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ANJA POTOČNIK,
specialistka za korporativno komuniciranje, SIJ

Za zadnji letošnji uvodnik sem k sodelovanju povabila Georga Carlina,
socialnega kritika, avtorja, ameriškega stand-up komika in tudi igralca.
V spodnjem besedilu je nastavil kar (pre)resnično ogledalo najvišje
razviti živalski vrsti. Naj povzamem nekaj njegovih ugotovitev:
Paradoks našega časa je, da imamo širše ceste, a ožje gledišče.
Kupujemo več, a uživamo manj.
Imamo več diplom, a manj razuma, več znanja, a manj razsodnosti.
Pijemo preveč, kadimo preveč, smejemo se premalo.
To so časi hitre prehrane, a počasne prebave, velikih ljudi in
majhnih karakterjev, hitrih zaslužkov in plitkih odnosov.
Dodali smo leta življenju, ne pa življenja letom.
Prišli smo vse do Meseca in nazaj, a težko nam je iti
čez cesto, da bi spoznali novega soseda.
Načrtujemo več, a dosežemo manj.
Obvladamo atom, ne pa tudi svojih predsodkov.
Naučili smo hiteti, a ne tudi čakati. Naučili smo se, kako preživeti, ne pa, kako živeti.

Zato vam v imenu uredniškega odbora želim, da bi
bilo vaše leto 2017 prepleteno s širokimi pogledi,
veliko smeha in občudovanja vrednimi dosežki.

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ – SLOVENSK A INDUSTRIJA JEKL A
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àà NAGOVOR PREDSEDNIKA UPRAVE
SKUPINE SIJ ANTONA CHERNYKHA

“Jekleni krog vrtimo
v pravo smer”
Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je prav, je rekel Martin Luther King. Ko se
ozrem v preteklo leto, s ponosom ugotavljam, da smo skupaj delali prave stvari
ob pravem času. Sprejemali smo nove izzive in nismo popuščali pod pritiski, ki
so poleg sprememb postali stalnica v našem življenju.
V Skupini SIJ smo v obeh dejavnostih skupine (osrednji – metalurški in prehrambni) uspešno uresničevali začrtano strategijo dobičkonosnosti in varnosti
našega poslovanja, kar se še naprej odraža v naši finančni stabilnosti.
V metalurški dejavnosti smo tudi letos uspešnejši od globalnega povprečja v
panogi. In to kljub temu, da se neugodne razmere na jeklarskem trgu zaostrujejo, saj poleg cenovnih pritiskov in nihanja cen surovin dodaten izziv postajajo
tudi valutna tveganja. Številni konkurenti so bili primorani zapreti svoje obrate
in množično odpuščati zaposlene. V Skupini SIJ medtem zagotavljamo stabilna
delovna mesta, skladno z novimi naložbami pa se odpirajo tudi številna nova. Z
intenzivnim in skrbno načrtovanim vlaganjem smo od leta 2008 v posodobitev
proizvodnih zmogljivosti, sodobno tehnologijo in razvoj novih izdelkov vložili
več kot 500 milijonov evrov. Zato imamo vse pogoje za uresničevanje naše
strategije – postati ponudnik najzahtevnejših jekel in končnih jeklenih izdelkov
na najzahtevnejših tržnih segmentih, kot so naftno-plinska, letalska industrija in
energetski sektor. Tudi zato, ker smo letos vzpostavili enotni sistem trženja; ta
z 11 produktnimi znamkami povezuje vse vrste jekel, ki jih proizvajamo v skupini.
Predvsem pa nam daje dobro podlago za povečevanje tržne prepoznavnosti,
tržnih deležev in navzkrižne prodaje.
Zavedamo se, da naši kupci potrebujejo vedno nove rešitve, zato je inovativnost
naš navdih. Je kultura, ki jo gojimo in negujemo. Zelo smo ponosni na naše
inovatorje, ki so nas s številnimi domačimi in mednarodnimi nagradami za
razvoj novih izdelkov in energetskih rešitev usidrali v slovenskem inovativnem
vrhu. Za napredek, izboljšanje proizvodnih postopkov in rešitev smo odgovorni
vsi, vseh 3.400 sodelavcev metalurškega dela skupine. Pomembna je vsaka
pobuda, vsak koristni predlog ali vsaka iskrica – vodje pa so odgovorni, da jih
ustrezno obravnavajo, poskrbijo za njihovo uresničitev in seveda nadgrajevanje
najboljših. Ne štejejo samo tisti, ki prinašajo milijonske prihranke ali prihodke. V
tem konceptu je zmagovalno zavedanje, da smo tesno prepleteni sodelavci, ki
imamo vsak svoje odgovornosti in izzive. Vsak napredek šteje, zato ker spodbuja
hitrejše, kakovostnejše in učinkovitejše reševanje vsakdanjih in dolgoročnih
izzivov, ustvarja pa tudi bolj umirjeno in prijazno delovno okolje. Pomembno je
tudi, da lahko tako več sredstev namenjamo vlaganju v izobraževanje in nadaljnji
razvoj zaposlenih ter prispevamo k dobrobiti lokalnega okolja in širše družbe.
Imamo vse predpogoje, da še naprej vrtimo neuničljivi jekleni krog, ki smo ga
soustvarili in naravnali v pravo smer.

DR AGE S ODEL AVKE IN SPOŠ TOVANI S ODEL AVCI,
ŽEL IM VAM POGUMNO, US T VAR JAL NO IN USPE ŠNO L E TO 2017.

2017
SELECTED
IZBRANO
YEAR.
LE TO.
SELECTED
IZBRANI
PLEASURES.

UŽITKI.

2017
SELECTED
YEAR.
SELECTED
PLEASURES.

Z novim letom se rodijo tudi nove priložnosti
za izbrana doživetja, ki bogatijo življenje.
Naj pozitivne izkušnje obogatijo tudi poslovna partnerstva
in prinesejo želeni uspeh.
Želimo vam, da bo leto 2017 nekaj posebnega.
Uživajte v raziskovanju vsakega novega dne.
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PONOSNI NA USPEŠNO IN DINAMIČNO LETO

Anja Potočnik, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ
Foto: arhiv SIJ-a

Leto 2016 smo ulili čisto po SIJ-evo
Vsi za enega, eden za vse
V januarju smo združili jekleni krog, simbol
združitve treh enakovrednih družb v novo
družbo Ravne Systems. Z leve Samo Jenič, vodja projekta združitve SIJ Ravne Systems (zdaj
direktor družbe SIJ Ravne Systems), Peter Čas,
glavni direktor SIJ Ravne Systems (zdaj glavni
direktor družbe SIJ Acroni), in Anton Chernykh,
predsednik uprave Skupine SIJ. Družba SIJ
Ravne Systems ima ključno vlogo v postopnem
prehodu Skupine SIJ v proizvajalca ne zgolj
vrhunskega jekla, temveč tudi končnih izdelkov,
kar je strateška usmeritev Skupine SIJ. Zdaj lahko še aktivneje vstopamo v nove, zahtevnejše
tržne segmente, kot so naftno-plinska industrija, letalska industrija in energetski sektor.

Si zadovoljen ali zavzet?
Želeli smo izvedeti, kako ste zadovoljni
z notranjimi odnosi, ustreznostjo vodenja, poznavanja vrednot … Ker vas je v
anketi SiOK (Slovenska organizacijska
klima) sodelovalo skoraj 75 odstotkov
vseh zaposlenih, smo izvedeli, kaj vas
moti in kaj vas navdušuje, česa si želite
več in česa nočete … Ponosni smo, da
je zavzetost zaposlenih – sveti gral
uspešnosti podjetja – pri SIJ-evcih
precej nad globalnim in slovenskim
povprečjem. Da bo med nami še več
zavzetih sodelavcev, smo pripravili
številne akcijske ukrepe, in verjamemo,
da bodo njihovi učinki vidni v rezultatih
naslednje ankete.
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Oro Met – »gazela«
za približevanje končnemu kupcu
Oro Met ni »gazela enodnevnica«, ta primorsko-notranjska
»gazela«, ki je od aprila članica Skupine SIJ, z večletnimi
zaporednimi nagradnimi »gazelami« dokazuje, da lahko nanjo
resno računamo. Izdelava plošč za orodjarje in Oro Metove
zmogljivosti za večjo stopnjo mehanske in toplotne obdelave
izdelkov in s tem zagotavljanje večje dodane vrednosti so
pomembni členi pri uresničevanju SIJ-eve strategije nadaljnje
vertikalne integracije.

ZABAVNA

IGRAČA

TEŽKO
ORODJE

ZA OTROKE NI IGRAČA
ZNAMO
VARNO,
ZMOREMO
ZDRAVO!

ZNAMO
VARNO,
ZMOREMO
ZDRAVO!

Pazi (na)se!
Spomladanska akcija »Znamo varno, zmoremo zdravo« je z
vsestranskimi in večplastnimi sporočili spodbudno predramila naše zavedanje, da moramo znati »zavihati rokave« na pravi način oziroma še bolje, da roke pri delu ustrezno prekrijemo in zaščitimo. Veseli nas, da vidimo pozitivne spremembe
na tem področju, predvsem pa, da smo vzpostavili notranje
ambasadorje varnosti in zdravja pri delu, ki se zavedajo, da je
spodbujanje ali zahtevanje uporabe varovalne opreme tisto
pravo prijateljstvo in ne obratno. Gre namreč za področje,
kjer se »mižanje na eno oko« lahko plača z očesom.

Kopalnico ima?
Seveda, in to kakšno!
SUZ-ovci, zaposleni v obratih
Jeklovlek in Strojna predelava, se po dolgih letih uporabe dotrajanih prostorov od
marca preoblačijo in tuširajo
v novih kopalnicah.

Jeklar/jeklarka za 1 dan
Vemo, da ste nas v vašo zabavo krstili v »SIJ-eve brigade« in »se bali, da vam bomo
dvignili normo«, a ljubljanski SIJ-evci smo Acronijevim in Metalovim sodelavcem resnično
hvaležni, da ste nas sprejeli za en dan medse, nam potrpežljivo razlagali procese v vašem
delovnem okolju, nam zaupali lažje delovne naloge in bili zelo gostoljubni.
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Poligoni, ki so najboljša točka za srečanje in gibanje mladih (po srcu)
Želimo omogočiti kakovostnejše preživljanje prostega časa, zato bomo skupaj z OKS
postavili 11 sodobnih zunanjih športnih poligonov. Poligoni so postavljeni v občinah,
kjer so naše hčerinske družbe – Jesenice in Ravne na Koroškem. Projekt pa nadaljujemo tudi v drugih občinah po vsej Sloveniji.

Stran s teatrom!

Dan za boljši korak

Enkrat na leto si delavci SIJ Acronija nadenejo modri
plašč, rokavice in z veliko torbico odidejo v … Ne, ne
gredo v gledališče, kljub temu pa nam je všeč njihova
predstava, ko se neprestano sklanjajo in v zadnjem dejanju prinesejo na oder polne vreče smeti. Upamo, da
jim bo za naslednjo predstavo zmanjkalo »sredstev«.

To pa je bil piknik! Športniki, kuharski mojstri in mali borci
za pravice boljšega gibanja so skupaj pripravljali hrano in se
neskončno zabavali. Na tako lep način smo proslavili letošnjo
45.000 evrov vredno donacijo, s katero so na otroškem oddelku rehabilitacijskega centra Soča kupili napravo Innowalk za
vajo hoje in pripomoček za lažje izkašljevanje.

S I J 6 | 2016
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Ravne v ritmu sambe na 3. Dnevu metalurga
Letos nas je bilo že 2800 in imeli smo se zelo lepo. Prihodnje leto številka 2 gotovo ne bo več na prvem mestu.

Ko bi le Titanik bil
iz SIJ-evega jekla!
Iz Baltiške ladjedelnice so
poleti splavili najzmogljivejši
ruski ledolomilec iz našega
jekla. Ledene gore naj se
pripravijo še na dva.

V izobraževalni center:
po znanje ali na dogodek
Skoraj 1000 m2 velik SIJ Izobraževalni center
na Ravnah na Koroškem prinaša enoten sistem
izobraževanja in mentorstva za vse zaposlene
v Skupini SIJ. Je pa tudi odlično prizorišče za
poslovne dogodke in druge oblike druženj.

Poznam vas + želim si vas, in to vseh 11
Verjamemo, da tako o SIJ-evih produktnih
blagovnih znamkah razmišljajo naši kupci, ko
povprašujejo po SIJ-evih izdelkih. Verjamemo
pa tudi, da smo zaposleni najboljši ambasadorji 11-članske družine, v kateri se imena vseh
članov začenjajo na »SI«.

DRUŽBENO
ODGOVORNI
V Skupini SIJ je skrb za zaposlene, lokalno okolje
in širšo družbo vpeta v vse ravni poslovanja.
Zavedamo se odgovornosti gospodarskega subjekta,
ki v Sloveniji in tujini zaposluje že 7.000 ljudi,
je močno vpet v lokalno okolje ter ima izjemno
razvejano mrežo poslovnih partnerjev. Tako pri
sprejemanju poslovnih odločitev poleg ožjega kroga
deležnikov, med katerimi so delničarji in zaposleni,
vedno upoštevamo tudi interese širšega kroga
deležnikov – kupcev, dobaviteljev in lokalnih okolij,
v katerih poslujemo. Pri tem smo prepoznali štiri
stebre naše družbene odgovornosti. Vsak stoji zase,
a hkrati so med seboj prepleteni in soodvisni drug
od drugega. Spoznajte jih!

O
ŽBEN
DRU OVORNI
ODG
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DRUŽBENA ODGOVORNOST

Mag. Sara Wagner, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ
Shema: www.iso.org

Zakaj ni vseeno, kaj počne podjetje
Znani slogan podjetja Nike »Just do it« je navdihujoč poziv k športnim
aktivnostim za milijone ljudi, ki po vsem svetu nosijo njegovo športno
opremo. Ste tudi vi med navdušenci? No, kaj pa bi si mislili, če vam
zaupamo, da je vaše vrhunske tekaške copate v eni izmed nerazvitih
azijskih držav sešil 10-letni otrok? Zagotovo ste zastrigli z ušesi.

