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ANJA POTOČNIK, glavna urednica,
specialistka korporativnega komuniciranja, SIJ
Vir: www.psychologytoday.com

Odmaskiraj se in bodi, kar si!
Trenutno se veliko pogovarjamo o maskah – kako jih pravilno nositi, katere so
najučinkovitejše, najprijetnejše in najmodnejše. Za mnoge je obvezno nošenje zaščitnih
mask velik izziv, saj jih motijo, tiščijo, očala se jim rosijo …, drugi spet menijo, da so jim
z obveznim nošenjem kratene osnovne pravice in svoboščine. Morda pa nas tiščijo zato,
ker zdaj nosimo dvojne maske – tisto vidno zaščitno pred koronavirusom in tiste (ne)
vidne, s katerimi se ščitimo pred drugimi in se tega morda niti ne zavedamo. Skrivajo
se lahko za čimer koli, od lažnega nasmeha do nošenja slušalk ali sončnih očal. Potem
so tu še čustvene maske, maske, za katerimi se skrivamo zaradi strahu. Če mislimo, da
se je ves svet zarotil proti nam, se lahko skrijemo za masko jeze. Če nismo prepričani v
svojo moč, se lahko skrijemo za masko nasilnika. Doma se pretvarjamo, da je v službi vse
v redu, četudi je neznosno, v službi pa, da je naše zasebno življenje preprosto čudovito,
čeprav škriplje na vse pretege.
Obstajajo trije dobri razlogi, zakaj bi se morali znebiti mask. Prvi je živeti v skladu s
samim sabo in svojimi individualnimi potenciali. Ko nosimo maske in želimo biti kot drugi,
pogosto prikrijemo edinstveni del sebe in izgubimo svoj največji potencial. Drugi razlog
je olajšanje. Naporno je živeti nepristno življenje. Najhuje pa je, da začnemo pozabljati,
kdo v resnici smo. Tretji razlog je prevrednotenje sebe na višjo raven. Ko nosimo maske,
skrivamo sebe, kot bi bili 'pokvarjeno blago', ki mora svoj manko prekriti z embalažo.
Naj bo prihodnje leto torej leto brez mask, takih ali drugačnih. Kajti biti samosvoj je
pravzaprav najboljše in najpopolnejše, kar bi lahko kdaj koli bili. Kot je rekel Oscar Wilde:
»Bodi, kar si. Vsi drugi so že zasedeni.«
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Spoštovani sodelavke
in sodelavci,
leto, ki se počasi izteka, nas je nenehno preizkušalo in postavljalo
pred vedno nove izzive. Od nas je zahtevalo hitre spremembe
in nenehno prilagajanje. Morali smo iti onkraj začrtanih poti,
opustiti utečene vzorce, v katerih se počutimo domače.
Nekateri bi rekli, da je v gospodarstvu zmeraj tako: da se srečujemo z nenehno novimi izzivi,
vselej znova uvajamo spremembe na bolje, inoviramo, se prilagajamo vedno novim
okoliščinam na trgu in še bi lahko naštevali.
Pa vendar bo leto 2020 zapisano v zgodovino. Pustilo bo pečat na ljudeh, naših navadah,
v naših odnosih in ne nazadnje v podjetjih ter celotnem gospodarstvu. Bolj kot katero koli
leto do zdaj je izpostavilo pomen povezovanja in naš kot jeklo trden značaj, s katerim bomo
prebrodili krizo, s kakršno se še nismo srečali in je presegla dimenzije nam do sedaj poznanega.
Skupaj bomo dan za dnem, z majhnimi, a enotnimi in vztrajnimi koraki leto pripeljali do izteka.
Pred nami so prazniki, čas povezovanja in bližine. Tudi praznični dnevi bodo letos
nekoliko drugačni, a nič manj objeti v toplino izrečenih želja.

Vsem sodelavkam in sodelavcem želimo veliko zdravja,
za našo skupno zdravo rast v letu 2021!
ANDREY ZUBITSKIY
predsednik uprave

TIBOR ŠIMONKA
glavni
podpredsednik

VIACHESLAV KORCHAGIN
podpredsednik in
glavni izvršni direktor

IGOR MALEVANOV
podpredsednik in
izvršni direktor za finance

EVGENY ZVEREV
podpredsednik in izvršni direktor
za pravne zadeve in korporativno
upravljanje

Čas, da
stopimo skupaj
Time to Step together

2021
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à LETNI PREGLED DOGODKOV

Korona ni ustavila
naših aktivnosti

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: arhiv SIJ, Klemen Humar, Anže
Vrabl, Sandi Fišer, Tomo Jeseničnik,
Domen Jančič, Dobran Laznik

JANUAR

FEBRUAR

400 let jeklarstva v Mežiški dolini | Pred 400 leti, leta 1620, je
Melhior Puc, fužinar in rudar iz Labotske doline, v Črno na Koroškem
prenesel koncesijo za dve talilni peči in v Mušeniku postavil prve
fužine. Takrat se je v Mežiški dolini začela danes ena najpomembnejših
gospodarskih dejavnosti v Sloveniji, jeklarstvo. Temu pomembnemu
mejniku v jeklarski dediščini naj bi se v občinah Ravne na Koroškem,
Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, pod pokroviteljstvom Skupine
SIJ, družbe SIJ Metal Ravne, poklonili s številnimi aktivnostmi skozi vse
leto, a je praznovanje v nadaljevanju okrnila epidemija koronavirusa.

3. SIJ Zimske igre | Zaposleni,
študentje in štipendisti
družb Skupine SIJ smo
preživeli športno družaben,
a tudi tekmovalen dan na
belih strminah odlično
pripravljene in s soncem
obsijane veleslalomske
proge na Smučišču Poseka
na Ravnah na Koroškem.

Hitro in učinkovito upravljanje izzivov
prvega izbruha koronavirusa | Takoj po
razglasitvi epidemije je krizni tim Skupine SIJ
sprejel vse potrebne ukrepe za zavarovanje
zaposlenih. Pravočasen in celosten
odziv je omogočil zavarovanje zdravja
zaposlenih in obenem karseda nemoteno
proizvodnjo. Naše družbe so bile ene
redkih, v katerih se proizvodnja ni ustavila.
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MAREC

Samo nebo nam je meja | SIJ Metal Ravne s
pridobljenim certifikatom EN9100 vstopa na
zahtevno tržišče visokokakovostnih in tehnološko
naprednih izdelkov za zračni promet, vesoljske
polete in druge najzahtevnejše industrije.
Načrtujemo, da bomo letalski industriji do leta
2025 prodali dva tisoč ton različnih vrst jekel,
predvsem za izdelavo sestavnih delov letalskega
trupa, vrat, kril, zakrilc in turbinskih lopatic.
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Zavezani k ogljično nevtralnim izdelkom
Kot član Strateškega sveta za metalurgijo smo
ministroma za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
okolje in prostor predstavili izzive in predloge za
doseganje ciljev evropskega Zelenega dogovora do
leta 2050. Ponosni smo, da se že zdaj z emisijami 457
kg CO₂/t izdelka uvrščamo med evropska podjetja z
najnižjim ogljičnim odtisom, saj je povprečni ogljični
odtis evropske jeklarske industrije 690 kg CO₂/t izdelka.

Podelitev nagrad letnim zmagovalcem
akcije Znamo varno, zmoremo zdravo
V začetku marca smo podelili nagrade zmagovalcema na
Jesenicah in Ravnah na Koroškem za najvarnejši obrat
v letu 2019. Ukrepe za varno delo in skrb za zdravje
so najvestneje izvajali sodelavci Vroče valjarne v SIJ
Acroniju in Kontrole in razvoja v SIJ Metalu Ravne.

MAREC

Zdravstvenim ustanovam podarili 17.000
zaščitnih kirurških mask | Skupina SIJ
je podarila 7.000 zaščitnih mask trem
lokalnim zdravstvenim ustanovam na
Jesenicah in Ravnah na Koroškem, 10.000
pa v sodelovanju z Veleposlaništvom
Ruske federacije in Društvom Slovenija
Rusija tudi domovom za starejše po vsej
Sloveniji. Z darovanjem mask smo izkazali
hvaležnost lokalnemu zdravstvenemu
osebju in potrdili neločljivo povezanost z
našima jeseniško in ravensko skupnostjo.

APRIL

JUNIJ
SIJ Acroni prejel najvišje priznanje za
podporo jeseniškemu športu | Športna
zveza Jesenice je podelila najvišje
priznanje za prispevek k razvoju in
delovanju športa na Jesenicah. Prejel ga
je SIJ Acroni, ki podpira jeseniški šport že
od leta 1936 in je pripomogel k izgradnji
jeseniške športne strukture ter je kot
dolgoletni glavni sponzor tesno povezan
z jeseniškimi hokejskimi ‘železarji’.
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Hvaležni za vaših 1.160 let pripadnosti
Devetindvajsetim jubilantom s 40-letnim delovnim
stažem v družbah Skupine SIJ smo na slavnostnih
julijskih podelitvah v obeh regijah pokazali,
kako cenimo njihovo pripadnost. Na dolgoletnih
izkušnjah in znanju dolgoletnih zaposlenih
temeljita naša prihodnji razvoj in uspeh poslovanja.

JULIJ
Vzpostavljanje vodilnega centra
za podporo orodjarstvu v regiji
V družbi SIJ Ravne Steel Center, ki je del poslovnega
področja Obdelava jekla in distribucija, se je začelo
strateško preoblikovanje, na podlagi katerega se bo
preimenovala v družbo RSC Holding. Ta bo odslej
v 51-odstotni lasti družbe SIJ d.d. in tako še naprej
del Skupine SIJ, 49-odstotni delež pa bo last družbe
TPA tehnološki center iz Ljubljane. V postopkih
preoblikovanja se bodo na RSC Holding prenesle
družbe Kaldera, HTS IC, CTO, Steel, Alrotec Tecnology,
HTS IC, HTS IC in DCTL. Družba RSC Holding bo
postala vodilni center za podporo orodjarstvu v regiji.
Povezani in dobro obveščeni prek novega
intraneta Moj SIJ | Od septembra se sodelavci
vsak dan srečujemo na enotnem spletnem
internem portalu Moj SIJ, ki na enem mestu
ponuja vse potrebne informacije, aplikacije
in dokumente za naše delo. Uporabljamo
ga lahko vsi sodelavci, saj je dostopen tudi
prek telefona. Glede na odzive sodelavcev in
podatke o branosti lahko rečemo, da je Moj SIJ
postal naš nepogrešljiv sodelavec asistent.

SEPTEMBER

NOVI
INTRANET

Več kot 800 igrač za jekleno
voljo in radost malih bolnikov
Skupina SIJ se je priključila hokejistom
ekipe HDD SIJ Acroni Jesenice v akciji
zbrati čim več igrač za male bolnike
na dobrodelni tekmi Teddy Beat Toss,
na kateri navijači nagradijo zadetke
hokejistov s plišastimi medvedki.
Hokejisti so skupaj z navijači in s svojim
sponzorjem SIJ Acronijem februarja zbrali
več kot 800 igrač za otroke pediatričnega
oddelka Splošne bolnišnice Jesenice.
Zaradi koronavirusnih razmer so jih
malih bolnikom izročili septembra.
NALOŽI
APLIKACIJO!
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Prva ponovna generacija metalurških tehnikov
Vodstvo SIJ Metala Ravne je julija priredilo sprejem
za prvo generacijo metalurških tehnikov, ki so
v šolskem letu 2016/2017 sedli v klopi Srednje
šole Ravne kot naši štipendisti in dijaki ponovno
uvedenega programa metalurškega tehnika.
Svoje metalurško znanje in izkušnje z dijaki med
poukom in na praksi delijo metalurški strokovnjaki
iz družb SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems.

Kar devet priznanj za našo
inovativnost na regijski ravni
Gospodarska zbornica Slovenije
oziroma njeni zbornici za
gorenjsko in koroško regijo sta
v okviru razpisa za najboljše
inovacije podelili Skupini SIJ kar
devet priznanj. Za štiri zlata,
štiri srebrna in eno bronasto
priznanje so zaslužne družbe
SIJ Ravne Systems, SIJ Metal Ravne
in SIJ Acroni. Tri zlate inovacije
pa so se pomerile na državni
ravni, kjer so postale srebrne.

Priznanje MOK za jeklene poligone za
vadbo na prostem | Skupina SIJ je prejela
priznanje Mednarodnega olimpijskega
komiteja (MOK) 2019 Šport in trajnostna
arhitektura (2019 IOC Trophy – Sport
and Sustainable Architecture) za projekt
postavitve jeklenih poligonov za vadbo na
prostem po vsej Sloveniji – 14 poligonov
je že postavljenih, do leta 2022 pa jih
bo skupno 20. Priznanje MOK 2019 za
razvijanje športnih objektov z uporabo
trajnostnih materialov je Andreyu
Zubitskiyu, predsedniku uprave Skupine SIJ,
med svojim uradnim obiskom v Sloveniji
podelil predsednik MOK Thomas Bach.

V fuzijskem reaktorju ITER tudi trimetrska prirobnica
iz jekla SIJ Metala Ravne | SIJ Metal Ravne je dobavil
vrhunsko avstenitno nerjavno korozijsko dobro odporno
jeklo blagovne znamke SINOXX 4404 za izdelavo
prirobnice, ki bo sestavni del tokamaka fuzijskega reaktorja
ITER – trenutno enega najbolj ambicioznih, največjih,
najzahtevnejših in najdražjih projektov na svetu.
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Kondicijski treningi s Petro Majdič za naše lokalne športnike
Mladi odbojkarji odbojkarskega kluba Fužinar in mladi nogometni
upi nogometnega kluba Fužinar so tudi v letošnjo sezono
vstopili opremljeni z jekleno voljo in bogatejši za izkušnjo prav
posebnega treninga, katerega tempo je narekovala nekdanja
olimpijka in smučarska tekačica Petra Majdič, ambasadorka
projekta Jeklena volja, s katerim Skupina SIJ spodbuja in krepi
pripadnost med člani klubov, katerih pomemben podpornik je.
Več na str. 50–53.

OKTOBER
Spletna trgovina SIJ Shop
Elektrode | Elektrode,
varilne žice in drugi dodajni
materiali za varjenje so
poslovnim kupcem (B2B)
in tudi potrošnikom (B2C)
odslej dosegljivi tudi v spletni
trgovini SIJ Shop Elektrode, s
katero SIJ Elektrode Jesenice
vzpostavljajo dodaten
vzvod za pridobivanje novih
kupcev, dvig prodaje in večjo
prepoznavnost proizvodov.
Več na str. 30–32.

NOVEMBER
Jesenice na poti do napredne
energetske skupnosti | SIJ Acroni
se bo skupaj s partnerji v okviru
projekta Creators zavzemal za razvoj
napredne energetske skupnosti na
Jesenicah, ki bo izkoristila potencial
energetsko intenzivne industrije
v urbanem okolju. Razvijali bomo
aplikacije in storitvene pakete
ter v praksi preverili njihovo
delovanje s ciljem vzpostavitve
sistema izrabe odvečne toplote
za daljinsko ogrevanje mesta in
postavitve do petmegavatne
sončne elektrarne in vodikarne.

Športnik leta | Že petič so na dogodku
Športnik leta najboljšim slovenskim
športnikom leta 2020 podelili jekleno
skulpturo Plamenica, ki s svojo
trdnostjo pooseblja in podpira naš
širši družbeni projekt Jeklena volja.

NOVEMBER

DECEMBER
Jubilejna publikacija Od koroškega
fužinarja do ravenskega jeklarja
Izdana v čast 400-letnici jeklarstva
v Mežiški dolini, jubilejna publikacija
prinaša besedila štirinajstih avtorjev,
ki so vsak s svojega zornega kota
pogledali na jeklarstvo in tematike,
povezane z njim. Obenem publikacija
poustvarja posebno številko
Koroškega fužinarja, glasila, ki so
ga zaposleni v ravenski železarni pa
tudi lokalna javnost radi brali vse
do leta 2007, ko je nehalo izhajati.
Več na str. 41.

Uspešna izdaja podjetniških obveznic
v vrednosti 26 milijonov evrov | Dne 2.
novembra 2020 je SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d., uspešno zaključila četrto izdajo
obveznic, tokrat z ročnostjo treh let, v skupni
nominalni vrednosti 26 milijonov evrov in
s 3,9-odstotno letno kuponsko obrestno
mero. Finančna sredstva, pridobljena s
prodajo obveznic z oznako SIJ7, bo Skupina
SIJ namenila za razpršitev dolgoročnih
virov financiranja, financiranje dolgoročnih
naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z
varstvom okolja in tehnologijo za energetsko
učinkovitost, ter za izboljšanje strukture
ročnosti obstoječih posojilnih obveznosti.
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Na dnevu inovativnosti prejeli tri srebrna nacionalna priznanja
za inovativne preboje | Najvišja priznanja za inovativnost v
Sloveniji nam je podelila Gospodarska zbornica Slovenije za
specialna nerjavna jekla za nuklearno industrijo SIJ Metala Ravne,
novo generacijo jekel za hladno valjanje SIJ Ravne Systems in
za razvoj obdelave dupleksnih nerjavnih jekel SIJ Acronija.
Več na str. 26-27.

Prvi trajnostni grbinasti poligoni v Sloveniji | Skupina
SIJ, SIJ Acroni, Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez, podjetje Batt Crew in društvo Dejmo smo
sklenili partnerstvo, v okviru katerega bomo do leta 2022
zgradili pet trajnostnih grbinastih poligonov iz žlindre. To je
edinstven projekt, ki sledi načelom krožnega gospodarstva,
saj se za izgradnjo grbinastih poligonov kreativno uporablja
žlindra, stranski proizvod jeklarske industrije.

Dedek Mraz otroke pozdravil in obdaril
na poseben način | Skoraj tisoč otrok
zaposlenih do sedmega leta starosti je
virtualno na intranetu Moj SIJ obiskal
Dedek Mraz in jih spodbudil k plesu in
petju. Seveda ni pozabil na darila.

Namesto poslovnega obdarovanja
namenili sredstva domovoma starejših
Letos smo 10.000 evrov oziroma
del sredstev, ki smo jih prejšnja leta
namenili za obdarovanje poslovnih
partnerjev, poklonili družbeno
pomembnima ustanovama v jeseniški in
koroški lokalni skupnosti. Tako sta Dom
upokojencev dr. Franceta Bergelja na
Jesenicah in Dom starejših Na Fari na
Prevaljah vsak prejela donacijo 5.000
evrov za nakup računalniške opreme za
lažje druženje stanovalcev s svojci na
daljavo, prevaljski dom pa je del sredstev
namenil tudi za razkuževalno postajo.

www.sij.si

JEKLARSTVO – MOTOR KROŽNEGA GOSPODARSTVA

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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à POSLUJEMO

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Vir: intranet Moj SIJ, Novice

Uspešno zaključena izdaja obveznic
v vrednosti 26 milijonov evrov
Skupina SIJ je novembra 2020 uspešno zaključila izdajo podjetniških
obveznic v vrednosti 26 milijonov evrov ter je med najaktivnejšimi in
najbolj prepoznavnimi gospodarskimi družbami na kapitalskem trgu.
Z vplačili je Skupina SIJ uspešno zaključila četrto izdajo obveznic, tokrat z ročnostjo treh let, v skupni nominalni vrednosti 26 milijonov evrov in s 3,9-odstotno letno kuponsko
obrestno mero. Finančna sredstva, pridobljena s prodajo
obveznic z oznako SIJ7, bo Skupina SIJ namenila za razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih
naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom okolja
in tehnologijo za energetsko učinkovitost, ter za izboljšanje
strukture ročnosti obstoječih posojilnih obveznosti.

