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Delaj, kar govoriš!
Med vsemi javnostmi je le ena, ki je skupna vsem 

organizacijam, ne glede na velikost, zvrst lastništva ali 

panogo: zaposleni! Čeprav je menedžmentu najbližja in jo 

je praviloma najlažje dobro poznati in razumeti, je pogosto 

zapostavljena, njen pomen pa usodno podcenjen, pravi 

strokovnjak za odnose z javnostmi Brane Gruban. Skupina 

SIJ je vedno skrbela za zadovoljstvo zaposlenih in vanje 

vlagala, v zadnjem letu pa smo na tem področju naredili 

še posebej veliko. To je poleg nezmanjšanih in nenehnih 

vlaganj v tehnologijo, razvoj in trge gotovo zmagovalna 

kombinacija in temelj naše konkurenčnosti.  Prav zato 

smo se v tej številki osredotočili na prizadevanje vodstva, 

kadrovske službe in internega komuniciranja za ustvarjanje 

takega delovnega okolja, ki privablja, motivira, nagrajuje in 

zadržuje  zaposlene, pri tem pa skrbi za njihovo nasledstvo 

in razvoj potencialov ter dobro obveščenost. Vendar pa nam 

orodja, s kateri to zagotavljamo; merjenje organizacijske 

klime, odkrivanje talentov, e-izobraževanje, interni 

dogodki, skupno praznovanje Dneva metalurga, Yammer 

(ni za jamranje in njegov pomen je (lahko) večji kot si 

predstavljamo), letno poročilo, spletne strani,  Sharepoint, 

revija SIJ, glasili Acroni24 in Nožar, e-pošta, oglasne deske 

in še bi lahko naštevali, prav nič ne pomagajo, če vodstvo in 

zaposleni nismo pripravljeni delovati skladno z vrednotami 

in skupnimi cilji, ki jih ta orodja komunicirajo. Če vodja 

govori o tem, kako morajo podrejeni vložiti, vse kar zmorejo 

in še več za doseganje skupnih ciljev, sam pa ne izpolnjuje 

svoje vloge motivatorja, ker je na primer do sodelavcev 

grob in ohol,  potem so zaposleni res težko zadovoljni, kaj 

šele zavzeti. Mnogi oba pojma enačijo, a sta si zelo različna; 

delavec je lahko na delovnem mestu povsem zadovoljen, 

pa vendar ni zavzet. Zato je prav, da se vsi zavzamemo, da 

bomo delali, kar govorimo in tako skupaj gradili zavzetost 

zaposlenih in s tem dolgoročno uspešnost svoje družbe in 

celotne skupine SIJ.



Pogodbo sta podpisala predsednik uprave skupine SIJ Anton Chernykh 
in predsednik uprave družbe Primetals Technologies Yasukuni Yamasaki. 
Ponosni smo, da sta dogodku prisostvovala tudi predsednik vlade 
Republike Slovenije dr. Miro Cerar in minister za gospodarstvo Republike 
Slovenije Zdravko Počivalšek, ki sta si ogledala tudi del proizvodnega 
procesa ter imela delovno srečanje s predstavniki skupine SIJ.

Naložba v novo peč AOD je pomemben element 
uresničevanja strategije razvoja jeklarske divizije 
skupine SIJ do leta 2020, saj bo po zagonu v 
prvem četrtletju leta 2017 pomembno vplivala 
na povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavne 
debele pločevine in posredno tudi specialnih 
jekel družbe Acroni. Skupna vrednost naložbe je 
30 milijonov evrov, ustvarjenih bo do 20 novih 
delovnih mest. Pomembno je izpostaviti, da prib-
ližno 30 odstotkov vrednosti investicije obsegajo 
domače, slovensko znanje, materiali in storitve 
(za ta del je krovni dobavitelj Esotech).

Ob slavnostnem podpisu je v nagovoru pred-
sednik vlade Miro Cerar dejal: »Naložbe, ki teme-
ljijo na najboljši razpoložljivi tehnologiji in zmanj-
šujejo obremenjevanje okolja, pričajo o trajnostni 
naravnanosti skupine SIJ, kar pa podpira tudi 
slovenska vlada. Fužinarstvo ter pozneje železar-
ska in jeklarska industrija so ključno oblikovali 
Jesenice in njene prebivalce. Danes si Jesenic 
brez jeklarne ne bi mogli predstavljati, kakor tudi 
ne brez vašega hokeja ... Poleg dobičkonosnosti 
so potrebni tudi nadaljnja skrb za zaposlene, pri-
merno delovno okolje, izoblikovan pošten odnos 
do tujcev in dobaviteljev ter tudi skrben odnos 
do narave in okolja, v katerem podjetje deluje,« 
je dejal premier.