Poslovni model podjetja Nike ni prav nič drugačen od tisočerih
modelov podjetij po vsem svetu – proizvajati izdelke s čim
nižjimi stroški in jih prodajati po čim višji ceni. V devetdesetih
letih je izbruhnila velika afera, da podjetje Nike krši človekove
pravice, saj so v nerazvitih državah, v njegovih proizvodnih
obratih in težkih razmerah delali otroci. Neprestani pritiski aktivističnih skupin so tega športnega velikana prisilili, da je družbeno odgovoren način poslovanja vzpostavil v obdobju, ko so
bili takšni modeli poslovanja še na začetku svoje razvojne poti.
DRUŽBENA ODGOVORNOST
Trenutno razumevanje ekonomije se torej spreminja, saj
prosti trgi v svoji (do)sedanji obliki niso zasnovani za reševanje
družbenih problemov. Prav nasprotno, stopnjujejo revščino,
bolezni, onesnaževanje, kriminal in neenakost. Tako se vse
več podjetij oddaljuje od (neoklasičnega) načina poslovanja, v
katerem je pomemben samo dobiček. Usmerjajo se k družbeno odgovornim poslovnim modelom, v katerih so vzajemnost gospodarskih, družbenih in okoljskih aktivnosti ena
izmed glavnih usmeritev menedžmenta. Povedano drugače,

84 %

družbena odgovornost je koncept, znotraj katerega podjetja
na prostovoljni ravni, in več kot veleva črka zakona, v svoje
poslovanje vključujejo skrb za družbo in okolje. Le takšen
model poslovanja bo podjetjem namreč zagotavljal uspeh in
že danes imamo dokaze za to. Odgovorno poslovanje podjetja
namreč ni le trend, pač pa zahteva vseh tistih, s katerimi so
podjetja v kakršnem koli odnosu (t. i. deležniki, med katerimi
so zaposleni, dobavitelji, kupci, lokalna skupnost, aktivisti …)
in od podjetij pričakujejo več kot le kakovostne proizvode in
storitve. Ob prebiranju uvoda tega članka verjetno tudi vam,
dragi bralci, ni bilo prav, da (je) Nike izkorišča(l) otroke. Javno
mnenje je namreč vse manj tolerantno do različnih korporativnih prestopkov in hkrati pričakuje, da bo poslovni svet ponudil
rešitve za največje družbene in okoljske izzive 21. stoletja.
ODGOVORNI POSLUJEJO BOLJE
Prepričanje, da delati dobro za družbo pomeni odpovedovanje dobičku, se počasi nadomešča z idejo, da lahko podjetje
ustvarja dobiček in hkrati deluje v korist družbe in planeta.
Nekatere raziskave že nakazujejo ravno obratno, in sicer da

izmed 4.238 vodstvenih delavcev iz 116 držav verjame, da mora
gospodarska dejavnost poleg ustvarjanja dobička doprinesti
tudi k javnemu dobru in ohranjanju okolja. (vir: McKinsey. 2011.
The business of sustainability: McKinsey Global Survey results)
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področij družbene
odgovornosti
Celovit prostop

Spoštovanje
Vključenost v lokalnost,
človekovih pravic
skupnost in razvoj

Odnosi
s kupci

Organizacijsko
upravljanje

PODJETJE

Poštene
poslovne prakse

Poštene
delovne prakse

Okolje

Soodvisnost

lahko podjetja poslujejo celo bolj donosno, če prispevajo k blaginji ljudi in planeta. Seveda le takrat, ko družbeno odgovoren
način poslovanja prodre v vse pore podjetja. Eden od razlogov,
da podjetja negujejo družbeno odgovoren način poslovanja,
je tudi njegov pozitiven vpliv na zaposlene, ki se kaže v večji
zavzetosti, dobrih medosebnih odnosih, tudi kreativnosti. Če
družbena koristnost podjetja prispeva k uspešnejšemu poslovanju, bodo menedžerji vodenje podjetij primorani usmeriti v
takšno obliko delovanja.
IN KAKO SE JE ODVILA ZGODBA PODJETJA NIKE?
Nike je podjetje in še vedno je odgovorno, da za svoje lastnike
ustvarja dodano vrednost. A je naredilo pomemben premik
od tega, da je zaradi kršitev pravic nenehno predmet pritiska
različnih aktivističnih skupin. Danes proizvajalec po vsem svetu,
ne glede na to, ali gre za proizvodnjo v razvitem ali nerazvitem svetu (npr. Azija in Latinska Amerika), zagotavlja enake
standarde (visoke) za delo. Z uvajanjem vitke proizvodnje bodo
potrebovali sicer nekaj manj zaposlenih, a zaposlenim takšen
način proizvodnje prinaša nova znanja in veščine, razvijajo

Volkswagen

Poleg sedmih področij
družbene odgovornosti
so osnovna načela, ki naj
bi jih podjetja spoštovala,
še: odgovornost,
transparentnost, etično
ravnanje, spoštovanje
interesov deležnikov,
vladavine prava in
mednarodnih norm
delovanja.

vodje, sodelavci pri delu postajajo bolj samostojni in s tem tudi
bolj zavzeti za delo. Takšen način delovanja v proizvodni verigi
jim že prinaša 25 odstotkov nižje proizvodne stroške in s tem
večjo dodano vrednost za lastnike. Nike je postal tudi aktiven
soustvarjalec številnih pobud, ki v skupnostih po vsem svetu,
posebno med mladimi, spodbujajo športno aktivnost. Svoj
vpliv na okolje zmanjšujejo z učinkovito rabo energije, zmanjšujejo porabo vode in pri izdelavi športne opreme uporabljajo
reciklirane materiale. Izdajajo tudi okoljsko poročilo, v katerem
transparentno poročajo o vseh svojih aktivnostih in prizadevanjih za družbeno odgovoren način poslovanja (več na www.
about.nike.com). O tem, kako se na tem področju udejstvujemo v Skupini SIJ, preberite v članku Štirje Sijevi stebri družbene
odgovornosti.
Viri:
1. ISO 26000 – Social responsibility. www.iso.org/iso/
home/standards/iso26000.htm (30. 11. 2016)
2. Simon Zadek. 2004. The Path to Corporate Responsibility. https://
hbr.org/2004/12/the-path-to-corporate-responsibility (30. 11. 2016)

je po aferi »dieselgate« na Forbesovi lestvici
TOP 100 svetovno družbeno odgovornih podjetij
zabeležil največji padec in izpadel z lestvice.
(vir: Forbes. 2016. The Companies With The
Best CSR Reputations In The World In 2016)
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4 SIJEVI STEBRI

DRUŽBENE

1

ZAPOSLENI
Naš steber št. 1! Brez znanja, razvoja,
zavzetosti, kreativnosti in inovacij
sodelavcev, ki svoje delo opravljajo
kakovostno in se znajo hitro odzvati
na poslovne in delovne izzive, Skupina
SIJ ne bi bila uspešna. V skupini zato
posebno pozornost namenjamo prav
zaposlenim in kot družbeno odgovorno
podjetje poleg izpolnjevanja vseh
zakonskih obveznosti zagotavljamo
tudi dodatne ugodnosti.

2

VAROVANJE
OKOLJA

UGODNOSTI IN SKRB ZA ZAPOSLENE
• Omogočamo brezplačne ali subvencionirane športne
aktivnosti v prostem času
(plavanje, smučanje, kegljanje, drsanje, namizni
tenis, nogomet …) in kulturno udejstvovanje.
• Pripravimo novoletno prireditev z
obdarovanjem za otroke zaposlenih.
• Ponujamo finančno ugodno koriščenje
počitniških zmogljivosti.
• Vplačujemo dodatno pokojninsko zavarovanje.
• S projektoma Mladi potenciali in Nasledniki
prepoznavamo in dodatno izobražujemo
najbolj perspektivne sodelavce.
• Uvedli smo Šolo vodenja za delovodje.
• Za usposabljanje in napredovanje zaposlenih
smo odprli SIJ Izobraževalni center.
• S kampanjami spodbujamo varnost in zdravje pri delu.
• Spodbujamo in nagrajujemo inovativnost sodelavcev.
• Nagrajujemo naj sodelavce.
• Sodelavce in njihove družinske člane združujemo
in motiviramo na dogodkih, kot je na primer
tradicionalni Dan metalurga ali letošnja
dobrodelna akcija Skupine SIJ Delamo korake za
male junake v okviru Ljubljanskega maratona.
• Skrbimo za socialni dialog med sindikati,
zaposlenimi in družbami v Skupini SIJ.

2.219
860

zaposlenih je bilo v letu
2016 vključenih v dodatno
pokojninsko zavarovanje.
otrok zaposlenih je letos
obdaril dedek Mraz.

V Skupini SIJ dosledno upoštevamo okoljske
predpise tako pri izdelavi obstoječih proizvodov
kot pri razvoju novih. Uvajamo do okolja
prijaznejše tehnologije in učinkovito rabo energije.
ZMANJŠUJEMO IZPUSTE
Leta 2015 smo denimo v ozračje izpustili 161.222 ton
CO₂, kar je 7.592 ton ali 4,5 odstotka manj kot leta 2014.
V prihodnosti bomo v to področje vlagali še več.
ODVEČNA TOPLOTA NAS GREJE
V SIJ Metalu Ravne odpadne toplote ne izpustimo kot
toplogrednih plinov, ampak jo koristno uporabljamo
za delno daljinsko ogrevanje Raven na Koroškem.
Vizija večkrat nagrajenega projekta je lokalni
skupnosti na Ravnah in tudi na Jesenicah omogočiti
zanesljivo in konkurenčno oskrbo s toploto.
RECIKLAŽA: JEKLO JE ŠT. 1
Proizvajamo jeklo, ki je največkrat recikliran material
na svetu in ga lahko recikliramo vedno znova in znova,
s čimer prispevamo k ohranjanju naravnih virov. Jeklu
sledijo papir, aluminij, steklo in plastika. (Vir: Steel
confirmed as most recycled packaging material in two
regions of the world. www.worldsteel.org. 5. 12. 2016)
ZA NAS ODPADEK, ZA DRUGE SUROVINA
Odpadke oziroma stranske proizvode iz proizvodnje
prodajamo drugim podjetjem kot surovine. Primer: Pri
vsaki proizvedeni toni jekla nastane okoli 120 kilogramov
črne žlindre, ki jo uporabljamo pri gradnji cest.

Mag. Sara Wagner, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ
Infografika: SANS, Andrej Knez

ODGOVORNOSTI

3

SPONZORSTVA
IN DONACIJE

Podporo v Skupini SIJ usmerjamo številnim
humanitarnim, kulturnim (lokalne
glasbene šole in lokalna pokrajinska
muzeja) in športnim organizacijam,
društvom in dogodkom. Podpiramo
programe množičnega športa na lokalni
ravni (plavanje, hokej, smučanje,
odbojka, kegljanje, nogomet …) in tudi
slovenski vrhunski šport: Olimpijski
komite Slovenije, Plavalno zvezo
Slovenije in biatlonsko reprezentanco.
STREET WORKOUT POLIGONI
Enajst zunanjih športnih poligonov iz našega
jekla nameščamo v mesta po vsej Sloveniji
in tako povezujemo množični šport in
javno športno infrastrukturo. Na Jesenicah
in Ravnah na Koroškem na njih že lahko
pridno vadite. Spomladi tudi v Ljubljani.

REHABILITACIJA OTROK
Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu RS
Soča doniramo sredstva za nakup naprav – lani
50.000 evrov in letos 45.000 evrov, ki pomagajo
pri hitrejši in prijaznejši rehabilitaciji otrok.

4

ODGOVORNOST
DO LOKALNIH
SKUPNOSTI
IZKORISTITE UGODNOSTI
Zaposleni in vaši družinski člani lahko brezplačno
uporabljate športne objekte (savne, bazene,
igrišča, smučišče …) in se kulturno udejstvujete.
PRIHODNOST GENERACIJ: METALURŠKI TEHNIKI
Na Srednjo šolo Ravne se je z letošnjim šolskim
letom zaradi velike spodbude in prizadevanj
ravenskih družb Skupine SIJ vrnil sodoben
izobraževalni program metalurškega
tehnika. 17 dijakov je letos v 1. letniku,
in prav vsi so naši štipendisti.

370.000 €

za donacije in sponzorstva je
metalurška dejavnost Skupine
SIJ namenila v letu 2015.
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Monika Žvikart, specialistka
korporativnega komuniciranja,
SIJ Metal Ravne
Foto: Jens Schicke/DIHK

Ne najmanj, pač pa učinkovito!

Ob podelitvi nagrade EUREM:
(od leve) Ulrich Benterbusch,
Kristijan Plesnik, Stephan Schwarze
in Robert Schmid.

Po stopnicah odhitim v četrto nadstropje. Peš, da porabim nekaj svoje energije in da je
hkrati ne trošim po nepotrebnem (lahko bi uporabila dvigalo). Vse v duhu pogovora s
Kristijanom Plesnikom, našim srebrnim evropskim energetskim menedžerjem. Inovativni
in v preteklosti že večkrat nagrajeni projekt Koristne izrabe odvečne toplote peči UHP
za namene daljinskega ogrevanja, uresničen skupaj z Institutom »Jožef Stefan«, Petrol
Energetiko in lokalno skupnostjo, je namreč bil v Berlinu na 7. mednarodni konferenci
EUREM oktobra nagrajen s srebrno evropsko nagrado v kategoriji velikih podjetij.
Zaključili ste izobraževanje za evropskega energetskega
menedžerja – EUREM. Kakšno izobraževanje je to?
Gre za certificiran izobraževalni program, ki so ga razvili leta
1997 v Nemčiji, danes pa živi v 12 državah Evropske unije. V
Sloveniji ga izvaja Center za energetsko učinkovitost Instituta
»Jožef Stefan«. Doslej je izobraževanje uspešno zaključilo 190
udeležencev, lani osma generacija, ki ji pripadam tudi sam. V
okviru Skupine SIJ so program že uspešno zaključili sodelavci iz
SIJ Acronija, iz SIJ Metala Ravne sem jaz prvi.

Izkoriščanje odpadne toplote je vaša projektna naloga v
okviru tega izobraževanja?
Ja. Izkoriščanju odpadne toplote se daje poudarek v celotni
Evropi. Tudi direktive Evropske unije na področju jeklarstva
predlagajo, da bi odvečno toploto izkoriščali v čim večji možni
meri. Tako sem se začel ukvarjati s tem, zdelo se mi je zanimivo.
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Energetsko smo učinkoviti takrat, ko
energijo porabimo za to, za kar jo v resnici
rabimo, ne pa, koliko je porabimo. Poudarek
je na učinkovitosti, ne na količini.«
V čem je bistvo projekta?
Gre za energetsko rešitev, ki je inovativen zgled prehoda energije v krožno gospodarstvo. Z uporabo sodobne tehnologije
in inovativnih sistemskih rešitev se izkorišča odpadna toplota,
ki nastaja pri hlajenju peči UHP v jeklarni, visokotemperaturnega sistema, ki dosega temperature od 80 do 90 stopinj.
Pri hlajenju peči nastaja odvečna toplota, ta se je pri starem
sistemu preko hladilnih stolpov dobesedno spuščala v ozračje.
Zdaj pa jo preko distributerja Petrol Energetike namenjamo za
ogrevanje mesta Ravne.
Na voljo je potencial 2 MW moči na uro, letno okoli 7.000
MW ur. Za boljšo predstavo, koliko je to, naj povem, da potrebna toplota za vso kurilno sezono za celoten SIJ Metal Ravne
znaša polovico te količine.
In potem ste za ta projekt začeli prejemati nagrade?
Ja, skupaj s partnerji, s katerimi smo projekt uresničili.
Zadnjo na evropski ravni.
V okviru izobraževanja EUREM so bili za leto 2016 izbrani
projekti, posebej na ravni malih, srednjih in velikih podjetij,
kjer je sodeloval tudi moj projekt. Prejel sem srebrno nagrado,
zlata je šla v Moldavijo, projekt je bil bistveno večji, z večjimi
prihranki.
Katera nagrada pa vam največ pomeni?
Meni osebno zadnja tudi največ pomeni. Pridobljena je na
evropskem nivoju, kjer veljajo drugačna merila in navsezadnje
je čisto moja. Vendar pa moram ob tem poudariti tudi pomen
drugih, predvsem nagrade TARAS, z vidika sodelovanja več
partnerjev, se pravi dveh podjetij, SIJ Metala Ravne in Petrol
Energetike kot distributerja, raziskovalnega Instituta »Jožef

Stefan« in pa lokalne skupnosti. To priznanje mi veliko pomeni
iz razloga, da se nam je sploh uspelo dogovoriti in idejo uresničiti. Veliko projektov je zelo dobrih, pa se ni mogoče dogovoriti
za realizacijo. Nam je to uspelo.
Zdaj ste torej srebrni evropski energetski menedžer, a sem
prav povedala? (smeh)
Kakšna je sploh vloga energetskega menedžerja v podjetju?
Morda se premalo zavedamo, koliko imamo potencialov, ne
samo pri vračanju toplote, kar je zanimivo po vsej Evropi.
Tudi drugje. Na primer pri nabavi opreme, da je racionalna in
učinkovita, v skladu z našimi usmeritvami in direktivami na
področju izkoriščanja obnovljivih virov energije. Vemo, da je
trend, da so dogovori in direktive, ki zahtevajo zmanjševanje
naših izpustov emisij CO2. In tu smo tudi mi eden od igralcev,
ne recimo na ravni Evrope, na lokalnem nivoju pa 70-80 tisoč
ton CO2 na leto tudi ni tako malo. Tu so potenciali in tu se
moramo v prihodnje bolj ozavestiti, kako to usmeriti v pravo
smer. Včasih se izgovarjamo, da rastemo, včasih naša oprema
ni najbolj energetsko učinkovita. In tu je moja naloga, da na to
opozarjam in da znam stvari udejanjiti do te mere, da se tega
vsi zavedamo. Seveda je moj vsakdanji delokrog širši, priprava
dnevnih poročil o porabi energije, mesečnih obračunov in letnih načrtov porabe energentov, poleg tega sem tudi pooblaščeni inženir za nadzor strojnih instalacij, spremljam trošarine
za energente, delam na področju raznih dovoljenj in poročil,
izpustov toplogrednih plinov.
Se tudi doma obnašate energetsko učinkovito?
Ja, se poskušam. Pri opremi, ki jo uporabljamo, razmišljamo o
tem. Verjetno še ne najbolj, kot je mogoče, vendar, ja, gremo v
tej smeri. Tudi otroke učim to. In upam, da mi uspeva.