Skupina SIJ je med najaktivnejšimi in najbolj prepoznavnimi gospodarskimi družbami na kapitalskem trgu, saj je po
treh izdajah podjetniških obveznic v letih 2014, 2015 in 2019
v skupni vrednosti 134 milijonov evrov ter po šestih izdajah
komercialnih zapisov od leta 2015 do leta 2019 v skupni
vrednosti 153 milijonov evrov vnovič uspešno nastopila
na kapitalskem trgu in skupno zbrala več kot 313 milijonov
evrov virov financiranja.
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Kirill Kuznetsov, vodja
inženiringa in vzdrževanja,
SIJ Elektrode Jesenice

Giuseppe Lombardi,
direktor,
SIJ Elektrode Jesenice

Mag. Sara Wagner,
vodja korporativnega
komuniciranja, SIJ
Foto: mag. Sara Wagner, SIJ

Modernizirana proizvodnja
za izdelavo varilnih žic
V SIJ Elektrodah Jesenice je zaključena 1,9 milijona evrov vredna naložba v
posodobitev proizvodnje za izdelavo varilnih žic. Povečana učinkovitost in večje
proizvodne zmogljivosti, višja kakovost žice, zmanjšanje vplivov na okolje in boljše
delovne razmere za zaposlene so četvorček koristi, ki jih prinaša naložba.

Operaterji delovanje linije za izdelavo varilnih žic
nadzorujejo preko vizualne nadzorne plošče.

Za toplo valjano žico je danes značilna sodobna proizvodna
pot. Začne se na linijah za predvlek in nadaljuje na vlečnih
linijah, kjer žice dobijo svojo dimenzijo. Od tam potujejo do
novih, modernih Candor linij za pobakrenje površine. Zaposleni jih nato premestijo bodisi na avtomatske previjalnike, kjer
se žica previja na manjše kolute, ali pa na stroj za previjanje
žice v sode, ki je prav tako nov in del skupne naložbe, vredne
1,9 milijona evrov. V embalažo za kupce kolute z varilno žico
po novem avtomatsko zapakirata nova robota na pakirni liniji.
S povečanjem zmogljivosti vlečenja smo odpravili ozko grlo in
povečali proizvodnjo varilne žice v bobnih, ki se široko uporablja v avtomobilski industriji.

Proizvodnja teče za 15 odstotkov hitreje
Proizvodnja varilnih žic na novih linijah poteka pri višjih hitrostih in na zavidljivi ravni kakovosti. Nova linija omogoča za 15
odstotkov hitrejšo proizvodnjo, kar v kombinaciji z izboljšano

tehnologijo prinaša 20-odstotno povečanje produktivnosti. Kako? Dosedanje, stare linije za vlečenje žice so delale s
hitrostjo 16 m/s, nova linija pa bo v svoji polni zmogljivosti
delovala s hitrostjo 24 m/s. Temu tempu sledijo tudi hitri avtomatski previjalniki in dva robota na pakirni liniji.

Manjši vplivi na okolje
Z novo opremo in tehnologijo za bakrenje žice bomo v SIJ
Elektrodah Jesenice porabili manj snovi za bakrenje žice in
tako zmanjšali količino okolju nevarnih odpadkov ter znižali
proizvodno ceno izdelka. Novi tip vlečnih praškov omogoča
višjo hitrost vlečenja žice in s tem manjše segrevanje žice,
posledično pa manjšo porabo votlic.

Manj hrupa, manj ročnega dela
Z namestitvijo novih linij izboljšujemo tudi delovne razmere
za operaterje. Linije so opremljene s priročnimi ekrani, na
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Nova vlečna linija omogoča za 15 odstotkov hitrejšo proizvodnjo žic.
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Robota na pakirni liniji sta zaposlene razbremenila ročnega dela.

8,1 mio. evrov

v 34

so znašali prihodki od prodaje varilnih žic v letu 2019,
kar je 54 odstotkov celotne prodaje SIJ Elektrod Jesenice

državah prodajamo
varilne žice

Začetek vlečne linije

katerih operater nadzoruje celoten delovni proces. Višja raven
avtomatizacije – linije so opremljene s senzorji za temperaturo, vodo, kislino, pregrevanje itd. – omogoča večjo delovno
storilnost, hitrejše izvajanje tehnoloških operacij in samodejno
spremljanje kakovosti izdelkov. Novi previjalniki kljub višjim
hitrostim delovanja povzročajo manj hrupa. Vsekakor pa delo
olajšata tudi oba robota na pakirni liniji.

Avtomatski previjalnik za navijanje žice na manjše kolute

Manj obrizgov in bolj kakovostni vari
Varilne žice SIJ Elektrod Jesenice so bile že do sedaj med najkakovostnejšimi na trgu. Z novim sistemom čiščenja žice še pred
bakrenjem se je kakovost izdelkov še izboljšala. To pomeni, da
je med varjenjem brizganje minimalno, zato varilci ne porabijo
toliko časa za čiščenje površine. Izboljšala se je tudi kakovost
zvara, saj nastaja precej manj žlindre, zato lahko drugi varek
brez čiščenja naredimo takoj po prvem.

NE SPREGLEJTE
Na intranetu Moj SIJ si oglejte posnetek sodobne linije za izdelovanje varilnih žic.
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Nove naložbe v Jeklovleku

Matej Sekne, vodja vzdrževanja
in investicij, SIJ SUZ
Foto: Matej Sekne, SIJ SUZ

Letos smo se v obratu Jeklovlek lotili treh večjih naložb. Na prvi pogled se ni prav
veliko spremenilo, a vendarle smo v zadnjih mesecih prenovili nekaj naših 'seniorjev':
ravnalno-rezalno linijo Koch, mostovno dvigalo in vlečno linijo Blaw Knox – na kratko
BK-linijo. Vrednost naložbe je bila 160.000 evrov, glavnina je bila porabljena za
obnovo mostovnega dvigala.

PREJ

POTEM

Pogon mostu na mostovnem dvigalu pred obnovo in po njej

Linija Koch ima novo srce
Ravnalno-rezalna linija Koch
• Postavljena leta 1979.
• Izdelana v Nemčiji.
• Uporablja se za ravnanje in razreze žice
dimenzije od fi 13 mm do fi 35 mm.
Mostovno dvigalo
• Postavljeno leta 1965 – istega leta je bila
zgrajena zdajšnja hala Jeklovleka.
• Izdelano v Sloveniji (Jugoslaviji), v
podjetju Litostroj.
• Je eno izmed dveh mostovnih dvigal
v obratu in ima nosilnost 15 t.
Vlečna linija Blaw Knox – BK-linija
• Postavljena leta 1967.
• Izdelana v ZDA.
• Gre za eno od štirih vlečnih linij, a je
za razliko od drugih to vlečna klop, ki
omogoča izdelavo palic večjih dimenzij.

Najenostavnejši poseg v sklopu investicijskih remontnih del je
bila menjava elektromotorja na liniji Koch. Pri krmiljenju starega DC-motorja, to je motorja na enosmerni tok, se je že dalj
časa pojavljala napaka. Ker je obstoječa naprava za krmiljenje
DC-motorja (DC-regulator) zelo stara, zanjo ni bilo mogoče
dobiti rezervnih delov, zato smo se odločili, da zastarel in energijsko potraten DC-motor zamenjamo z novejšim AC-motorjem
(to je motorjem na izmenični tok).

Temeljita prenova mostovnega dvigala
V preteklosti je bilo mostovno dvigalo enkrat že delno obnovljeno, menjali smo tudi že tračnice in del električne opreme.
Zaradi starosti dvigala in pripadajoče opreme so se pri uporabi
začele pojavljati težave, kar je onemogočalo nemoten potek
delovnega procesa. Z leti je upravljanje dvigala iz kabine postalo prava umetnost, saj so ji bili kos le tisti, ki so z dvigalom delali vsak dan. Velik izziv je bil nabaviti rezervne dele za zavore
dvigala, rezervnih delov za popravilo ročic v kabini dvigala pa
nismo več dobili. Pojavljati so se začele še napake na daljinskem upravljalniku za upravljanje dvigala s tal.
Skratka, težavam ni bilo konca, zato smo se odločili za
temeljito prenovo mostovnega dvigala. To pomeni, da smo
zamenjali celotno električno opremo (kable, stikala, krmilni
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Priklop hidravličnega agregata na BK-liniji

PREJ

POTEM

Kabina mostovnega dvigala pred obnovo in po njej

pult, razsvetljavo in radijske komande), ločili pogon mostu
(prej sta kolesi na dvigalu imeli skupni pogon, zdaj pa imata
vsako svojega), zamenjali vse zavorne sisteme in prenovili
kabino za upravljanje dvigala. Dvigalo je tako modernizirano
in primerljivo z novim, čeprav je od zunaj videti popolnoma
enako kot prej.
Dodali smo tudi sistem za preprečevanje trka dvigal, kar
močno poveča varnost pri istočasni uporabi dveh dvigal.
Poskrbeli smo tudi, da upravljavcu dvigala v kabini ne bo več
vroče. Kabina je namreč po novem klimatizirana. S posodobitvijo električne opreme bomo prihranili kar nekaj stroškov
vzdrževanja, saj modernizacija preprečuje zaviranje z vklopom
motorja v nasprotno smer (tako imenovano kontriranje).
Prenovo dvigala, ki je trajala devet dni, je izvedel zunanji
izvajalec Metalna SRM. Največje spremembe so pri zagotavljanju varnosti, najbolj vidne pa pri lažjem in enostavnejšem upravljanju dvigala s tal ter pri modernizaciji kabine za
upravljanje dvigala.

BK-linija z novim hidravličnim sistemom
Na BK-liniji za vlečenje palic večjega premera smo zamenjali
celoten hidravlični sistem za pogon potisne naprave, obnovljeni so bili hidravlični cilindri potisne naprave. Opravili pa smo
tudi splošni remont linije.

Hidravlični sistem je bil pred posegom še originalen, iz
leta izdelave linije. Hidravlična črpalka je bila dotrajana, zato
smo imeli pri proizvodnji določenih trših materialov in večjih
dimenzij večkrat težave. Z investicijskim remontom v obnovo
BK-linije smo tako podaljšali življenjsko dobo stroja in predvsem zagotovili precej zanesljivejše delovanje.
Po opravljenem splošnem remontu je delovni proces
natančnejši in zanesljivejši. Pričakujemo lahko manj zastojev in
izboljšanje kakovosti proizvodov.

Naložba v varnost
Prenova naših 'seniorjev' je naložba v zagotavljanje varnih delovnih razmer in v zmanjšanje zastojev pri delu. Celoten proces
prenove je bil za vzdrževanje v naši družbi velik izziv. Srečali
smo se tudi s kakšno, na srečo, rešljivo človeško napako. To
je bil skratka izziv, ki nam je predvsem utrdil prepričanje, da
timsko delo lahko obrodi odlične rezultate.
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SIJ Acroni zmore in zna:
jekla SIMAXX mejnih
debelinskih razredov
do 100 mm

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

Visoko trdna nizko legirana jekla (HSLA – High-Strength Low-Alloy steels), združena pod blagovno
znamko SIMAXX, so v industrijsko razvitih
debelinskih razredih utečeni del redne proizvodnje
družbe SIJ Acroni. Doseči ponovljivo industrijsko
proizvodnjo mejnih debelinskih razredov z obstoječo
tehnološko opremo – no, to pa je že večji izziv! Z
njim smo se uspešno spoprijeli SIJ Acroni, RCJ in
Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Vroče valjanje je eden ključnih procesov, ki neposredno
vplivajo na lastnosti končnega izdelka. V primeru debelih plošč
jekel HSLA je vpliv vezan predvsem na doseganje žilavosti, ob
hkratnem zagotavljanju visoke trdnosti in varivosti materiala.
Za doseganje teh lastnosti so ključne zmožnosti valjavskega ogrodja ter temperaturno vodenje procesa pred vročim
valjanjem, med njim in po njem. Za ustrezno temperaturno
vodenje procesa pa se v praksi navadno uporabljajo hladilni
agregati.

Dr. Boštjan Bradaškja, glavni
razvojni inženir za nerjavna
jekla, RCJ in SIJ Acroni
Foto: Jani Novak, SIJ Acroni
Avtor grafike:
dr. David Bombač, NTF

Konec leta 2020, ko bo postavljena
stabilna tehnološka pot za ponovljivo
izdelavo jekel SIMAXX mejnih
debelinskih vrednosti, bo prvih 200 ton
tovrstnih izdelkov že dobilo svoje kupce.

Hladilni agregat in kontrolirane
deformacije – konkurenčna prednost

je omogočil bistveno zmanjšanje legirnih dodatkov, porabe
energentov in poenostavitev tehnološkega procesa, manjše
število manipulacij plošč s posledično boljšimi karakteristikami
končnih izdelkov in njihovo cenovno učinkovitostjo.
Glavni cilj projektnega sodelovanja je bila razširitev debelinskega asortimenta jekla SIMAXX 700 na debelinske razrede
od 50, ciljano pa od 70 do 100 mm, povezano s kontroliranimi
deformacijami brez uporabe hladilnih agregatov. Za časovno in
stroškovno učinkovitost doseganja cilja smo izbrali laboratorijsko-modelski pristop namesto v industrijskih praksah še vedno
vse prepogostega načina uvajanja novih izdelkov/optimizacij proizvodnje po metodi poizkusov in napak oziroma 'trial and error'.

Razvoj hladilnih agregatov, umeščenih za/pred valjavska
ogrodja, sega že v leto 1980, ko je JFE Steel namestil prvo
tovrstno industrijsko napravo. Danes so to v svetu jekel HSLA
nepogrešljivi sestavni deli valjavskih prog, ki omogočajo principe procesiranja TMCP (Thermo-Mechanical Control Process,
slo. termo-mehanske kontrolirane procese) z ACC (Accelerated
Cooling, slo. intenzivnim ohlajevanjem), UFC (Ultra Fast Cooling, slo. ultra hitrim ohlajevanjem) in DQ (Direct Quenching,
slo. direktnim kaljenjem) plošč debele pločevine, pa tudi
sorodnih obrabno obstojnih plošč. Tovrstni tehnološki prijem

Na podlagi rezultatov eksperimentalnega dela je bilo razvito programsko orodje RSProSim (Rolling Schedule PROcess
SIMulator, simulator prevlekov vročega valjanja), namenjeno
načrtovanju logike vročega valjanja, temelječe na fizikalnem
opisu procesov, ki med preoblikovanjem potekajo v jeklih.
Program ima uporabniku prijazno vnosno platformo, prilagojeno za optimalno tehnološko delo, ter uporablja kot vnosne
podatke dejanske parametre valjavskega ogrodja.

Kako ProSim? RSProSim!
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Od teorije do prakse:
shematični prikaz
poteka projekta HSLA
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»Pri implementaciji smo se soočili z več težavami: treba
je bilo zmanjšati število prevlekov, povečati odvzem
redukcije (spremembo debeline) v zadnjih prevlekih, po
določenih testih smo ugotovili, da mora biti temperatura
ogrevanja zadosti nizka, površina pa hkrati dobro odškajana … Z raziskovalno-tehnološkim pristopom in dobrim
sodelovanjem nam je kljub nekaterim tehnološkim
omejitvam uspelo pridobiti stabilne lastnosti izdelkov.«
Jani Novak, industrijski inženir, uprava Vroče valjarne

Skladno z izsledki projekta in opredelitvijo optimalnih tehnoloških parametrov vročega valjanja smo bili soočeni ne le z
omejitvijo temperaturnega obvladovanja plošče pred vročim
valjanjem, med njim in po njem (za katerega nimamo potrebnih agregatov), temveč tudi z omejitvijo logike avtomatskega
izračuna prevlekov, ki preprečuje nastavitve optimalnega
plana valjanja.
Z modifikacijo in nadgradnjo sistema za avtomatski izračun
prevlekov smo do določene mere obšli omejitve nastavitev
ogrodja ter se pomaknili bliže k načrtovanemu planu valjanja.
Tako smo proizvedli prve plošče debelin 100 mm, ki so po
regularnem vzorčenju ustrezale vsem zahtevam standarda EN
10025-6 in so primerne za prodajo kupcem.

Prispevki projekta HSLA
Prispevki implementacije projekta so bistveno širši od začetno
zastavljenih ciljev, saj so bile izvedene spremembe v valjav
skem sistemu za avtomatski izračun prevlekov vezane na celotni proizvodni nabor izdelkov z debelino, večjo od 40 mm.
Ključni prispevki projekta HSLA:
• izdelana platforma (RSProSim) za razvoj novih valjanih
proizvodov,

»Z optimizacijo plastične predelave jekel HSLA
debeline 50–100 mm kupcem ponujamo še bolj
izpopolnjen nabor visoko trdnostnih jekel, saj
lahko po novem pokrivamo širši spekter aplikacij
(rudniška oprema, gradbena mehanizacija). Odslej
bomo na trgu prisotni tudi za zelo specifične
aplikacije – teh pa ni sposoben narediti vsakdo!«
Aljoša Reven, vodja prodajnega programa, Prodaja

• uspešno izdelane testne plošče debelin 100 mm jekla
SIMAXX 700.
Dodatni prispevki kot posledica implementacije izsledkov
projekta z merljivim finančnim učinkom:
• direktno valjanje S32205 dupleksnega nerjavnega jekla
debelin, večjih od 40 mm (povečana produktivnost
Vroče valjarne),
• S355J2 – spremenjena tehnologija valjanja nad debelino
59 mm (povečana produktivnost Vroče valjarne),
• vpliv na porazdelitev kristalnega zrna za debeline plošč
nad 40 mm za vse izdelke.
Trenutno poteka vpeljava debelinskega razreda 70–100 mm
jekla SIMAXX 700 v redni industrijski tehnološki proces, sledila
bosta razširitev in prenos pridobljenega znanja še na preostale vrste jekel blagovne znamke SIMAXX, ob seveda sočasni
prilagoditvi simulacijske platforme RSProSim.
Tako si lahko v prihodnje, ob dopolnjevanju potrebnih eksperimentalnih baz, obetamo številne nove izdelke, s stabilnimi
mehanskimi karakteristikami, ki bodo kupcem bistveno razširili obstoječi dimenzijski nabor plošč debele pločevine blagovne
znamke SIMAXX.

Visoko trdna nizko legirana jekla
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Tri sestre skupaj do
prvih lastnih nerjavnih
obrabnih plošč

Marko Miklavc,
razvojno aplikativni inženir,
SIJ Ravne Systems
Foto: arhiv SIJ Ravne Systems

Obrabne plošče sestavljata valjarsko spojeno konstrukcijsko jeklo in nerjavno jeklo. Za
izdelavo prvih takšnih plošč v popolnoma lastni režiji je bilo potrebno širše sodelovanje
med družbami SIJ Metal Ravne (dobava nerjavnega jekla), SIJ Acroni (valjanje) in SIJ
Ravne Systems (mehanska obdelava, sestavljanje paketov in varjenje). Tehnologijo
izdelave bomo razvijali še naprej in tako zagotovili lastni vir materiala za nišne izdelke.