Slavnostno ob podpisu pogodbe

Anja	Potočnik,	vodja	
internega	komuniciranja,	SIJ

foto: arhiv Acronija

Stane	Jakelj,	
razvojni	inženir,	
Razvojni center 
Jesenice

àà VLAGAMO

Z	leve:	predsednik	nadzornega	sveta	skupine	SIJ	Andrey	Zubitskiy,	predsednik	uprave	skupine	
SIJ	Anton	Chernykh,	predsednik	vlade	RS	dr.	Miro	Cerar	in	minister	RS	za	gospodarstvo		
Zdravko	Počivalšek
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Dobrodošlico predsedniku vlade (levo) je izrekel tudi 
prvi	nadzornik	skupine	SIJ	Andrey	Zubitskiy.

Z	leve	proti	desni:	Mario	Sucker,	izvršni	direktor	Primetals	Technologies	Rusija	LLC;	Richard	L.	
Prescott,		vodja	izvršnega	urada	Primetals	Technologies	Limited;	Bernhard	Gabriel,	projektni	
menedžer,	Primetals	Technologies	Austria	GmbH;		Walter	Gebert,	podpredsednik,	Eco	Solutions	
Primetals	Technologies	Austria	GmbH;	Yasukuni	Yamasaki,	glavni	izvršni	direktor	in	predsednik	
upravnega	odbora	Primetals	Technologies	Limited;	Roman	Robič,	tehnični	direktor	Acronija;	Blaž	
Jasnič,	direktor	Acronija;	Ute	Panzer,	globalni	marketinški	menedžer,	Eco	Solutions	Primetals	
Technologies	Austria	GmbH;	dr.	Denis	Mancevič,	direktor	za	korporativno	komuniciranje,	SIJ

Predsednik	uprave	skupine	SIJ	Anton	Chernykh	(levo)	in	Yasukuni	Yamasaki,	predsednik	
uprave	Primetals	Technologies,	potrjujeta	sodelovanje	in	Acronijevo	veliko	naložbo.

V	resnem,	a	gotovo	prijetnem	pogovoru	po	sklenjeni	pogodbi:	
Yasukuni	Yamasaki,	predsednik	uprave	Primetals	Technologies	
(levo),	in	Blaž	Jasnič,	direktor	Acronija

Utrinki s prireditve in ogleda proizvodnje
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Uspešnost našega podjetja v veliki meri določa individualna 
uspešnost naših sodelavcev, zato je zelo pomembno, kakšne 
so naše ideje, motivacija in energija. Stalni in vsakodnevni ra-
zvoj veščin in krepitev znanja naših zaposlenih sta pomembna 
potenciala za ekonomsko uspešnost našega podjetja. 

SIJ– učeča se organizacija
Hočemo postati učeča se organizacija, tako da bo znanje 
vrednota v naši organizaciji. V prvi fazi razvoja učeče se organi-
zacije se bomo usmerili v razvoj naših vodij. Zakaj? Vodja pri 
svojem delu v današnjih razmerah stalno uvaja spremembe. V 
praksi to pomeni nenehno spodbujanje podrejenih k inovativ-
nosti in uvajanju sprememb ali vsaj k prilagajanju spremem-
bam. Seveda pa vodja iz tega procesa ni izvzet – nasprotno: 
vodja je v organizaciji prvi generator sprememb. Vodja je tisti, 
ki s svojim slogom vodenja lahko ustvarja ugodno ozračje za 
inovativnost, iniciativnost, ustvarjalnost in sodelovanje, s tem 
pa tudi za razvoj zaposlenih. Le malo verjetno pa je, da bo vod-
ja, ki se sam ne izobražuje in razvija, znal ceniti razvoj svojih 
podrejenih ali jih k njemu celo spodbujati in usmerjati. Razvoj 
zaposlenih se začne pri samorazvoju vodje, ki s tem pridobi 
dobro izhodišče za usmerjeni razvoj svojih sodelavcev. 

Razvoj vodstvenih kompetenc 
Ob koncu leta 2014 smo se zato odločili, da najprej začnemo s 
procesom razvijanja talentov in kompetenc naših vodstvenih 
sodelavcev, in sicer z namenom, da bi ta proces postal stalnica 
v našem poslovanju. 

V naše ključne strateške cilje za obdobje 
2014–2025 smo zato vključili tudi cilj 
intenzivnega razvoja zaposlenih na vseh 
ravneh. S tem želimo doseči, da bodo vsi 
naši zaposleni lažje opravljali svoje delo in 
znali kakovostno odgovoriti na poslovne in 
delovne izzive.