Koristna izraba odvečne toplote peči UHP za namene daljinskega ogrevanja

NAGRADE:

•

Vrednost naložbe: 660.500 €

•

Letni prihranki: 294.800 €

•

Doba vračanja investicije: 2,2 leti

•
•
•

•

Zmanjšanje emisij CO₂: 1.413 ton/letno

•

Okoljska nagrada 2015
TARAS 2016
Gospodarska zbornica Slovenije: zlato priznanje na regionalnem
nivoju in bronasto priznanje za inovacije 2016 na nacionalnem nivoju
EUREM
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Jože Špiljak, specialist za korporativno
komuniciranje, SIJ Acroni
Foto: finance.si (Borut Hočevar), sij.si

Skrb za okolje je naša
skupna prihodnost

Vir: finance.si

Zbiranje nagrad postaja stalnica v naši družbi. Novembra je SIJ Acroni za inovacijo
Brezkislinsko čiščenje toplo in hladno valjanih pločevin dobil že tretjo nagrado. Tokrat
na Okoljskem srečanju 2016 v organizaciji časnika Finance, kjer smo prejeli zlato okoljsko
priznanje v kategoriji okolju prijazen postopek. Vse to pa seveda ne bi bilo mogoče brez
naših inovatorjev, Janeza Katnika in Bojana Finca.
Še lani smo površine vroče valjanih trakov čistili s
klorovodikovo kislino, danes je to preteklost. Janez,
vodja tehnologije v Hladni valjarni, in Bojan, strojni
inženir na Vzdrževanju, sta ta postopek brezkislinskega čiščenja razvijala dve leti, za testiranje pa
uporabila peskarski stroj. »Čeprav na začetku nihče
ni verjel, da nama bo uspelo, sva 'kopala' naprej,«
se spominjata časov, ko je bila inovacija še na ravni
ideje.
Med razvijanjem in nadgrajevanjem ideje sta
obiskala več peskarskih laboratorijev po Evropi, pri
čemer sta ugotovila, da je mogoče oksid odstraniti
tudi mehansko, brez uporabe kemičnih snovi. Pomoč pri izdelavi novega peskarskega stroja sta našla
v družbi Siapro z Mosta na Soči, samo izdelavo pa je
prevzel nemški poslovni partner SMS Group.
Kot poudarja direktor razvoja v SIJ Acroniju dr.
Matevž Fazarinc, je inovacija vsestranska: »Brezkislinsko čiščenje toplo in hladno valjanih pločevin je
popolna 'win-win' inovacija. Stari postopek brušenja trakov pločevine smo nadomestili z inovativnim
postopkom brezkislinskega čiščenja trakov, ki omogoča višjo produktivnost, nižje obratovalne stroške,
boljše končne lastnosti pločevine, izboljšano varnost pri delu in izrazito nižji okoljski odtis.« Zmaga
in priznanje odpirata SIJ Acroniju sodelovanje na
tekmovanju za evropsko okoljsko nagrado EBAE
(European Business Awards for the Environment).
A inovacija ne pomeni samo okolju prijaznejšega
postopka, temveč je ta tudi stroškovno učinkovitejši. Načrtovani stroški nove linije so od 10 do 15
odstotkov nižji, kot so bili pri stari obdelavi.
Inovacija SIJ Acronija Brezkislinsko čiščenje toplo
in hladno valjanih pločevin ima že zlato priznanje
Območne zbornice GZS za Gorenjsko ter zlato naciNO
E
B
Ž
onalno
priznanje za inovativnost GZS.
RNI
DRU O
OV

ODG

Janez Katnik (levo) in Bojan Finc sta avtorja večkratno nagrajene inovacije.

Nagrado je v
imenu SIJ Acronija
prevzel dr. Denis
Mancevič, direktor
za korporativno
komuniciranje
Skupine SIJ.

www.sij.si

med petimi največjimi slovenskimi izvozniki
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Povečujemo kakovost in
zmanjšujemo okoljski odtis

Smiljan Breznik, inženir
kakovosti, SIJ SUZ
Foto: Smiljan Breznik, SIJ SUZ

Certifikacijska hiša Bureau Veritas je novembra v družbi SIJ SUZ izvedla
kontrolno presojo po standardu ISO 9001:2008. To pomeni, da so presojevalci
pri nas preverjali politiko kakovosti družbe, ki opredeljuje usmeritve in cilje
podjetja glede politike kakovosti na vseh ravneh poslovanja.

Vlaganje
v znanje

Kakovost
izdelkov

Parametri, vključeni
v proces presoje
politike kakovosti

POLITIKA
KAKOVOSTI

Zadovoljstvo

zaposlenih

Razvoj
podjetja

Presojo so izvedli zunanji izvajalci certifikacijske hiše
Bureau Veritas v sodelovanju z nami.

Presoja sistema je neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov in njihovega vrednotenja, da se določi obseg
izpolnjevanja dogovorjenih kriterijev. Z rednimi presojami,
tako internimi kot eksternimi, želimo ugotoviti:
• ali je namen posameznega procesa dosežen;
• poiskati vzroke neskladnosti na relaciji doseženo–načrtovano;
• predvideti ustrezne preventivne in korektivne ukrepe.
V SIJ SUZ vodimo proces na način »od dobrega dobavitelja
do zadovoljnega kupca«. Zavedamo se, da je zadovoljstvo
zaposlenih ključnega pomena za uspešnost družbe. Z zagotavljanjem potrebnih virov za pridobivanje pomembnih znanj in
veščin med zaposlenimi nenehno spodbujamo njihovo rast in
napredovanje in ju tudi omogočamo.
Splošni cilji vsake politike kakovosti so:
• izboljšati pomembne značilnosti kakovosti izdelkov,
• stremljenje k uporabi ekološko neoporečne, sodobne in
uporabniku prijazne tehnologije,
• izboljševati procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev
kakovosti,
• povečevati učinkovitost podjetja z nenehnim
izboljševanjem.
Letošnja novost pri presoji je bila, da nas je po kar nekaj
letih presojala nova ekipa presojevalcev, ki so pregledovali vse
bistvene točke standarda in poslovanja družbe. Končne ugotovitve presojevalcev so odražale pozitivno mnenje glede našega
pogleda v prihodnost.
Letošnja presoja je pokazala, da smo si zastavili prave cilje
in da imamo v okviru sistema kakovosti na voljo široko paleto
aktivnosti, s katerimi se ta nenehno nadgrajuje in izboljšuje. Koristna priporočila certifikacijske hiše bomo kar najbolj
upoštevali in jih do naslednje presoje čim bolje implementirali
v naš sistem.

Naši ključni cilji so:
•
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Maksimalna stopnja zadovoljstva naših kupcev, kar zagotavljamo
s pravočasnostjo dobav ter sledenjem zahtev glede izdelkov.
Izdelki morajo zadovoljevati kupca glede funkcionalnosti oziroma
uporabnosti izdelka in v celoti ustrezajo vsem zahtevam nacionalnih in mednarodnih predpisov ter standardov.

•
•

Stalno zniževanje stroškov kakovosti, kar zagotavljamo z vzdrževanjem in kalibriranjem merilne opreme, zmanjševanjem izmeta,
reklamacij ter stroškov ponovnega dela in popravil.
Kratek odzivni čas na reševanje neskladij in implementacijo
preventivnih ter korektivnih ukrepov.
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Z varovanjem okolja
varujemo sebe

Franja Peternel, tehnologinja
za oplaščene elektrode, SIJ
Elektrode Jesenice

Varstvo okolja je ena izmed najpomembnejših pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh nas.
Ne nazadnje smo pravico do čiste pitne vode zapisali celo ustavo. V SIJ Elektrodah Jesenice
se vsi zaposleni zavedamo, da je čisto in zdravo okolje naša pravica in dolžnost, predvsem pa
takšno okolje omogoča bolj sproščeno in učinkovitejše delo. V družbi zato skrbimo za redno
usposabljanje, izobraževanje in strokovno pomoč vsem zaposlenim tudi na tem področju.

Obstoječa industrijska čistilna naprava

Nova čistilna naprava v oddelku varilnih žic

Učinkovito upravljanje z odpadki je izjemno pomembno pri
zmanjševanju vplivov na okolje in s tem okoljskega odtisa
naše družbe. Zato smo vzpostavili sistem ločevanja odpadkov,
ki nastajajo med proizvodnjo. Del odpadkov sproti oddajamo
pooblaščenim družbam, te pa jih v skladu z veljavno zakonodajo uničijo oziroma predelajo, del odpadkov pa vračamo v
proizvodni proces.
Industrijske vode, ki nastanejo pri proizvodnji elektrod
in aglomeriranega praška zaradi čiščenja mešalcev, zbiramo
in obdelujemo v industrijski čistilni napravi. Cilj je takšna
obdelava industrijskih oziroma odpadnih voda, da bodo te
primerne za izpust v vodotok. Mejne vrednosti za izpuste odpadnih vod v vodotoke se ves čas zaostrujejo, zato moramo
biti tudi izjemno natančni. Obstoječo industrijsko čistilno napravo bomo zato prihodnje leto posodobili. Nadgradili bomo
tehnologijo obdelave in napeljali nove cevovode do priklopa
na komunalno omrežje. V oddelku varilnih žic pa smo letos že
namestili novo čistilno napravo za čiščenje spiralnih vod po
bakrenju žice.

Pretočni hladilni sistem smo zamenjali z zaprtima sistemoma hlajenja. Najprej je bil sistem vzpostavljen v oddelku
varilnih žic, nekaj let pozneje pa tudi v oddelku oplaščenih
elektrod. Ta sprememba je bila nujna zaradi velikih izgub
savske vode na dotrajanih vodovodnih ceveh, ki so ostale
še kot dediščina Železarne Jesenice. Ob tej posodobitvi in
priklopu na pitno vodo smo pridobili tudi vodno dovoljenje.
V letu 2015 pa smo pridobili tudi okoljevarstveno dovoljenje
za odpadne vode, v okviru katerega izvajamo vse aktivnosti
čiščenja odpadnih vod po zakonu.
Okoljevarstvu in skrbi za okolje namenjamo veliko pozornosti. Zavedamo se namreč, da vplivov na okolje ne občutijo
samo zaposleni v naši družbi, temveč tudi lokalna skupnost. V
okoljske izboljšave ter nadgradnje čistilnih naprav bomo zato
vlagali tudi v prihodnje s ciljem, da bo delovanje SIJ Elektrod Jesenice ustrezalo nacionalnim in evropskim okoljskim
standardom.
O
ŽBEN
DRU OVORNI
ODG
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Slavko Kanalec, direktor za
tehnologijo, SIJ
Foto: Tomaž Vidonja, Eurocon

Industrija 4.0 po jeklarsko
Četrta industrijska revolucija, kot imenujemo koncept Industrija 4.0 in o kateri
smo pisali že v prejšnji številki, se ni začela danes ali včeraj. Razvijati se je začela
pred desetletji z avtomatizacijo proizvodnje in s tem povezanim neslutenim
razvojem interneta. Veliki in okorni računalniki so se pričeli seliti najprej na
naše mize in pozneje še v naše roke, kot mobilni telefoni, in nazadnje še na naša
zapestja v obliki pametnih zapestnic, ki skrbijo za naše zdravje.
Kaj je Industrija 4.0?
Že od svojega nastanka se je industrija razvijala s čedalje hitrejšim tempom in se pri tem naslanjala in
izkoriščala tehnološki razvoj, znanstvena odkritja in pomembno prispevala k napredku človeštva.

1.0

O prvi industrijski revoluciji lahko govorimo, ko
je prišlo do razvoja in uporabe prvih mehaničnih
strojev, ki sta jih gnala voda in para. Tak
primer so statve, ki jih je v začetku 19. stoletja
izumil Joseph-Marie Jacquard, kar je pomenilo
pravo revolucijo na področju tkanja, blaga in
posledično tudi mode in tekstilne industrije.

1. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

Mehanizacija, vodni
pogon, parni pogon

2.0

Drugi korak v razvoju industrije je pomenila izjemna inovacija
v avtomobilski industriji, ki jo je leta 1908 vpeljal ameriški
industrialec Henry Ford. Čeprav so že pred njimi bile vpeljane
prve oblike masovne proizvodnje, pa velja ravno prvi ford
T, ki je omenjenega leta (1908) zapeljal s tekočih trakov, za
ikono in napovedovalca masovne proizvodnje. V tovarni se
je uporabljala kot vir energije skorajda samo še elektrika.
Samo v prvem letu je bilo prodanih preko deset tisoč teh
avtomobilov in v dobrih petih letih od trenutka, ko je zapeljal iz
proizvodnje prvi ford T, je Ford zasedal 48-odstotni tržni delež.

2. 2.
INDUSTRIJSKA
INDUSTRIJSKA
REVOLUCIJA
REVOLUCIJA

Masovna
Masovna
proizvodnja,
proizvodnja,
tekoči
tekoči
trak,
trak,
elektrika
elektrika
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3.0
3. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

Računalniško krmiljene
naprave in avtomatizacija

4.0

Hiter razvoj, ki je sledil, je že kmalu po drugi svetovni vojni
kazal na prihod naslednjega tretjega vala v industrijski
revoluciji. Predvsem razvoj elektrotehnike, elektronike
in prvih računalnikov je pripeljal do avtomatizacije
procesov in vpeljave avtonomnih sistemov, robotov
ter računalniško krmiljenih naprav in strojev.
Elektronika je postajala čedalje bolj miniaturna in
hkrati tudi čedalje zmogljivejša, kar je še bolj pognalo
razvoj informatike in računalništva. Računalniku, ki
je skrbel za navigacijo, vodenje in nadzor poleta, ki
je leta 1969 ponesel prvo posadko na luno, se po
današnjih merilih komaj sploh lahko reče računalnik. Če
ga primerjamo z današnjimi prenosniki ali mobilnimi
telefoni, bi mu lahko rekli kalkulator ali pa »mlinček«.

Vse to in še mnogo drugih tehnologij in dosežkov je v zadnjih letih 4. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA
pripeljalo do koncepta industrije 4.0 ali četrtega vala. Razmah
Kibernetični sistemi
uporabe interneta ter vse večje število senzorjev (tipal), ki jih je
čedalje več v različnih oblikah okoli nas, prinašata čedalje večje
količine raznih podatkov in pomenita povezovanje virtualnega
in fizičnega sveta. Sodobne naprave merijo najrazličnejše
količine in te podatke shranjujejo na zmogljivih diskih, ki so
lahko razmetani po vsem svetu in se nahajajo kjer koli na svetu.
Danes že s pogledom na pametno zapestnico, ki jo nosimo na
roki, lahko ugotovimo, koliko je naš trenutni utrip, kako smo
spali in koliko se gibljemo. Še celo več. Te pametne naprave
nam svetujejo, da bi se bilo morda dobro gibati nekoliko več, ali
pa nas na drugi strani opozarjajo, če z gibanjem pretiravamo.
Zelo podobno so zasnovane tudi rešitve za industrijo, le
da se v teh primerih merijo stroji, proizvodni procesi, tok
surovin, število izdelkov, poti in časi ter lokacije transportnih sredstev in vozil in drugo. Vse
to pa obstaja v obliki podatkov. Podatkov, ki čakajo na obdelavo, da se iz njih ustvari nova
dodana vrednost, ki se pokaže skozi analizo, razne simulacije ter iskanje vzorcev.