Primer končnega izdelka iz obrabnih plošč

Nerjavne obrabne plošče se uporabljajo predvsem v jeklarski
in rudarski industriji za dele, ki so izpostavljeni koroziji ter
ekstenzivni abrazivni in mehanični obrabi med delovanjem in
se v okviru vzdrževalnih del pogosto menjajo. Smisel spajanja
dveh materialov je zagotavljanje ustreznih materialnih lastnosti tam, kjer se te potrebujejo (odpornost na korozijo, drsno
trenje, žilavost, obdelovalnost ipd.). Hkrati pa s spajanjem
cenejšega konstrukcijskega jekla in dražje plakature (dodani
sloji) zagotovimo večjo ekonomičnost materiala.
Nerjavni odkovek, ki ga je dobavila družba SIJ Metal Ravne,
smo v družbi SIJ Acroni prevaljali na ustrezne mere, primerne
za sestavo paketov. V družbi SIJ Ravne Systems smo vhodna
materiala ustrezno mehansko obdelali (rezkanje) in nato pripravili (peskanje, predgretje, varjenje in počasno ohlajanje) na
ponovno valjanje v družbi SIJ Acroni.

Nerjavno jeklo po valjanju v SIJ Acroniju

Za pripravo treh paketov (teža enega je bila približno
šest ton, pri merah 4.150 mm x 1.200 mm x 150 mm) je bilo
potrebno sodelovanje med kar tremi halami v družbi SIJ Ravne
Systems (hale A, B in C). Uspeh spajanja je predvsem odvisen
od čistosti (odsotnosti tujkov, vlage in oksida) na stični ploskvi
in tudi dobrega zvara, ki paket 'zapre', ter čim hitrejšega valjanja od trenutka sestave paketov. Po mnenju razvoja v družbi
SIJ Acroni smo nalogo priprave paketov opravili odlično in
material dostavili v dogovorjenem roku.
Valjanje paketov je bilo uspešno, trenutno potekajo dodatne natančne analize spoja v družbi SIJ Acroni. Tudi sami smo
med pripravo že ugotovili priložnosti za optimizacijo procesa,
za še boljši izplen pa jih bomo realizirali v naslednji kampanji
izdelave obrabnih plošč.

22

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

à NAPREDUJEMO

Projekt Taurus –
z bikovsko močjo
do inovacij

Alen Šapek, vodja razvoja in
raziskav, SIJ Ravne Systems
Foto: arhiv SIJ Ravne Systems

V zadnjih dveh mesecih je ekipa zaposlenih v družbi SIJ Ravne Systems intenzivno pripravljala
dokumentacijo za prijavo na program The Fast Track to Innovation. Glavna cilja prijavljenega
projekta z imenom Taurus sta optimizacija tehnološkega procesa za proizvodnjo kompleta
rezalnega sistema za luščenje mehkega lesa in uvedba tega izdelka na trg. Komplet rezalnega
sistema za luščenje sestavljajo nož za furnir, pritisna letev in drugi pripadajoči deli.
Fc
Fd

Fa
Yc

Vrtenje

Xc
Φ

90°

Fb

Xb
Pritisna letev

Yb

Φ – Kot trenja med
lesom in kovino

Projekt Taurus (po latinsko bik) je nadaljevanje raziskovalno-razvojnega projekta Rano@steel, pri katerem razvijamo
novo napredno orodno jeklo za izdelavo furnirskih nožev in
inovativne tehnološke rešitve pri postavitvi nove kalilne linije.
Doseči želimo TRL 9 (TRL – Technology Readiness Level =
stopnja tehnološke razvitosti), kar v praksi pomeni dokončanje
in potrditev tehnologije v realnem okolju, zato smo se odločili
za prijavo na program The Fast Track to Innovation – Hitra
pot do inovacij. Program je osrednji del pilotnega razpisa EIC
(European Innovation Council – Evropski inovacijski sklad), ki
cilja na radikalno nove, prebojne proizvode, storitve, procese
ali poslovne modele, ki omogočajo vstop na nove trge. Hkrati
pospešuje vstop na trg prebojnim inovacijam skozi financiranje
v okviru odprte in dostopne sheme, ki podpira ideje konzorcijev inovatorjev vseh tipov in velikosti iz celotne Evrope. Tako
je med drugim pogoj, da so partnerji pri projektu vsaj iz treh
držav EU. V programu je mogoče pridobiti sofinanciranje do
70 odstotkov upravičenih stroškov projekta, na voljo pa je do 3
milijone evrov nepovratnih sredstev za posamezni projekt.

Furnir
Nož

Shema luščenja furnirja in
prikaz rezalnega kompleta –
noža in pritisne letve

sa volframovega karbida, bo s svojim pristopom in naprednimi
tehnologijami izboljšalo tehnologijo za izdelavo pritisnih letev.
Fakulteta za strojništvo v Mariboru pa bo skrbela za natančno
spremljanje, nadzor in potrjevanje ključnih značilnosti toplotne
obdelave in postopka laserskega navarjanja ter spremljanje
in nadzor vpliva teh procesov na lastnosti končnega izdelka, s
čimer bo omogočena optimizacija procesa.

Pri pripravi dokumentacije je sodelovala
multidisciplinarna ekipa

Projektno dokumentacijo so sestavljali trije glavni deli, ki so
med seboj povezovali prikaz tehnične rešitve in uspešnega
trženja, zato smo pri pripravi dokumentacije skupaj s partnerji
sodelovali različni oddelki in uspešno dokazali, da se kljub
'različnosti' s timskim delom doseže cilj. Poglavje Excellence
(Odličnost) je bilo namenjeno predstavitvi problema in rešitve,
določili pa smo tudi štiri tehnične in pet prodajnih kazalnikov
uspešnosti. Drugi del je bilo poglavje Impact (Vpliv), namenjeno prodaji in razvoju trga – naredili smo tržno analizo in
analizo konkurentov, izdelana je bila tudi celostna prodajna
Partnerji pri projektu prihajamo iz treh držav
strategija. V tretjem delu z naslovom Implementation (IzvedV konzorciju poleg podjetja SIJ Ravne Systems sodelujejo še tri- ba) smo skupaj s partnerji določili tako imenovane WP (Work
je partnerji. Podjetje Systherms s 25-letnimi izkušnjami s pečPackage) ali delovne pakete. Naš projekt je razdeljen v šest
mi za toplotno obdelavo bo v okviru projekta znatno izboljšalo delovnih paketov, ki nas bodo skupaj pripeljali do zastavljeneobstoječo tehnologijo toplotne obdelave. Francosko podjetje
ga cilja – uvedbe rezalnega sistema na trg.
Technogenia, ki je pionir dodajnih tehnologij, predvsem nano-
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Posebna zlitina,
odporna proti obrabi
Grča v mehkem lesu

Usmerjeni h kupcem – iskanje prilagojenih
rešitev za najzahtevnejše aplikacije
V zadnjih letih je podjetje SIJ Ravne Systems skupaj s partnerji
razvijalo napredno orodno jeklo za najzahtevnejše aplikacije
v industriji. Namen je bil izdelati kakovostno orodno jeklo z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi v primerjavi s konkurenčno
ponudbo, namenjeno primarno obdelavi mehkega lesa. Noži
iz tega jekla se v kombinaciji s pritisnimi letvami uporabljajo za
luščenje različnih vrst lesa.
Najbolj problematičen za luščenje je mehki les (les bora in
smreke). Po nekaj letih testiranj v različnih podjetjih smo ugotovili, da je glavni vzrok za težave grča. Pri iglavcih se smola
namreč nabira v spodnjem delu veje, zato se ta ne odlomi tik
ob deblu, temveč na določeni razdalji od njega (10–20 cm).
Deblo nato desetletja raste okoli grče, to pa povzroči nastanek
'plavajočega' vozla. Pri luščenju furnirja se pojavi težava, ko nož
zadene stari vozel (grčo), ki je obdan s krhko posušeno smolo.
Zaradi udarca v vozel se odlomi kos rezilnega roba noža
do 1 mm in več, noži se sicer obnavljajo z odvzemom 0,25–0,5
mm. Noži se zato obrabijo do dvakrat hitreje oziroma je
njihova življenjska doba za polovico krajša. Z razvojem našega
naprednega orodnega jekla, uporabnega za furnirske nože za
mehki les, nameravamo znatno povečati trajnost naših
nožev. Z novim postopkom utrjevanja in ravnanja bomo tudi izboljšali lastnosti nožev za
rezanje furnirja, kar bo pomembno
vplivalo tudi na življenjsko dobo
nožev, s tem pa bomo

Pritisna letev

Pritisna letev je sestavljena iz 'osnove' – konstrukcijskega
jekla in navarjene posebne zlitine, odporne proti obrabi.

dosegli stabilnost proizvodnje furnirja. Geometrijska odstopanja oziroma deformacije in prej omenjeni odlomljeni rezilni
rob lahko povzročijo debelinsko odstopanje furnirja – njegovo
nekonsistentno debelino ter s tem slabši izplen dolžine furnirja
iz debla, večjo porabo lepila (vezane plošče), dodatne korekturne ukrepe (šivanje furnirja) in večji izmet.
S kombinacijo uporabljenih novih tehnologij, ki bodo
zmanjšale pojavljanje opisanih napak, naj bi bila življenjska
doba noža v ekstremnih razmerah do 50 odstotkov daljša.
Z novimi naprednimi dodajnimi tehnologijami, predvsem s
postopkom laserskega navarjanja, bomo izboljšali tudi pritisne
letve, ki so pomemben del sistema za luščenje, in strankam
ponudili celostno napredno rešitev.
O projektu si lahko preberete tudi na spletni strani https://
sij.ravnesystems.com/sl/proizvodi/nozi-za-les/eu-projekttaurus/.
V luči industrije 4.0 želimo razviti tudi napredni sistem za
spremljanje rezilnega kompleta z namestitvijo RFID-čipov v
njegove posamezne dele. To nam bo omogočalo natančno
spremljanje kakovosti in konstantno izboljševanje naših
proizvodov, zagotovljena pa bo tudi sledljivost izdelka tako
pri nas kot pri kupcu. S tem nameravamo našim
izdelkom še povečati dodano vrednost in postati
vodilni proizvajalec nožev na svetu.

Za potrebe razpisa in marketinške
namene smo izdelali tridimenzionalni
model, ki prikazuje nož in pritisno letev.
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Dr. Mojca Loncnar,
koordinatorica
projektov za
trajnostni razvoj,
SIJ Acroni

Dr. Dejan Gradišar, Institut
Jožef Stefan (IJS), Odsek za
sisteme in vodenje
Foto: dr. Dejan Gradišar, IJS

Utiramo pot k
tovarni prihodnosti
Razvoj tehnologij še nikoli v človeštvu ni bil tako bliskovit kot sedaj. Pametne naprave
nam krojijo dobršen del našega življenja. Z industrijo 4.0 stopamo v svet nepojmljivih
razsežnosti kiber-fizičnih sistemov, računalništva v oblaku ter kognitivnega
računalništva. Na to pot smo stopili tudi s projektom INEVITABLE, katerega vizija
je optimizacija proizvodnih procesov na osnovi izboljšanja digitalizacije in uporabe
novih tehnologij, temelječih na uporabi podatkovnih in področnih znanj.
Kognitivni sistem razume, interpretira in se uči. Osnova pa so
podatki. Digitalizacija daje proizvodnemu sistemu zmogljivosti
za analizo. Vse to omogoča avtonomno delovanje sistema, ki
temelji na vgrajenem kognitivnem sklepanju, ob hkratnem
celostnem nadzoru. V ta namen je treba najprej zaznavati spremembe v proizvodnem procesu, sistem pa se mora znati odzvati
na ta dinamična nihanja s prilagoditvijo proizvodnje tako, da ostane znotraj ciljnih obsegov proizvodnih stroškov in trajnostnih
parametrov. Popolnoma posodobljen interaktivni in samodejni
nadzor procesa, integriran z orodji za upravljanje, je bistvenega
pomena za doseganje optimalne učinkovitosti, hkrati pa ohranja
ustrezno prilagodljivost sistema glede na spreminjanje surovin,
virov energije in povpraševanja po izdelkih.

Katere izzive naslavljamo s projektom INEVITABLE
V okviru projekta INEVITABLE (Optimization and performance improving in metal industry by digital technologies), ki
ga sofinancira Evropska komisija v sklopu programa Obzorja
2020, SPIRE, bomo zagotovili učinkovitejše izvajanje tehnoloških procesov izdelave jekla v jeklarni v elektroobločni peči
(EOP) in v hladni predelavi na valjavskem ogrodju ZRM, s čimer
pričakujemo izboljšanje stroškovne učinkovitosti tehnoloških
procesov, boljše končne kakovosti polizdelkov ter zmanjšanje
porabe energije in emisij v ozračje. Prvi pogoj za dosego teh ciljev je celovita digitalna posodobitev proizvodnje, ki omogoča
celovito spremljanje proizvodnega dogajanja. Razvita rešitev
bo temeljila na izkoriščanju zgodovinskih podatkov, zbranih
v enotnem podatkovnem sistemu, uporabi infrastrukture
industrijskega interneta stvari (IIoT) za sprotno obdelavo in
zbiranje podatkov ter oblačni rešitvi za vizualizacijo in končno
interpretacijo podatkov. Razvoj fizikalnih in matematičnih
modelov proizvodnje bo omogočal podrobnejši nadzor in in-

terpretacijo proizvodnega procesa in opreme ter ocenjevanja
nemerljivih procesnih veličin.

Vseevropski konzorcij
SIJ Acroni pri projektu INEVITABLE sodeluje kot industrijski
partner. Za uspešno izvedbo projekta smo v SIJ Acroniju ustanovili razvojno-projektno skupino, ki je sestavljena iz predstavnikov razvoja, procesne avtomatike, jeklarne, hladne valjarne,
strateškega razvoja in vzdrževanja. Koordinator projekta je
Institut Jožef Stefan (IJS – Oddelek za sisteme in vodenje).
Mednarodni projektni konzorcij dvanajstih podjetij sestavljajo
industrijski partnerji (SIJ Acroni, Voestalpine Stahl, Sidenor
Aceros Especiales in Eibar precision casting), inštituti, specializirani za metalurgijo in tehnologije vodenja (BFI, K1-MET,
Fundacion Azterlan), ter raziskovalne ustanove in svetovalna
podjetja s področja nadzora avtomatizacije procesov (IJS,
SIEMENS, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za elektrotehniko in
COMPUREG). Projekt smo začeli 1. oktobra 2019 in bo trajal tri
leta. Zanj smo pridobili evropska sredstva na razpisu Horizon
2020 (DT-SPIRE-06-2019).

Zbiranje podatkov in prvi koraki na modelskem delu
V prvem koraku smo določili zahteve in specifikacije za modele. Optimiziran model za EOP, ki bo najprej aplikativen za malo
legirana jekla, bo zgrajen iz dveh delov. Pomoč operaterjem pri
izdelavi jekla bo sprotni sistem, ki bo med procesom taljenja
ocenjeval procesne veličine (temperaturo taline, talilni profil
peči itd.). Za podrobnejše analize bo na voljo nesprotni simulator, s katerim bo mogoče izvajati tako simulacije izdelave jekla
v EOP kot tudi dodatne analize s spreminjanjem posameznih
vhodnih parametrov. Algoritem za spremljanje in diagnostiko
stanja na valjavskem ogrodju ZRM bo po vsakem zaključku valja-
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Oblačne storitve
spremljanje, DSS &
orodja za optimatizacijo

Metalurški
proizvodni
sistemi
Avtomatizacija,
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standardizacija

INEVITABLE
ekosistem

Pametni senzorji,
senzorska omrežja

INEVITABLE
digitalizacija
proizvodnje in okvir za
integracijo podatkov
Integracija
podatkov
Proizvodni
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podatkovna
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Orodja za podporo pri
odločanju in optimizaciji
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• optimizacijska orodja
• DSS

INEVITABLE
kognitivna
podporna
orodja
Procesiranje
podatkov
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analizo
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Orodja za razvoj modelov
• podatkovno rudarjenje
• teoretično modeliranje
Shranjevanje
v oblaku

Obdelava
podatkovnega toka

INEVITABLE
platforma za
digitalizacijo

Ekosistem INEVITABLE

nja enega kolobarja preveril pravilnost izmerjenih procesnih veličin ter ocenil smotrnost uporabljenih receptov (nategi, začetne
sile valjanja itd.). To bo omogočalo dodaten nadzor nad opremo
ter pomoč operaterjem pri hladnem valjanju pločevine na ZRM.
ZRM-simulator in nadzorni algoritmi bodo namenjeni simulaciji
različnih načinov valjanja, preverjanju stanja opreme v prostem
teku in detekciji anomalij.
Kot omenjeno, vsi modeli temeljijo na širokem naboru
merljivih podatkov iz naših proizvodnih procesov. Procesna
avtomatika je vzpostavila sistem za zbiranje podatkov. Pri
tem seveda nismo pozabili na spremljanje učinkov projekta
INEVITABLE. Za oba primera (EOP in ZRM) bomo učinkovitost
spremljali preko vzpostavljenega sistema KPI-jev oziroma
kazalnikov uspešnosti.

Optimizacija modela za elektroobločno peč
Osnovni matematični model EOP je bil razvit na UL-FE (Vito
Logar) v sklopu projekta ARRS (2009–2012), vendar do sedaj
še ni bil implementiran v naš proizvodni proces. Na novo
reparametriziran conski model EOP upošteva vse ključne
masne, toplotne in kemijske procese. Model je zasnovan iz 10
modulov. To so: toplotni modul (modul radiacije, geometrija
in view faktorjev), kemijski in masni modul ter moduli obloka,
žlindre, zalaganja in koeficientov. Postavljen je bil tudi osnovni
model spreminjanja temperature v EOP pri procesu rafinacije
in izvedeni so bili prvi koraki pri optimizaciji oziroma napovedi
talilnih profilov.

Razvoj algoritma za spremljanje in diagnostiko
stanja na valjavskem ogrodju ZRM
Predpogoj za razvoj algoritma za spremljanje in diagnostiko
stanja na valjavskem ogrodju ZRM sta bili modernizacija in

digitalna posodobitev valjavskega ogrodja ZRM. Rezultati
nadgradnje avtomatizacije in nadzora se odražajo v večji zanesljivosti osnovnih nadzornih funkcij ter zagotavljanju dostopa
do popolnega stanja procesa z možnostmi hitrega sprotnega
merjenja in zbiranja podatkov. Digitalna posodobitev procesa
ZRM zdaj omogoča sledenje več kot 700 procesnim spremenljivkam, ki dnevno ustvarjajo več kot 3 GB podatkov. Ta naloga
je bila predpogoj za dokončanje celovite digitalne preobrazbe.
Predstavniki IJS so na osnovi tega že postavili osnovni fizikalni
model, ki zajema dinamiko procesa in modeliranje regulacijskih zank. Sestavljen je iz več podmodelov, in sicer: modela
odvijalnika, navijalnika, ogrodja za valjanje in procesa za
valjanje (preoblikovalni model). Za zdaj je vizualizacija modela
pripravljena v obliki spletnega vmesnika, pri čemer je mogoče
preizkušati različne scenarije valjanja.

