi zapisi že bledijo, 
sem z odprtimi usti obstal.

Ko so me povabili k sodelovanju pri projektu Iz roda v rod, 
si nisem predstavljal, da mi bo ta pustil tako močan pečat. Ču-
til sem sicer, da bo nekaj posebnega, a nisem znal uvideti, kaj 
natančno bo. Že takoj na začetku pa sem se odločil, da zaradi 
tako dolge zgodovine želim začutiti projekt izključno v stiku z 
družinami, ki so se odločile, da bodo nastopile v njem. Začutil 
sem, da je to edini pravi način. Nič prebiranja, nič zapisov, nič 
knjig ... Želel sem izključno pripoved ljudi, iz oči v oči, brez 
olepšav, iskreno in s strastjo. In to sem dobil.

Od leta 1620 torej. Še sam Galileo Galilej je takrat živel.

Jekleni temelji 
pokrajine 

Železarske zgodbe 
več generacij
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POVEZUJEMO SE

Po makadamski poti, ki je navigacija 
na telefonu ni zaznala kot cesto, se 
pripeljem do Uršejevih. 
Sprva sem mislil, da peljem po napačni poti, a za nekaj dre-
vesi in po krajši poti ob gozdu prispem na cilj. Stara hiša stoji 
tik ob prostranem gozdu. Vhod vanjo pa je na robu velikega 
travnika, ki se spušča po strmini vse do ceste. Tiste, ki mi jo 
je navigacija označila kot enosmerno. Z upokojencem Vin-
kom, ki je v železarni bil zaposlen kot strugar, postojiva pred 

hišo, z roko in namerjenim prstom mi razlaga in poimenuje 
vse griče in naselja, ki se vidijo s prostim očesom. »Jan, 
vidiš tisto pešpot, ki je tik nad cesto? No od tu, tukaj dol po 
travniku, po tisti poti sem hodil veliko let peš v službo, v žele-
zarno. Leta 1974 pa sem si kupil fičota!« Zdi se mi, da tukaj 
na Koroškem vse poti vodijo k železarni, h glavnemu viru 
preživetja in tovarni, ki je to pokrajino obdržala med razviti-
mi območji Slovenije. V dnevni sobi sedem na stol, nasproti 
celotne družine, ki se posede na veliko sedežno garnituro. 

Družina URŠEJ – 117 let ustvarjanja  
železarske tradicije na Ravnah na Koroškem
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Od desne proti levi prvi sede Srečko Uršej, starejši Vinkov 
sin. Takoj ob njem sedita Vinko in njegova žena Marija, naprej 
je drugi sin Bojan in na koncu še hči Marjeta Špiler, najmlajša 
od vseh. 

Vedo, čemu sem tukaj, zato Vinko, še preden postavim 
konkretna vprašanja, sam začne razlagati. »Leta 2004 sem 
šel v penzijo. Začel sem pa leta 1964.« Družina se obrne proti 
njemu, ko začne pripovedovati. Vzravnano sedi. Ponosen je, ko 
govori. Za svoja leta je videti zelo vitek. Dobim občutek, da želi 
vse povedati, želi si, da slišim, do kod v preteklost sega zgodba 
njegove družine v povezavi z železarno. »Takrat je bilo lahko 
dobiti službo. Šolo smo končali julija, septembra pa sem že šel 
delat tja. Jaz sem sicer imel vse sorte sanje. Hotel sem biti poli-
caj, oficir pa zdravnik. Ampak ni bilo druge možnosti, to je bilo 
najbližje. Takrat ni bilo prevoza – nisem imel avta ali mopeda. 
Od tukaj sem šel peš. Pol ure hoje sem imel.« 