Izkazalo se je, da lahko vse našteto v veliki meri pripomore k veliko bolj učinkoviti in inovativni
industriji, torej industriji 4.0. Na eni strani prinaša I4.0 predvsem optimizacijo obstoječih procesov,
zmanjševanje stroškov in večjo učinkovitost izrabe materialov in drugih virov. Z eno besedo, gre za
povečanje prihrankov. Na drugi strani pa I4.0 pomeni proaktivno uporabo podatkov in tehnologij
predvsem za višanja zadovoljstva kupcev, novih načinov poslovnega povezovanja in oblikovanje
novih verig vrednosti, novih oblik ponudbe in vzdrževanja izdelkov, spreminjanje obstoječih poslovnih
modelov in povečevanje prodaje, še posebno prodaje storitev v primerjavi s prodajo izdelkov.

Kako pa na industrijo 4.0 gledamo v Skupini SIJ?
V okviru in organizaciji Kompetenčnega centra IKM – Inovativni kovinski materiali (KC IKM) je 25.
novembra 2016 v Ljubljani potekala strateška delavnica o industriji 4.0, s posebnim poudarkom
na kovinski industriji. Delavnice se je udeležilo skupaj 12 direktorjev, vodij in menedžerjev
podjetij Skupine SIJ, ki se jim je v delu pridružil tudi predsednik uprave Anton Chernykh.
Uvod je bil namenjen predstavitvi področja in stanja I4.0 v svetu. Sledila je predstavitev stanja
in razvoja industrije 4.0, kot ju vidijo glavni direktorji podjetij iz kovinske industrije po svetu. Na
koncu uvodnega dela pa je sledil še povzetek stanja na področju I4.0 v Sloveniji, temelječ
na rezultatih letošnje ankete, ki jo je med podjetji opravila SLO DE AHK, slovensko-nemška
gospodarska zbornica, v sodelovanju s podjetjem Eurocon d.o.o. in Tehnološko mrežo ICT.
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Ob pregledu stanja ter po diskusiji na delavnici so se kot ključna pokazala naslednja področja:
1. strateški cilji;
2. operativni cilji;
3. cilji, povezani s kupci in trgom;
4. cilji, vezani na nove priložnosti in poslovne modele;
5. cilji na področju standardizacije.

podjetjih SIJ, se pa ne uporablja na nivoju in sistematično, kot
bi se lahko. Cilj je poskrbeti, da se orodje uporablja, pride do
podatkov o kupcih in »odnosih« z njimi ter te podatke redno
analizira in predstavi redno (mesečno) statistiko, ugotovitve in
predloge za izboljšave. S tem se bo ugotovilo ključna področja
pri odnosu s kupci, izboljšave le-tega pa lahko pripeljejo do
višje prodaje.

Rezultat delavnice je deset projektnih idej, od katerih jih
je kasneje v ožji izbor prišlo pet. Cilj je, da se oblikujejo v projektne naloge ter izvedejo v letu 2017. Seznam petih izbranih
projektov na področju industrije 4.0 v Skupini SIJ pokriva vseh
zgoraj zapisanih pet ključnih področij. Tematike teh petih
projektov pa so:

4. Cilji za nove priložnosti in poslovne modele
»Dashboard«, nosilec Mitja Kolbe, Skupina SIJ
Za vodje/direktorje ne obstaja enoten in ustrezen »dashboard« (elektronski, on-line), ki bi na zahtevo in/ali redno mesečno kazal ključne poslovne kazalnike (KPI), in sicer avtomatsko
in na podlagi zbranih podatkov iz podsistemov v realnem času.
Šlo bi za vizualizacijo na realnih podatkih, izvedena metrika ali
sestavljeni kazalniki pa bi bili v pomoč pri poslovnih odločitvah.
Seznam ključnih poslovnih kazalnikov že obstaja, in sicer se želi
spremljati OEE, zaloge, kakovost, »delivery performance«, knjigo naročil (»order book«) ter izredne dogodke.

1. Strateški cilji
»Smart grid«, nosilec Slavko Kanalec, Skupina SIJ
Upravljanje z električno energijo kot pomembnim strateškim
virom (ponudba/povpraševanje) in priložnost za trgovanje.
Ideja je, da SIJ lahko postane ne samo porabnik, ampak tudi
ponudnik = trgovec.
2. Operativni cilji
Pametni valj – storitev, nosilec Samo Jenič, SIJ Ravne Systems
Glavni izziv je obstoječi poslovni model prodaje valjev preoblikovati v nov poslovni model prodaje storitev. Dodatno pa tudi
prepričevanje kupcev skozi model TCO (total cost of ownership). Projekt se naslanja na tehnologije IoT in senzorjev ter
zbiranja ter obdelave teh »fizičnih« podatkov.
3. Marketinški in prodajni cilji
»Sales Force«, nosilec Andrej Gradišnik, SIJ Metal Ravne
Orodje (»Sales Force«) za spremljanje kupcev je na voljo v vseh

5. Cilji za standardizacijo
Podatki – optimizacija operativnih procesov,
nosilec Bojan Jenčič, SIJ Acroni
Na voljo je že veliko podatkov o strojih, tudi o delovanju (vibracije), ki se ne analizirajo namensko, redno in avtomatizirano.
Še vedno je preveč podatkov zgolj na papirjih (PDF) in se tudi
izmenjujejo po elektronski pošti ter ne avtomatizirano. Popisala bi se celotna oprema, ki bi se jo skozi poslovne (proizvodne)
procese vključilo v celovit in avtomatski zajem podatkov. To bi
se uporabljalo za analizo z različnim namenom, kot na primer v
primeru napovedi odpovedi dragih delov in za načrtovanje in
sproten nadzor izrabljenosti strojev oziroma njihovih delov.
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–
zgodba o rasti, razvoju
in luči na koncu tunela

Dr. Matevž Fazarinc,
direktor za razvoj in
tehnologijo, SIJ Acroni

Dr. Boštjan Bradaškja, razvojni
inženir za nerjavna jekla,
Razvojni center Jesenice
Foto: arhiv SIJ Acronija

Tradicija: beseda, ki se najpogosteje uporablja v pivovarstvu, kaj kmalu na lestvici
pogostosti pa ji sledi metalurgija. Na tradicijo in zgodovino smo ponosni, vedno hitimo
razlagati, koliko let ali stoletij že kljubujemo naravnim in demografskim nesrečam, kako
vplivamo na samo okolje in kako okolje vpliva na nas. Zato smo postavljeni pred izziv,
kako tradicijo združiti z motom današnjega časa, ki pravi, da je edina stvar, ki se ne
spreminja, prav to, da se vse stalno spreminja.
Obrniti »na glavo« podjetje, ki ima preko 1.000 zaposlenih,
ustaljeno proizvodno pot in svetovni renome, je nekaj drugega
kot zagnati mali start-up in poizkusiti na Kickstarterju zbrati
sredstva za začetek dela.
Pa vendar kljub kompleksnosti so lastniki in vodstvo že
večkrat v zgodovini dokazali, da je z zadostno mero znanja,
zvrhano mero iznajdljivosti in prekomerno trmo tudi to mogoče. Tako se je SIJ Acroni v zgodovini kar nekajkrat transformiral.
Naj spomnimo le na podatek, da se je proizvodnja nerjavne
debele pločevine začela leta 1995 in verjamemo, da takrat
ni nihče upal niti pomisliti na to, da bomo čez dobrih 20 let
prodali že preko 100.000 ton nerjavne debele pločevine in
bili v samem svetovnem vrhu, tako po količini proizvodnje,
kakovosti produktov kot po finančnih rezultatih, ki jih ob tem
dosegamo.
Seveda pa se zavedamo, da so za stalne izboljšave potrebne stalne spremembe. Tako smo nekako prišli do sedanjega
maksimuma, kar se tiče količinske proizvodnje, in zato smo
morali nekaj spremeniti, da bi lahko še naprej rasli. Začeli smo
spreminjati produktni miks in vpeljevati kakovostno izredno
zahtevne produkte, ki v svetovnem merilu obsegajo majhen
delež proizvodnje, a za nas so postali ciljni, saj imajo visoko
dodano vrednost.
Trenutno je najzahtevnejši program, ki ga v SIJ Acroniju
proizvajamo, program nikljevih zlitin. Pri nas jih klasificiramo
kot zlitine, ki imajo v sestavi manj kot 50 odstotkov železa.
Program smo začeli razvijati pred tremi leti, na podlagi
dvajsetletne prakse izdelave nerjavnih jekel, ki so pomenila
trdno osnovo za logičen korak v to smer. V treh letih smo

v proizvodnjo vpeljali tri zlitine, eno ognjeodporno in dve
korozijsko odporni. Skupno je bilo izdelanih preko dvajset šarž
in zato lahko rečemo, da se tako razvojni del počasi zaključuje.
Seveda pa težko govorimo o redni proizvodnji, saj je zahtevnost procesov med izdelavo tako visoka, da so vanjo vpeti celotni timi sodelavcev, in na tem mestu si je težko predstavljati,
kdaj bo to postala čisto običajna, redna proizvodnja. Pa vendar
v to verjamemo in k temu stremimo. Hkrati se nam dnevno
odpirajo novi izzivi, s še zahtevnejšimi kvalitetami, za katere
verjamemo, da jih bomo na podlagi pridobljenih izkušenj prav
tako uspešno obvladovali.
Prav to je tudi razlog, da smo s ponosom sooblikovali znamko SIPREME°°°, ki te zlitine združuje. Nove blagovne znamke
Skupine SIJ našim kakovostnim produktom dvigajo ugled in
prepoznavnost na globalnem svetovnem jeklarskem trgu.
Z razvojem nikljevih zlitin smo se naučili ogromno novega,
hkrati pa smo postavili vrsto novih sistemov v podjetju, ki
omogočajo boljšo kontrolo in stabilnejšo proizvodnjo zlitin.
Uvedli smo sistem avtomatskih analiz čistoče vzorcev, vpeljali
sistem spremljave čistoče jeklene taline med njeno izdelavo
ter vzpostavili novi sistem legiranja zahtevnih legur … Hkrati
pa smo morali tudi sami marsikdaj pozabiti na »tradicionalno«
delo in popolnoma spremeniti pristop, da smo lahko prišli do
uspešnega končnega rezultata. Ključno je bilo, da smo se iz
kritičnih trenutkov, ko nismo več videli luči na koncu tunela,
naučili največ. Tu gre izrecna zahvala vodstvu, ki nam je zaupalo, da vidimo luč na koncu tunela tudi takrat, ko še sami nismo
vedeli, ali je to dnevna svetloba ali vlak.
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Nikljeve zlitine se
uporabljajo za zahtevne
dele kompleksnih
turbinskih sistemov.
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Posnemanje žlindre pred procesom oksidacije. Talina pri zlitini
4858 vsebuje ob prebodu iz elektroobločne peči preko 60
odstotkov niklja in pet odstotkov molibdena.

Ključ do našega skupnega uspeha je bil v nas samih.
• Stalne spremembe so nujne, so del našega življenja in zato jih sprejemamo!
• Spremembe nikoli niso linearne in vedno bomo
na poti delali napake – te nam služijo za največji
vir znanja!
• Ker stojimo skupaj kot ekipa dobrih posameznikov, je rezultat 1 + 1 vedno večji kot 2!
• Nikoli se na poti sprememb nismo nehali zabavati!
Vemo, da se s postopkom stalnih izboljšav pride daleč. A
če pogledamo z druge perspektive: Ali je žarnica nastala
s stalnim izboljševanjem sveče?

Zlitina

Pomembnejši
elementi

Primeri
uporabe

Prva izdelana
šarža

SIPREME
4876

0,06 % C, 30 % Ni,
20 % Cr

Toplotni
izmenjevalniki

12. 3. 2014
Do danes izdelanih
10 šarž.

SIPREME
4858

0,02 % C, 40 % Ni,
22 % Cr, 2 % Cu, 3 % Mo,
0,8 % Ti

Petrokemijska
industrija

29. 9. 2015
Do danes izdelane
štiri šarže.

SIPREME
4503

0,03 % C, 27 % Ni,
22 % Cr, 2,5 % Cu,
2,5 % Mo, 0,6 % Ti

Izluževanje
nikljeve rude

12. 1. 2016
Do danes izdelanih
osem šarž.

Razvojno-tehnološko-prodajni
tim, brez katerega ta zgodba ne
bi bila mogoča! Od leve proti
desni: Stane Jakelj, Jan Hubert
Žmitek, Boštjan Podlipec,
Erika Vidic, Robert Robič,
Boštjan Bradaškja, Gaj Slivnik,
Boštjan Pirnar, Grega Klančnik,
Primož Jan, Viktorija Marušič,
Boštjan Blažič, Matevž Fazarinc
in Anton Košir. Na fotografiji
manjkajo še trije sodelavci tima:
Milan Klinar, Emil Šubelj
in Grega Stare.

28

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

àà
NAPREDUJEMO
Suzana Plemen, strokovna delavka,
SIJ Ravne Systems

Dve ponovci, prosim

Foto: Nejc Krumpačnik in
Andraž Leskovec, oba SIJ Ravne Systems

V začetku letošnjega leta smo dobili naročilo družbe SIJ Acroni za izdelavo dveh ponovc.
Kot referentka za kooperacije družbe SIJ Ravne Systems sem morala poskrbeti za naročilo
storitev ovijanja in varjenja plaščev ter termične obdelave žarjenja pri zunanjih kooperantih.
Tako obsežnega in zahtevnega projekta sem se sprva kar malo ustrašila. A z združenimi
močmi, našim predanim timom varilcev, kooperanti ter s hitrim odzivom in podporo SIJ
Metala Ravne smo projekt skladno s postavljenima načrtom in rokom uspešno zaključili.

Naš odličen tim varilcev je z izjemno voljo in energijo odigral
ključno vlogo pri pravočasni izdelavi obeh ponovc.

Skladno z naročilom kupca so naši tehnologi pripravili projektno
dokumentacijo, ki je vključevala še dodatne preventivne izboljšave – ojačitve zaradi možnih deformacij pri transportu in termični
obdelavi. Ker ponovc v celoti nismo mogli narediti sami, smo k
sodelovanju povabili še SIJ Metal Ravne, podjetji Terlep in Gama
ter prevoznika Panani in Slemenšek.
Po potrditvi tehnične dokumentacije smo v družbi SIJ Ravne
Systems dobavili in izrezali material, podjetje Terlep iz Krškega pa
je poskrbelo za ovijanje in varjenje plaščev. Vse operacije, ki so
sledile, so bile opravljene v okviru naše družbe, SIJ Metal Ravne
pa je na koncu poskrbel še za napetostno žarenje.
Zaradi velikih dimenzij je bil transport posebej zahtevna naloga, naročati smo morali tudi izredne prevoze. Kooperanti so nam
bili v izredno pomoč in podporo, saj so naša naročila obravnavali
prednostno. Ponovno se je izkazalo, kako pomembno je, da
imamo z njimi korektne in poštene odnose. Pod velikim časovnim
pritiskom – za dokončanje ponovc smo imeli le še dobra dva tePonovca (tehnični podatki)
• Premer: 3.460 do 4.290 mm
• Višina: 4.700 mm
• Teža: 31.143 kg

Varilci so pri izdelavi ponovc delali več
mesecev, zadnja dva tedna pa so ju
varili neprekinjeno, dan in noč.

Ponovco smo v peč v SIJ Metalu
Ravne naložili z avtodvigalom.

dna časa – smo že mislili, da nam ne bo uspelo, a puške v koruzo
še nismo vrgli. V najtežjih trenutkih nam je dodatni zagon dala
tudi Stanka Vučko Pavleković, naša koordinatorica priprave dela,
ki je bdela nad projektom in njegovo plansko usklajenostjo ter
nam pomagala s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem. Posebej
se je izkazala tudi celotna varilnica pod okriljem izmenovodje
Jožeta Valenteja, ki je delala neprekinjeno dan in noč. Termično
obdelavo je nato prednostno prevzel SIJ Metal Ravne, kjer nam je
glede procesa nalaganja ponovce v peč tehnično svetoval Gustav
Lajmiš, obratni inženir Kovaškega programa.
Naj poudarim, da nam brez pomoči in podpore SIJ Metala
Ravne tega projekta nikakor ne bi uspelo uspešno zaključiti v tako
kratkem roku. Ponovci so bili pripravljeni žariti celo med prazniki.
Ponovno smo dokazali, da znamo delovati projektno in stopiti
skupaj, ko je to potrebno. Smo mlada organizacija, ki s takšnimi
drobtinicami sestavlja kruh naše skupne SIJ-eve prihodnosti.