Vključitev modelov v industrijsko okolje
Ker so modeli razviti v laboratorijskem programskem okolju
(Python, Matlab), je kar nekaj aktivnosti v projektu namenjenih pripravi ustrezne digitalne infrastrukture za prenos
modelov v proizvodni proces družbe SIJ Acroni. Idejna zasnova
digitalne infrastrukture gre v smer zajema toka podatkov in
obdelave preko IIoT ter nalaganja podatkov v oblačno platformo. Da bomo dosegli popolno digitalizacijo obratov oziroma
demonstracijskih mest EOP v jeklarni in valjavskega ogrodja
ZRM v hladni predelavi, nas čaka še kar nekaj korakov.
Spremljajte nas
Aktivnosti pri projektu lahko spremljate na spletni strani:
http://inevitable-project.eu/.
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Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: arhiv SIJ, arhiv GZS

Trikrat srebro za
inovativnost na državni ravni
Lahko bi skovali nov rek in dejali: Zanesljiv kot inovatorji Skupine SIJ. Vsako leto se
dobro odrežejo tako na regionalni ravni kot na državni. Ponosni smo tudi lahko, da
se je standardnima inovacijskima velesilama SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne pridružil
še SIJ Ravne Systems. Vsaka izmed družb je imela v velikem finalu na državni
ravni po eno železo v ognju in ekipa strokovnjakov v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije (GZS) je naše nove rešitve nagradila s tremi srebrnimi priznanji.
Nacionalno priznanje za najboljše inovacije je najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocija inovativnosti v Sloveniji. V okviru Dneva inovativnosti jih
je GZS zadnji novembrski dan na virtualnem dogodku podelila
že osemnajstič. Skupina SIJ je bila uspešna že v predtekmovanju, saj je GZS na regionalni ravni nagradila kar devet njenih
inovacij, od katerih so se tri uvrstile v nadaljnje tekmovanje in
na nacionalni ravni prinesle Skupini SIJ tri srebrna priznanja.
Dokazujemo in utrjujemo položaj ene najbolj inovativnih slovenskih gospodarskih skupin, ki kot specializirani proizvajalec
jekel za nišne trge išče vedno nove rešitve za svojo konkurenčnost in izpolnjevanje potreb po meri kupcev.
Nagrajene inovacije iz družb SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in
SIJ Ravne Systems ter njihov pomen za nadaljnji razvoj posamezne družbe smo predstavili že v prejšnji številki, ko so se kot

zlate regionalne inovacije uvrstile na nacionalno raven. Vodje
raziskovalnih ekip iz vseh treh družb so predstavili bistvene
prednosti nadgrajenih jekel, direktorji pa so povedali, kaj to
pomeni za nadaljnji razvoj vsake družbe.
Vabljeni torej k (ponovnemu) branju članka v reviji SIJ št. 4
na straneh 36–39 in članka na intranetu Moj SIJ, kjer si lahko
ogledate tudi filmčke, s katerimi so inovatorji strogi žiriji
predstavili svojo rešitev ‘Out of the Box’, in to dobesedno, saj
se je predstavitev inovacije vrtela okrog škatle (angleško box).
V nadaljevanju ponatiskujemo članek iz časopisa Delo, ki je
nastal po pogovoru z dr. Blažem Šulerjem, vodjo inovacijske
ekipe SIJ Metala Ravne in direktorjem Jeklarskega programa.
In je prava uspešnica, saj je sogovornik zapletenost metalurgije razpletel na zanimiv in vsem razumljiv način.
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»Tehnološki razvoj toplotne in površinske
obdelave na dupleksnih in super dupleksnih
nerjavnih jeklih lastnih blagovnih znamk
SINOXX 4462 in SINOXX 4410«

»Specialna nerjavna jekla
za nuklearno industrijo«

»Razvoj nove generacije
3-% Cr jekla za hladno valjanje«

Ekipa raziskovalcev SIJ Metala Ravne je
pod vodstvom dr. Blaža Šulerja v sodelovanju z
dvema zunanjima partnerjema – Inštitutom za
kovinske materiale in tehnologije iz Ljubljane
in podjetjem ŠKODA JS. poiskala nove rešitve
pri specialnih nerjavnih jeklih za nuklearno
industrijo, v kateri želi družba postati strateški
dobavitelj pomembnega proizvajalca opreme
za jedrske elektrarne. Inovacija vključuje tudi
dve popolnoma novi vrsti jekla SINOXX E790
in SINOXX E880, ki sta bili razviti za izdelavo
novih in popravilo starih nukleark.

Znanstveniki SIJ Ravne Systems,
ki jih je spodbujal vodja tima Alen Šapek,
so razvili nove generacije zelo odpornih
jekel za hladno valjanje, in sicer skupaj
z razvojnim timom SIJ Metala Ravne in
Naravoslovnotehniško fakulteto. Jeklo
SIHARD S247 za hladno valjanje ima višjo
obrabno obstojnost ob hkrati višji
odpornosti na incidente, in s tem ponuja
rešitev za najzahtevnejše pogoje valjanja.
Inovacija je tudi stroškovno učinkovita.

Jeklarski strokovnjaki SIJ Acronija,
ki jih je vodil mag. Robert Robič, so
tehnološko razvili dodatno obdelavo jekel
SINOXX in postali certificiran dobavitelj na
zahtevnem norveškem trgu.
Del uresničevanja strategije SIJ Acronija
v vlaganje v izdelke z višjo dodano vrednostjo
je bila tudi naložba v novo linijo za toplotno
obdelavo debele pločevine HTL
(ang. Heat Treatment Line).

Iz jekla SINOXX so izdelani mehanizmi
za spuščanje in dvigovanje borovih
palic v jedrskih reaktorjih.

Nove generacije jekel za
hladno valjanje med postopkom
preoblikovanja v kovačnici

Toplotno obdelana pločevina iz
dupleksnega nerjavnega jekla na
liniji HTL (Heat Treatment Line)
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Mateja Kotnik, Delo
Vir članka: Članek novinarke
Mateje Kotnik je bil v celoti objavljen
v časopisu Delo 18. novembra 2020.

Nova jekla z Raven
v jedrskih reaktorjih
Inovacija: V Siju Metal Ravne so razvili novi
vrsti jekla za nuklearno industrijo – V treh
letih si obetajo 15-milijonski posel

Za razvoj dveh novih jekel
za nuklearno industrijo
so potrebovali dve leti.
Izdelana so iz
jeklenega odpadka.
Sij Metal Ravne sodeluje
pri izdelavi reaktorja
tokamak za projekt ITER.

Dvižni mehanizem
za spuščanje
in dvigovanje
moderatorja
bora v jedrskem
reaktorju je izdelan
iz novih ravenskih
jekel, namenjenih
nuklearni industriji.
Foto arhiv Škoda JS

Ravne na Koroškem – Družba Sij Metal Ravne je za potrebe izdelave novih in popravilo starih nuklearnih elektrarn razvila dve
popolnoma novi vrsti nerjavnih jekel, ki ustrezata najstrožjim
standardom nuklearne industrije za uporabo v jedrskih reaktorjih. V družbi napovedujejo, da jih bodo v prihodnjih treh letih
nuklearni industriji prodali za okoli petnajst milijonov evrov.
Polizdelke za jedrske elektrarne proizvajajo za različne kupce iz Rusije, Češke in Nemčije. »Največ zanimanja je za jekla, ki
so po standardih predpisani za ruske jedrske elektrarne,« je
povedal Blaž Šuler, direktor jeklarskega programa v podjetju
Sij Metal Ravne. Eden od kupcev je podjetje Škoda JS iz Češke,
ki je tudi sodelovalo pri inovaciji. Blaž Šuler pravi: »Podjetje
je vodilni izdelovalec mehanizmov za spuščanje in dvigovanje
moderatorjev bora v jedrskih reaktorjih ter velikih kontejnerjev za skladiščenje odpadnih jedrskih goriv.«
Za varnost v nuklearni industriji je vrhunska kakovost
jekel zelo pomembna. »Jekla delujejo v medijih, kjer je nujna
visoka korozijska odpornost. V jedrskih reaktorjih se pretakajo

različne kisline, kot je borova kislina in podobne. Če jeklo ni
korozijsko odporno, lahko pride do predčasne porušitve materiala. Drug pomemben vpliv je odpor na zvišano temperaturo.
V sredici jedrskega reaktorja je voda pod pritiskom segreta
do 300 stopinj Celzija. Delovanje jekel pri taki temperaturi je
lahko kočljivo in nevarno,« je še povedal Blaž Šuler.

Veliko prednosti pred konkurenco
Jekla za nuklearno industrijo spadajo med nerjavna nizkoogljična jekla. Proizvajalcev teh jekel je na svetu veliko. Prednost
popolnoma novih ravenskih (imenovali so jih SINOXX E790
in SINOXX E880) je velik dimenzijski razpon, boljša kakovost
in možnost elektro pretaljevanja pod žlindro. »Naši kupci so
imeli v preteklosti veliko problemov z reklamacijami izdelkov
drugih proizvajalcev. V primerjavi s konkurenti smo redki, ki
dosegamo in potrjujemo vse kakovostne zahteve in druge
specifikacije kupcev za izpolnjevanje strogih zahtev nuklearne
regulative,« je poudaril Šuler.
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Blaž Šuler, direktor
jeklarskega programa v
podjetju Sij Metal Ravne:
»Sodelujemo v drugem
najdražjem znanstvenem
projektu po mednarodni
vesoljski postaji.«
Foto skupina Sij

Ravenska jekla za nuklearno industrijo so vsa izdelana iz
sekundarnih surovin, jeklenega odpadka, ki ga raztalijo v elektroobločni peči. V njej jekleno talino oksidirajo, razfosforijo,
dezoksidirajo, legirajo in ogrejejo na primerno temperaturo
za prebod taline v livni lonec. »Talina se rafinira na VOD-napravi (vacuum oxygen decarburisation), kjer poteka oksidacija
ogljika pod vakuumom. S tem postopkom dosežemo zelo nizke
vsebnosti ogljika. Pred litjem jekla v bloke, tako imenovane
ingote, je treba talino še legirati in segreti na primerno temperaturo za litje. Uliti ingoti se nato pretalijo s postopkom elektro
pretaljevanja pod žlindro. Ta postopek očisti jekleno talino
nekovinskih vključkov in zviša homogenost jeklene taline.
Sledi kovanje oziroma valjanje ingotov v končne proizvode ter
toplotna obdelava. Po opravljeni mehanski obdelavi površine
izvedemo še končni nadzor izdelkov, da ugotovimo, ali material
dosega predpisane lastnosti za uporabo v jedrskih reaktorjih,«
je postopek izdelave opisal Blaž Šuler.

Še en znanstveni projekt
Pri razvoju novih jekel za nuklearno industrijo, ki je trajal približno dve leti, je sodeloval tudi Inštitut za kovinske materiale
in tehnologije iz Ljubljane. Gospodarska zbornica Slovenije
je družbi Sij Metal Ravne za novi jekli podelila zlato regijsko
nagrado za inovativnost in s tem vstopnico za tekmovanje na
nacionalni ravni.
Podjetje sodeluje tudi pri izdelavi reaktorja tokamak, kjer
so razvili nove izdelke iz avstenitnega nerjavnega jekla za
projekt Iter, ki ga za nov način pridobivanja električne energije
razvija petintrideset držav. »To je drugi najdražji znanstveni
projekt po mednarodni vesoljski postaji. Ponosni smo, da bo
naše jeklo del tako pomembnega projekta,« je povedal Blaž
Šuler.
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Ana Mohar, specialistka
za marketing, SIJ
Grafika: Mitja Piko, grafični
oblikovalec, SIJ ZIP center

Zaživela je spletna
trgovina SIJ Shop Elektrode
Spletna prodaja je bila prepoznana kot nepogrešljiv del poslovanja Skupine SIJ
že leta 2018, ko je na spletu svoje izdelke ponudila družba SIJ Ravne Systems. Po
uspešnem vzoru je v obdobju epidemije covida-19 svoj prvi projekt implementacije
spletne trgovine sredi oktobra 2020 izvedla tudi družba SIJ Elektrode Jesenice.
Slovenskim in tujim kupcem je tako še dodatno približala svojo ponudbo varilnih
materialov in jim poenostavila nakupovanje.

Družba SIJ Elektrode Jesenice je največji slovenski in uveljavljen evropski proizvajalec elektrod, varilnih žic in drugih
dodajnih materialov za varjenje, ki jim kupci zaupajo že 80
let. Poleg svojih razvojnih, tehnoloških in proizvodnih izkušenj
pa od septembra 2020 ponujamo še novo – spletno izkušnjo,
zaživela je namreč spletna trgovina SIJ Shop Elektrode. V njej
se lahko registrirajo tako posamezniki kot podjetja ter hitro in
preprosto naročijo različne varilne dodajne materiale za ročno,
polavtomatsko in avtomatsko oziroma robotizirano varjenje
vseh vrst jekel.
Zaradi usklajenosti, izkoriščanja sinergij ter stroškovne in
časovne učinkovitosti, ki odlikujejo Skupino SIJ, boste našo
novo spletno trgovino prepoznali po enakem zunanjem videzu
in enaki osnovni funkcionalnosti kot spletno trgovino SIJ Ravne
Systems. Po drugi strani pa smo poskrbeli tudi, da je spletni
portal prilagojen specifičnim potrebam prodajnega programa
in kategorijam izdelkov družbe SIJ Elektrode Jesenice ter tudi
potrebam naših kupcev.

Kaj boste našli v spletni trgovini SIJ Shop Elektrode
V spletni trgovini SIJ Shop Elektrode vas pričakuje širok nabor
različnih vrst oplaščenih elektrod, varilnih žic in varilnih
praškov. Za pomoč pri izbiri smo vsak izdelek pospremili z aktualnimi fotografijami, tehničnim listom in podrobnim opisom,
v katerem boste našli razložen tudi način uporabe izdelka.
Naša spletna trgovina je dostopna povsod, preko različnih
naprav (mobilni telefoni, tablice, namizni računalniki) in vedno;
nakupujete lahko 24 ur, vse dni v tednu. Verjamemo, da boste
z nakupom pri SIJ Elektrodah Jesenice zadovoljni in boste svojo
izkušnjo z veseljem delili tudi z drugimi.

Prednosti nakupa v SIJ Shop Elektrode
Poleg glavne prednosti nakupa kjer koli in kadar koli ima naša
spletna trgovina tudi:
• popolno integracijo s sodobnim informacijskim sistemom,
• ažurno prikazovanje zalog izdelkov,
• možnost dostave v tujino,
• priročne vrste plačila; plačilo s kreditno kartico ali
PayPalom, odlog plačila in bančno nakazilo.
Naš sistem prepozna vaše morebitne posebne prodajne pogoje in vam jih samodejno ponudi pri zaključku nakupa. Branka
Ahčin, vodja prodaje in marketinga v SIJ Elektrodah Jesenice,
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pa spletno trgovino opisuje tako: »Velika prednost spletne
trgovine SIJ Shop Elektrode je, da lahko potencialni kupci takoj
preverijo podrobnosti in prednosti posameznih proizvodov,
aktualne informacije o njihovi zalogi in pošljejo povpraševanje
za tiste, ki so trenutno razprodani.«
S svojimi dolgoletnimi izkušnjami v industriji je prepričana
v priložnost spletne prodaje: »S spletno trgovino SIJ Shop
Elektrode vzpostavljamo v SIJ Elektrodah Jesenice pomemben
dodaten vzvod za pridobivanje novih kupcev, s tem pa tudi
priložnost za dvig prodaje in večjo prepoznavnost proizvodov
naše blagovne znamke. Sočasno bomo tudi optimizirali delo
prodajnikov in celoten prodajni proces.«
Za vodjo prodaje in marketinga v družbi SIJ Elektrode
Jesenice stoji tudi izkušena prodajna ekipa, ki je že začela svojo
vlogo podpore kupcem in uporabnikom webshopa. Kontaktirate jih lahko ob tehničnih težavah in problemih pri uporabi
strani (pri registraciji ali nakupu ...) s klicem na telefonsko številko +386 4 584 1955. Ta je aktivna od ponedeljka do četrtka
od 8.00 do 15.00, ob petkih do 13.00. Pišete jim lahko tudi po
e-pošti na shop@elektrode.si. Z veseljem vam bodo pomagali.

Ekipa SIJ Shop Elektrode: Na nas se lahko zanesete!
Dodana vrednost prodajnega osebja v družbi SIJ Elektrode
Jesenice je predvsem poznavanje kupcev, njihovih preteklih
ter trenutnih želj in potreb. S tem znanjem lahko nakupovanje
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strankam še olajšajo. Pristnih stikov s kupci pa – kljub premiku
nakupov na splet – ekipa SIJ Elektrod Jesenice ne želi opustiti
in jih ne bo izgubila. Kupcem so namreč vedno na voljo tako ob
problemih pri nakupu ali tehničnih težavah kot tudi pri usmerjanju pri razumevanju trgovine ter pomoči pri izboru izdelka, ki
je zanje najboljši. Prodajni proces v SIJ Elektrodah Jesenice se
tako v celoti optimizira.
Za SIJ Elektrode Jesenice uvedba spletne trgovine in porast
aktivnosti pomenita veliko priložnost, obenem pa tudi nov
izziv. Nanj se prilagamo z novo ekipo in podporo v logistiki
ter s prilagojenimi procesi izvrševanja naročil in upravljanja z
zalogo. Velika prednost znanja prodajnega osebja v družbi SIJ
Elektrode Jesenice je, da lahko trenutne stranke, ki jih dobro
poznajo, preusmerjajo na nakup po spletu. Zvesti kupci družbi
tako še naprej zaupajo, saj vedo, da se lahko nanjo v primeru
težav tudi v prihodnje zanesejo.

Glavni cilj spletne trgovine je biti bližje
našim kupcem, jim poenostaviti nakup
in skrajšati čas, ki ga zanj potrebujejo.
Kupec naj nakup dojema kot preprost in
kot boljšo alternativo nakupu po telefonu
ali e-pošti, saj tako dosega večjo sledljivost in nadzor nad tem, kaj se dogaja z
njegovim naročilom.

Predstavljamo

spletno
trgovino

Obiščite

shop.elektrode.si

Dober glas seže v deveto vas, z
družbenimi omrežji pa še dlje
Prav to želimo doseči tudi v Skupini SIJ, zato smo po digitalnih
medijih in orodjih organizirali in z družbo SIJ Elektrode Jesenice
izvedli tudi celostno marketinško komunikacijo. Medtem ko smo s
kreativno zasnovo in funkcionalnostmi spletne trgovine stremeli k
enostavni in intuitivni uporabniški izkušnji, ki s svojim delovanjem
že prepričuje uporabnike, smo z izvedbo komunikacijskega načrta
še dodatno razširili 'dober glas', ki naj 'seže v daljno vas'. Po internetu, se razume.
Z zasnovo smo pri tem sodelovali zaposleni v oddelku marketinga v družbi SIJ, pri izvedbi pa smo se zanesli tudi na podporo
oddelka za korporativno komuniciranje ter ekipo v družbi SIJ Elektrode Jesenice. Poskrbeli smo za kreacijo promocijskih materialov,
slike za vstopne strani družb SIJ d.d. in SIJ Elektrode Jesenice,
pripravo in objavo člankov za ožjo (zaposlene) ter širšo javnost
(novice za javnost).
Kot na glavni 'as v rokavu' pa smo ponosni na rezultate objav
na družbenih omrežjih. Te so v dveh jezikih (slovenskem in angleškem) v nekaj manj kot enem mesecu k nakupu v spletni trgovini
privabile več kot sto obiskovalcev, dosegle pa nad 10.000 oseb!
Izbor slikovnega materiala lahko vidite tudi na teh straneh, objave
na družbenih omrežjih pa poiščite na LinkedIn strani SIJ – Slovenian Steel Group in na Instagramu, pod uporabniškim imenom
@sijgroup.
Z veseljem vas obveščamo tudi, da bo kmalu za nove kupce
na voljo popust. Da boste to priložnost lahko izkoristili, pa redno
spremljajte profila Skupine SIJ na LinkedInu in Instagramu, kjer
bomo objavili vse podrobnosti.
Vljudno vabljeni k nakupovanju v trgovino SIJ Shop Elektrode!