Vodja – prvi generator sprememb
Razvoj potencialov naših sodelavcev –  
naša	naložba	za	uspešno	prihodnost	skupine	SIJ

Mojca	Veble,	vodja	kadrovskega	
oddelka skupine SIJ

àà RAZVIJAMO ZAPOSLENE
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Pri izgradnji vodstvenih kompetenc ne gre le za to, da se 
vodje naučimo novih vodstvenih vedenj in veščin pri delu z 
ljudmi. Pomembno je, da jih vodje prevzamemo za svoje in jih 
vnesemo v svoje delo in vodenje, vsak dan, na vseh področjih 
delovanja. Samo vodja, ki ve, kaj dela, lahko pripelje sodelavce 
do sijajnih rezultatov.

Za doseganje zastavljene vizije podjetja je ključno vprašanje, 
ali imajo zaposleni razvite tiste kompetence, s katerimi bodo 
lahko dosegli želene strateške cilje. 

Razvoj zaposlenih, še posebej vodstvenega in tudi pro-
dajnega osebja, je zelo pomembna aktivnost kadrovskega 
področja. Našim zaposlenim, ki so v stiku s strankami, mora 
omogočati stalno pridobivanje izkušenj in učenje na delov-
nem mestu, z namenom doseganja zastavljenih ciljev. Poleg 
tega pa z izobraževanjem zagotavljamo stalno pridobivanje 
veščin, znanj ter motiviranost prodajnikov. Kombinacija obeh 
dejavnikov prinaša nenehno osebno rast posameznika. Odzivi 
zaposlenih, ki so se udeležili dveh letošnjih delavnic, to le še 
potrjujejo. 

JANKO	POTOČNIK	IZ	
PODJETJA	METAL	RAVNE	JE	O	
DELAVNICI	POVEDAL:	

Ko sem dobil vabilo na 
usposabljanje vodij (socialne 
kompetence),	sem	pomislil:	
'Pa	ja	ne	spet	eno	dolgočasno	
predavanje.'	A	sem	se	uštel.	
Že	ko	smo	se	začeli	zbirati	

in	se	predstavljati,	sem	zgubil	ta	občutek.	O	
sodelavcih	sem	izvedel	veliko	stvari,	ki	jih	prej	
nisem	poznal.	V	skupini	nas	je	bilo	11.	Tako	smo	
skozi vaje in pogovor spoznavali sami sebe 
in	svoje	sodelavce	ter	delali	domače	naloge.	
Skušali	smo	reševati	težave,	s	katerimi	se	
srečujemo	v	službi,	ob	tem	pa	smo	se	še	veliko	
nasmejali,	tako	da	je	čas	kar	hitro	mineval.«

Nenehen razvojni proces
Organizacije oziroma njeni zaposleni pa morajo za uspeh v 
poslovnem okolju, ki je podvrženo stalnim spremembam, znati 
hitro in učinkovito odgovoriti na vsakdanje zahteve in izzive 
poslovnega okolja. Zato uspešne organizacije, kamor se uvršča 
tudi naša družba, omogočajo in spodbujajo svoje zaposlene, 
da razvijamo tista znanja, ki podpirajo strateške cilje družbe. 
Ob tem pa ne pozabljamo na osebni razvoj zaposlenih. Zave-
damo se, da če želimo obdržati talentirane zaposlene, jim je 
treba zagotoviti priložnosti za izobraževanje in razvoj.

Kaj delamo na področju razvoja naših zaposlenih?

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in 
priprava ukrepov v letu 2014
Za krepitev in razvoj kadrovske politike je skupina SIJ v 
drugi polovici leta 2014 začela aktivnosti, ki so omogočile 
podrobnejši vpogled v ključne vidike motiviranosti in zado-
voljstva zaposlenih. Izpeljali smo prvo analizo zadovoljstva 
zaposlenih in na podlagi vaših pridobljenih mnenj pripravili 
ukrepe, katerih cilj je srednjeročno zgraditi sodoben proces 
upravljanja s človeškimi viri, ki bo zagotavljal visoko stopnjo 
motiviranosti in učinkovitosti skupine SIJ. 

Izvajamo individualne analize 
kompetentnosti in potenciala vodij 
Da bi potencial naših zaposlenih v celoti izkoristili, sta potreb-
na redno ocenjevanje kompetenc in osredotočenost na stalni 
osebnostni razvoj zaposlenih. Na področju razvoja vodenja 
smo ob koncu leta 2014 izpeljali ocenjevanje potenciala in 
kompetentnosti vseh vodij v skupini SIJ. V program so bili 
vključeni člani ožjega vodstva družb v skupini SIJ, vodje posa-
meznih sektorjev in služb v družbah SIJ ter vodje v proizvodnih 
obratih naših družb. 

Program je vključeval ocenjevanje socialnih kompetenc 
in vodstvenih potencialov z najsodobnejšimi orodji za oceno 
osebnega potenciala ter pogovor z zunanjim strokovnjakom 
za pridobivanje povratnih informacij, z namenom priprave 
kakovostnega osebnega razvojnega načrta. Kot orodje za 
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presojo potenciala smo izbrali DNLA Expert Sistem. To je 
strokovni sistem na področju upravljanja s kadri, ki nam 
pomaga na objektiven način odkrivati in razvijati potenciale 
in veščine zaposlenih. 