• Nosilnost: 90 ton
• Uporaba: za transport taline
• Vrednost: 84.000 €
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Aleš Falatov, tržni analitik, SIJ

Euroblech 2016

Foto: Aleš Falatov, SIJ

Med številnimi sejmi, ki se jih v Skupini SIJ udeležujemo,
je vsako leto tudi nekaj orjakov, po velikosti prekašajočih
marsikaterega drugega. Eden izmed teh je tudi Euroblech.
Sejem vsako leto poteka na Hannovrskem sejmišču, ki je s 27 halami s
skupno površino 496.000 m² največje sejmišče na svetu. Lokacija je tako
ogromna, da med halami vozijo avtobusi, kar smo s pridom izkoriščali tudi
predstavniki Skupine SIJ.
Na sejmu smo se predstavili SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne
Systems in SIJ Elektrode. Gre za največji dogodek na področju proizvodnje
in obdelave pločevine, zato se je ekipa SIJ Acronija počutila kot doma, niti
malo pa niso bili za pozornost prikrajšani predstavniki SIJ Metala Ravne, ki
so na ogled postavili svoj program orodnih jekel, ter SIJ Elektrod z naborom varilnih materialov za ta segment. Največ zanimanja polnih pogledov
pa so pritegnili vzorci nožev za kovino podjetja SIJ Ravne Systems, največji
izmed njih je bil dolg več kot dva metra, ter skoraj pol tone težak notranji
vmesni valj. Predstavili so tudi svoj program strojegradnje, proizvod iz tega
sklopa smo zasledili tudi kot del razstavnega eksponata ene naših strank v
sosednji hali.
Imeli smo nadpovprečno visok obisk. Naš razstavni prostor je bil vse
dni dobro obiskan navkljub prisotnosti številnih konkurentov. Ker je sejem
trajal pet dni, smo imeli ravno dovolj časa, da obiščemo tudi vse preostale
hale ter opravimo dogovorjene sestanke.

Vrvež okrog našega razstavnega prostora na sejmu Euroblech

•
•
•
•

Datum: 25. 10. – 29. 10. 2016
Število razstavljavcev: 1.500
Število obiskovalcev: 60.000
Število rednih avtobusnih linij na sejmišču: 2

Metal Expo 2016

Aleš Falatov, tržni analitik, SIJ
Foto: Mario Ivankovič, SIJ

Drugič letos smo se predstavili na sejmu v Ruski
federaciji, tokrat na sejmišču, polnem zgodovine.
Metal Expo je vodilni dogodek na področju metalurške industrije in proizvodnje kovin. Letos je potekal že dvaindvajsetič.
Sejem se vsako leto odvija v Moskvi, na slovitem sejmišču
VDNKh, ki je bilo zgrajeno leta 1939 in skupno meri kar 237
hektarov, s čimer je večje od Kraljevine Monako. Danes sejmišče sestavlja 29 paviljonov, ki so zaščiteni kot zgodovinski
spomeniki.
Zgodovina se je pisala tudi za Skupino SIJ, saj smo tam prvič
uporabili grafično podobo z novimi blagovnimi znamkami, med
katerimi smo še poseben poudarek namenili znamki SINOXX, ter
povsem nove, sodobne videe, ki so se predvajali na LCD-zaslonu
za podijem z vzorci. Za naš dizajn smo dobili tudi pokal – priznanje
za najboljši razstavni prostor na sejmu.
Svoj nabor proizvodov so predstavili SIJ Acroni, SIJ Metal
Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ Elektrode z vzorci plošč, palic,
nožev, valjev, odkovkov ter varilnih materialov iz naše proizvodnje.
Obiskovalce so pričakali tudi prenovljeni katalogi novih blagovnih
znamk, plod trdega dela več oddelkov vseh družb. Na sejmu so se
nam kot sorazstavljavci pridružili tudi kolegi iz Skupine IMH, ki so
predstavili vzorce svojega proizvodnega programa.

Nagrajeni razstavni prostor Skupine SIJ na sejmu Metal Expo

• Datum: 8. 11. – 11. 11. 2016
• Število razstavljavcev: 570
• Število obiskovalcev: 27.000

30

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

àà
NAŠI SODELAVCI

Kadrovska gibanja v oktobru in novembru
SIJ ACRONI

Oktobra je podjetje zapustilo 16 delavcev.
Delavec VOJKO BERLISK je umrl. Svojcem
izrekamo sožalje.
Novembra je podjetje zapustilo 6 delavcev.
Naši novi sodelavci so oktobra postali: ASMIR
BAJRIĆ v Jeklarni, EMIR BAJRIĆ v Jeklarni, LUKA
RADMAN v Jeklarni, ALJAŽ SMOLEJ v Jeklarni,
AJDIN TRAKO v Jeklarni, DOMINIK SVETINA
v Hladni predelavi, AJDIN ĆEHAJIĆ v Obratu
vzdrževanja, JAN JEKLIČ v Obratu vzdrževanja,
DEJAN JOVANOV v Predelavi debele pločevine, SENAD KOVAČEVIĆ v Predelavi debele
pločevine, ALEN MULALIĆ v Predelavi debele
pločevine, SAMIR NUHANOVIĆ v Predelavi
debele pločevine in LUKA VINDIŠAR v Prodaji.
Novembra so naši novi sodelavci postali: ELVIS
BEKTAŠEVIĆ v Jeklarni, RASIM DERVIŠEVIĆ v
Jeklarni, DAVOR DŽEVER v Jeklarni, MIRALEM
HAJRIĆ v Jeklarni, JURE JENSTERLE v Jeklarni,
ŽIGA NOVAK v Jeklarni, MARIO PETROVIĆ v
Jeklarni, ANŽE POLC v Jeklarni, MAJ RAČIČ v
Jeklarni, MIRAN ROZMAN v Jeklarni, MATJAŽ
SVETINA v Jeklarni, GABRIJEL ŠABIĆ v Jeklarni,
GAŠPER ZUPAN v Jeklarni, ASMIR ĆEHAJIĆ
v Hladni predelavi, TILEN KLINAR v Hladni
predelavi, ELVIN SUHONIĆ v Hladni predelavi,
JERNEJ ŽVAN v Hladni predelavi, BOJAN JENČIČ
v Obratu vzdrževanja, MUHAMED MUJEZINOVIĆ v Obratu vzdrževanja, GREGOR PAZLAR v
Obratu vzdrževanja, ŽELJKO STEĆUK v Obratu
vzdrževanja, ARMIN VARCAR v Obratu vzdrževanja, ERVIN DIZDAREVIĆ v Predelavi debele
pločevine, ZLATKO IBRAHIMOVIĆ v Predelavi
debele pločevine, ALEN JAPIĆ v Predelavi
debele pločevine, DENIS RAKOVIĆ v Predelavi
debele pločevine, ŠPELA JERAJ v Kakovosti in
ALEN KUZMIĆ v Kakovosti.
JUBILANTI
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so oktobra postali ANEL HOPOVAC v Predelavi debele
pločevine, DAMIAN MANDŽIĆ v Predelavi
debele pločevine, NIKOLA SLOVIĆ v Predelavi
debele pločevine in KATJA URH v Upravi. Novembra pa sta jubilanta z 10-letnim delovnim
stažem postala MOJCA LONCNAR iz Kakovosti
in IZTOK ODAR iz Kadrovske službe. Čestitamo!
Jubilanti z 20-letnim delovnim stažem so
oktobra postali PETER ŠMID v Jeklarni, ERIK
ČADEŽ v Predelavi debele pločevine in JAKELJ
STANISLAV v RCJ. Čestitamo!
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem
sta oktobra postala ROMAN LAVTIŽAR v
Obratu vzdrževanja in SEVLADA DURATOVIĆ v Financah. Novembra pa so jubilanti s
30-letnim delovnim stažem postali ANTON
SINTIČ iz Predelave debele pločevine, SLAVICA

INDJIĆ iz Prodaje in BOJAN SLEVEC iz Logistike.
Čestitamo!
Jubilanta s 40-letnim delovnim stažem sta
oktobra postala ALE SAMARDŽIĆ v Predelavi
debele pločevine in JOŽEF GLOGOVŠEK v
Kakovosti. Novembra pa je jubilant s 40-letnim delovnim stažem postal SANDI LUŽNIK iz
Hladne predelave. Čestitamo!
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje je oktobra dokončal ROBERT RUPNIK
in pridobil naziv magister znanosti. Čestitamo!
Nejra Rak Benič, strokovna sodelavka za HRM 1, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE

Oktobra so postali naši sodelavci GAŠPER CEHNER, NEJC ČAS v Jeklarskem programu in ABI
FORTEK v Valjarskem programu, SILVO PROJE,
BORIS BORKO in LUKA BERBATOVIČ v Kovaškem programu, MATEJ DOMEJ v Vzdrževanju,
MARKO KARNER v Logistiki in TJAŠA GARMUT
VOLMAJER v Financah.
Upokojili so se MUHAMED MUŠELJIĆ iz Jeklarskega programa, JOŽEF KONEČNIK in DRAGO
ZORMAN iz Razvoja in kontrole. Zahvaljujemo
se jim za prizadevno delo in jim v pokoju
želimo vse najlepše. Podjetje so zapustili še
štirje sodelavci.
Novembra so postali naši sodelavci MATEJ
FERK v Jeklarskem programu, MATEJ BOŠNIK
v Valjarskem programu, NEJC ZALOŽNIK v
Logistiki, TADEJ GRILC v Razvoju in kontroli,
BRIGITA RATAJ v Marketingu in MONIKA
ŽVIKART v Sekretariatu.
Upokojil se je ZORKO BOBEK iz Valjarskega
programa. Zahvaljujemo se mu za prizadevno
delo in mu v pokoju želimo vse najlepše.
Podjetje sta zapustila še dva sodelavca.
JUBILANTI
Oktobra je 10-letni delovni jubilej dosegel
MATEJ PARADIŽ iz Razvoja in kontrole, 20-letni
delovni jubilej pa ALOJZ KRIVEC iz Valjarskega
programa, 30-letni delovni jubilej sta dosegla
MARTA NOVAK iz Prodaje in VLADO KALAJŽIČ
iz Špedicije, 40-letni delovni jubilej sta dosegla
FRANČIŠEK DULER iz Logistike in LEOPOLD
RANC iz Informatike.
Novembra so 20-letni delovni jubilej dosegli
MIRKO KOTNIK iz Valjarskega programa, GORAZD GREGELJ iz Kovaškega programa, BOJAN
RUTNIK iz Špedicije in VESNA PEVEC iz Prodaje,
30-letni delovni jubilej je dosegel IVAN VUŠNIK
iz Kovaškega programa, 40-letni delovni
jubilej sta dosegla MIROSLAV GORENŠEK iz
Vzdrževanja in DUŠAN POSEDI iz Logistike.
Vsem jubilantom čestitamo!

SIJ ELEKTRODE
JESENICE

V oktobru in novembru ni bilo novih zaposlitev.
Delovno razmerje je prenehalo dvema delavcema, enemu z odpreme (oktobra) in enemu z
vzdrževanja (novembra).
Oktobra sta dočakala zasluženo upokojitev
FANI ZUPAN in SAŠO JEKLER, novembra pa se
je upokojil JANKO KOŠIR. Vsem se zahvaljujemo za dolgoletni trud v podjetju ter jim želimo
vse dobro v pokoju.
JUBILANTI
Oktobra je 10-letni delovni jubilej dosegel
DANIJEL TOPIĆ (z oddelka priprave elektrodnih
mas), 40-letni jubilej pa JANKO KOŠIR (z
vzdrževanja). Iskrene čestitke obema!
Tanja Volmajer, vodja kadrovske
službe, SIJ Elektrode Jesenice

NOŽI RAVNE

Oktobra so naši novi sodelavci postali JOŽICA
KOLAR, JOŽE HERLAH in MATJAŽ DOLER v
Mehanski obdelavi, EVGEN MAUREL v Toplotni
obdelavi ter URBAN GROS v Prodaji.
Oktobra se je upokojil sodelavec MARTIN
MESAREC. Zahvaljujemo se mu za njegovo
prizadevno delo in mu v pokoju želimo vse
najlepše.
Delovno razmerje je prenehalo še trem
sodelavcem.
Novembra so naši novi sodelavci postali
PRIMOŽ CAFUTA, VALERIJA POBERŽNIK in VALERIJA KORAT v Mehanski obdelavi. V podjetju
se je ponovno zaposlil sodelavec MATEVŽ SIRK,
prav tako v Mehanski obdelavi.
Novembra se je upokojil sodelavec IVAN MESARIČ iz Toplotne obdelave. Zahvaljujemo se
mu za prizadevno delo in mu v pokoju želimo
vse najlepše.
Septembra je delovno razmerje prenehalo še
trem sodelavcem.
JUBILANTI
Oktobra sta jubilanta s 30-letnim delovnim
stažem postala sodelavca DANILO SMONKAR
iz Mehanske obdelave in BLAŽ KRAMER iz
Tehnologije. Obema iskreno čestitamo.
Novembra je jubilant za 30 let delovne dobe
postal JAROŠ ŠTEHARNIK iz Logistike. Jubilant
s 40 leti delovne dobe v podjetju pa je postal
IVAN MESARIČ iz Toplotne obdelave. Iskrene
čestitke.

SIJ RAVNE SYSTEMS

Oktobra sta naša nova sodelavca postala
MARKO LESIČNIK – Informatika in ASMIR
DURAKOVIĆ – Proizvodnja B MO.
Delovno razmerje pa je prenehalo enemu
sodelavcu; AVGUSTU KRAJNCU – Informatika.
Novembra sta naša nova sodelavca postala
UROŠ PAVŠE – Informatika in LOVRO TERŽAN –
Proizvodnja B MO.
Delovno razmerje je prenehalo enemu sodelavcu; ENGELBERTU MOČIVNIKU – Proizvodnja
B MO, ki se je upokojil. Zahvaljujemo se mu za
vse minulo delo in pripadnost. Vse najlepše
v pokoju.
JUBILANTI
Oktobra je jubilant s 30-letnim delovnim
stažem postal BRANKO PFEIFER – Proizvodnja
B MO.
Jubilanti s 40-letnim delovnim stažem
pa so postali JANJA VUŠNIK – TO ter
ZDRAVKO DULER in ENGELBERT MOČIVNIK –
Proizvodnja B.
Novembra pa je jubilant s 30-letnim
delovnim stažem postal BORIS VRHOVNIK –
Proizvodnja B MO.
Boris Sešel, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

Naši novi sodelavci so oktobra postali SMILJAN BREZNIK in MATJAŽ SOKOL na Upravi ter
SLAVKO BABIĆ in ANDREJ PREŽELJ v oddelku
Storitve. Novembra je naš novi sodelavec postal ANTON ČEPIN v oddelku Strojna predelava.
Invalidsko se je upokojil LEOPOLD ANDERLE.
Zahvaljujemo se mu za prizadevno delo ter mu
v pokoju želimo vse najlepše.
Podjetje je zapustil še en delavec.
Mag. Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER

Oktobra se nam je pridružil KLEMEN RIBIČ v
Mizarstvu.
JUBILANTI
Za 30-letni jubilej v SIJ ZIP centru čestitamo
ANITI ARL, MILENI KUHAR in RENATI JAKOPIČ
ČEKON. Za 40-letni jubilej pa čestitamo
JAKOBU KAUČIČU.
Petra Gams, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

Dragica Pečovnik, Kadri, Noži Ravne

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

IN MEMORIAM

Konec novembra sem še zadnjič govorila z upokojenim
sodelavcem SIJ Acronija in dolgoletnim soustvarjalcem
revije SIJ Borisom Bergincem - Špikom. Če bi vedela, da
bo to zadnjič, bi si vzela več časa za pogovor. Tako pa
sva se prav na hitro dogovorila za vsebino karikature
in njegovo nepogrešljivo novoletno voščilnico z
akrostihom. Že čez dva dni sem oboje prejela, saj
je bilo Špiku risanje in »stresanje« verzov v veselje,
kreativnost pa je bila njegova zvesta spremljevalka.
Boris, tvoje hudomušno, a vedno prijazno špikanje
bomo zelo pogrešali.
Anja Potočnik, SIJ

POPRAVEK

Pravi avtor v 5. številki
revije SIJ objavljenega
članka z naslovom
Predstavljamo kegljaški
klub SIJ Acroni je Matjaž
Vovk, SIJ Acroni.
Matjažu se za napako
opravičujemo ter mu
želimo veliko dobrih metov
in še več podrtih kegljev.
Uredništvo
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Za SIJ-ajno prihodnost
postani metalurški tehnik
Na Srednjo šolo Ravne se je z letošnjim
šolskim letom po več kot dveh desetletjih
in predvsem zaradi velike spodbude in
prizadevanj ravenskih družb Skupine SIJ
vrnil sodoben izobraževalni program
metalurškega tehnika. Sedemnajst dijakov
je v prvem letniku in prav vsi so štipendisti
družb Skupine SIJ, 15 v SIJ Metalu Ravne
in dva v SIJ Ravne Systems. Po uspešnem
šolanju jim zagotavljamo zaposlitev,
najboljšim pa tudi možnost izobraževanja
in štipendiranja na univerzitetni ravni.
Andrej Gradišnik
je štipendistom
predstavil Skupino
SIJ, jim poleg
pridobivanja
znanja zaželel
tudi prijetna
srednješolska
leta ter vsakemu
izročil zaščitna
oblačila in čevlje,
ki jih potrebujejo
pri praktičnem
usposabljanju
(na fotografiji
Aljažu Rancu).