S I J 5- 6 | 2020

33

à MARKETINŠKI MOTOR

Tanja Stopernik, strokovna
sodelavka za marketing,
SIJ Ravne Systems

Nože za les uspešno
predstavili v Južni Ameriki

Foto: Tanja Stopernik,
SIJ Ravne Systems

Po izvedbi in velikosti mednarodni sejem Expo Vetas Digital sicer ni primerljiv z drugimi
tradicionalnimi – fizičnimi sejmi, na katerih se iz družbe SIJ Ravne Systems predstavljamo,
je pa zelo pomemben v lesni industriji na trgu južne Amerike. Svoj namen je dosegel s
predstavitvijo strojev, tehnologij in opreme za obdelavo lesa, a tudi za industrijo pohištva
in notranje opreme. Na omenjenem dogodku smo bili prisotni prvič in smo uspešno
predstavili prodajni program nožev za les.

Ekipa SIJ Ravne Systems pripravljena na virtualni obisk kupcev.

Uspešna spletna predstavitev podjetja in prodajnega programa nožev za les

Za virtualno udeležbo je bilo treba prilagoditi promocijske materiale, več poudarka pa smo namenili vizualizaciji in digitalnim
kanalom. Obiskovalci digitalnih sejmov imajo možnost, da se
virtualno sprehodijo skozi razstavne prostore, s klikom pa si
lahko podrobneje pogledajo predstavitve, vstopijo v kontakt,
si naložijo kataloge in druge promocijske materiale.
Družbo SIJ Ravne Systems smo uspešno predstavili na spletu, obiskovalci pa so preko raznih spletnih orodij vstopili v stik
z našo prodajno ekipo.
Naš razstavni prostor je beležil predvsem obisk iz Brazilije, Argentine, Čila, Kolumbije in drugih južnoameriških držav.
Celotna predstavitev podjetja pa je bila ob angleški verziji
prevedena tudi v portugalščino, španščino in italijanščino.
Družba SIJ Ravne Systems je imela odlično priložnost za
predstavitev na trgu južne Amerike, ki je zaradi gozdov velik

potencial za lesnopredelovalno industrijo. Brazilija je četrti
največji izvoznik lesa na svetu. Čile slovi po veliki proizvodnji
furnirja, hkrati pa je najbolj odprta in dinamična država v južni
Ameriki.
Prisotnost na digitalnem sejmu nam je omogočila dostop
do novih informacij o tujih trgih, poslovnih priložnosti in neposrednega pogovora s potencialnimi poslovnimi partnerji.
EXPO VETAS DIGITAL ŠTEVILKAH
Virtualni – spletni dogodek
Datum: 3. 11. 2020 – 27. 11. 2020
Število razstavljavcev: 100
Število obiskovalcev: po oceni več kot 1.000
Datum naslednjega dogodka ni znan.
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Ksenija Štrancar, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Borut Žigon; Monika
Žvikart, SIJ Metal Ravne; Polona
Marzel Ahac, SIJ Ravne Systems

Tudi z iskricami do
zmage četrtletja
Poletno četrtletje z jesenskim pridihom
v tekmovanju za najvarnejši obrat
prinaša nove zmagovalce in hkrati
utrjuje primat nekaterih starih. Lahko
bi rekli: na zahodu (skoraj) nič novega,
na vzhodu pa vedno nekaj novega.
Podelitev plakete sodelavcem Vroče valjarne, zmagovalnega obrata družbe SIJ
Acroni, smo v obdobju koronavirusa izvedli s čim manj stiki med zaposlenimi.
Roku Grebenšku, vodji obrata Vroča valjarna (levo), je plaketo, ki pripada vsem
sodelavcem, izročil dr. Adis Medić, vodja službe VZD. (Foto: Borut Žigon)

Na Gorenjskem novi stari zmagovalci …
Gorenjski družbi Skupine SIJ – SIJ Acroni in SIJ Elektrode Jesenice
– imata nove stare zmagovalce: v SIJ Acroniju se je v tretjem
četrtletju z zmago ponovno okronal obrat Vroča valjarna, v SIJ
Elektrodah Jesenice pa obrat Elektrode.
SIJ Acronijevi obrati Vroča valjarna, Hladna valjarna in
Vzdrževanje so bili sicer v točkah popolnoma izenačeni, dosegli
so jih 260. In kaj je Vročo valjarno postavilo na vrh? To, da imajo
med vsemi tremi obrati najdaljše obdobje brez nezgode. Zadnjo
nezgodo so namreč zabeležili marca, medtem ko se je v drugoin tretjeuvrščenem obratu zgodila aprila oziroma maja. Na
splošno je v SIJ Acronijevih obratih, ki sodelujejo v tekmovanju
za najvarnejši obrat, manj nezgod kot v preteklem letu. Torej
uspešno sledijo zastavljenemu cilju – 0 nezgod, kar jim je letos
na mesečni ravni že nekajkrat uspelo. Bravo!

… z eno izjemo
V SIJ SUZ pa imajo novega četrtletnega zmagovalca – to je obrat
Jeklovlek. Oba obrata iz družbe sta bila to četrtletje izjemno izenačena … in tudi brez nezgod. Čestitamo! Prvo mesto so obratu
Jeklovlek prinesle prav oddane iskrice. Iskrice štejejo, kajne?

Korošci na visokih obratih
Obrati koroških družb tekmujejo na visokih obratih. Vsako četrt
letje da novega zmagovalca.
V SIJ Metalu Ravne je prvo mesto v tretjem četrtletju
dosegel obrat Jeklarna. Od julija do septembra so zabeležili dve

nezgodi – za primerjavo: v istem obdobju v preteklem letu so
imeli v obratu pet nezgod. Čestitamo za napredek!
Zmagovalni obrat v družbi SIJ Ravne Systems so tokrat Valji.
Tako ima vsak obrat po eno četrtletno zmago. Vsi trije obrati oziroma programi, ki sodelujejo v tekmovanju za najvarnejši obrat,
so bili v tem četrtletju zelo izenačeni, vsi so dosegli 250 točk. In
kaj je botrovalo zmagi Valjev? Daljše obdobje brez nezgod in
manjše število nezgod v letu 2020.

Koronaizzivi
Varnost in zdravje zaposlenih pri delu sta izjemno pomemben vidik proizvodnje v vseh obdobjih, še posebno pa v obdobju
izrednih razmer, ki jih je prinesel koronavirus. Vodje zmagovalnih obratov smo povprašali, s katerimi izzivi se v času poostrenih ukrepov zaradi koronavirusa v obratih srečujejo pri varnosti
in zdravju pri delu.
Pravijo, da so zaposleni pozitivno sprejeli vse potrebne ukrepe, saj se zavedajo, da je dosledno izvajanje ukrepov nujno, ker s
tem varujejo svoje zdravje, zdravje sodelavcev in svojih najbližjih.
Je pa res izziv neprestano vzdrževati visoko raven spoštovanja
vseh ukrepov. »Največji izziv je nošenje mask ob sočasni uporabi
očal, saj se stekla ob hladu močno orosijo,« nam pove Rok Grebenšek, vodja obrata Vroča valjarna v SIJ Acroniju.
Podobno izkušnjo nam opiše tudi vodja obrata Jeklovlek v
SIJ SUZ Danijel Malkoč: »Nošenje zaščitne maske v kombinaciji z
zaščitnimi očali pogosto povzroči rosenje očal. Zaradi zmanjšane vidljivosti pa je to lahko precej nevarno.«

ČESTITKE NAJBOLJŠIM V TRETJEM ČETRTLETJU:
SIJ ACRONI – Vroča valjarna
SIJ SUZ – Jeklovlek
SIJ ELEKTRODE JESENICE – Elektrode

SIJ METAL RAVNE – Jeklarna
SIJ RAVNE SYSTEMS – Valji
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Priznanje za četrtletne zmagovalce za najvarnejši obrat v SIJ Elektrodah
Jesenice je prevzel delovodja Robert Mur kot predstavnik zmagovalnega
obrata Elektrode (prvi z desne). Na fotografiji so še (proti levi): Sanela
Božič Kejžar, Almin Halimović in Simona Weiss. (Foto: Borut Žigon)

Obratu Jeklovlek so zmago v tretjem četrtletju prinesle oddane iskrice.
Na fotografiji vodja obrata Danijel Malkoč in Miša Hrast, specialistka v kadrovski službi.
(Foto: Borut Žigon)

Zmagovalni obrat iz SIJ Metala Ravne – Jeklarski program je v tretjem četrtletju
zabeležil le dve nezgodi, lani v primerljivem obdobju pa pet. Čestitke za napredek!
Na fotografiji (z leve): dr. Christian Brüggmann, izvršni direktor za proizvodnjo
jekla, in dr. Blaž Šuler, direktor Jeklarskega programa.

Programu Valji je zmago četrtletja prineslo daljše obdobje brez nezgod oziroma
manjše število nezgod v letu 2020 v primerjavi z drugima dvema obratoma. Na
fotografiji (z leve): Rok Lesjak, direktor programa Valji, in Viljem Pečnik, direktor
SIJ Ravne Systems, ter Janez Ferlež, izmenovodja na programu Valji.

Direktorja Jeklarskega programa dr. Blaža Šulerja iz SIJ Metala Ravne skrbijo negativne posledice zaostrenih ukrepov. Pri tem
omeni omejeno uporabo počivalnic in omejitev maksimalnega
števila delavcev v delovni kabini. »Počitek zaposlenih med delom v tako težkem obratu, kot je jeklarna, je nujen. Če samo za
sekundo prevladata slaba koncentracija in utrujenost, se lahko
zgodi delovna nezgoda,« nam pove.

koronavirusa, dodatno vplivajo na delo sodelavcev v operativnih
kabinah, pa tudi v času njihovega zadrževanja v počivalnicah,
ne nazadnje tudi v jedilnicah. »Na vsaki izmeni in na rednih
jutranjih sestankih poudarjamo, kako pomembni so uporaba
zaščitne maske, zagotavljanje varnostne razdalje, minimalno
število ljudi v operativnih kabinah, razkuževanje delovnih površin po končanem delu ipd. Omejili smo druženje sodelavcev in
prepovedali gibanje zunaj 'čistih con', razen če je to pomembno
za proizvodni proces. Sestanke izvajamo na daljavo, kar pomeni,
da smo minimizirali tesne kontakte. V pisarnah smo sodelavce
razporedili tako, da je v posameznem prostoru samo po eden.
Zaposlene nenehno ozaveščamo, kako pomembno je ob pojavu
znakov respiratorne bolezni ostati doma in s tem preprečiti
morebitno širjenje okužbe s koronavirusom. Trenutni ukrepi
so se pokazali za pozitivne, in upamo, da s skupnimi močmi in
odgovornim ravnanjem do sebe in sodelavcev prebrodimo te
težke čase.«

Za svoje zdravje je odgovoren vsak sam
Direktor programa Valji v družbi SIJ Ravne Systems Rok Lesjak meni,
da je v teh negotovih časih za organizacijo proizvodnje ključno, da s
skupnimi močmi in ukrepi preprečujemo širši vdor virusa v proizvodnjo in režijo ter s tem vplivamo na visok delež zdravih sodelavcev.
Ob tem poudari, da so ukrepi za preprečitev vnosa virusa dobri
in učinkoviti le toliko, kolikor jih vsak posameznik izvaja: »Za svoje
zdravje je odgovoren vsak sam. Epidemija pa ni razlog za popuščanje na drugih področjih varnosti, zato je pomembno, da vseskozi
z resnim in strokovnim pristopom pri opravljanju svojih delovnih
nalog preprečujemo poškodbe na delovnem mestu.«

Dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov
V družbi SIJ Metal Ravne, kjer ima glede na naravo dela Jeklarski
program najzahtevnejše delovne razmere, kot so visoke temperature, hrup, veliko prahu in visoka magnetna sevanja, se s
ciljem zagotavljati čim varnejše delo s temi dejavniki nenehno
ukvarjajo. Prek aplikacije Minuta za varnost pa še dodatno
ozaveščajo zaposlene, kako pomembna je uporaba osebne
varovalne opreme za njihovo zdravje in varno delo.
Direktor Jeklarskega programa dr. Blaž Šuler je povedal, da
preventivni ukrepi, ki so jih še posebno zaostrili med epidemijo

Zaščitna maska tudi kot zaščita pred prahom
Ukrepi za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom pripomorejo k doslednejši uporabi zaščitnih mask, ki so v jeklarni
zaradi narave dela zelo pomembne, opaža direktor Jeklarskega
programa dr. Blaž Šuler. Velike količine prahu, ki je v proizvodnji
jekla nekaj povsem običajnega, zagotovo niso balzam za dihala,
in posledično je to slabo za zdravje zaposlenih. Zaščitne maske
tako preprečujejo tudi čezmerno vdihavanje onesnaženega
zraka in prahu.
Pred nami je še zadnje četrtletje v tem letu in potem nas
čaka razglasitev najboljših v letu 2020. Gremo novim izzivom in
zmagam naproti!
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à CENIMO PRETEKLOST
Luka Novak, Operativno
vzdrževanje, Jeklarna
Foto: Borut Žigon, arhiv
Gornjesavskega muzeja
Jesenice, arhiv SIJ Acronija

Peč, ki je spremenila 'kurz'
jeseniškemu jeklarstvu
Elektroobločna peč (BBC), ki danes stoji ob upravni stavbi družbe SIJ Acroni in obiskovalce
spominja na bogato jeklarsko tradicijo, letos praznuje častitljivih 80 let. Prva tovrstna peč
v železarni Jesenice, kot tudi mnogo širše, v celotnem vzhodno centralnem delu Evrope,
je začrtala pomembne tehnološke spremembe, ki so na Jesenicah dolgoročno vodile do
opustitve plavžnega železarstva in jeklarstva v Siemens-Martinovih pečeh ter privedle do
modernega jeklarstva, kot ga poznamo danes.
Luka Novak, strastni raziskovalec jeklarske dediščine, se je dokopal do mnogih zanimivih zgodb, povezanih s pečjo.
Ena pripoveduje, kako so nekoč za izdelavo jekla, legiranega z volframom, v peč naložili kar za cel vagon nitk iz žarnic.

Prvi je na vodstvo Kranjske industrijske družbe (KID) pobudo za
nakup nove peči za izdelavo visokokakovostnega in specialnega jekla naslovil Ciril Rekar, obratovodja Jeklarne, in sicer
že v začetku leta 1934. V dopisu je že predlagal tehnologijo
talilnega agregata z električnim oblokom (tehnologija je bila
sicer razvita v 19. stoletju – leta 1810 prvo taljenje kovine z
električnim oblokom, prva elektroobločna peč (EOP) pa je bila
zagnana in patentirana leta 1889 na Škotskem).
V arhivu Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki hrani dokumentacijo KID, najdemo tudi prvo ponudbo, datirano s 1.
februarjem 1934, za elektroobločno peč zmogljivosti 600 kg,
ki jo je ponujalo podjetje Siemens-Schuckert-Werke. Nadaljnji
potek pogovorov s potencialnimi dobavitelji (teh takrat na
svetu ni bilo 'za prste ene roke mizarja') ni znan; vodstvo tovarne se je leta 1939 naposled odločilo za sodelovanje s priznano

švicarsko družbo BBC (Brown Boveri & Cie) in z njo podpisalo
pogodbo za dobavo 7,5-tonske elektroobločne peči.
Za nakup nove peči se je vodstvo železarne, poleg očitnih
razlogov stremljenja k tehnološkemu razvoju in zmožnosti
izdelave specialnih jekel, bilo primorano odločiti tudi zaradi
velikega obsega naročil Kraljevine Jugoslavije oziroma tako
imenovanega Štaba za utrjevanje, ki je vodil gradnjo velikopoteznega obrambnega projekta Rupnikova linija (kompleks
vojaških utrdb vzdolž italijanske meje s Kraljevino Jugoslavijo).
KID je bila prva leta gradnje linije edina dobaviteljica oklepne
pločevine in elementov, izdelovali pa so tudi armaturo, strelne
line ter drugo pomožno jekleno opremo za utrjene položaje in
obrambne naprave. Kakor koli, peč je začela obratovati 3. julija
1940, kar je bilo oznanjeno tudi v Tovarniškem vestniku KID
(letnik 4, številka 15). Prvo leto so v njej izdelali 2.416 ton jekla.
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Elektroobločna peč nekoč:
izlivanje taline preko izlivnega
žleba v livno ponovco

Zahteve nove tehnologije …
Z uvedbo nove talilne tehnologije so se pojavili tudi nekateri
izzivi in spremembe. S to pečjo so začenjali spoznavati, da
bo proizvodnja jekla vezana na električno energijo ter da bo
obstoj podjetja v prihodnosti odvisen od kakovosti jekla in
jeklenih izdelkov in ne od količinske proizvodnje. Jeseniška
BBC-peč je dnevno porabila od 25.000 do 30.000 kWh. Takrat
vodne centrale KID (v času zagona nove peči jih je bilo pet: HE
Vintgar – zgrajena leta 1903; HE Gorje – 1906; HE Javorniški
Rovt – 1908; HE Sava – 1930 ter HE Zasip – 1931) niso kontinuirano zmogle tega bremena, zato so si morali pomagati tudi z
dodatnimi parnimi turbinami; z vsem tem postrojenjem so letno generirali nekaj več kot 30 MWh elektrike. BBC pa jo je na
leto porabila približno 10 MWh, kar je bila kar tretjina porabe
celotne železarne! To dejstvo glede na težavnost samooskrbe
z elektriko v predvojnih in medvojnih letih nam oriše resnost

situacije, ki se je omilila šele po vojni, ko se je železarna priključila na državno omrežje.
Poleg elektrike se je pojavila tudi potreba po kakovostnem
vložku. V SM-pečeh je bilo sicer mogoče izdelati kakovostno jeklo (denimo v KID razvito nizko legirano molibdenovo
konstrukcijsko jeklo KID 52 a), a je bilo to pogojeno z visoko
kakovostjo vložka in goriva (na začetku zapisa omenjena uporaba 'domačega' rjavega premoga, ki z veliko vsebnostjo vode,
pepela in žvepla že v osnovi ni omogočala izdelave visokih
kvalitet). Tako je že problem goriva eden od razlogov, da so za
namen izdelave jekla visokih kvalitet prešli na novo tehnologijo talilnega agregata.