Nagovorim vse in jih povprašam, kdo vse dela v železarni. 
Vinko pove: »Moj oče je delal v železarni in moj dedek, njegov 
oče tudi. Pa moja oba sinova in hči. Vsi.« Se vsi malenkost na-
smejimo. Najmlajši sin, Bojan, nadaljuje. »Jaz prej nisem vedel, 
da smo ena redkih družin, ki ima takšno tradicijo v železarni.« 
Ko za trenutek med govorjenjem globlje vdihne, na hitro 
preko ramena usmeri pogled k očetu, nato ponovno k meni 
in umirjeno pove: »Na to našo zgodovino sem zelo ponosen. 
Nikoli ni nihče od nas razmišljal o tem. Ampak sedaj smo pa vsi 
zelo ponosni na to. Zadovoljen sem, da delam v tem podjetju.« 
Vprašam ga, ali občuti varnost, ker ima zagotovljeno službo 
in ker ve, da bo tako še dolgo. »Seveda, to je zame socialna 
varnost, zato sem pomirjen. Podjetje ima dolgo tradicijo.« 
Bojan dela v železarni že deseto leto, zaposlen je kot vzdrže-
valec. Njegov starejši brat, Srečko, pa je zaposlen v železarni 
že 25 let. Leta 1995 je kot dvajsetletnik prvič stopil v tovarno 
in dobil zaposlitev. Srečko: »Nisem vedel, kaj me čaka, kakšno 

delo bom imel. Drago Šeruga me je prvi dan peljal po fabriki, 
sem samo gledal, prej si sploh nisem znal predstavljati, kako 
veliki so ti prostori. Mesec za tem sem bil zelo vesel, ker sem 
dobil plačo, ki je bila veliko boljša kot na prejšnjem delovnem 
mestu.« V levem kotu kavča pripovedovanje bratov in očeta 
tiho posluša Marjeta, najmlajša med vsemi. Tudi ona dela v 
železarni. Že osmo leto v kemijskem laboratoriju, kjer analizira 
vzorce jekla med procesom izdelave in po njem. V celotni veri-
gi SIJ-a delajo tudi številne ženske. Marjeta pove: »Kot otrok si 
res nisem predstavljala, da bom kadarkoli delala tukaj.« Doda, 
da tudi njen mož dela v železarni. 

Pogovor presekam z vprašanjem. »A lahko rečem, da bi bila 
identiteta Koroške povsem drugačna brez železarske industri-
je?« »Da. Železo je izoblikovalo to dolino! Če ne bilo fabrike, bi 
se veliko ljudi odselilo, ti kraji bi bili zelo majhni.« Vinko doda: 
»Pa ni bila samo služba, je bilo tudi navezovanje stikov, veliko 
druženja. Še sedaj grem kdaj na različne dogodke, tudi špor-
tne. Nismo samo sodelavci. Se tudi povezujemo.« Nadaljujem. 
»Vinko, kaj občutite, ko pogledate nazaj na dolgo družinsko 
pot v železarstvu? »Že moj dedek Matevž, rojen leta 1882, si je 
z denarjem iz železarne zgradil hišo. In tudi penzijo je dočakal. 
In tudi jaz sem nam zgradil hišo, ta varen dom, kjer smo sedaj. 
Hišo sem začel graditi pri 19-ih letih. Nisem bogat, ampak sem 
neizmerno zadovoljen s tem, kar imamo.« V njegovih besedah 
začutim ponos, med pogovorom pa ga včasih ujamem, kot 
da bi v sebi podoživljal čase, ko je še delal v železarni. Zato ga 
vprašam: »Kako ste doživljali zadnji dan v službi, dan, ko ste 
odšli v penzijo?« Nekaj trenutkov premišljuje in oriše zadnji 
dan. »Na delo sem šel tiho in umirjeno, brez velikega pompa. 
Ko prispeš do cilja, si rečeš: dost je.  
In sem šel ven. Zelo pomirjen.« 

Dolg in izjemno prijeten pogovor se počasi bliža koncu. 
Vesel sem, da mi je sogovornike uspelo sprostiti, da smo lahko 



imeli odprt, iskren pogovor in da sem imel možnost začutiti nji-
hov ponos na – ne samo železarno, ampak na celotno okolico, 
v kateri živijo. Vinko, ko tudi sam začuti, da se pogovor počasi 
zaključuje in da že vstajam s stola, prekine trenutek tišine in 
reče, da mi mora povedati še deset zapovedi muzikantov, ki se 
jih je domislil na svoji glasbeni poti. Bil je član ansambla Raven-
ski kovinarji. Vsi iz skupine so seveda delali v tovarni. 