Monika Žvikart, specialistka
korporativnega komuniciranja,
SIJ Metal Ravne
Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal Ravne

Med 15 fanti sta v razredu tudi dve dekleti:
od desne Martina Ditinger in Urška Breznik, poleg njiju Milenko Gašić.

Da so metalurgi izrazito deficitarni, je Andrej Gradišnik, glavni
direktor SIJ Metala Ravne, ponazoril z dejstvom, da so »zadnji
metalurgi, danes ključni kadri tako v proizvodnji kot v vodstvu
podjetja, stari že okoli petdeset let«. Izpostavil je pomen sodelovanja v izobraževalnem procesu: »S Srednjo šolo Ravne delamo
z roko v roki. Trije naši strokovnjaki so predavatelji, v višjih letnikih bodo dijaki pri nas opravljali praktično usposabljanje.«
Aljaž Ranc se je za poklic metalurga odločil, ker je šola
blizu njegovega domačega kraja in tudi zaradi štipendije.
»Metalurgija me zanima in veseli. Študij bi rad nadaljeval tudi
na fakulteti, čeprav se mi zdi, da je za zdaj o tem še prehitro
razmišljati.«
Urški Breznik je najbolj pomembno, da ima po končani šoli
zagotovljeno zaposlitev. »Menim, da je metalurgija lahko tudi
za dekleta odlična priložnost za poklicno kariero,« je nasmejano povedala.

Ivanka Stopar, ravnateljica
Srednje šole Ravne, je
obljubila, da bodo profesorji
dijake naučili biti odgovorni
in delavni, da bodo to, kar
bodo delali, delali s srcem.

O
ŽBEN
DRU OVORNI
ODG
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Jože Špiljak, specialist
za korporativno
komuniciranje,
SIJ Acroni

Alen Šest, elektrotehnik obrata
Vzdrževanje, SIJ Acroni
Foto: Alen Šest, osebni arhiv

Mentorstvo: krepimo vez z dijaki
Mentorski program je ena izmed stopnic na poti iskanja bodočih kadrov kot tudi
promocije poklicev v naši dejavnosti. Izvajamo ga predvsem z dijaki Srednje šole
Jesenice in Gimnazije Jesenice. Čeprav nam je zadnja leta uspelo držati stik z učitelji in
dijaki srednjih šol, želimo to sodelovanje v prihodnosti okrepiti.

Alen s praktičnimi
vajami učence in
dijake navdušuje
nad strojništvom in
metalurgijo.

O
ŽBEN
DRU OVORNI
ODG

Sodelovanje SIJ Acronija s Srednjo šolo Jesenice
in Gimnazijo Jesenice poteka že vrsto let, saj je
programe mentorstva in praktičnega usposabljanja
dijakov izvajala že nekdanja Železarna Jesenice.
Najpogosteje acronijevci kot mentorji sodelujejo
pri pripravi raziskovalnih ali maturitetnih nalog ter
praktičnih usposabljanjih dijakov v podjetjih.
Danes je naš najaktivnejši mentor in vez z dijaki
Alen Šest. Že na prvi pogled je vidno, da svojo
mentorsko vlogo opravlja z veseljem in veliko zavzetostjo. Skozi njegove mentorske roke je šlo že kar
nekaj učencev in dijakov, nekateri pa so po zaključenem šolanju svojo prvo službo dobili ravno v SIJ
Acroniju. »Vedno se razveselim, ko skozi vrata naše
družbe, kot sodelavec, stopi kak nekdanji učenec
ali dijak, s katerim sva začela tehniko odkrivati že v
osnovni šoli ali pozneje, v srednji šoli, pri reševanju
izzivov ali pripravi raziskovalne naloge. To seveda

olajša tudi uvajanje v delo, saj je novi sodelavec že
kot dijak spoznal procese in način dela v SIJ Acroniju,« navdušeno pove Alen.
»Bolj kot klasične predstavitve našega dela in
procesov dijake pritegne praktično delo, saj le tako
dobijo pristen občutek, kako poteka delo v SIJ Acroniju,« pove Alen. Pri tem je pomembno, da dijakom
ponudimo konkreten »problem«, ki so ga sposobni
rešiti samostojno. »Seveda je med reševanjem
problema kakšna usmeritev s strani mentorja tudi
dobrodošla,« pojasni Alen.
»Začelo se je pred dobrimi desetimi leti na bližnji
osnovni šoli Koroška Bela, kjer sva na pobudo
tedanjega vodstva SIJ Acronija in gospe ravnateljice
z njihovim učiteljem, Milanom Hladetom, začela
pri tehnološko-konstrukcijskem krožku skrbeti, da
mladi radovedneži, ki jim je tehnika spodbujala
neke posebne iskrice zanimanja, niso ostali brez
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Alen postaja
nepogrešljiv člen
pri delu z dijaki.

zadovoljstva. Takrat smo izdelali tudi delujoč prenosen model
elektroobločne peči, s katerim še danes pokažemo otrokom
poenostavljen proces pridobivanja jekla v SIJ-u,« se začetkov
mentorstva spominja Alen. Sodelovanje se je pozneje razširilo
še na obe jeseniški srednji šoli.
Alen je kot radoveden otrok ogromno spraševal starejše
in izkušene strokovnjake, kjerkoli se je le ponudila priložnost.
Hkrati pa je že tedaj začutil »učiteljsko žilico« in veselje do
razlaganja naravoslovja svojim sovrstnikom.
»Kot acronijevec čutim neko obvezo, da kot največje podjetje v naši regiji prispevamo znanje s področja, ki že desetletja
zaznamuje naše okolje, predvsem v smislu prenosa znanja. Kot
je bila nekdanja Železarna Jesenice meni za zgled, tako naj bi
bili tudi mi za zgled drugim podjetjem, da skupaj pripravimo
bogat substrat za rast mladih potencialov. V našem podjetju
imamo res ogromno vrhunskih strokovnjakov na skoraj vseh
naravoslovnotehniških področjih, zato se ni bati, da ne bi mogli ponuditi spodobnih izzivov,« ponosno pove Alen.
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Letos pa mentorsko sodelovanje krepimo tudi preko
projekta Razvojne agencije zgornje Gorenjske (RAGOR). Gre
za projekt Coworking Plavž, v katerega so vključena tudi druga
podjetja iz lokalne skupnosti. V sklopu sodelovanja smo podjetja pripravila nabor multidisciplinarnih izzivov, kot smo jih poimenovali, ter jih ponudili dijakom v reševanje. S to aktivnostjo
želimo izluščiti bazen najbolj nadarjenih in zavzetih dijakov, ki
so največji potencial za poznejšo zaposlitev v podjetju. K sodelovanju v projektu Coworking Plavž smo povabili tudi Razvojni
center Jesenice, kjer so se vabilu z veseljem odzvali. V kratkem
času so pripravili kar nekaj razvojnih multidisciplinarnih izzivov,
predvsem s področij kemije in metalurgije.
A v mentorskem programu se ne učijo le učenci in dijaki,
temveč tudi mentorji sami. Vsaka generacija slej ko prej na
površje naplavi kakšnega nadobudnega in zavzetega dijaka, ki
mu je reševanje tovrstnih izzivov bolj v veselje kot nadlogo.
In prav to so tisti dijaki, za katere že takrat vemo, da bodo za
naše podjetje pomenili tisto dodano vrednost, ki jo iščemo.
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Za oči, dušo in prostor.
www.zipcenter.si
SIJ ZIP Center d.o.o. | Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
telefon: 02 870 6610, 041 769 734 | e-pošta: mizarstvo@zipcenter.si

34

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

àà
SKRBIMO ZA NASLEDSTVO SODELAVCEV

Dobro je poznati
prihodnje varilske inženirje

Primož Drakslar, vodja trženja,
SIJ Elektrode Jesenice
Foto: Primož Drakslar, SIJ Elektrode Jesenice
Vir: projektno sodelovanje SIJ Elektrod
Jesenice in Instituta za varilstvo, Ljubljana

Pozitivno poslovno sodelovanje med družbo SIJ Elektrode Jesenice in Institutom
za varilstvo iz Ljubljane, o katerem smo pisali v prejšnji številki revije SIJ, se je s
poslovno projektnega dela nadgradilo tudi s sodelovanjem na ravni izobraževanja.
Naše lokacije so obiskale bodoče generacije metalurgov in predstavili smo jim
proizvodne procese ter tehnologijo podjetij SIJ Elektrode Jesenice in SIJ Acroni.

Utrinek z ogleda
proizvodnje v družbi
SIJ Elektrode Jesenice

SIJ Elektrode Jesenice z Institutom za varjenje iz Ljubljane
(IVAR) sodelujemo pri varjenju in testiranju novih postopkov
varjenja in varilnih materialov že daljše obdobje, pravzaprav
vsak mesec. Za nas opravljajo določene metalografske in rentgenske preizkuse, teste ter posnetke zvarov.
Sodelovanje je vzpostavljeno tako za potrebe kontroliranja
proizvedenih izdelkov iz redne proizvodnje kot tudi preglede
in teste za redne letne postopke certificiranja naših izdelkov. A
odločili smo se, da to ni dovolj, da želimo več, zato smo medsebojno sodelovanje dodatno oplemenitili.
Letos smo sodelovanje razširili
Letošnje leto smo razširili sodelovanje med SIJ Elektrodami Jesenice, Daichen Varstrojem in Institutom IVAR še na področje
skupnega pristopa do zahtevnih končnih industrijskih kupcev
(uporabnikov), predvsem pri nudenju zahtevnih rešitev kompleksnosti varjenja (varilni material, varilna naprava, varilec
oziroma inženir varilstva IWE, varilni tehnolog).
Predajamo znanje prihodnjim generacijam
S tem namenom smo poleg izobraževanja za študentsko
populacijo pripravili tudi ogleda družb SIJ Elektrod Jesenice
in SIJ Acroni. Izobraževalni dan, ki je potekal malo drugače, je
bodoče metalurge in varilske inženirje popeljal skozi proizvoNOdni proces, postopke izdelave ter postopke testiranja varilnega
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materiala, elektrod in varilne žice v našem podjetju.
Seveda pa smo skozi predstavitev procesa izdelave varilne
žice, elektrod ter varilnega praška podrobneje razložili tudi
ključne tehnološke prednosti, ki naše izdelke po kakovosti
uvrščajo pred sorodne izdelke konkurence. S tem smo želeli
študentom, bodočim odločevalcem uporabe varilnih materialov v slovenski kovinskopredelovalni industriji, argumentirano
pokazati naše konkurenčne prednosti in preferenčnost uporabe naših izdelkov.
Metalurgija iz prve roke
Drugi del obiska pa se je zaključil z ogledom proizvodnje v podjetju SIJ Acroni, kjer so se mladi metalurgi in inženirji spoznali s
postopki izdelave jekel. Za nekatere udeležence je bila to sploh
prva priložnost vpogleda v metalurški obrat in tehnologije, in
verjamemo, da si jo bodo zapomnili, saj so bili nad ogledom
proizvodnje obeh podjetij in nad našo gostoljubnostjo navdušeni. Na koncu je vodja razvoja v družbi SIJ Elektrode Jesenice
mag. Mojca Šolar imela še dveurno predavanje o novih varilnih materialih in tehnologijah, ki so tudi del njihovega učnega
načrta.
Podobno sodelovanje med industrijo in izobraževalnimi
ustanovami ter inštituti bomo v družbi SIJ Elektrode Jesenice
nadaljevali tudi v prihodnje in ga še intenzivirali, saj je to tudi
poslanstvo ter strategija Skupine SIJ.
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S sposobnimi in
delavnimi zaposlenimi
do skokovitega napredka

Olga Aplinc, vodja kemije, SIJ Metal Ravne
Foto: Olga Aplinc, Eva Perman,
arhiv kemije, SIJ Metal Ravne

Letos mineva že petdeset let od uvedbe spektrometrije v proizvodnjo Železarne Ravne,
ki se je do danes razvila v SIJ Metal Ravne. S podporo vodstva, predvsem direktorja
Gregorja Klančnika, smo to naredili prvi v Jugoslaviji. Do takrat v naši skupni državi
Jugoslaviji kvantometra še ni bilo.

Eva Perman: »Za nakup smo koristili
ameriško pomoč Jugoslaviji.
Preštudirali smo problematiko
spektrometrije v metalurgiji in
oblikovali naročilo kvantometra
Ameriki. V starejši strokovni literaturi
se je vedno uporabljalo to ime, danes,
v široki paleti analiznih aparatur, se
uporablja naziv spektrometer.«

Mag. Marta Iglar: »Potreben je bil
razvoj novih analiznih postopkov, kar
smo naredili z ogromno volje in truda,
vendar vseskozi z zavedanjem, na
kakšen napredek se Železarna Ravne
pripravlja.«

Anka Lečnik: » Veliko dela je bilo z
izračunom krivulj za analizne programe
in ugotavljanja medsebojnih vplivov
kemijskih elementov. Ne smemo
pozabiti, kaj pomeni petdeset let –
takrat še ni bilo računalniške opreme!
Zelo pa smo bili ponosni, da so nam
v naslednjih letih pravili Fakulteta za
jugoslovanske železarne.«

Optični emisijski spektroskopi, včasih imenovani kvantometri,
omogočajo hitro medfazno in končno analizo kemijske sestave
jekla. S tem se bistveno prispeva k hitrejši, večji in cenejši
proizvodnji. To pa zahteva popolno angažiranje vseh – tako
kemikov kot jeklarjev.
Vodja Kemijskega laboratorija je v intervjuju v Informativnem fužinarju (št. 3, november 1966) predstavil novo pridobitev in opravljeno delo. Sodelavcem je namenil naslednje: »Ker
se mi ne zdi pravično, da nikjer ni bilo govora o mojih sodelavcih, ki so vložili vse svoje sposobnosti v uvedbo kvantometrske
kontrole, dovolite, da se zdaj javno zahvalim sledečim svojim
sodelavcem: inž. E. Perman, inž. J. Zlofu, inž. M. Iglar, A. Lečnik,
A. Šetina, A. Pavšerju in A. Pudgar.«

Anica Pudgar: »Ni bilo nobene
panike. Zavzetost za delo in občutek
odgovornosti sta bila seveda velika.
Skrbno smo pripravljali arhiv
kvantometrskih vzorcev in skrbeli za
vse potrebne evidence.«

Ob kvantometru: Tine
Grobelnik, Lojzka Bricman in
Erika Lesnik.