Težaško delo, a znali so stopiti skupaj
Relativna 'majhnost' takrat nove BBC-peči ni nerazumljiva, saj
so bile v tistem času količine naročil za današnje pojme bolj
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Elektroobločna peč danes, v neposredni bližini upravne stavbe družbe SIJ Acroni

ELEKTROOBLOČNA PEČ (BBC) V ŠTEVILKAH
• Proizvajalec: Brown Boveri & Cie; Švica
• Nominalna zmogljivost peči: 7,5 tone
• Letna poraba: približno 10 MWh
• Prva šarža: 1940
• Zadnja šarža: 1989
• Število delavcev: 5
butične. Peč z uradno zmogljivostjo 7,5 tone je bila sicer v
realnosti 9- ali celo 10-tonska. Skozi svojo proizvodno dobo so
jo uporabljali večinoma za potrebe Jeklolivarne (ulitki do bruto
teže 8 ton), v njej so izdelovali večino specialnega vojaškega
programa (oklepna, tankovska, podmorniška pločevina), veliko
pa so jo uporabljali tudi za razvojne šarže in projekte (usvajali
tehnologijo specialnih jekel za transformatorsko in elektro pločevino, nerjavno pločevino, specialna orodna in konstrukcijska
jekla, magnetna jekla, neprebojna jekla, vpihavanje ogljika,
dušika itd.). Ko so novo kvaliteto usvojili v peči BBC, so izdelavo
običajno preselili v večji peči ASEO in LECTROMELT. Poleg že
navedenih kvalitet omenimo tudi posebno jeklo za šivanke,
silicijevo jekleno zrcalovino za kislinske anode hladne valjarne,
titanova jekla, 40-odstotna FeNiCr jekla; zanimiv primer je tudi
izdelava jekla, legiranega z volframom, za katerega so v peč zalagali kar nitke žarnic, ki so jih v železarno dobavili v razsutem
stanju v železniškem vagonu.
Delovne razmere delavcev pri BBC-peči so bile sicer težke,
posluževanje je bilo v veliki meri ročno in nevarno, tako da
je bilo veliko nezgod, tudi težkih in smrtnih. Zaradi zahtevnih
delovnih razmer pa je bilo moštvo izjemno povezano. Možje
so se družili tudi v prostem času in tvorili močan kolektiv.
Med drugo svetovno vojno so sicer delali po eno do dve
šarži na dan, v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega
stoletja pa tudi po tri ali štiri šarže dnevno. Zadnjih nekaj let
obratovanja so izdelovali le po eno šaržo na dan.

Druge elektroobločne peči in njih usoda
Velja omeniti tudi druge elektroobločne peči KID in Železarne
Jesenice. Poleg prvozagnane peči BBC so v Železarni Jesenice
leta 1949 v obratovanje spravili 1,2-tonsko elektroobločno peč
TAGLIAFERRI, ki je večinoma talila jeklo za potrebe Jeklolivarne, v letu 1963 pa je bila premeščena v elektrodni oddelek za
proizvodnjo železnega varilnega praška. Leta 1965 je v Jeklarni
zabobnela nova 60-tonska peč EOP ASEA, leta 1968 pa še
70-tonska LECTROMELT. Ti dve peči sta bili nato do dokončanja nove Jeklarne 2 in v njej postavljene 90-tonske peči DEMAG vlečna konja elektro jeklarstva Železarne Jesenice. Prva
šarža je bila v novi Jeklarni na Koroški Beli odlita 13. marca leta
1987; nato je postopoma prevzela vajeti jeseniškega jeklarstva,
in tako so se druga za drugo ustavile peči Jeklarne 1. Dne 29.
januarja 1988 je ugasnila zadnja od SM-peči, naslednje leto ji
je sledila BBC, leta 1990 LECTROMELT in nazadnje še leta 1991
ASEA.
Elektroobločni peči ASEA in LECTROMELT se nista ohranili,
izginili sta v žrelu peči DEMAG v Jeklarni 2, peč BBC pa je bila
na prelomu v novo tisočletje obnovljena in kot signifikanten
tehniški spomenik jeseniškega jeklarstva novembra leta 2000
postavljena pred upravo družbe SIJ Acroni na ogled starim,
sedanjim in prihodnjim generacijam obiskovalcev ter jeseniških jeklarjev.
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à CENIMO PRETEKLOST

Irena Kolenc Janović,
specialistka za korporativno
komuniciranje, SIJ Acroni
Intervjuvanec: Marko Resman,
nekdanji izmenski vodja v
Jeklarni

»To so bila moja
najlepša leta jeklarstva!«
Ob 80-letnici elektroobločne peči smo se
pogovarjali z enim danes redkih nekdanjih
zaposlenih, ki se še spominjajo dela s pečjo.
Bilo je fizično naporno, tudi manj varno, kot
je danes, a sodelavci so znali stopiti skupaj.
Marko Resman, nekdanji izmenski vodja v
Jeklarni, pravi, da je ponosen, ker je lahko
soustvarjal častitljivo jeklarsko tradicijo.

Luka Novak (levo) in Marko Resman sta
vsak na svoj način občudovalca 80-letne
jeklarske legende, ki je zaznamovala
moderno dobo jeklarstva v SIJ Acroniju.

Danes ste eden redkih, ki se še spominjajo, kako je potekalo
delo pri elektroobločni peči (BBC – kratice švicarskega dobavitelja Brown Boveri & Cie), ki letos praznuje 80. obletnico
zagona. Nam opišete, kako se je delalo pri peči?
»K BBC-peči sem prišel še 'zelenec', star 22 let, in sicer kot
delovodja. To je bila najboljša šola jeklarstva v moji karieri. V
Jeklarni sem bil od prvega do zadnjega dne delovnega staža,
moj mentor je bil Franc Legat, ki je veljal za legendo.
BBC-peč je bila težka skoraj deset ton, izdelali smo po eno
šaržo na dan. Približno polovico proizvodnje je obsegalo odlivanje odlitkov za Jeklolivarno. Preostalo smo odlivali klasično
v kokile, in sicer vse do zelo zahtevnih nerjavnih kakovosti:
material za injekcijske igle, različne poskusne kakovosti jekel
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v sodelovanju z raziskovalnim oddelkom, tudi manjša naročila. Vse kakovosti smo izdelovali po klasičnem dvožlindrnem
postopku in 'na roke'.
Proces izdelave jekla je trajal od pet do šest ur, trajanje pa je
bilo odvisno od kakovosti jekla. Naš delavnik v takratni Železarni
Jesenice je bil edinstven; na delo smo prihajali med 3. in 4. uro
zjutraj, da smo lahko 'kurili poceni štrom'. Po odliti šarži smo peč
založili – pripravili za zagon in za tisti dan zaključili delo.
Mnogim je 'šlo v nos', ko so nas videli odhajati z dela okoli
9. ure. Dogovor je bil, da smo si pisali na teden tri nočne in dva
jutranja 'šihta'. Velikokrat so bile noči zelo kratke.«
Verjetno je bilo delo fizično zelo naporno in tudi veliko
manj varno, kot je danes. Koliko zaposlenih je znalo delati s
pečjo? Ste si med seboj pomagali?
»Pri BBC-peči je delalo pet delavcev: delovodja, topilec,
pomočnik topilca, ponovčar, livarski zidar in žerjavovodja. V
glavnem pa smo vsi znali opraviti vsa dela. Pri BBC-peči ni bilo
novincev; sam sem bil za polovico mlajši od vseh drugih. Bili
pa smo ekipa, da se reče – tako na 'šihtu' kot po njem. Skupaj
smo hodili na smučanje, pa po 'fabrških' tekmah, pa v Planico,
pomagali smo si, če je kdo potreboval pomoč doma. To so bila
moja najlepša leta jeklarstva!

Delo jeklarjev v tistem času je bilo težko in nevarno, vendar
imam občutek, da smo jeklarji neke posebne vrste ljudje. Če
so bili na delu problemi, smo znali stopiti skupaj in jih rešiti, če
pa je bila na sporedu zabava, pa smo bili prav tako vedno med
prvimi. Nikoli mi ni bilo žal, da sem bil jeklar!«
Nam zaupate še kakšen utrinek iz vsakdana nekdanjega
jeklarja? Se morda še spominjate takratnih jeklarskih malic?
»Kot že rečeno, smo vstajali zelo zgodaj zjutraj, še sredi noči.
Zaradi narave dela smo si malico velikokrat pripravili kar sami.
V posodah, te so nam odlili v livarni, smo kuhali specialitete, da
je po njih dišalo po vsej Jeklarni. Tudi kateri od šefov se nam
je znal pridružiti pri pojedini. Debate pa so bile velikokrat tako
konstruktivne, da smo dostikrat pozabili, da je našega 'šihta' že
zdavnaj konec.«
Osemdeset let je dolga doba, tehnološki napredek je prinesel ogromno sprememb. Ste ponosni, da ste soustvarjali
častitljivo jeklarsko tradicijo?
»Ko sem se zaposlil daljnega leta 1979, je bilo še vse 'na roke'. Pa je
prišel kontiliv – bil sem zraven. Pa je prišel VOD – bil sem zraven.
Pa je prišla nova Jeklarna – bil sem zraven. Pa je prišel konvertor –
bil sem zraven. Ja, ponosen sem, da sem bil del tega.«
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à CENIMO PRETEKLOST
Monika Žvikart, specialistka za
korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: Andrej Knez, SANS

Od koroškega fužinarja
do ravenskega jeklarja
Pod tem simboličnim
naslovom jubilejna
publikacija, ki je izšla v
čast 400-letnici jeklarstva
v Mežiški dolini, v branje
prinaša besedila štirinajstih
avtorjev, ki so vsak s svojega
zornega kota pogledali
na jeklarstvo in tematike,
povezane z njim.

Jubilejna publikacija nam poleg
zgodovinskega vidika ponuja tudi
vpogled, kako (je) jeklarska tradicija
vpliva(la) na razvoj mesta, kulture,
športa in življenja nasploh.

Izhodiščna ideja jubilejne publikacije, katere izdajateljici sta
Občina Ravne na Koroškem in Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, je bila poustvariti
posebno številko Koroškega fužinarja, glasila, ki so ga zaposleni v ravenski železarni pa tudi lokalna javnost radi brali vse do
leta 2007, ko je nehalo izhajati. »Medtem ko se pri obliki revije
nismo odločili za retro videz katere od oblikovnih rešitev Koroškega fužinarja, ker bi bila ta tuja sodobnim bralcem, pa smo
pri njeni vsebinski zasnovi izhajali iz njegovega koncepta: Kaj
bi ta časopis, če bi še izhajal, prinesel v branje?« je v uvodniku

zapisala glavna urednica Andreja Čibron Kodrin. »Nekatere
vsebine so seveda že znane, druge so zapisane v drugačnih
kontekstih, tretje nadgrajene, nekaj je tudi novih.« Med njimi
so tudi predstavitev koroških družb Skupine SIJ in njihove
povezanosti z lokalnim okoljem ter jeklarske zgodbe družin Iz
roda rod, ki jih je zapisal Jan Golja.
Vabimo vas, da jubilejno publikacijo vzamete v roke (ali
pa jo preberete na spletu) in vstopite v bogastvo tradicije
jeklarstva, katerega nove zgodbe danes ustvarjamo sodelavci
Skupine SIJ.

V Skupini SIJ smo se odločili določeno število izvodov jubilejne publikacije podariti svojim zaposlenim.
Vsi, ki bi jo želeli imeti, jo lahko dobite pri specialistkah za korporativno komuniciranje, v SIJ Metalu
Ravne pri Moniki Žvikart in v SIJ Ravne Systems pri Poloni Marzel Ahac, v SIJ ZIP centru pa pri poslovni
sekretarki Patriciji Obretan. Publikacija bo na voljo tudi v elektronski verziji na intranetu Moj SIJ.
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à CENIMO PRETEKLOST
Monika Žvikart, specialistka za
korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: arhiv SIJ Metala Ravne in
SIJ Ravne Systems

Fabriški plot gre v muzej

Del betonske ograje pri cerkvi sv. Antona
bo ohranjen kot industrijska dediščina.

Betonski plot je zamenjala nova panelna ograja.

Zaposleni v družbi SIJ Ravne Systems lahko kolesa parkirajo v sklopu nove vratarnice.

V jubilejnem letu 400-letnice
jeklarstva v Mežiški dolini novo
podobo dobiva tudi trikilometrski
fabriški plot, ki že vse od leta 1954
ločuje t. i. zaokroženo gospodarsko
območje nekdanje Železarne Ravne
(ZGO) od mesta Ravne na Koroškem.
Na pobudo Koroškega pokrajinskega
muzeja bo del betonske ograje
ohranjen kot industrijska dediščina.

Zavedamo se, da je betonski fabriški plot
pomembo zaznamoval določeno obdobje
in je del identitete kraja, krajanov in
delavcev, zato smo se na pobudo Koroškega
pokrajinskega muzeja (KPM) in Občine Ravne
na Koroškem odločili ohraniti del stebričaste
betonske ograje, ki zaokrožuje območje
nekdanjega pokopališča pri cerkvi sv.
Antona, in sicer kot del industrijske dediščine
ter ga kot takšnega predati v upravljanje
KPM, Muzeju Ravne na Koroškem.

V projektu postavitve in obnove ograje je bil najprej ograjen zgornji del ZGO, na katerem je družba SIJ Ravne Systems. Na dovozni
cesti k družbi je bila urejena vratarnica s kolesarnico, vstopna oziroma izstopna točka z zapornico, kjer je prisoten tudi varnostnik.
Predvidoma do konca leta bodo dela potekala na spodnjem
delu ZGO, kjer ima proizvodne objekte družba SIJ Metal Ravne. Tu
bo panelna ograja zamenjala staro betonsko stebričasto ograjo. Na vstopnih točkah so bili pri obeh vratarjih nameščeni tudi
omejevalniki dostopa, portalna vrtljiva vrata in trirogelnik, kjer se
zaposleni pri vstopu na ZGO tudi registrirajo.
Z naložbo v novo panelno ograjo urejamo razmejitev območja
družb Skupine SIJ na ZGO in izboljšujemo varnost, saj je dosedanja dotrajana, mestoma neprimerna in manjkajoča ograja ni
zagotavljala v dovoljšni meri.
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à NAŠI SODELAVCI

Podatke je zbrala
Danica Vajksler,
referentka za
sisteme vodenja in
standardizacijo,
SIJ Metal Ravne

KADROVSKA GIBANJA V AVGUSTU,
SEPTEMBRU IN OKTOBRU
SIJ ACRONI

Avgusta se je upokojila IDA MATELJIČ iz oddelka Računovodstvo. Oktobra pa sta se upokojila ŠEMSUDIN
AHMETAŠEVIĆ z Vzdrževanja in SUZANA JAN iz Logistike in distribucije. V pokoju jim želimo vse najlepše.
Avgusta je podjetje zapustilo 11 delavcev, septembra
13, oktobra pa 10.
Oktobra so naši novi sodelavci postali SEAD DŽANANOVIĆ, HARIS RAKOVIĆ, MEHMED DELIĆ in ROBERT
PETROVIĆ v obratu Jeklarna, AJDIN ĆEHAJIĆ, NEĐAD
DELIĆ, SANI SOLAKOVIĆ, DONEV MANASKO in ŠTEFAN
ČRNKO v obratu Predelava debele pločevine, MATEJ
MURŠEC na Vzdrževanju, FIKRET MUJAGIĆ in DUŠAN
JOVIČIĆ v Interni logistiki, BARBARA KOŠNJEK v Nabavi,
DEJAN ONIČ v Logistiki in distribuciji ter ARMIN BRDAR v oddelku Kakovost in razvoj.
Tanja Avguštin Čufer, vodja Kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE

Avgusta in septembra so postali naši novi sodelavci
TAŠ KELEMINA, DENIS VEGMAHER, MATEJ NEUREITER,
VEN POBERŽNIK, ANŽE TARADI, ALEN ARNAUTOVIČ
in XHELBRIM HOXHAJ v Jeklarskem programu, HARIS PILIĆ, MARJAN KAŠTIVNIK, JURIJ URANC, URŠKA
BREZNIK in MILENKO GAŠIĆ v Valjarskem programu,
DEJAN KOTNIK, MATEJ LOPATNI, GAŠPER IZAK, DUŠAN MIKLAVC, ROBERT ŠVAB, DEJAN BOŠKOVIĆ in
TILEN MATIĆ v Kovaškem programu, TILEN KEBER v
Vzdrževanju, MARTINA DITINGER v Razvoju in kontroli, CHRISTIAN BRÜGGMANN v Proizvodnji ter JERNEJ
MOČNIK v Financah in ekonomiki. Podjetje je zapustilo 22 sodelavcev.
Upokojili so se MILAN FUŽIR in ANDREJ MLAČNIK iz Kovaškega programa, IVANKA PEČNIK iz Planiranja in ALENKA KOTNIK iz Kadrov. V pokoju jim želimo vse najlepše.
Oktobra so postali naši novi sodelavci PETER ŠAVC,

ERVIN KLEMENC, ALJAŽ RANC in ALEŠ STAKNE v Jeklarskem programu, JERNEJ PERUŠ, ŽAN PLOHL in MAJ
GOLOB KUTNIK v Valjarskem programu, MARJAN
KOTNIK v Kovaškem programu, MATEJ POROČNIK v
Razvoju in kontroli, TILEN DOBRINA v Transportu, špediciji in skladiščnem poslovanju in LENKA GORIČAN v
Računovodstvu. Podjetje je zapustilo pet sodelavcev.
Upokojila sta se JANEZ BORKO iz Valjarskega programa in ZDRAVKO TRETJAK iz Kovaškega programa. V
pokoju jima želimo vse najlepše.

Avgusta je delovno razmerje prenehalo dvema sodelavcema, septembra šestim, oktobra pa petim.

Zaključek šolanja
SVAN KREVH iz Valjarskega programa je zaključil šolanje za metalurškega tehnika, MIHA KADIŠ iz Interne
logistike pa je postal diplomirani inženir logistike.

Naši novi sodelavci so avgusta, septembra in oktobra postali IGOR ŠMID, GREGOR OLAJ, MAHMOUD
MAEZ in VALENTIN JANŠA v oddelku Jeklovlek, ESAD
NIŠIĆ, SENAD MEHANIĆ in SAKIB ŠAHBAZ v oddelku
Storitve in MOJCA SLIVNIK v oddelku Službe.

Irena Praznik, referentka v Kadrovski službi, SIJ Metal Ravne

SIJ ELEKTRODE JESENICE

Septembra sta naša nova sodelavca postala IGOR ILIĆ
in JANEZ KRNIČAR, oktobra pa TOMISLAV ANTIĆ, vsi
trije kot operaterji v proizvodnji varilne žice.
Avgusta in septembra so štirje sodelavci zapustili
podjetje.
Ana Zavelcina, specialistka v Kadrovski
službi, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS

Avgusta sta naša nova sodelavca postala JANEZ
MATAVŠ v Vzdrževanju in strojegradnji (prodaja) in
BLAŽKA ZEMLJIČ v Nožih (priprava dela). Septembra
sta se nam pridružila nova sodelavca JERNEJ MRVIČ v
Vzdrževanju in strojegradnji (priprava dela) in TILEN
KOZLAR v Nožih (proizvodnja). Oktobra pa so naši novi
sodelavci postali IRENA DRAVINSKI v FRK (kontroling),
BARBARA ŠISERNIK BALABAN v Nabavi, JASNA TOŠIĆ v
Kadrih, ALEN PUŠNIK v Nožih (prodaja), NEJC PODER-

ŽAN v Valjih (priprava dela), MATJAŽ KUKENBERGER
v Internem vzdrževanju, FILIP MEH v Vzdrževanju in
strojegradnji (servis) in NIKO SENICA v Laboratorijih.