DESET ZAPOVEDI ZA DOLGO ŽIVLJENJE:
• Lenoba je pol zdravja.
• Smeh je pol zdravja.
• Kar lahko danes storiš, lahko tudi jutri.
• Počivaj čez dan, da boš ponoči lahko spal.
• Ljubi svojo posteljo kot samega sebe.
• Če te kdaj prime, da bi delal, usedi se v kot, da te mine.
• Ne išči izgubljenega veselja do dela.
• Rodili smo se utrujeni, in živimo za to, da počivamo.
• Dokler nas tako plačujejo, tudi tako delamo.
• Kdor ne dela, mu ne najdejo napake v delu, zato zasluži 

nagrado.

Na koncu mi v roke stisne še vizitko iz leta 1977. Poslovim se 
in odpeljem. Ko z avtom zapeljem na cesto, upočasnim in med 
vožnjo spremljam potko ob cestišču, po kateri je Vinko pešačil 
v železarno. Po nekaj minutah me pripelje do železarne. Tako 
kot je Vinka dolga leta. 

JUBILANTI V JUNIJU, JULIJU IN AVGUSTU

SIJ ELEKTRODE JESENICE

Jubilanti v juliju
Julija je 10-letni jubilej v podjetju dosegel ARMIN SMAJLOVIĆ (Vzdrže-
vanje). Iskrene čestitke! 

Jubilanti v avgustu
Jubilej 30 let dela so zabeležili AMIR HADŽISULEJMANOVIĆ, GORDAN 
PILIPOVIĆ in ROMANA KRALJ.  
Jubilej 40 delovnih let pa je avgusta praznovala MIRJANA BAJZ.
Iskrene čestitke in še veliko uspeha pri delu! 

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS

Jubilanti v juliju
Julija je jubilant za 10 let delovne dobe v podjetju postal ALJOŠA 
MEŠKO iz Proizvodnega programa Noži. Čestitamo.

Jubilanti v avgustu
Jubilant za 20 let delovne dobe je postal DAMJAN ŠULER iz Proizvo-
dnega programa Noži. 
Jubilanta s 30 leti delovne dobe sta postala MATEJ ATELŠEK iz Toplo-
tne obdelave in ALOJZ HRASTNIK iz Laboratorijev.
Jubilanti s 40 leti delovne dobe v podjetju pa so postali VERA BARAN 
in JOŽICA PROHART iz Logistike, IRENA SVENŠEK iz Ponudb in tehnolo-
gije ter DANILO KREVH iz Razvoja in konstrukcij.
Vsem jubilantom iskreno čestitamo.

Dragica Pečovnik, specialistka za kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

Za 40 let delovne dobe čestitamo MILI ČVOROVIĆ iz obrata Jeklovlek.
Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER

Jubilanti v avgustu
Dopolnjenih 30 let dela sta dosegli sodelavki DRAGICA JELENKO in 
TEODORA SMOLAR. Čestitamo.

 Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

Nadaljevanje s strani 51
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»Predajam ti verigo memento mori, vendar je ne razumi v 
dobesednem pomenu tega latinskega izreka, temveč ti želim 
še dolgo in srečno življenje, z željo, da ostanemo prijatelji – ne 
glede, ali se bomo še srečavali,« je starešina Franc Čegovnik 
kot popotnico za prihodnost dejal Robertu Jamšku, potem ko 
mu je okoli vratu obesil verigo in nanjo pripel zlato ploščico z 
njegovim imenom in priimkom – znamenje, da je od njegove 
fantovščine minilo 50 let. Srečanje, ki se je ga udeležilo devet 
prijateljev, nekdanjih sodelavcev iz ravenske železarne, je bilo 
že šestnajsto in hkrati zadnje v nizu druženj od leta 2003, nanj 
so povabili tudi župana Tomaža Rožena.