V sklopu te aktivnosti so vsi udeleženci prejeli osebne 
rezultate merjenja vodstvenega potenciala in razvitosti 
socialnih kompetenc. Vsak posameznik je pridobil tudi osebni 
razvojni načrt, kjer so bili izpostavljeni njegovi ključni osebni 
izzivi, ki jih je treba ustrezno obravnavati in razviti manjkajoči 
potencial. Osebni razvojni načrt vsebuje tudi smernice in 
vsebino za individualno usposabljanje.

Vsi udeleženci so opravili tudi srečanje za povratno 
informacijo, na katerem so skupaj z zunanjim svetovalcem 
pregledali rezultate in prejeli pojasnitve za svoje rezultate 
ter se pogovorili o načrtih osebnega razvoja. Po opravljenih 
pogovorih z zunanjim svetovalcem je bil pripravljen temeljit 
načrt usposabljanja za vsakega udeleženca. Program temelji 
na kompetenčnih vrzelih, ugotovljenih na testiranju potenci-
ala, in na soglasju vsakega udeleženca. 

Pripravljamo nove programe usposabljanja
Ker želimo uresničiti vse razvojne načrte, smo v začetku 
letošnjega leta pristopili k izgradnji internih izobraževalnih 
programov in programa usposabljanja v skupini SIJ. Skozi 
skupinsko analizo vodstvenih potencialov po zaključenem 
testiranju smo lahko opredelili ključne kompetence, ki jih bo 
treba še dodatno razviti oziroma pridobiti znotraj vodstvene 
ekipe. 

Za vodstveno ekipo smo pripravili razvojne programe, 
ki smo jih oblikovali v enoten program razvoja vodij pod 
imenom SIJajna VODSTVENA EKIPA. Velik poudarek smo dali 
izboru kakovostnih izvajalcev usposabljanja z namenom, da 
izvajalec usposabljanja zagotavlja enotno vsebino za vse 
družbe v skupini SIJ, ter stroškovni učinkovitosti. Z enotnim 
pristopom k usposabljanju glede na potrebne veščine in 
kompetence smo sledili tudi enotnemu cilju, in sicer, da bodo 
skupine med seboj mešane, s čimer smo oziroma bomo do-
segli, da se zaposleni iz različnih družb spoznajo in izmenjajo 
različne poglede, prakse, znanja, izkušnje …

Program usposabljanj SIJajna VODSTVENA EKIPA sestav-
ljajo trije sklopi usposabljanj – vodstvene veščine, socialne 
in prodajne kompetence. Razvojna področja smo vsebinsko 
opredelili in določili razvojne cilje znotraj vsakega modula. 
Izobraževanje bo potekalo v 12 modulih.

Prva prodajna akademija
Razvoj prodajnih kompetenc je za uspešno delovanje skupine 
SIJ ključnega pomena in je ena temeljnih strateških opredeli-
tev prihodnjega uspeha. Aprila smo zato začeli z intenzivnim 
izobraževanjem vodij v prodaji. Našo prvo prodajno akade-
mijo smo izvedli skupaj s podjetjem Mercuri International. 
Vsebovala je niz razvojnih korakov, ki združujejo individualne 
in skupinske oblike razvoja za uspešno prodajno delovanje. 

Osredotočali smo se na različne izvedbe prodajnih pogovo-
rov, temelječe na principih razvojnega partnerstva ali pridobitve 
vstopnega posla, in sicer glede na specifiko prodaje v skupini SIJ. 

Udeleženci so pridobili:
• temeljit vpogled v orodja, potrebna za uspešno načrto-

vanje prodajnih aktivnosti in upravljanje odnosov s kupci 
na ravni prodajnih ekip in posameznikov;

• temeljit vpogled v vse dejavnike, ki prispevajo k uspešni 
izvedbi prodajnih pogovorov z znanimi, obstoječimi ali 
novimi oziroma potencialnimi kupci;

• vrsto orodij, potrebnih za učinkovito izvedbo analize 
kupčeve situacije in učinkovito pripravo prodajnega 
pogovora;

• praktične tehnike in metode za neposredno izvedbo 
prodajnih aktivnosti – preko iger vlog in obravnave 
študijskih primerov;

• temeljne ali zahtevnejše veščine prodaje in izvedbeno 
sposobnost – glede na različne poslovne situacije, v 
katerih se nahajate udeleženci iz posameznega podjetja;

• trening celotnega prodajnega pogovora in težavnih 
situacij v prodaji. 