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

SIJ SUZ

Za dolgoletno delo v našem kolektivu se iskreno zahvaljujemo sodelavcu MILORADU VUKMANOVIĆU in
mu želimo vse najlepše ob upokojitvi.
Družbo so zapustili štirje zaposleni.
Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER

Avgusta je nova sodelavka postala ANA OREŠNIK v
OE Finance in računovodstvo, delovno razmerje pa je
prenehalo eni delavki.
Septembra so novi sodelavci postali RUDOLF DRAŽNIK v OE Urejanje okolja, NASTJA ŽUNKO in MILJANA
LUKIĆ v OE CRIK.
Septembra je delovno razmerje prenehalo dvema
delavcema.
Oktobra nismo sprejeli novih sodelavcev, delovno
razmerje pa je prenehalo eni delavki.
Patricija Obretan, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

JUBILANTI V AVGUSTU, SEPTEMBRU IN OKTOBRU
SIJ ACRONI

Jubilanti v avgustu
Jubilanta z 20-letnim delovnim stažem sta postala
ERNEST ZUPAN iz obrata Jeklarna in JANEZ STERLE iz
oddelka Vzdrževanje. Čestitamo.
Jubilant s 30-letnim delovnim stažem je postal BOŠTJAN ULČAR iz obrata Hladna valjarna. Čestitamo.
Za 40 let delovnega staža čestitamo SULEJMANU
DEDIĆU in DIJANI DEUMIĆ iz obrata Hladna valjarna,
SLAVKU SKUMAVCU iz Vzdrževanja in IDI MATELIČ iz
oddelka Računovodstvo.
Jubilanti v septembru
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali
LUKA OBLAK in DAVID ROŽIČ iz Hladne valjarne ter
SANEL MIDŽAN iz obrata Predelava debele pločevine.
Čestitamo.
Jubilant z 20-letnim delovnim stažem je postal ALAN
BABAČA iz oddelka Logistika in distribucija. Čestitamo.
Jubilant s 30-letnim delovnim stažem je postal ALEŠ
GUZELJ iz Planske službe. Čestitamo.
Za 40 let delovnega staža čestitamo DŽEVADU DIZDAREVIĆU iz Vroče valjarne, SUADU MULALIĆU iz Predelave debele pločevine in KARMEN KRNIČAR iz oddelka
Računovodstvo.
Jubilanti v oktobru
Jubilant z 10-letnim delovnim stažem je postal MIRZA
MULALIĆ iz Vzdrževanja.
Jubilanta z 20-letnim delovnim stažem sta postala
BOJAN TODOROVIĆ in IRENA KRŽIČ MERTELJ iz Nabave.
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem sta postala ALEŠ FAJFAR iz obrata Vroča valjarna in BOŠTJAN
ŽVAN iz oddelka Kakovost in razvoj.

Jubilanti s 40-letnim delovnim stažem so postali JURIJ RABIČ iz obrata Jeklarna ter ROMAN PETERNEL in
MILORAD MALIĆ iz obrata Hladna valjarna.
Vsem jubilantom čestitamo.
Tanja Avguštin Čufer, vodja Kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE

10 let: MIRAN PLOŠNIK, BRANKO ŠTRUC, MATIC BREG
iz Valjarskega programa, ROK PUŠPAN iz Kovaškega
programa, KRISTIJAN CELNER iz Valjarskega programa.
20 let: SREČKO HOVNIK PLEŠEJ iz Kovaškega programa, TOMAŽ LESJAK iz Vzdrževanja.
30 let: FRANJO KOLER, DIETMAR ARL iz Valjarskega
programa, FRANC GOSTENČNIK iz Razvoja in kontrole,
BORIS ŠTRIKER iz Razvoja in kontrole.
40 let: TATJANA LIPOVŠEK iz Planiranja in MIRKO GLAVICA iz Razvoja in kontrole, ALOJZ HORVAT iz Valjarskega programa.
Vsem jubilantom čestitamo!
Irena Praznik, referentka v Kadrovski službi, SIJ Metal Ravne

SIJ ELEKTRODE JESENICE

Dopolnjenih 10 let v podjetju je dosegel ZLATKO BOTONJIĆ iz obrata Inženiring in vzdrževanje.
Dopolnjenih 30 let skupne dobe pa imata SLOBODAN
FILIPOV iz oddelka NABAVA in ALEŠ DEBENJAK iz oddelka Tehnologije.
Ana Zavelcina, specialistka v Kadrovski
službi, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS

Avgusta je jubilant za 20 let delovne dobe postal SIMON GUZEJ iz Nožev (proizvodnja).
Jubilantka za 40 let delovne dobe pa je postala ANICA
FAŠUN iz Vzdrževanja in strojegradnje (proizvodnja).
Obema jubilantoma čestitamo.
Septembra so jubilanti za 40 let delovne dobe postali: MATKO KAJŽER iz Internega vzdrževanja, JOŽE
STRAŽIŠNIK iz Nožev (proizvodnja) in JANEZ IZAK iz
Valjev (proizvodnja). Vsem jubilantom iskrene čestitke.
Oktobra je jubilant za 20 let delovne dobe postal
PERO SIROVINA iz Nožev (proizvodnja). Jubilantka za
30 let delovne dobe pa je postala MARIJA SENICA iz
Vzdrževanja in strojegradnje (proizvodnja).
Obema jubilantoma čestitamo.
Dragica Pečovnik, specialistka za
kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

Jubilant z 20-letnim delovnim stažem je septembra
postal NENAD STEVANOVIĆ.
Iskrene čestitke!
Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER

Dopolnjenih 30 delovnih let je avgusta dosegel ERIH
GUNTHER.
Dopolnjenih 30 delovnih let je septembra dosegla
LILIJANA MUŽ, 10 delovnih let pa NEDELJKA TANACKOVIĆ.
Vsem iskreno čestitamo.
Patricija Obretan, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center
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Monika Žvikart, specialistka za
korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: osebni arhiv

Prehrana na
delovnem mestu
je lahko okusna in
zdrava hkrati
Andreja in Franci Čampa iz Prehranske klinike Nutriticon sta s svojimi bogatimi izkušnjami
s področja prehranjevanja kot zunanja strokovnjaka sodelovala v postopku izbire novega
ponudnika prehrane za Skupino SIJ in pri sestavi ustreznih jedilnikov. V prihodnje bosta
nadzorovala tudi kakovost prehrane. V tokratnem pogovoru z Andrejo Širca Čampa smo
se osredotočili na pomen prehranjevanja med delovnim časom in prizadevanja, da bo
hrana na delu ne samo okusna, pač pa hkrati tudi primerna za različna dela, dovolj pestra,
uravnotežena in ne nazadnje predvsem zdrava.

Andreja Čampa poudarja, da je obrok med delom
pomemben za vzdrževanje ustreznega psihofizičnega stanja.

Kakšna je vaša naloga v Skupini SIJ?
»Zagotavljanje uravnotežene prehrane delavcem, ki so
zaposleni pri različnih vrstah dela, od lažjega pisarniškega
do težkega fizičnega dela in dela v dodatno obremenjujočih
delovnih razmerah, je skupna zaveza Skupine SIJ in novega
izbranega ponudnika gostinskih storitev za pripravo obrokov
za zaposlene.
Najina naloga je biti vmesni člen, ki najprej ščiti zdravje in
interese delavcev, katerim delodajalec zagotavlja uravnoteženo prehrano na delovnem mestu, in na drugi strani izvaja
redno kontrolo nad ponudnikom gostinskih storitev. Tako
ta ne ostane le pri začetnih obljubah, temveč vsakodnevno
poskrbi za sveže pripravljene obroke ne glede na čas postrežbe, torej v dopoldanski, popoldanski ali nočni izmeni. Obroki
so zato vsakokrat pripravljeni iz svežih, lokalnih, slovenskih in
tudi biološko pridelanih živil, in sicer ves čas trajanja pogodbenega razmerja med delodajalcem in ponudnikom gostinske
storitve.«
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Kako ocenjujete trenutno
potreb delavcev glede na težavnost dela,
Tako za delavca kot
prehranjevanje sodelavcev Skupine SIJ?
ki ga opravljajo. Pozornost je treba nametudi za delodajalca je
»Tik pred začetkom letošnjega poletja
niti tudi kakovosti ponudbe ponudnikov
pomembno, da se odmor
smo prišli v vaše podjetje in si ogledali
delavskih malic.«
izkoristi za razbremenitev
trenutno situacijo priprave 'delavskih
in prehrano, posledično je Kakšni so trendi prehranjevanja na delu?
malic' in načina postrežbe. V 25 letih
dela na področju načrtovanja prehrane,
»Prehranski vzorci, ki se razvijejo v
kakovostnejše tudi delo.
ogledov in sodelovanja z velikim številom
posameznih življenjskih obdobjih, lahko
kuhinj, od bolnišničnih, vrtčevskih, šolskih,
pomembno vplivajo na zdravje populazaporniških, domskih in manjših gostinskih, v katerih kuhajo
cije. Energijsko prebogati obroki, obremenjeni z nasičenimi
slovenski šefi z Michelinovimi zvezdicami in brez njih, nikoli
maščobami, prečiščenimi ogljikovimi hidrati in sladkorji, lahko
nisem stopila v kuhinjo, ki ni izpolnjevala minimalnih pogojev
postanejo dejavnik tveganja za razvoj debelosti, hipertrigliza obratovanje. Kuhinja na Ravnah na Koroškem jih ni, na Jese- ceridemije, hiperholesterolemije in srčno-žilnih obolenj pri
nicah pa pogojno. Ko so mi zaposleni v koroški kuhinji povedali, delovno aktivnem prebivalstvu. Kar skupaj pomeni dodatno
da ta že nekaj mesecev dejansko ne obratuje (od začetka
breme za družbo (delodajalca) in zdravstveni sistem.«
epidemije covida-19) ter da hrano vozijo po vseh ovinkih iz
Velenja enkrat dnevno in jo tu dogrevajo, mi je bilo jasno, da
Poudarjamo pomen zdrave prehrane.
so potrebne spremembe in zunanji nadzor, da se nikoli več ne
Kaj je zdrava prehrana? Sama zelenjava
ponovi podobna situacija.
ali je to kaj drugega?
Ob vsakem ogledu kuhinje si postavim isto vprašanje: Ali bi
»Zdrava prehrana zagotovo ne pomeni samo zelenjave. Že
sama jedla v tej kuhinji? Moj dogovor najbrž že glede na prej
naše babice so vedele, da prazen žakelj ne stoji pokonci.
napisano poznate. Nikoli, pa četudi bi to pomenilo 12 ur straPraviloma pri pripravi zdravih obrokov uporabljamo vse vrste
danja. Celo pol kilograma napolitank bi bilo pojesti bolj zdravo
oziroma skupine živil. Vsa živila so zdrava, nezdrave so lahko
kot jesti postano hrano, ki so jo skuhali ponoči, da jo naslednji
samo nekatere kombinacije in jedi, ki so nepravilno sestavljedan strežejo.«
ne ali pripravljene.
Pri načrtovanju potrebujemo tudi nekaj usmeritev predKje lahko torej v prihodnosti
vsem za določena živila, ker njihova pogostost uporabe lahko
pričakujemo največ sprememb?
pomembno pozitivno vpliva na dolgoročno ohranjanje zdravja.
»Verjamem in potrudili se bomo, da bo sprememb na bolje
Ali pa pogostost njihove uporabe v neprimernih kombinacijah
veliko. Zagotovo pa niso vse uresničljive takoj. Najprej bomo
in/ali ob neustreznih načinih priprave ob rednem konzumivsem zaposlenim ne glede na izmeno zagotovili sveže pripravranju lahko ogroža zdravje posameznika (ocvrta živila, induljene obroke. Nočnim delavcem bomo poleg glavnega obroka
strijsko pripravljena živila, pogostost uživanja sveže/kuhane
ponudili tudi zajtrk, da lahko odidejo domov samo še na
zelenjave ali svežega sadja, belega kruha …).«
umivanje zob in zaslužen počitek. Raziskave namreč kažejo, da
je kakovost počitka bistveno večja, če delodajalec zagotavlja
Kako naj bodo torej sestavljeni zdravi obroki?
tudi zajtrk, kot če si delavec po nočnem delu doma pripravi še
»Uravnotežen jedilnik sestavljajo raznovrstne jedi, s katerimi
zajtrk in gre potem počivat. Problem je v porušenem bioritse zagotovijo potrebne količine hranilnih snovi in energije,
mu, vendar je to obsežna tema, morda za
ki jih odrasel posameznik potrebuje
naslednji intervju.
za obnavljanje telesa. V obroke redno
Pomembno je, da bodo obroke pripravvključujemo škrobna živila, bogata s
ljali iz svežih in ne iz zamrznjenih živil, da se
prehransko vlaknino – ajdovo, proseno,
Zdrava prehrana
za pripravo ne bo uporabljalo nepotrebnih
ješprenjevo
kašo; polnozrnati, rženi, ajzagotovo ne pomeni
industrijskih pripravkov in mašil (podmeti,
dovi, ovseni kruh; polnozrnate testenine
samo zelenjave. Že naše
bešameli, vegeta ...), temveč le osnovne
in neoluščeni riž, basmati riž, občasno
babice so vedele, da
začimbe, ter da bo hrana vsebovala nadzokrompir v kosih, oblicah ali pečen v
prazen žakelj ne stoji
rovano količino soli.«
pečici. Enkrat do dvakrat tedensko naj
pokonci. Praviloma
bodo na jedilniku kakovostne morske
Kakšen je osnovni namen zagotavljanja
ribe (sardela, sardon, skuša, losos, obpri pripravi zdravih
organizirane prehrane med delovnim
časno
tudi sladkovodna postrv). Redno
obrokov uporabljamo vse
časom?
v jedilnik vključujemo puste vrste mesa
skupine živil. Vsa živila
»Obrok med delom je pomemben za
– teletino, govedino, svinjino in perutnino.
so zdrava, nezdrave so
vzdrževanje ustreznega psihofizičnega
Dober vir beljakovin so mlečni izdelki,
lahko samo nekatere
stanja. Kosilo se od doma seli v obrate javne
kot so domača skuta, sir in jogurt. Ne
kombinacije in jedi, ki so
prehrane oziroma gostinske obrate, saj se
pozabimo na stročnice: grah, fižol, stročji
zunaj doma redno prehranjuje že kar 43
fižol,
lečo, čičeriko ... Zelenjavo uživajmo
nepravilno sestavljene ali
odstotkov delovno aktivnih prebivalcev
brez
omejitev,
čim bolj pogosto, redno
pripravljene.
Slovenije. Posebno pozornost je zato treba
in lahko v neomejeni količini. S sadjem
usmeriti v zdravo prehranjevanje in zagotaprevidno – dve porciji sadja (dva sadeža)
vljanje najugodnejših energijskih in hranilnih
na dan sta popolnoma dovolj.
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Enkrat do dvakrat tedensko v jedilnik vključimo doma pripravljeno sladico. Pri tako pripravljeni sladici lahko vplivamo na
količino dodanega sladkorja in maščob.
V jedilnikih omejimo vnos nasičenih in trans maščob.
Ocvrta živila in industrijsko pripravljene slaščice so glavni vir
kancerogenih trans maščob. Zato se izogibajmo ponujanju
francoskih rogljičkov, krofov, hamburgerjev in ocvrtih jedi, kot
so krompirček, ribje palčke in 'dunajci', in njim podobnih jedi.
Zdrav jedilnik vključuje tudi primerno velikost porcije.«
Ali lahko tudi prehrana povzroča stres?
»Obremenitve na delovnem mestu so najpogostejši vzrok doživljanja stresa pri odraslih prebivalcih Slovenije. Po raziskavi
Z zdravjem povezan vedenjski slog iz leta 2008 jih slabih 63
občutkov občuti stres zaradi obremenitev na delovnem mestu.
Ustrezno zagotovljen odmor za malico je zato pomemben
dejavnik ohranjanja zdravja in dobrega počutja zaposlenih, saj
pomeni psihološko razbremenitev in zaposlenemu omogoča
učinkovito delo v drugi polovici delavnika. Delo brez primerno
dolgega odmora pomeni večje doživljanje stresa, slabšo duševno (miselno) zmogljivost, večje število napak in poškodb pri
delu, dolgoročno pa zmanjšano zadovoljstvo z delom, zmanjšanje motivacije, večjo utrujenost, občutja izgorelosti in slabše
zdravje nasploh. Zato je tako za delavca kot za delodajalca
pomembno, da delavci odmor izkoristijo za razbremenitev in
prehrano, posledično je njihovo delo kakovostnejše.«
Kakšen vpliv ima okolje, v katerem jemo?
»Velik. Na naše sprejemanje hrane vpliva tudi okolje, v katerem
obrok zaužijemo. Urejena, čista in svetla jedilnica z manjšimi mizami, za katerimi sedimo po največ od dva do štirje,
pripomore k občutku, da je čas za malico tudi dejansko čas za
sprostitev od napornega dela.
V današnjem času, ko se moramo navaditi na 1,5 m socialne
distance, moramo tudi v jedilnici zagotoviti varno okolje in
zmanjšati možnost prenosa morebitne okužbe. Pomembno je,
kako to storimo. Seveda nam fizične pregrade ne uidejo, vendar so te lahko vidne, denimo kartonske, ki ne le fizično, temveč tudi vidno ločujejo sodelavce med obedom. Tu dobimo
zaporniški občutek. Lahko pa so te pregrade skoraj nevidne,
npr. iz pleksi stekla, zato nam omogočajo, da sodelavce vidimo,
jih slišimo, vendar nas pregrada ščiti pred okužbo.
V vsaki organizaciji je pomembno, da so vse jedilnice enako
opremljene, ne glede na to, kdo v jedilnici obeduje – direktor
družbe ali delavec.«

Franci in Andreja Čampa iz Prehranske klinike Nutriticon
sta diplomirana živilska tehnologa. Franci je kariero začel
v živilski industriji (Medex, Žito, Gorenjka, Mlinotest) kot
tehnolog, član HACCP-timov in kot del vodstvenega tima.
Andreja je na svojo poklicno pot stopila v šolski kuhinji s
700 obroki, zdaj jo nadaljuje na Pediatrični kliniki v Ljubljani
kot vodja službe za dietoterapijo in bolniško prehrano,
odgovorna je za zagotavljanje zdrave in dietne prehrane
kot tudi za zagotavljanje standardov HACCP in ISO v
kuhinji, hkrati se ukvarja tudi z individualnim prehranskim
svetovanjem.

Na naše sprejemanje
hrane vpliva tudi okolje, v
katerem obrok zaužijemo.
Urejena, čista in svetla
jedilnica z manjšimi
mizami, za katerimi
sedimo po največ dva
do štirje, pripomore k
občutku, da je čas za
malico tudi dejansko
čas za sprostitev od
napornega dela.