Najprej soplesalec, nato še partner
»Naše druženje se je začelo ob prehodu petdesetih let prej-
šnjega stoletja, ko smo prišli v Železarno Guštanj prvi strojni 
tehniki druge in tretje generacije maturantov Tehniške srednje 
šole Ljubljana. Kolegi Jože Geršak, Ferdo Medl, Franc Gornik, 
Filip Rožanc in Toni Šipek smo bili povsem spontano začetniki 
fantovščine, poimenovane 'memento mori'. Po latinsko to 
pomeni 'pomni, da boš umrl', mi pa smo to prevedli kot 'pomni, 
da te bo doletela poroka'. Stiskali smo se v sobicah samskega 
doma, plemenitili šolska znanja s praktičnim delom čez teden, 
ob nedeljah pa nabirali udarniške ure pri obnavljanju železar-
ne in pomagali na kmetijah. Razen kina je bila alternativna 

Tehniki in inženirji Železarne Ravne so med letoma 1952 in 1970 s prav posebnimi 
fantovščinami v zakonski stan pospremili 46 prijateljev iz svojih vrst, druženja so 
obujali pol stoletja po slovesu od samskosti.

Pomni, da te bo 
doletela poroka

Mag. Andreja Čibron Kodrin,  
Fužinar Ravne

Foto: mag. Andreja Čibron  
Kodrin in osebni arhiv

Vir: www. vecer.com,  
3. 7. 2018  
(ponatis z dovoljenjem uredništva)

àà OBUJAMO SPOMINE

Vinku Čibronu 
so fantovščino 
pripravili junija 1961.
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možnost zabave udejstvovanje v športu ali vključevanje v 
folklorno skupino, kjer so plesalke potrebovale soplesalce. Pa 
se je začelo, partnerstvo seveda. Ko nobeno prepričevanje 
o prednostih samskega življenja ni več zaleglo, smo se zbrali, 
pojedli kakšno klobaso, popili kaj krepkega, poklepetali. Tako 
smo drug za drugim zlezli v zakon,« je pred leti svoje spomine 
strnil Franc Gornik - Lani, do smrti leta 2011 starešina skupine, 
saj je bil prvi, ki so mu fantje pripravili fantovščino.

Okovan in zaklenjen
V naslednjih letih se je druščina ob fantovščinah srečevala v 
Domu železarjev. Prvi del ceremonije je bil posvečen tistim, ki 
so jo že preživeli in so imeli iz zakona povedati karkoli. Prire-
ditev, polna duhovitosti, je osti pozornosti nato preusmerila v 
kandidata za moža. »Šale, gagi, zbadljivke, dobrohotna nami-
govanja o zgrešeni nameri in slovesu od plače so se na koncu 
obreda vedno končali z izjavo, včasih tudi v solzah, 'poročil se 
bom iz ljubezni in zaradi njene ljubezni'. To je bil trden dokaz, 
kajti ljubezen je nepremagljiva, da namere ne bo mogoče pre-
prečiti,« se tradicionalnega običaja spominja animator Lojze 
Janežič. Poglavitna vzroka za ženitev pa sta bila dva – 'štorklja' 
in stanovanje.

»Tovariš, ki se je poročil pred njim, nosi okrog vratu verigo 
z vkovanimi imeni vseh kolegov, ki so se že poročili. Velik ključ 
na verigi svari, kako so si te žrtve zapovrstjo zaklenile fanto-
vska leta oziroma svobodno življenje. Ta predhodna žrtev pove 
kandidatu vse neugodnosti, ki jih je v zakonu spoznal, in ga 
poizkuša kot zadnji pregovoriti. Do danes se nam ni posrečilo 
odvrniti niti enega,« je v tovarniškem časopisu v enem rednih 
zapisov o fantovščini poročal anonimni pisec.

Bodočemu zakonskemu možu so nato okoli vratu obesili 
verigo, starešina pa je nanjo pripel jekleno ploščico z njegovim 
imenom in priimkom ter datumom poroke. S čestitkami in 
željami za srečen zakon s kopico otrok je prejel tudi simbolična 
darila, med njimi valjar, kuhalnice, iztepalnik preprog, stekle-
ničko z dudo in kahlico.