GREGOR	ZUPANČIČ	IZ	PODJETJA
ACRONI JE O PRVI AKADEMIJI 
POVEDAL:	
Moram	priznati,	da	sta	se	mi	v	prvem	
trenutku ob prejetju vabila po glavi 
podili	dve	misli.	'Tri	ure	bomo	porabili	
za	vožnjo	na	Ravne	na	Koroškem	
in nazaj' in pa 'Zelo verjetno bomo 
zopet	poslušali	teorije	o	tem,	kako	
prodajati	naše	izdelke'.	Obe	misli	sta	

se	izkazali	za	napačni.	Naj	pohvalim	idejo	o	
tem,	da	se	je	na	delavnicah	združilo	zaposlene	
iz	več	podjetij	skupine	SIJ	in	smo	tako	lahko	
dobili	širšo	sliko	o	načinu	delovanja	prodaje	
tudi	v	drugih	podjetjih	skupine	SIJ.	Kar	se	tiče	
delavnic,	pa	moram	reči,	da	sem	bil	že	na	prvi	
delavnici	prijetno	presenečen.	Veliko	aktivnega	
sodelovanja,	kjer	smo	lahko	na	zanimiv	način	
spoznali	različne	korake	prodajnih	procesov.	
Skratka	lahko	rečem,	da	je	bilo	zelo	zanimivo	
in uporabno in da bi moral take delavnice 
obiskovati	vsakdo,	ki	se	že	ukvarja	ali	pa	se	bo	
ukvarjal	s	prodajo	v	skupini	SIJ.«	

Usposabljanja vodij iz programa 
razvojnih socialnih kompetenc
Socialne kompetence posameznika igrajo izjemno vlogo pri 
vsakodnevnem delu, še posebej pa so pomembne pri vodenju. 
Zajemajo štiri glavna področja. To so volja do uspeha, odpor-
nost na stres, dinamika doseganja ciljev in medsebojni odnosi. 
Socialne kompetence določajo, kakšni bodo naši medsebojni 
odnosi. Z nekaterimi vzorci osebnega vedenja lahko kakovost 
medosebnih odnosov izboljšamo ali poslabšamo. Pomembno 
je, da znamo le-te ugotavljati in da si stalno prizadevamo 
izboljševati vedenja, ki ne prinašajo osebne učinkovitosti. Zato 
smo se v prvem sklopu izobraževanja vodij osredotočili na ra-
zvoj ravno teh komponent uspešnosti posameznika. Zaključili 
smo prvo serijo usposabljanj. Zaradi velikega obsega je bila v 
program vključena prva skupina vodij, ki ste že dobili osebno 
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izkušnjo s programom usposabljanja. Drugi boste po skupinah 
v programe razvoja vključeni pozneje. S tem smo zaključili prvi 
sklop usposabljanj vodij v letu 2015. Program razvoja bomo 
nadaljevali jeseni letos. 

Kaj še pripravljamo?
V jesenskih mesecih letošnjega leta se bo nadaljeval program 
usposabljanja vodij. Predvidene so naslednje izobraževalne 
aktivnosti:

1. Drugi sklop – Usposabljanje iz programa Razvoj 
socialnih kompetenc – druga skupina vodij

2. Prvi sklop – Usposabljanje iz razvoja vodstve-
nih veščin – prva skupina vodij

3. Prvi in drugi sklop – Komunikacijske veščine
4. Program individualnega coachinga – izbrana skupina vodij

Program mladi potenciali
Trenutne in prihajajoče zahteve za ključne poslovne funkcije 
v prihodnosti zahtevajo od nas prepoznavanje in upravljanje 

mladih potencialov s posebnimi strokovnimi in zunajstrokov-
nimi kompetencami (talenti), ki lahko v prihodnosti odgovorijo 
na izzive skupine SIJ. Zato smo začeli izvajati program Mladi 
potenciali skupine SIJ. O programu si lahko več preberete v 
naslednjem članku. 

Spremljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih
Septembra 2015 bomo v vseh podjetjih v skupini SIJ izmerili 
motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih (ponovitev lanskole-
tnega merjenja, ki pa bo tokrat še bolj razširjeno/pogloblje-
no). Glede na rezultate bomo pripravili nabor ukrepov, ki so 
potrebni za dvig zavzetosti naših zaposlenih in ustvarjanje 
kakovostnega delovnega okolja na mikroravni. Že danes vas 
vabimo, da s svojim iskrenim prispevkom v raziskavi pomagate 
ugotoviti potrebna področja razvoja HRM-procesa, saj bomo 
na podlagi pridobljenih podatkov lahko pripravili dolgoročno 
strategijo upravljanja s človeškimi viri v skupini SIJ. Tudi o tem 
obširneje pišemo v tej reviji na strani 14.