Se vam zdi, da je organizirana prehrana lahko tudi pestra?
Naši sodelavci velikokrat očitajo, da je vsak teden na krožniku 'eno in isto'.
»Seveda je lahko, zagotovo celo pestrejša kot v domačem okolju. Delam v okolju, kjer so jedilniki vsak teden javno objavljeni,
naše oddelčne sestre so mi mnogo let očitale, da je na jedilniku 'eno in isto'. Na enem od sestankov o prehrani sem sestre
izzvala, naj teden dni zapisujejo, kaj jedo doma. Prosila sem jih,
naj jedilnik prinesejo nazaj, da bom po 100 njihovih jedilnikih
ustvarila 'sanjski' bolnišnični jedilnik, da ne bo več 'eno in isto'.
No, jedilnikov nisem dobila, ker kakor koli mislimo, da je naša
prehrana doma izjemno pestra, v življenju jemo bolj ali manj
10–15 različnih jedi, vse preostalo pa se ponavlja.
Res pa je, da v domačem okolju nikoli ne ponavljamo vsak
petek fižolove juhe s palačinkami in nedeljska kosila niso več
goveja juha z rezanci, meso iz juhe, pražen krompir, solata in
jabolčni zavitek.«
Kako pestrost prehrane zagotavljati v praksi?
Kako se bo ta dosegala v Skupini SIJ?
»Pestrost zagotavljamo z uvajanjem in ponujanjem novih jedi,
vsak mesec ponudim nekaj, kar ni železni repertoar. Pomembno je tudi načrtovanje jedilnika vnaprej. S tem se izognemo prepogosti ponovljivosti jedi. Tudi umik stalne ponudbe, ki
je večinoma nezdrava, cvrta hrana, pripomore k pestrejšemu
načrtovanju obrokov.«
Na podoben način, kot svetujeta Skupini SIJ, zakonca
Čampa sodelujeta s številnimi kuhinjami z namenom
izboljšanja ponudbe in optimiranja priprave hrane.
Vedno v luči zagotavljanja zdravih obrokov, prilagojenih
potrebam odjemalcev. Med njunimi referencami so tudi
družbe Kolektor, Luka Koper, Lek, Diagnostični center Bled,
Bolnišnica Golnik, domovi starostnikov po Sloveniji …
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à NAŠI SODELAVCI

Sebastjan Makuc, planer,
SIJ Metal Ravne
Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne

Valjarski zadetek v Črno
Planerski in tehnološki del valjarne se je skupaj z vodstvom programa in pridruženim
članom iz razvoja, dr. Henrikom Kakerjem - Hencem, v petek, 4. septembra 2020, v
okviru teambuildinga odpravil preizkušat meje svojega poguma.
Na srečo je pred spustom nekaj
časa za uživanje v razgledu
na startni točki, pri Olvidini
luknji na 1.000 m n. v., kjer je
tudi spominska plošča letos
preminulemu vrhunskemu
alpinistu iz Črne na Koroškem,
Gregu Lačnu – tudi pobudniku
izgradnje Olimplina.

Z medsebojnim spodbujanjem
nam je na koncu vsem uspelo
prijadrati na drugi breg, kjer
je ob druženju, hrani in pijači
sledila še podrobnejša tehnična
analiza posameznih spustov.
Pri tej analizi, ob živi glasbi
v središču kraja, se nam je
kasneje pridružila tudi črnjanska
županja Romana Lesjak in nam
še dodatno popestrila že tako
odličen dan.

Podali smo se v adrenalinski park na enega najdaljših spustov
po jeklenici v Evropi, črnjanski Olimpline. Zip line je namreč
dolg kar 1.263 m, 206 metrov višinske razlike pa poskrbi, da
prečkanje doline nad Črno na Koroškem kar prehitro mine.
Rdečo nit teambuildinga, v tem primeru spusta po 'zajli', so
tvorili medsebojno druženje, utrjevanje odnosov in seveda

skupno soočenje z novimi izzivi, s katerimi se tako službeno kot
zasebno vedno pogosteje srečujemo.
Da pa se valjarji s pogumom ne bi preveč hvalili, je naslednji
dan poskrbel oče enega od udeležencev, že prej omenjenega
Henca, 93-letni Jože Kaker, saj se je kot najstarejši Črnjan spustil po jeklenici Olimpline. Valjarji mu čestitamo!
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Irena Kolenc Janović,
specialistka za korporativno
komuniciranje, SIJ Acroni
Foto: Domen Jančič

Hokejisti za obisk družbe
SIJ Acroni 'ujeli še zadnji vlak'
Tik preden so se razmere zaradi širjenja koronavirusa dodatno
zaostrile, so naši hokejisti za obisk družbe SIJ Acroni 'ujeli še
zadnji vlak'. Železarji so bili ob ogledu proizvodnje jekla, ki so
jo nekateri obiskali prvič, vidno navdušeni. Povedali so, da so v
proizvodnji jekla našli pomemben navdih, ki jim bo še kako
pomagal pri premagovanju izzivov v letošnji nenavadni
hokejski sezoni.
Obisk v družbi SIJ Acroni je potekal v skladu s strogimi ukrepi
za preprečevanje širjenja koronavirusa; z obveznimi zaščitnimi maskami, ohranjanjem priporočene varnostne razdalje in
s kar najmanj stiki, a kljub temu z našimi hokejisti tudi v teh
nepredvidljivih časih ostajamo kar najbolj tesno povezani – na
trdnih temeljih častitljive, kmalu že 73-letne tradicije in tudi v
pričakovanjih ter skupnih željah za letošnjo sezono.
Hokejiste s predsednikom mag. Petrom Bohincem in direktorjem Anžetom Pogačarjem na čelu smo popeljali na ogled
proizvodnje jekla v obratu Vroča valjarna. Ogledali so si tudi
valjavsko ogrodje z imenom Petra, poimenovano po neusta-

Kljub obdobju koronavirusa so
bili hokejisti ob obisku družbe
SIJ Acroni dobro razpoloženi.
Jeklena volja premaga vse!

vljivi jekleni volji Petre Majdič, nekdanje smučarske tekačice
in dobitnice olimpijske medalje, danes ambasadorke jeklene
volje Skupine SIJ.
»Vabilu na obisk družbe SIJ Acroni smo se z veseljem odzvali. Trenutno smo v zelo nepredvidljivih časih, tako da je glavni
cilj letošnje sezone najprej preživeti, nato pa, seveda, da se
ekipa čim bolje izkaže na ledu. Verjamemo, da nam bo z vašo
podporo in jekleno voljo uspelo! Hvaležni smo vsem partnerjem, predvsem pa glavnemu pokrovitelju, da verjamete v nas,«
je ob obisku povedal Marcel Rodman, športni in generalni
sekretar HDD SIJ Acroni Jesenice.
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In seveda še obvezna skupinska slika pred pečjo.

Veselo je bilo tudi na poti v Vročo valjarno …

Letošnja hokejska sezona je prav tako v znamenju koronavirusa, tekme so se iz dvorane preselile na televizijo, a fantov
z jekleno voljo tudi to ne ustavi. Prej obratno; oktobra so
v roza dresih že poželi nemalo pozornosti v akciji za ozaveščanje o boju proti raku dojk, novembra pa so se tudi letos
pomerili v akciji Z jekleno voljo v movember … Ampak to pa
je že tema drugega članka.

IZ OGNJA ROJENI,
NA LEDU NEPREMAGL JIVI
Hokejisti so ob ogledu proizvodnje jekla
posneli tudi kratek video za predvajanje ob
hokejskih tekmah; te lahko letos spremljate
na programu Hokej TV in Tržič TV. Video
si lahko gledate tudi na spletni strani HDD
SIJ Acroni Jesenice: www.hddjesenice.si
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Ksenija Štrancar, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Anže Vrabl

Ko sta smeh in znoj
obvezna oprema
Mladi odbojkarji odbojkarskega kluba Fužinar in mladi nogometni upi nogometnega
kluba (NK) Fužinar so tudi v letošnjo sezono vstopili opremljeni z jekleno voljo in bogatejši
za izkušnjo prav posebnega treninga – brez odbojkarske oziroma nogometne mreže.
Tempo treninga je narekovala nekdanja olimpijka in najuspešnejša slovenska smučarska
tekačica vseh časov Petra Majdič. Tudi ambasadorka jeklene volje.

Treninga z odbojkarji in nogometaši sta potekala v okviru aktivnosti Skupine SIJ, ki s svojim sponzorskim programom Jeklena
volja spodbuja in krepi pripadnost med člani klubov, katerih pomemben podpornik je. Kot sponzorja klubov sta pri organizaciji
sodelovali tudi družbi SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems.

Dvourno druženje je minilo, kot bi mignil, k čemur so
pripomogle ravno prava mera smeha in resnega pristopa ter
na zanimiv način izvajane vaje visoke intenzivnosti. Pot je tekel
v potokih, a ob dobri volji nihče niti opazil ni, da ga dejansko
bolijo mišice.
Treningi s Petro Majdič so v okviru projekta Jeklena volja
potekali že lani in so se osredotočali na um – na motivacijo in
pomembnost postavljanja ciljev. Udeleženci so se skozi različne
naloge naučili predvsem, kako morajo delovati kot ekipa.

Trening agilnosti in koordinacije skozi
razmišljanje Petre Majdič
»Bistveno je, da mladim športnikom širimo obzorja in jim
poskušamo približati različne načine treninga, da se ne ujamemo v zanko rutine vadbenih procesov. V športu je ključno,
da si sposoben hitro odreagirati v dani situaciji in presenetiti
nasprotnika ali da – ko si odvisen zgolj od svojih sposobnosti in
lastne volje – znaš natrenirati svoj um, da te ne ustavi, in greš
prek meje svojih zmožnosti. Pa četudi le za milimeter. Urjenje
volje je enako pomembno kot fizični trening, da znaš na izzive
gledati z različnih zornih kotov in ne odstopaš od svojih ciljev.«
Tako razmišlja Petra Majdič, saj na podlagi svojih izkušenj ve,
da je zelo dobrodošlo trening občasno popestriti s povsem
drugimi vsebinami.

Fokus letošnjega treninga s Petro Majdič je bil na gibanju, fizični aktivnosti. Udeleženci so urili
agilnost in koordinacijo ter izvajali vaje za boljše ravnotežje in hitrejšo odzivnost s prvinami
pliometričnega treninga. Ta, javnosti morda manj znana metoda, temelji na različnih vzorcih aktivacije
živčno-mišičnega sistema in je namenjen izboljšanju sposobnosti eksplozivnega, hitrega mišičnega
krčenja. Vse bolj se uveljavlja tudi kot učinkovita metoda za spoznavanje zmožnosti lastnega telesa.
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Treningi s Petro v luči družbene odgovornosti
V Skupini SIJ v sklopu projekta Jeklena volja s sponzorskimi
partnerstvi utrjujemo svojo vlogo pri poslanstvu družbeno
odgovorne skupine. Z različnimi dogodki in aktivnostmi širimo
sporočilo, da se je treba za doseganje ciljev na katerem koli
področju zelo potruditi, imeti jekleno voljo. Zato jo želimo
prebujati tudi v okoljih, kjer delamo in živimo.
Biti sponzor športnega kluba je velika družbena odgovornost, zlasti v manjših lokalnih skupnostih, v katerih so razpoložljiva finančna sredstva zelo omejena. Tega se v Skupini
SIJ zavedamo, zato sta sodelovanje z lokalno skupnostjo in
podpora lokalnim športnim klubom naša prednostna naloga v
okviru sponzorstev in donacij.

Petra Majdič je
prepričana, da
moramo mladim
športnikom širiti
obzorja in jim
poskušati približati
različne načine
treninga, da se ne
ujamemo v zanko
rutine vadbenih
procesov.
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Vsi udeleženci so se strinjali: »Trening s Petro Majdič
Trening s Petro skozi doživljanje odbojkarjev

Trening s Petro z očmi trenerja odbojkarjev

»Trening agilnosti mi bo pomagal pri hitrih odzivih, ki so v odbojki zelo pomembni. Naučil sem se marsikaj novega. Mnoge
vaje, ki sem jih danes prvič izvajal, mi bodo v veliki meri pomagale pri moji nadaljnji odbojkarski karieri. Ponovno izjemna
izkušnja!« je bil navdušen Jaka Kokol. Letošnji trening se mu je
zdel še boljši kot lanski, čeprav je bil tudi tisti izjemen.
»Petra nam je skozi trening pokazala, kako sta pri hitrih
reakcijah pomembni osredotočenost in koordinacija. Pravilno
razmišljati, kako in v kateri smeri je treba hitro odreagirati,
se mi zdi pri odbojki najpomembneje,« je svoje doživljanje
treninga opisal Žiga Hribernik. Najbolj so mu bile všeč vaje
'bočnih šprintov', pri katerih moraš biti hkrati osredotočen na
partnerja in navodila na drugi strani. »Pri odbojki je treba tako
osredotočeno opazovati žogo, da se pravilno postaviš pod
njo,« še dodaja.

»Agilnost, torej sposobnost hitre odzivnosti, in koordinacija sta
v odbojki lastnosti, ki ju igralci morajo imeti. Njuno usvajanje
je še posebno pomembno, zato smo se tudi odločili za to vrsto
treninga,« je pojasnil trener Mitja Jež. Prepričan je, da so taki
treningi absolutno dobrodošli, še zlasti, če jih izvede športnica
šampionskega kova, kot je Petra Majdič. »To treningu prinaša
dodano vrednost. Ne samo za igralce, tudi zame kot trenerja.«
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je izkušnja, ki bi jo želeli še ponoviti!«
Trening s Petro skozi doživljanje nogometašev

Trening s Petro z očmi trenerja nogometašev

»Najbolj všeč mi je bila vaja, ki se je imenovala gosenica. Zelo
smo se zabavali tudi, ko smo bili eni 'slepci', drugi so nas pa
vodili. Pri tej vaji smo se naučili, da je zelo pomembno znati
se skoncentrirati in poslušati navodila. Delali smo še vaje za
hitrost in večjo povezanost med igralci, kar nam bo gotovo
koristilo tudi na treningih in tekmah,« je po treningu navdušeno pripovedoval Nikolas Petrovič.
Nelu Koležniku je bila odlična igra, »ki smo jo igrali v parih –
eden je imel prevezane oči, drugi pa ga je moral z glasom voditi po igrišču, da je našel čim več stožcev. Zelo sem si zapomnil
še atletsko abecedo in vajo s prsti. Če bomo te vaje ponavljali,
bomo imeli boljšo koordinacijo, zato bomo uspešnejši na tekmah. Vesel sem, da nas je trenirala Petra Majdič. Doslej sem jo
poznal le s televizije.«

Trener selekcije U11 NK Fužinar Miran Pečnik je povedal, da
si v klubu vseskozi prizadevajo zagotoviti vadbo, ki otrokom
omogoča nenehen napredek in razvoj v celovite osebnosti
in športnike. »Pri otrocih želimo postopoma razvijati splošne motorične in nogometne motorične sposobnosti, zato v
svoje treninge pogosto vključujemo tudi elemente za razvoj
agilnosti in koordinacije. Vrhunska športnica Petra Majdič nam
je postregla z marsikatero zanimivo metodo treninga in nam
ponudila zanimive ideje za nadaljnje delo.«

Vabljeni na intranet Moj SIJ.
V videogaleriji si oglejte
tudi video s treningov.

à AFORISTIČNA ŠARŽA

à MODRUJEMO

Andrej Brumen - Dejde,
SIJ Metal Ravne

Življenje najdeš v objemu trenutkov.

Živi vsak dan, kakor da bi živel vse življenje prav zaradi tega dne.
Vasilij Vasiljevič Rozanov

Najdaljši skok čez plot meri dva metra v globino.

Brez navdušenja se ne da doseči nič veličastnega.
Ralph Waldo Emerson

Ker ni imel denarja, da ji uredi fasado, mu je pokazala vrata.

Življenje ni problem, ki ga je treba rešiti, ni vprašanje,
na katerega je treba odgovoriti. Življenje je skrivnost,
ki jo je treba opazovati, se ji čuditi, jo okušati.

V imenu zavetja z željo do imetja.
Besede, ki jih obračaš, bodo prej ko slej prebrane.

Anthony de Mello

Aforistično šaržo ‘na veliko’ pa je Dejde naložil na http://ablogizmi.blogspot.com/.

Stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh.
V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.
Johann Wolfgang von Goethe
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TLAKA
ENA OD
PROJEKCIJ

ITALIJANSKI
POLITIK
(ROMANO)
ALBERT
EINSTEIN
LIJAK
SIN BRATA
ALI SESTRE

TERME PRI
ČINKLJA
HRVAŠKI
PADOVI
JE SLADKOSKLADATELJ RIM. DRŽAVVODNA
(KRSTO)
NIK IN VOJRIBA.
SKOVODJA
OSEL,
OSLIČEK

PRETEPAČ

AMERIŠKA
IGRALKA
(TEA)
PREBIVALCI
IRSKE

OSREDNJI
PROSTOR
RIM. HIŠE
AJDA
SMREKAR

KOVINSKA
POSODA
RUSKI HIDROTEHNIK
(SERGEJ)
VRAGEC,
VRAŽIČEK
NINA
OSENAR

ŽIVAL, KI
GNEZDI V
DUPLINI
MESTO V
SRBIJI OB
JUŽNI
MORAVI

UNESEK

LILI NOVY
POZNORIMSKI ZLATNIK,
SOLIDUS

OSEBA, KI
NI ČLAN
TOPOTANJE

IVERNA
PLOŠČA

ERIKA
ŽNIDARŠIČ
NACE
SIMONČIČ
KRATKA
ULANSKA
SUKNJA

RUSKO
LETOVIŠČE
OB ČRNEM
MORJU

DELAVEC V
PROIZVODNJI KOKSA
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à KRIŽARIMO PO MOŽGANIH

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke v reviji SIJ 4/2020, katere geslo je bilo INTRANET MOJ SIJ, so
• Robert Zapečnik, SIJ Metal Ravne

• Jadranka Pešič, SIJ Elektrode Jesenice

• Franc Videtič, SIJ Ravne Systems

Nagrajenci bodo prejeli jekleno skodelico za tople napitke iz akcije Znamo varno, zmoremo zdravo.
Katero geslo smo izbrali za zadnjo letošnjo številko? Sodelavci Skupine SIJ, napišite ga na pravilno rešeno križanko, pripišite svoje podatke (ime
in priimek, družba) ter jo pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, do najkasneje 15. januarja 2021.
Tudi tokrat bomo s praktično nagrado razveselili izžrebance.
AVTOR:
DRAGO
RONNER.

ZAČASNOST,
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VRSTA
ŠPANSKE IN
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TRAVE

CENT

VELIKA
MORSKA
RIBA

PREBIVALCI
IRANA

KEMIJSKI
ZNAK ZA
TITAN

KONJSKI
TEK

OPAZOVANJE
ZVEZD Z
ASTROSKOPOM

ROSTAL JE
ANGLEŠKI
VIOLINIST.

VOŠČILO

JEZUSOV
UČENEC
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SKUŠA
PLAVICA
SLAP
SAVINJE
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PANOGA

ŽIDOVSKI
PREROK

DRŽAVNI
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SLIKAR
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NAGRADA
ŠPANSKA
BALERINA
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PEVEC
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SKUPINI
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POLNA
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RAPER

PLAČILO
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HRVAŠKA
VALUTA

PRITOK
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AVSTRIJI
OČESCE
DELEŽ
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REŽISER
LOACH

MAJHNO,
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BITJE
ČUFER
UROŠ
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DOBA,
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BIKOBOREC
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DONALD
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GLIVIČNA
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