Muzejski eksponat
Zadnja fantovščina je bila leta 1970. »Takrat je železarna moč-
no investicijsko rasla, pomembno se je povečal priliv kadra 
vseh ravni izobrazbe. Poklic tehnik je izgubil velik del veljave. 
Samski domovi niso bili več prva stanovanjska rešitev za inže-
nirje,« o vzrokih za zaton svojevrstnih fantovščin in druženja 
sodelavcev razmišlja Lojze Janežič.

Na pobudo številnih 'vklenjenih' so ob 50. obletnici začetka 
fantovščin srečevanja obudili in jih pripravili na željo vsakogar, 
ki je dosegel zlato poroko. Vsebina je bila namenjena obu-
janju spominov, na verigo so začeli nameščati zlate ploščice. 
»Praznujmo življenje,« pa je svojim prijateljem ob praznovanju 
jubileja na srce položil zadnji prejemnik zlate ploščice Robert 
Jamšek.

Veriga (kot tudi album s fotografijami in arhiv) bo zdaj spet 
na ogled v okviru razstave Mati fabrika v Koroškem pokrajin-
skem muzeju, Muzeju Ravne, fantovščina pa je omenjena tudi 
v knjigi dr. Karle Oder Mati fabrika, mesto in dom – in tako 
ohranjena za zanamce. 

Memento mori je bila fantovščina,  
memento vivere pa druženje 50 let pozneje.

Zlati okovanec 
Robert Jamšek v 
družbi prijateljev in 
župana
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Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Foto: Jure Cehner, oddaja Volan

Vročino so dobesedno dvigovali žareči ingoti s temperaturo 
okoli 1.180 stopinj Celzija, ki jih v Kovačnici težkih odkovkov iz 
ogrevne peči z žerjavi prenašajo v nadaljnjo obdelavo na 45 
MN stiskalnico, vse skupaj pa je snemanju nudilo edinstveno 
kuliso. Dodatno pa so vročino dvigovali tudi naši občudujoči 
pogledi, namenjeni avtomobilu, ki po besedah proizvajalca 
simbolizira prihodnost razreda prestižnih vozil. 

Kako je videti, ko se takšna prihodnost zlije z večstoletno 
kovaško tradicijo, pa lahko sami preverite v oddaji Volan, ki 
bo na sporedu Kanala A v mesecu oktobru. 

Vrhunsko jeklo Skupine SIJ cenijo tudi 
najzahtevnejši kupci iz avtomobilske industrije
Sijevo jeklo blagovne znamke SIMOLD je namreč v orodjih 
za brizganje plastike za ogledala, luči, odbijače, armature 
in dele notranjosti avtomobila. Orodja za preoblikovanje 
pločevine pod blagovno znamko SIHARD se uporabljajo 
za sklope ročnih zavor in pogonske sklope za mehanizme, 
npr. za odpiranje stranskih stekel, jekla SIQUAL pa se 
uporabljajo za komponente krmilnega sistema. Naša 
primorska gazela ORO MET proizvaja plošče, ohišja in 
CNC-obdelane plošče, ki se uporabljajo predvsem v 
izdelavi orodij za avtomobilsko industrijo. Vidimo pa tudi 
dobre priložnosti, ki jih prinaša elektrifikacija motornih 
vozil za našo blagovno znamko SIWATT.

Tako bi najbolje opisali snemanje 
predstavitve avtomobila Audi A8 za 
oddajo Volan na Kanalu A, ki je potekalo 
v Kovaškem programu SIJ Metala Ravne. 

Vroče, vroče!