Cilj	skupine	SIJ	je	postati	organizacija,	ki	daje	dovolj	
priložnosti	za	osebni	razvoj	svojih	sodelavcev,	in	za	
doseganje	tega	cilja	nameravamo	vložiti	energijo	
in	čas.	Verjamemo,	da	to	povečuje	motivacijo	in	
ustvarjalnost	naših	sodelavcev	ter	s	tem	dolgoročno	
poslovno	uspešnost.	Upamo,	da	to	našo	željo	
oziroma	hotenje	prepoznavate	tudi	vi.	Vendar	vsa	
prizadevanja skupine SIJ za razvoj zaposlenih ne 
bodo	dovolj,	če	ne	bomo	znali	vsi	skupaj	odgovoriti	
na	ključno	vprašanje:	»Kdo	je	odgovoren	za	
sodelavce in njihov strokovni ter osebni razvoj?« 
Verjetno	se	odgovor	ponuja	sam	od	sebe,	pa	vendar	
ga	mnogokrat	pozabljamo.	Odgovor	se	namreč	glasi:	

»Vsak posameznik v podjetju je 
odgovoren za svojo kariero in 
svoj osebni razvoj!«

Kdo je odgovoren  
za osebni razvoj?
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Vlagamo v 

sodelavce

Naj omenimo, da gre za proces, ki se ne bo ustavil in v katerem 
bomo sistematično prepoznavali zavzete uspešne posamezni-
ke v naši organizaciji tudi v prihodnjih letih. Prvo identifikacijo 
mladih potencialov so izvedli naši vodje v posameznih podje-
tjih na podlagi predhodno dogovorjenih kriterijev. Načrtovanje 
kariere zaposlenih torej postaja prioriteta v skupini SIJ. Pri 
načrtovanju kariere, ki poteka v okviru programa Mladi poten-
ciali skupine SIJ, želimo doseči: 

1. da je prava oseba na pravem delovnem mestu ob pra-
vem času

2. zagotavljanje nasledstev na ključnih vodstvenih in stro-
kovnih položajih

3. spodbujanje individualnega napredka talentiranih in mo-
tiviranih zaposlenih

4. dajanje prednosti najperspektivnejšim internim zaposle-
nim pred zunanjimi zaposlenimi

Naše aktivnosti pri odkrivanju talentov so torej usmerjene 
na pravočasno odkrivanje mladih potencialov med našimi 
zaposlenimi, izvajanje postopka ocenjevanja talentov, razvoj 
talentov in ohranjanje baze talentov tudi v prihodnje ter, kot 
najpomembnejše, plasiranje internih mladih talentov v ključne 
vloge v naši organizaciji. Kajti zavedamo se, da so ravno mladi 
talenti tisti, ki imajo visoko razvite kompetence za opravljanje 
dela, so zelo motivirani in dosegajo visoko delovno uspešnost. 
Na podlagi dosedanjih rezultatov predpostavljamo, da bodo 
uspešni tudi v prihodnje, tudi če bodo prevzeli zahtevnejše in 
odgovornejše delo.

àà PREPOZNAVAMO POTENCIALE

Mladi potenciali skupine SIJ

Mojca	Veble,	vodja	kadrovskega	
oddelka skupine SIJ

Načrtovanje	kariere	zaposlenih	je	naša	prioriteta

Skrb za učinkovito razvijanje potencialov zaposlenih v naši družbi spada med naše 
strateške cilje. Razvoj zaposlenih pa povezujemo tudi z vprašanjem napredovanja in 
načrtovanja kariere uspešnih posameznikov v skupini. Zavedamo se namreč, da je 
želja po osebnem in kariernem razvoju popolnoma naravna. Zato si želimo prepoznati 
tiste zaposlene, ki imajo ambicije in si želijo napredovanja. Tukaj smo šli še korak 
naprej in smo že letos začeli izvajati program Mladi potenciali skupine SIJ in kot take že 
prepoznali 72 naših sodelavcev.
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à  K A J  J E  K A R I E R N I  R A Z V O J ?
Karierni razvoj se osredotoča na zagotavljanje analiz za prepoznavo individualnih interesov, vrednot, 
kompetenc, aktivnosti in nalog, potrebnih za razvoj veščin za prihodnja dela (razvoj). 

à  AL I 	 J E 	 R A ZVOJ 	 Z APOSLENIH 	 SAMO	VPRAŠANJE 	K AR IERNEGA 	RA ZVOJA?
Ob vprašanju razvoja zaposlenih pa ne gre samo za vprašanje, kaj želi posameznik delati čez tri ali pet 

let in kako naj se razvija njegova karierna pot. Mogoče še bolj pomembno je, kako lahko posameznik 

še učinkoviteje in uspešneje izvaja svoje trenutno delo in naloge. Zato je zelo pomembno, da mu 

ustrezno pomagamo pri prepoznavanju njegovih kvalitet, da lahko razvija svoj talent v okviru trenutnih 

nalog in odgovornosti. Truditi se moramo za odprto diskusijo in iskanje možnosti za doseganje višje 

produktivnosti in boljših rezultatov. Razviti moramo kulturo rasti, pri kateri bodo vsi naši sodelavci čutili, 

da nekdo skrbi za njihovo uspešnost in jih pri tem spodbuja ter izziva k potrebnim izboljšavam.