Ta odločitev za avtomatizirano analizo je povzročila spremembe prav v vseh laboratorijih. Potrebovali smo umeritvene
in kontrolne vzorce, zato smo jih intenzivno pridobivali in
analizirali.
Uvedba novega področja v kemijski analizi pa je zahtevala
spremembe tudi drugod, ne samo v laboratorijih. V topilnici
so drugače jemali vzorce. Za hitro dostavo vzorcev je bila
med laboratorijem in topilnico zgrajena pnevmatska pošta,
v vzorčevalnici so se vzorci pripravljali drugače in z novimi,
drugačnimi stroji.
Nasledniki teh ljudi se še danes zavedamo, za kakšen napredek se je Železarna Ravne takrat odločila; s sodelovanjem
proizvodnje in vodstva je projekt tudi uspešno izpeljala.
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Mag. Sara Wagner, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ
Foto: Sandi Fišer, osebni arhiv Vanje
Resman Noč, osebni arhiv Tadeja Grilca

S pretečenimi kilometri
osrečili srčne otroke
Letošnjega Ljubljanskega maratona ne bomo pozabili tako zlahka. Reka 102 tekačev,
zaposlenih in naših družinskih članov, je v dresu dobrodelne akcije Delamo korake za
male korake tekla z dobrim namenom. S tekom smo zbrali 4.004 evre in jih že namenili
za prilagojene programe za otroke.

Skupina 102 tekačev je bila na maratonu med podjetji največja,
ki je tekla za dober namen. Vedeli smo, za kaj tečemo. Za svoje
zdravje, dobro počutje in za srčne otroke iz Ljubljane, z Raven
na Koroškem in Jesenic, ki potrebujejo našo pomoč. Ideja o
dobrodelni akciji se je porodila Blažu Jasniču, direktorju družbe
SIJ Elektrode: »Ko sem dal pobudo za akcijo, nisem pričakoval,
da se nam bo že prvo leto pridružilo več kot 100 sodelavcev in
naših družinskih članov.« Akciji se je pridružil tudi sam in pretekel desetkilometrsko razdaljo. Nanjo se je načrtno pripravljal
s sodelavci: »Na prvem treningu sem skoraj spustil dušo, bolj
sem hodil, kot pa tekel, potem pa je steklo,« se spominja prvih
tekaških korakov znova po približno dvajsetih letih.
TEK ZA ZDRAVJE IN DOBER NAMEN
V reki več kot 29.000 tekačev na maratonu so v prepoznavNOnih dresih naše dobrodelne akcije tekli tudi naši sodelavci:
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62 sodelavcev je preteklo 10 km, 32 sodelavcev polmaraton
21 km, pet sodelavcev pa maratonsko razdaljo 42 km. Nekaj
otrok je teklo tudi na šolskem teku oziroma teku za najmlajše.
Najmlajša tekačica je bila stara zgolj štiri leta in je 600 metrov
pretekla za jeseniški vrtec.
102 tekača sta skupno pretekla 1.502 kilometra, kar je enako razdalji od Ljubljane do Barcelone. Vsak pretečeni kilometer
je Skupina SIJ podvojila na skupno 3.004 kilometre oziroma
evre, akciji pa se je pridružil še naš dobavitelj, podjetje Swaty
Comet, in prispeval dodatnih tisoč evrov za šolo na Ravnah, na
maratonu pa so z nami tekle tri njihove sodelavke. Skupaj smo
se tako zbrali 4.004 evre.
Zbrana sredstva smo namenili vrtcema in šoli iz našega
lokalnega okolja, ki imajo vzpostavljene prilagojene oddelke
za otroke s posebnimi potrebami: OŠ Juričevega Drejčka na
Ravnah na Koroškem, Vrtcu Jesenice, enoti Cilke Zupančič, na
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Jesenicah, in Vrtcu Kolezija, enoti Murgle, v Ljubljani. Na podelitvah sredstev so nam otroci in vzgojiteljice za zahvalo zapeli
ali recitirali pesmi. Nekatere z globokim sporočilom o prijateljstvu med Skupino SIJ in otroki, da so se nekaterim tekačem, ki
so jim podelili sredstva, orosile oči.
VSA SREDSTVA NAMENJENA OTROKOM
Mag. Vesna Lujinović, v. d. ravnateljice Osnovne šole Juričevega Drejčka, nam je zaupala, da bodo 2.320 evrov porabili za
obogatitev osnovne dejavnosti šole, »saj imamo na šoli precej
otrok iz socialno ogroženih družin, ki si dodatnih oziroma
nadstandardnih programov ne morejo privoščiti (zimska šola v
naravi, ogled predstave ...). Denar bomo porabili tudi za plačilo
šolskih kosil za otroke iz revnih družin.«
Tudi v jeseniškem vrtcu, v enoti Cilke Zupančič, je vladalo pristno veselje ob podarjenih 938 evrih, ki jih bodo po
besedah ravnateljice Zdenke Kovač koristno porabili za nakup
didaktičnih igrač.
Vanda Jereb, ravnateljica Vrtca Kolezija, pravi, da bodo 744
evrov »namenili za nakup svetlobne mizice v razvojnem oddelku, preostala sredstva pa za letovanje otrok, ki so vključeni
v oddelek s prilagojenim programom, na Debelem rtiču.« Na
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podelitvi sredstev nam je še namignila, da se bo prihodnje leto
tudi sama pridružila tekačem in k teku spodbudila tudi svoje
sodelavce iz vrtca.
ŠIRIMO DOBRO
Našo dobrodelno akcijo so tako v poslovni javnosti kot tudi
naši znanci, prijatelji in domači sprejeli zelo toplo, zato smo
se odločili, da bomo prihodnje leto dobro širili tudi navzven.
Med druga podjetja, da tudi sama naredijo nekaj dobrega za
najmlajše v lokalnem okolju, v katerem poslujejo. Dragi tekači
in tekačice, vse to ste omogočili vi! Z neskončno mero vaše
družbeno odgovorne športne energije, s katero ste premagovali kilometer za kilometrom za dober namen.
Kako dobro vam je šlo pri tem, si lahko ogledate v fotogaleriji z maratona, objavljeni na našem družbenem omrežju
Yammer, na profilu Sare Wagner.
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Si (družbeno)
odgovoren do sebe?

Tanja Volmajer, vodja kadrovske
službe, SIJ Elektrode Jesenice

Družbena odgovornost je kot
mozaik, sestavljen iz delčkov,
ki skupaj tvorijo celoto, vsak
delček je pomemben del celotne
»slike«. Več kot jih je, večji in
boljši je učinek. Eden izmed teh
delčkov je tudi skrb za zaposlene,
in tega se zavedamo tudi v SIJ
Elektrodah Jesenice. Vse pa se
začne pri slehernem zaposlenem,
saj smo zaposleni »srce« družbe.
Zaposleni brez ustreznega znanja, zadostne usposobljenosti,
pravih informacij in ne nazadnje brez prave motiviranosti svojega poslanstva v družbi ne bi mogli opravljati. Zato skrbimo
za redna usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, s čimer
si ti pridobijo ustrezne informacije in napotke za delo. Ker so
razvoj in hitre spremembe na vseh področjih stalnica časa, v
katerem živimo, je udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih, delavnicah in drugih oblikah izobraževanja nujna. Mnogokrat zaposleni ali njihovi vodje sami predlagajo aktualne teme,
nekatere vključimo v načrt izobraževanj že predhodno.
Skladno s potrebami družbe zaposlenim omogočamo financiranje šolanja za pridobitev formalne izobrazbe. Trenutno pri
tem podpiramo šest zaposlenih. Usklajevanje šolskih obveznosti in delovnega časa terja kar nekaj spretnosti, zato zaposlenim v tem obdobju omogočamo fleksibilnejše razporejanje
delovnega časa tako, da delovni proces in šolske obveznosti
potekajo nemoteno. Letos smo tako, na primer, sodelavca napotili na redni študij za pridobitev izobrazbe s področja metalurgije, ker za izredni študij ni bilo dovolj vpisanih. Pri rednem
študiju predavanja in vaje potekajo v dopoldanskem času, zato
smo sodelavcu omogočili delo na popoldanski izmeni.
Na delovnih mestih, kjer se predvideva odhod delavca, začnemo pravočasno usposabljati in prenašati znanja na zaposlene, ki bodo »odhajajoče« v prihodnosti nadomestili. Pri tem pa
sledimo usmeritvi, da najprej ponudimo možnost napredovanja našim zaposlenim. Če te možnosti ni, iščemo sodelavce na
trgu delovne sile.
Da bi v zaposlenih čim bolj prepoznali potencial, spoznali
njihove poklicne želje in ambicije, smo letos uvedli individual-

ne razgovore z zaposlenimi, mlajšimi od 40 let in z dokončano
vsaj V. stopnjo izobrazbe. Zadeva se je izkazala za učinkovito,
saj nam bo zelo pomagala pri kadrovanju v prihodnje. Tako
pridobimo »okvirno« informacijo, kdo je sposoben – ima
potencial in željo opravljati delo na delovnem mestu, kjer se
predvideva odhod (npr. upokojitev). Zaposleni so razgovore
sprejeli zelo pozitivno, zato jih nameravamo nadaljevati tudi v
prihodnje.
Da je zdravje naša največja vrednota, ni treba posebej
poudarjati. Dokler ga imamo, nam je to dejstvo vse preveč
samoumevno, šele ko ga izgubimo, se tega dejansko zavemo.
Zato se trudimo zaposlene spodbujati k zdravemu načinu
življenja, predvsem k fizičnemu udejstvovanju. Tako zaposlenim že nekaj let omogočamo kegljanje in dvoransko rekreacijo.
Od letošnjega decembra imajo možnost obiskovanja vodenih
vadb ali fitnesa na štirih lokacijah, v terminih po svoji izbiri, pri
tem pa jim stroške vadb krije družba. Dodatno pa je društvo, ki
organizira vadbe, pred kratkim omogočilo udeležbo naših zaposlenih na dveh brezplačnih predavanjih o ohranjanju zdravja.
In tega bo še več tudi v prihodnje.
Da bi bili zaposleni motivirani in zadovoljni, se trudimo
vsak dan. Vodje spodbujamo, da motivirajo sodelavce in jih
tudi pohvalijo, saj je mnogokrat pohvala večja motivacija kot
karkoli drugega. V načrt izobraževanj smo z namenom dviga
motivacije zaposlenih vključili delavnice za vodje, da bodo ti
svoje komunikacijske veščine s tem še okrepili. Saj vsi poznamo rek: »Lepa beseda lepo mesto najde.« V pravem trenutku
ima prava beseda lahko zelo velik in pozitiven učinek.
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Alenka Bizilj, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Sandi Fišer

Ostajamo privrženi vrhunskemu športu
Pred odhodom na svetovno člansko prvenstvo v 25-metrskih bazenih, ki je potekalo od
7. do 11. decembra letos v Windsorju (Kanada), sta Skupina SIJ in Plavalna zveza Slovenija
podpisali pogodbo o generalnem sponzorstvu plavalnih reprezentanc Slovenije. Na
novinarski konferenci se je predstavilo novo vodstvo Plavalne zveze Slovenije – novi
predsednik, dr. Jakob Bednarik, ter direktorica Sara Isaković, ki se nam je pridružila po
Skypu. Pozdravila nas je tudi ekipa plavalcev, udeležencev svetovnega članskega prvenstva.
Ob tej priložnosti sta predsednik uprave Skupine SIJ
Anton Chernykh ter predsednik PZS dr. Jakob Bednarik
podpisala pogodbo med SIJ
d.d. in Plavalno zvezo Slovenije o generalnem sponzorstvu
plavalnih reprezentanc do
zaključka olimpijskega ciklusa
leta 2020.
Anton Chernykh je ob tem
izrazil zadovoljstvo, da bomo
s podpisom sponzorske
pogodbe nadgradili prisotnost v plavanju, ki ga preko
sponzorstva ravenskega
plavalnega kluba podpiramo
že več desetletij. V preteklosti je slovensko plavanje že
dosegalo vrhunske rezultate
v mednarodnem merilu,
vključno z olimpijsko kolajno.
Tudi novi program dela je
usmerjen v vrhunskost, z
ambicioznimi cilji. To so tudi
vrednote Skupine SIJ, saj
nas ne zanima povprečnost,
temveč želimo biti najboljši v
vsem, kar počnemo.

O
ŽBEN
DRU OVORNI
ODG

40

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

àà
SPONZORIRAMO

Najboljše jeklo za
najboljše športnike

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: arhiv organizatorja
dogodka Športnik leta

Na dogodku Športnik leta, 13. decembra ga je v Cankarjevem domu pripravilo Društvo
športnih novinarjev Slovenije (DŠNS), so najboljši slovenski športniki prejeli jekleni
skulpturi, ki sta nastali s finančno in strokovno podporo Skupine SIJ ter po oblikovni
zasnovi umetnika Luke Tratnika. Jekleni skulpturi Plamenica in Junak sta novi skulpturi
za letošnjo in prihodnje generacije najboljših slovenskih športnikov. Moč jeklene volje je
tisto, kar naredi vrhunskega športnika. Moč nerjavnega jekla, ki ga proizvaja Skupina SIJ –
sponzor dogodka Športnik leta, pa je v njegovem sijaju in brezčasnosti.
Jeklena skulptura Junak se podeljuje najboljši mladi športni osebnosti leta in športniku,
ki se je izkazal z najbolj športno potezo leta;
priznanje simbolizira junaka s ponosno dvignjeno roko, ki je na začetku svoje kariere
in se odločno vzpenja proti novim zmagam,
oziroma športnika, ki zmaguje s spoštovanja vrednimi potezami. Jeklena skulptura
Plamenica se podeljuje trem najboljšim
športnikom in športnicam, najboljši ekipi
leta in najboljšemu športniku invalidu leta;
priznanje simbolizira jekleno voljo, potrebno, da se po vijugavi in zahtevni poti, ki se
postopoma oži, športnik povzpne do vrha in
zmagoslavja, kar simbolizira plamen. Da poudarimo odlične dosežke, zlata, srebrna in
bronasta barva na podstavkih ponazarjajo
medalje, na katerih ponosno stoji plamenica.

Z leve proti desni: hokejist Nik Pem
in selektor hokejske reprezentance
Slovenije Nik Zupančič z zlato
plamenico za najboljšo športno ekipo
leta 2016; zlata olimpijka judoista Tina
Trstenjak z zlato plamenico za najboljšo
športnico leta 2016 in smučarski
skakalec Peter Prevc, ki si je s sanjsko
sezono priskakal zlato plamenico za
najboljšega športnika leta 2016.

Tako so bile videti vse »Plamenice« in »Junak« na
moji mizi, preden smo jih dostavili organizatorju
oziroma so jih prejeli in potežkali – tehtajo
NO prireditve
E
B
Ž
RNI približno pet kilogramov – naši najboljši športniki.
DRU

OVO

ODG
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Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ

Odklopi se z dobro knjigo
Na okrogli mizi o uporabnosti knjig pri delu
in v vsakdanjem življenju, ki je potekala
28. oktobra v proizvodnem obratu SIJ
Ravne Steel Center, smo novinarjem in
drugi zainteresirani javnosti predstavili
trajnostno naravnani in zdržni model
našega založniškega sodelovanja z založbo
UMco. Naš skupni projekt je inovativen
in zmagovalen odgovor na knjižno in
založniško krajino, ki so jo v zadnjem
desetletju – posebno na majhnih trgih, kot
je slovenski, pretresali ekonomska kriza,
digitalizacija, spremenjene nakupovalne
navade, zmanjševanje neodvisnih knjigarn
in drugi dejavniki.
Človek se mora v današnjem hitro spremenljivem vsakdanjem
življenju in ob velikih pritiskih v poslovnem svetu znati odzivati.
Tako bo lahko dolgoročno uspešen, ne da bi pri tem postal
»izgorelo truplo«, kot je poudaril sogovornik okrogle mize dr.
Aleksander Zadel, direktor Inštituta za osebni razvoj C.A.R., ki

Izdajo teh knjig je v
sodelovanju z založbo
UMco omogočila
Skupina SIJ.