àà SODELUJEMO



Sodelavci se na maraton, 45 jih bo teklo na deset, 25 na ena-
indvajset in pet na 42 kilometrov, pripravljajo pod strokovnim 
vodstvom atletskih trenerjev. Na Ravnah je to Robi Brezovnik, 
na Jesenicah Klemen Dolenc in v Ljubljani različni trenerji, ki 
vodijo tudi uradne priprave na maraton. Na treningih, ki vklju-
čujejo ogrevanje, tek in vaje za moč in stabilnost, bodo trenerji 
tekače opremili tudi s koristnimi informacijami, kako trenirati 
doma in kako se na dan maratona tega tudi lotiti. Tako bodo 
prav vsi pretekli dolžino, ki so si jo zadali, in z nasmehom na 
obrazu dosegli ciljno črto. Trener atletike in športni pedagog 
na Gimnaziji Ravne Robi Brezovnik, ki je kot nekdanji tekmova-

lec in zdaj rekreativec pretekel že ogromno kilometrov, je na 
treningu izpostavil tudi veselje v teku: »Nismo profesionalni 
tekmovalci, da bi se gnali za rezultatom. Na maraton gremo, 
da uživamo v teku in dogodku samem.« 

Strinjamo se z njegovimi besedami in jim dodajamo še 
dobrodelnost, saj bomo sodelavci Skupine SIJ tudi letos tekli za 
dober namen. Na Koroškem bomo za vsak pretečen kilometer 
podelili en evro učencem Osnovne šole Juričevega Drejčka, na 
Jesenicah otrokom iz vrtca Jesenice, enote Cilke Zupančič, in v 
Ljubljani otrokom iz vrtca Kolezija, enote Murgle.

To vprašanje je bilo pogosto slišati na prvem skupnem treningu sodelavcev Skupine SIJ, 
ki bodo tekli na Ljubljanskem maratonu. Pod strokovnim vodstvom atletskih trenerjev se 
Korošci tedensko pripravljajo na stadionu na Ravnah na Koroškem, Jeseničani na stadionu 
Radovljica, sodelavci iz Ljubljane so se pridružili pripravam na stadionu na Kodeljevem.

Na koliko boš pa ti tekel?

àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Monika Žvikart, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Katja Krumpak, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Foto: Borut Žigon,  
arhiv SIJ Metala Ravne, 
osebni arhiv

Korošci v 
visokem startu: 
po pogovoru 
s trenerjem o 
pričakovanjih 
glede treninga 
in ciljih na 
maratonu ter 
pred ogrevanjem, 
piljenjem 
tekaške tehnike 
in nabiranjem 
kondicije. 

Tudi gorenjska 
ekipa je trdno 
odločena, da bo 
na Ljubljanskem 
maratonu pretekla 
zastavljene 
kilometre, 
ki prinašajo 
dobrodelna 
sredstva. 

»Sedaj imam še športno obveznost – skupni trening. Obveznost, ki se je 
veselim, spotoma naredim nekaj dobrega za splošno pripravljenost in 
svoje zdravje, poleg tega pa tkem vezi s kolegi,« nam je zaupala vodja 
IT- projektov Dana Petric iz družbe SIJ d.d. (levo), ki na Kodeljevem trenira 
skupaj z Oracle BI specialistko Ano Zaletelj (desno) in glavnim razvojnim 
inženirjem iz družbe SIJ Acroni Boštjanom Bradaškja (na sredini). 
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Plaža Haad Rin Sunrise, kjer potekajo zabave. Prireditev traja samo eno noč, vse do jutra, 
običajno se zavleče celo v dopoldan. Ko je noč polne lune mimo, se zdi, kakor da se ni nič 
zgodilo. Domačini pa se že kmalu zatem začnejo pripravljati na novo prireditev.

Tokrat je potovanje po Tajski potekalo v sproščenem, malce 
lenobnem popotniškem vzdušju. Bivanje v Bangkoku se po 
navadi hitro konča; ogled dveh ali treh templjev je povsem 
zadosti v množici podobnih. Še posebno zanimiva in vredna 
ogleda sta templja Wat Pho in Wat Arun. 