Imamo metodologijo razvoja mladih potencialov
Hoteli smo, da procesi prepoznavanja in upravljanja talentov 
v naši skupini potekajo sistematično, ker samo tako lahko 
dosegamo transparentnost. V ta namen smo razvili metodo-
logijo upravljanja mladih potencialov skupine SIJ, ki temelji na 
naslednjih korakih:

P R V I  K O R A K :
Identifikacija mladih potencialov na podlagi 
naslednjih kompetenčnih kriterijev: 

• delovna uspešnost v zadnjih dveh letih (doseganje ciljev)
• energija, ki jo je pripravljen kandidat vlagati v delo
• odpornost na stresne in zahtevne situacije
• motiviranost za doseganje izjemnih dosežkov
• sposobnost samostojno sprejemati težje odločitve
• odnos do sprememb in uveljavljanje sprememb
• izkazovanje vodstvenih sposobnosti
• obvladovanje konfliktov
• sposobnost stalnega učenja
• izražena karierna ambicija
• visoka trenutna strokovna usposobljenost kandidata
• splošna uspešnost kandidata ter visoko prepoznan 

potencial za razvoj 

D R U G I  K O R A K : 
Ocena potencialov na področju socialnih 
kompetenc in vodstvenih sposobnosti 
Potencial pri identificiranih talentih izmerimo z orodjem DNLA, 
ki je sestavljeno iz različnih sklopov vprašanj. Odgovori na 
ta vprašanja nam omogočajo prepoznavanje potenciala na 
področju vodenja, prodaje ali socialnih kompetenc. 

T R E T J I  K O R A K : 
Analiza razvojnih izzivov in priprava 
razvojnih načrtov posameznikov
Po analizi odgovorov na vprašanja naredimo osebno poročilo 
z rezultati in predlogi razvojnega načrta, ki je tudi smernica 
za samoizobraževanje. Nato se izvedejo srečanja z zunanjim 
svetovalcem, na katerih se podrobno pregleda rezultate in ra-
zvojne potenciale kandidata. Določijo se osebna razvojna pod-
ročja, na podlagi le-teh se oblikuje tudi izobraževalni program 
razvoja mladih potencialov skupine SIJ. V sklopu pogovorov se 
bodo analizirala tudi karierna sidra vsakega posameznika.
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Č E T R T I  K O R A K : 
Analiza kariernih sider vsakega posameznika, 
vključenega v Sistem mladih potencialov skupine SIJ
Karierna sidra so razmeroma trajen skupek vrednot, ki določa 
kariero. Posamezni zaposleni namreč na podlagi svoje samo-
podobe in ciljev oblikujejo različna karierna sidra oziroma 
motive in vrednote, ki si jih prizadevajo uresničiti v karieri. So 
globoko v zavesti posameznika in se večinoma ne spreminjajo. 
S tem pa vplivajo tudi na načrtovanje njegove poklicne kariere. 
Karierna sidra torej poudarjajo sistem vrednot posameznika in 
dvosmerno izmenjavo potreb ter pričakovanj med organizacijo 
in posameznikom. Karierna sidra so vodila do spoznanja, da 
poleg vertikalnega ustvarjanja kariere (napredovanje navzgor 
oziroma v smislu vodenja) obstajajo tudi horizontalni ali 
funkcionalni premiki (gre za pridobitev višje ravni strokovnosti 
oziroma ekspertize) ter premiki proti centru (kažejo se v večji 
pripadnosti in lojalnosti organizaciji). Ločimo osem kariernih 
sider, in sicer:

• tehnično-funkcionalno sidro
• menedžersko sidro
• sidro avtonomnosti in neodvisnosti
• sidro varnosti in stabilnosti
• sidro predanosti
• sidro podjetniške ustvarjalnosti
• sidro čistega izziva
• sidro življenjskega stila

P E T I  K O R A K : 
Načrtovanje kariernih poti – karierni pogovor
Ključna namena kariernega pogovora sta uskladitev kariernih 
pričakovanj in potreb organizacije ter dogovor o natančnem 
razvojnem načrtu. Na srečanju dobimo odgovore, kakšna so 
pričakovanja posameznika glede njegove kariere v prihodnje, 
in odgovore na naslednja ključna vprašanja:

• Kaj ga motivira?
• Katere kompetence želi razvijati?
• Katere talente ima?
• Kakšne kvalifikacije si želi razviti?
• Kakšno delo si želi?
• Usklajenost pričakovanj z možnostmi organizacije?
• Načrtovanje karierne poti 

Aktivno upravljanje s potenciali vključuje tudi zagotavljanje 
osebnega in strokovnega razvoja. Po zaključenih kariernih po-
govorih bo zato izveden dogovorjen program osebnega razvoja. 
Program osebnega razvoja bo vključeval razvoj znanj in ključnih 
izkušenj, ki jih morajo zaposleni pridobiti za svoj karierni razvoj.