Za okroglo mizo so debatirali zanimivi sogovorniki: z leve dr. Aleksander
Zadel, direktor Inštituta za osebni razvoj C.A.R.; Carmen L. Oven,
povezovalka; dr. Denis Mancevič, direktor korporativnega komuniciranja
v Skupini SIJ in ena ključnih oseb pri vzpostavitvi sodelovanja z založbo
UMco; mag. Petra Lesjak Tušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije in
novinarka Večera; dr. Samo Rugelj, direktor in urednik založbe Umco.

je dodal: »Knjiga je orodje za kontemplacijo. Branje je čas, ko
si človek vzame čas zase. V današnjem življenju je izjemno pomembna psihološka varnost. Dobra knjiga je pomoč, da ljudje
posredno pridobimo izkušnje, ki jih imajo na primer drugi
O
ŽBEN
ljudje ali druge kulture z dolgotrajnejšo poslovno tradicijo.«
DRU ORNI
OV

ODG
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Metalov
nogometni turnir

Damjan Kalčič - Kalči, ključavničar I,
proizvodnja jeklarne, SIJ Metal Ravne
Foto: Damjan Kalčič - Kalči, SIJ Metal Ravne

V soboto, 19. novembra, smo uspešno izvedli tradicionalni turnir v malem nogometu, že
14. po vrsti. Pomerilo se je šest ekip in v zdravem duhu ferpleja odigralo vse tekme brez
poškodb. Dve ekipi sta žal zaradi delovnih obveznosti morali odpovedati nastop.

Za prijetno druženje in borbene tekme gredo čestitke in zahvala vsem sodelujočim.

Zmagovalna ekipa Adjustaže z naj vratarjem
Boštjanom Filipom je pokazala največ
znanja in angažiranosti.

Ekipi EPŽ in Jeklarne sta združili moči in
uspešno odigrali kot en tim.

Doseženi so bili naslednji rezultati:
1. mesto: ekipa Adjustaže iz Valjarne
2. mesto: ekipa EPŽ-Jeklarne
3. mesto: ekipa MOK (mehanska obdelava kovačnice)
4. mesto: ekipa KTO (kovačnica težkih odkovkov)
5. mesto: ekipa Jeklovleka
6. mesto: ekipa SIJ Ravne Systems – Noži 1

Ekipa SIJ Ravne Systems – Noži 1:
nagrajenci za ferplej in tokratni šestouvrščeni
(so pač še mladi po stažu družbe).

Pokal za ferplej: ekipa SIJ Ravne Systems – Noži 1.
Naj strelec: Davorin Frlež, ekipa KTO.
Naj vratar: Boštjan Filip, ekipa Adjustaže.
Športni dogodki so zelo koristni za zdravje in krepitev telesa,
obenem pa ob trdem delu pripomorejo k sprostitvi in mentalnemu zdravju. Za podporo k uspešni izvedbi turnirja se
zahvaljujemo vodstvu in direktorju Andreju Gradišniku.
NO
Se vidimo prihodnje leto!
I
UŽBE
DR OVORN
ODG
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Pozdrav od »tam spodaj«

Jože Benedičič, vodja kakovosti
za laboratorije, SIJ Acroni
Foto: Jože Benedičič, SIJ Acroni

Uluru – sveta gora Aboridžinov
Da se dežela resnično razlikuje od Slovenije, kaže tudi spodnja tabela:

Površina
Prebivalcev

AVSTRALIJA

SLOVENIJA

7.617.000 km2

20.273 km2

25.268.000

2.062.000

Prebivalci/km2

2,82/km2 (3,3/km2)

101/km2

BDP/prebivalca

53.862 $

30.508 $

Odločil sem se, da grem pogledat to
najmanjšo in najbolj osamljeno celino,
hkrati pa največji otok na svetu, ki
ga je odkril James Cook leta 1770. V
avanturističnem 28-dnevnem potovanju
smo si ogledali večja mesta – Sydney,
Darwin, Perth, kopico nacionalnih parkov
s krasnimi pogledi na neokrnjene čudeže
narave, puščave, puste stepe in na severu
tudi tropski pragozd. Obiskali smo krasne
dolge peščene plaže in koralne grebene;
s potapljanjem smo podoživeli tudi
kanček podvodnega sveta.
Ste že videli boljši primer mimikrije?

Avstralija je ogromna dežela z veliko zanimivostmi, tako da v
tako kratkem času težko obiščeš vse, kar ti ponuja. Na dolgih
vožnjah s kamionom, prirejenim v avtobus, smo prevozili
preko 6400 km, bilo je vroče in mraz, bilo je kampiranje in
samostojno pripravljanje hrane, za nagrado pa smo odkrivali
odmaknjene predele Avstralije in se počutili kot pravi razisko-

valci. Neskončne razdalje premagujejo tudi kilometrski vlaki in
t. i. ROAD-TRAIN kamioni, kar je ob redkem osebnem prometu
tudi posebnost Avstralije, saj za seboj vlečejo tudi po štiri prikolice. Na cestah prevladujejo turisti, ki potujejo po Avstraliji
tedne, mesece, včasih tudi leto ali dve.

S I J 6 | 2016

45

Avstralija je dežela nasprotij.
Vse je obrnjeno na glavo. Na sever greš v tople kraje,
na jugu je mrzlo, vozijo po levi, poleti imajo »zimo« in
obratno, ključ v ključavnicah se obrača narobe, luna je
narobe obrnjena, še denar je »čuden« – najmanjši kovanec je za dva dolarja, največji pa za pol dolarja.
Dežela me je navdušila tudi z urejenostjo, smeti skoraj ne
vidiš, na vseh, tudi na bolj zakotnih postajališčih so WC- ji ure-

Puščava Pinnacles

jeni. Navdušeni so nad redom, temu primerno so povsod tudi
obvestila – povsod je kaj »prepovedano« ali vsaj »ni zaželeno«.
Kajenje je prepovedano tudi na večini osrednjih ulic urbanih
mest.
Na koncu povzemam misel ene sopotnic, da je »dežela tam
spodaj« ali po angleško »down under« s svojo rdečo zemljo
in milijarde let starimi kamninami in čudeži, ki jih je ustvarila
narava, res nekaj posebnega. Vzbudila je vse pozitivno v nas in
vse nas zvabila k razkritju vsaj kančka svoje »duše«.

Najstarejša živa bitja na svetu so stromatoliti.

Gigantski »road-trains«

Nacionalni park Karijini

Spalnica z razgledom

Sanjske plaže, a tokovi so »nočnomorski«.

Prelepa zelena ogrlica, a kdo bi jo hotel imeti za vratom?
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Jože Apat, vodja projektov, SIJ Metal Ravne
Foto: Andrej Knez

Kam se bomo
vzpenjali v letu 2017
Vodniki jeklarskih pohodov smo se 26. novembra zbrali na zaključnem srečanju.
Ocenili smo delo v letu 2016 in pripravili program za leto 2017.
Srečanje so organizirali kolegi z Jesenic. Tone se je kot vedno
dobro izkazal v vlogi gostitelja. Najprej smo si ogledali Železarski muzej. Kustos nas je v eni uri popeljal skozi zgodovino
rudarjenja in železarstva na Gorenjskem. Ta kratek sprehod
skozi čas nas je navdušil, saj smo se počutili, kot da smo se
vrnili h koreninam oziroma izvoru našega bivanja. Slovenci
smo povezani z železom oziroma jeklom, na neki način nas to
določa. Zato ni naključno, da se je ta panoga ohranila, čeprav
je bila pred izginotjem. Pomemben del te zgodbe nadaljujemo
jeklarji, združeni v Skupino SIJ, v kateri uresničujemo vizijo
razvoja in rasti.
Po ogledu muzeja in obisku tržnice smo se zbrali na zaključnem sestanku in pregledali letošnje delo. Pričeli smo z osmim
Telcerjevim pohodom, nadaljevali pa s pohodom na Mali Golak
in Čaven. Povzpeli smo se na Peco in doživeli vrhunec z vzponom na Triglav. Sezono smo sklenili z vzponom na Kum. Vseh
izletov se je udeležilo preko 470 pohodnikov.

O
ŽBEN
DRU OVORNI
ODG

Za leto 2017 smo predvideli naslednje pohode:
•
•
•
•
•
•

13. 5. 2017: 9. Telcerjev pohod na Uršljo goro
27. 5. 2017: Kriška gora
10. 6. 2017: Paški Kozjak
26. 8. 2017: Vrtača
9. 9. 2017: Krofička
14. 10. 2017: zaključno srečanje vodnikov na Ravnah

Srečanje smo zaključili z željo, da se nam pridruži več
novih pohodnikov in da se vključimo v dejavnost Športnega
društva SIJ.
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Možganski križkraž
Nagrajenci nagradne križanke v reviji SIJ št. 5,
katere geslo je bilo BLAGOVNE ZNAMKE, so:
•
•
•

Sabina Žugman Šavc, računovodstvo, SIJ Ravne Systems
Primož Urh, uprava, SIJ d.d.
Robert Adam, valjarna, SIJ Metal Ravne

Sabina, Primož in Robert bodo prejeli večnamensko športno rutko iz akcije Znamo varno,
zmoremo zdravo, ki si jo bodo lahko nadevali na 12 načinov.
Katero geslo smo izbrali tokrat? Na pravilno rešeno križanko pripišite svoje podatke: ime in priimek,
obrat oziroma oddelek in družbo ter jo pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98,
1000 Ljubljana, do najkasneje 31. januarja 2017. Tudi tokrat bomo s praktičnimi nagradami razveselili tri izžrebane sodelavce.

AVTOR:
DRAGO
RONNER.

MOŠKI,
KI
SE ZELO
JEZI

ODMERJENI
DEL
ZEMLJIŠČA

MESTO NA
SEVERU
ETIOPIJE

OSNOVNA
HRANA
AZIJCEV

ENOLETNA
KULTURNA
RASTLINA
(NIKOTIN)

NAPAD NA
POLITIČNO
OSEBO

GROFIJA
NA JUGOVZHODU
ANGLIJE

ABIGAIL JE
AMERIŠKA
PISATELJICA
ADAMS.

BOJAN
EMERŠIČ

VOJAŠKI
OBLASTNIK
V FEVDALNI
TURČIJI

RAKEV

PREBIVALCI
RATEČ

MED NOB
ČLAN OSVOBODILNE
FRONTE

GOSTIJA

LASTNOST
ISTEGA

PREKINITEV
DELA,
ŠTRAJK

DIONIZOV
VZGOJITELJ
V GRŠKI
MITOLOGIJI

ZASTOPNIK
PODJETJA
PRI SKLEPANJU
KUPČIJ

BAKROREZ
KITAJSKI
FILOZOF
(ZI)

VODJA
UPORA
RIMSKIH
SUŽNJEV
OSEBA, KI
SE UKVARJA
Z RADIOTELEGRAFIJO

FENIČANSKA
BOGINJA
LEPOTE
BABICA V
PRIMORJU

ZAČETEK
GESLA
PESNIK
AŠKERC
VELIKA
JUŽNOAM.
KAČA

KRAVICA,
TELICA
PODOBA
GOLEGA
TELESA
AM. PISAT.
ADAMS

KEMIJSKI
ZNAK ZA
TELUR

NEMŠKI
ZOOLOG
(KARL
ERNST)

POLET,
ZANOS

TOPLICE
PRI PADOVI
V ITALIJI

MAJHNA
DVOŽIVKA

VISOKO
TROPSKO
DREVO
AM. IGRALKA
GARDNER

ADUA JE
MESTO V
ETIOPIJI.

USLOČEN
ALI
LOMLJEN
STROP

OLEG
VIDOV
PIJAČA IZ
POMARANČNEGA SOKA

KATRAN
PEVSKI
ZBOR

LETOVIŠČE
PRI
OPATIJI
LES ZA
KURJAVO

MOŠKI Z
VELIKIMI
OČMI
BREZBARVEN
PLIN

PRIPADNIK
OSKOV
SLAVILNA
LIRSKA
PESEM
NAJVEČJA
ARTERIJA
PRI ČLOVEKU
IGRALKA
ŠRAJ

ERVIN
OGNER
ATI, OČI

KIT
UBIJALEC

ODTENEK
SOCIALNI
POLOŽAJ

KONEC
GESLA

PRAMEN,
SNOP
LEVI PRITOK
OBA V
SIBIRIJI
VLADIMIR
LOVEC

KMET, KI
Z BRANO
RAHLJA
ZEMLJO

PEČAT
ANGLEŠKO
SVETLO
PIVO
RAJKO
LOŽAR

RIMSKI
PESNIK

KAVELJ,
KLJUKA

ODLIKOVANJE

OKRASNA
RASTLINA,
ŠKRNICELJ

NENASIČEN
OGLJIKOVODIK,
PARAFIN

ANGLEŠKI
PEVEC IN
GLASBENIK
(ROBERT)
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5 1 3

6 8

Andrej Brumen - Dejde,
SIJ Ravne Systems

1 2 5
2 8

7
2

7

4 8
7

àà
AFORISTIČNA ŠARŽA

6

Edino, kar mu pade na pamet, so neumnosti.

2

Ona ga je imela na očesu, on jo je imel na živcih.

9

4 6

8

7 3

2

8 3

4

Pustila se mu je zapeljati, ni pa mu pustila parkirati.
Ko dobro preneseš poraz, si zmagovalec.
Imam lahko službo: vsak dan jo nesem s sabo domov.
Manj pljuva v roke, bolj pljuva po drugih.
Aforistično šaržo »na veliko« pa je Dejde naložil na
http://ablogizmi.blogspot.com/.

àà
MODRUJEMO

Do dobrega življenja vodita ljubezen in znanje –
ljubezen ga navdihuje, znanje usmerja.
Bertrand Russell

Nikoli ni prepozno, da postaneš to, kar bi lahko bil.
George Eliot

Ko govoriš, morajo biti tvoje besede boljše od molka.
Arabski rek

Ali ti življenje vzame veliko časa?
Loesje

Za življenje ni niti časa niti prostora; življenje je en sam
trenutek ali cel niz vekov.
Dostojevski

S I J 6 | 2016

49

àà
ŠPIKOV KOT

Boter Špik

pet, kot toliko že let
Sizrečenih
doslej je že minilo,
mnogo bo besed
in dobrih želja obilo.

es, iskreno mnogokrat
R
se bo slišalo voščilo,
mi sosed kakor brat
izročil majhno bo darilo.

o, saj bom že nekako,
N
čeprav so prazniki zdaj tu,
saj je skorajda enako,
vsem nam, ki smo na dnu.

nkrat po željah se dogaja,
E
drugič vse narobe gre,
meni po starem vse ostaja,

O

torej za silo je prav vse.

stalo mi bo za narezek,
šlo bo tudi za potico,
a težje bo za zrezek
ali kje za skromno pico.

Č

V

etudi včasih kaj se sfiži,
popraviti je treba to,
čeprav težave so in križi,
vse le ni tako hudo.

em, jamram kot Slovenec vsak,
kot da volje nimam več,
a po srcu velik sem junak,
zato težave so odveč.

eto starejši bom, presneto!
L
To me vedno bolj skrbi,
a tako je vsako leto
in vendar hudega mi ni.

stet sem, tako vsaj menim,
E
zato brez okraskov ne bo šlo,
ne pustim nasvetom se nobenim,
a vedno storim prav to.

ikoli optimizem me ne mine,
dnosi v vladi me skrbijo,
N
ta pokonci me drži,
O
skregani so križemkražem,
saj težava kar izgine,
ne vem več, kaj želijo,

orej nisem mož beseda,
T
a mi je prav malo mar,
pač rad ustrežem, to seveda,

O

stane zdaj mi še voščilo,
O
naj se zdravje vas drži
in pa sreče še obilo

kadar slabe volje ni.

betam si res bore malo,
saj za več denarja ni,
preštevam, kaj mi je ostalo,
do plače je še osem dni.

kaj je res in kaj je laž.

če nisem moder, sem pa star.

ter zadovoljstva prav vse dni!
Špik

www.sij.si