Tajska leži na Indokitajskem polotoku v JV Aziji. Je obmo-
rska država, ki na vzhodu meji na Laos in Kambodžo, na jugu 
na Tajski zaliv in Malezijo ter na zahodu na Andamansko morje 
in Mjanmar. Kraljevina Tajska je znana tudi kot Siam, kar je 
bilo uradno ime države do 11. maja 1949. Beseda Thaj v tajščini 
pomeni »svoboden«. 

Po površini je 51. največja država na svetu (513.000 km2) in 
je velika približno kot Francija. Glavno mesto je Bangkok z več 
kot osmimi milijoni prebivalcev, celotna država pa jih ima okoli 
66 milijonov, kar pomeni, da je 20. najbolj obljudena država na 
svetu. Večina prebivalcev je Tajcev, ki se delijo na štiri etnične 
skupine: Centralni Tajci, Severovzhodni Tajci, Severni Tajci in 
Južni Tajci. Veliko Tajcev je kitajskega porekla. V deželi živijo še 
Malajski Tajci, Kmeri in različna gorska plemena, ki jih najde-
mo na SV Tajske (Karen, Lisu). Po verski pripadnosti je kar 95 
odstotkov budistov, kar pomeni, da je Tajska najbolj budistična 
država na svetu. Država ima tipično tropsko podnebje in zato 

Jože Benedičič, vodja  
kakovosti za laboratorije,  
SIJ Acroni

Foto: Jože Benedičič,  
SIJ Acroni

àà POTUJEMO

Ponovni obisk Tajske je skoraj kot vrnitev k stari ljubici. Navdušujoča dežela 
ti ob prvem ali drugem obisku razkrije večino svojih lepot, a še vedno ostaja 
skrivnostna in neodkrita – primerna za raziskovanje. Še vedno je dovolj razlogov, 
da jo obiščeš znova in znova … Predvsem zaradi ugodne zimske klime, zelo 
prijaznih ljudi, obilice sadja, zelenjave in tajskih specialitet. 

Tajska, dežela tisočerih nasmehov 
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Tuk-tuk je najpogostejše prevozno sredstvo.

Wat Pho – tempelj ležečega Bude blizu Kraljeve palače je največji in 
najstarejši mestni tempelj. Včasih je bil tu center znanja in znanosti, odprt 
za javnost. Še vedno je center herbalne medicine in terapevtske masaže. 
Hrani ogromen kip Bude v ležečem položaju, kip je pozlačen, dolg pa je kar 
46 metrov in visok 15 metrov. Na območju templja je shranjenih še več kot 
1000 Budovih kipov. 

Wat Arun ali slikovit 
Tempelj jutranjega svita je 
poimenovan po indijskem 
božanstvu Arunu. Stoji 
na zahodnem bregu reke 
Chao Phraya, visok je 79 
metrov in okrašen s pisanimi 
ploščicami, ki ustvarjajo 
impresiven vtis, še posebno 
ko ga gledamo od daleč, z 
vode. Tempelj je nekoč hranil 
kipec smaragdnega Bude. Po 
krajšem postanku v Bangkoku 
nadaljujemo pot na jug, 
na okoli 700 km oddaljeno 
otočje. Sila primeren se zdi 
otok Koh Phangan, kjer je v 
času bivanja potekala tudi 
zabava ob polni luni. 

Nasmeh za tisoč dolarjev. Tajski ne pravijo brez  
razloga dežela tisočerih nasmehov.

ne pozna štirih letnih časov, pač pa mokro in suho sezono. 
Tudi ti dve sta v različnem obdobju leta na različnih območjih. 
Obstaja tudi tako imenovana vroča sezona, tik pred deževno, 
ko so temperature najvišje.

Denarna valuta je tajski baht (1 € = 37 THB; 1 THB = 100 
satangov). Vrednosti bankovcev so: 20, 50, 100, 500 in 1000, 
vrednosti kovancev pa: 1, 5, 25 in 50 satangov ter 1, 2, 5 in 10 
bahtov. 

Na otoku Koh Phangan je vedno moč najeti tudi motor, kar 
pa zna biti včasih sila nevarna zadeva, saj vozijo po levi, na 
cesti je pretirana gneča nespretnih turistov in pešcev, zelo 

nevaren pa je tudi pesek, ki povzroča zdrse. Kar nekaj turistov 
je okusilo boleče posledice – pogosto naletiš na tujce v povojih 
in z obliži. Bolje je zato uporabiti kar javna prevozna sredstva, 
ki so zelo raznovrstna in uporabna, najem pa poteka preprosto 
in hitro. Bencin prodajajo kar v litrih ob cesti.
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àà AFORISTIČNA ŠARŽA àà SUDOKU

Andrej Brumen - Dejde,  
SIJ Ravne Systems 

Aforistično šaržo »na veliko« pa je Dejde naložil na  
http://ablogizmi.blogspot.com/.

Pri potapljanju v sanje je realnost kompresijska bolezen.

Marsikatere žene so zaklad, ki bi ga možje najraje zakopali.

V bitki, ki jo biješ za druge, je kapitulacija že podpisana.

Ni vsak direktor, ki odpušča, dober.

Stare grehe je pustil za sabo in se podal za novimi.

àà MODRUJEMO àà SMEH JE POL JABOLKA 

VODA IMA VELIKO MOČ
Učitelj: »Voda ima veliko moč. Kdo lahko navede primere?«
Janez: »Če moja mama joka, lahko dobi od očeta, kar hoče.«

KOT V PRAVLJICI
Žena v prepiru očita možu: »Jaz sem za tebe kot Pepelka. Kuham, 
perem, pospravljam ...«
Mož: »Kaj mi zdaj očitaš? Sem ti lepo povedal pred poroko, da 
boš v zakonu z menoj živela kot v pravljici!«

OPOZORILO
Žena pravi možu:
»Sinu moraš reči, naj se ne poroči s to kozo!«
Mož odgovori:
»Nič ne bom rekel, mene tudi ni nihče opozoril!«

Kaj pomaga galopiranje,
če se gibljemo – v napačno smer.
Rudyard Kipling

 
Prijaznost je pomembnejša od modrosti, in 
to spoznanje je začetek modrosti.
Theodore Isaac Rubin

 
Odločite se, da boste gospodar sprememb 
in ne žrtev sprememb.
Brian Tracy

 
Skrivnost življenja moramo najti v življenju 
samem, ne v naukih o njem.
Anthony de Mello

6 4
1 2 9

3 7 1
2 4 9

6 5
9 8 6

7 4 5 6
7 9 3



àà KUJEMO V ZNANJE

àà KRIŽARIMO PO MOŽGANIH
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke v reviji SIJ št. 3, katere geslo je bilo INOVIRAJ IN ZABRILJIRAJ, so

• Milan Hrovat, Kakovost, SIJ Acroni • Jana Triglav Planko, Logistika, SIJ d.d. • Andreja Gabrovec,  
Notranja prodaja, SIJ Metal Ravne

1. Zakaj se v ulitku lahko pojavi lunker?
a) Ker je v ulitku nekaj nečistoč, ki zgorijo med litjem.
b) Ker ostane v ulitku prisilno ujet mehurček zraka.
c) Ker se notranjost ulitka počasneje ohladi kot zunanjost.

1. Kaj je dekapiranje?
a) To je priprava pločevine pred valjanjem.
b) To je vrsta valjanja pločevine.
c) To je postopek čiščenja pločevine po valjanju.

3. Kaj je glinica?
a) Aluminijev sulfid.
b) Aluminijev oksid.
c) Aluminijev karbonat.

4. Koliko odstotkov dodanih skupno legirnih elementov 
je meja med visokolegiranimi in nizkolegiranimi jekli?
 a) 50 %
 b) 5 %
 c) 2,5 %

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

Nagrajenci bodo prejeli priročno baterijsko svetilko.
Katero geslo smo izbrali tokrat? Na pravilno rešeno križanko sodelavci Skupine SIJ pripišite svoje podatke: ime in priimek,  
obrat oziroma oddelek in družbo ter jo pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,  
do najpozneje 20. oktobra 2018. Tudi tokrat bomo s praktično nagrado razveselili izžrebance.
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