Š E S T I  K O R A K : 
Priprava razvojnih projektov, učnih priložnosti ter 
delovnih predlog za trenutne in prihodnje vloge

S E D M I  K O R A K :
Izvedba razvojnih programov in spremljanje 
razvoja vsakega posameznika

O S M I  K O R A K : 
Prehod kandidata na naslednji nivo – ujemanje 
aktualnih potreb organizacije in kariernih ambicij 
posameznika (ob upoštevanju kriterija, da je 
posameznik že razvil svoj potencial na želeno raven)

S projektom si naša organizacija prizadeva zagotavljati 
kakovostno okolje za razvoj lastnih perspektivnih kadrov. 
Mladim in ambicioznim posameznikom želimo dati priložnost, 
da v sebi odkrijejo osebne potenciale, ter jim tako omogočiti 
priti do znanj, s katerim bodo uresničili sami sebe in prispevali 
k razvoju družbe. S projektom želimo v podjetju vzpostaviti 
splošno kulturo rasti in osebnega ter organizacijskega razvoja. 
Priložnosti torej so na voljo, zato: izkoristite jih. 
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àà POGOVARJAMO SE Z MLADIM TALENTOM

V Acroniju ste praktično novinec, a obenem z odličnimi 
razvojnimi uspehi, ki ste jih dosegli v zelo kratkem obdobju. 
Sedaj ste prevzeli novonastali oddelek Razvoj in tehnologije. 
Kaj vam pomeni Acroni?
S 1. avgustom sem v podjetju Acroni prevzel vodenje na novo 
oblikovanega oddelka za razvoj in tehnologije. Res je, ko sem 
pred malo manj kot tremi leti prvič prestopil prag »črne bajte«, 
si nisem predstavljal, da se lahko toliko naučim v tako kratkem 
času. A vendar, kompleksnost izdelkov, zahtevnost tehnoloških 
poti, delo v velikih timih, kjer je mnogo različnih mnenj, te pri-
vede do tega, da se učiš z res veliko hitrostjo. Hkrati ti počasi in 
nevede Acroni zleze pod kožo, in ko kot kleni »žabar« ugotoviš, 
da je jeseniški hokej boljši od ljubljanskega, potem veš, da si 
našel službo, ki ji pripadaš s srcem in dušo.

Novonastali oddelek Razvoj in tehnologije združuje o razvoj-
no-raziskovalno delo in tudi tehnološke operativne naloge 
v proizvodnji Acronija. Prevzemate oddelek z bogatim stro-
kovnim potencialom. Kako gledate na Acronijevo razvojno 
dejavnost in potencial?
Oddelek prevzemam po enem izmed njegovih najbolj plodnih 
in naprednih obdobij, obdobju, ko je izdelava visokoogljičnih 
jekel (z več kot 0,9 % C) postala skorajda del vsakdana, ob-
dobju, ko se dnevno na planu šarž zvrsti vsaj ena kvaliteta, ki 
je v svetu jeklarstva veljala za eksotiko (superdupleks, 17-4PH, 
A800 …), predvsem pa v obdobju, ki ga spremlja cel kup novih 
naložb, ki nam bodo krojile vsakdan čez nekaj kratkih let.

Kje vidite prihodnost oddelka? Kako gledate prav na ta 
vsakdan, ki nam bo krojil prihodnost?
Na ta vsakdan se moramo pripraviti že sedaj, začeti prilagajati 
procese, da bodo nove naložbe potekale gladko in s čim manj 
motnjami. Hkrati nam ostaja še kar nekaj »svetih gralov«, kar 
se tiče novih kvalitet: orodna jekla za delo v hladnem, niklje-
ve zlitine, platirane pločevine … Upam, da nam jih bo skupaj 
uspelo čim več najti.

Seveda pa je ta oddelek močno povezan tudi z delovanjem 
novega operacijskega sistema, kjer svoj doprinos daje tako 
pri podpori redni proizvodnji kot tudi sistematizaciji beleženja 
proizvodnih procesov, na podlagi katere nato potekajo njihove 
optimizacije.

Izzivov je gotovo veliko in vam jih ne bo manjkalo?
Izzivov, ki so pred oddelkom, je zares veliko, časa, ljudi in 
sredstev pa nam tako ali tako že od nekdaj primanjkuje. Upam, 
da bomo lahko s skupnimi močmi varno šli naprej in da bomo 
čez leta lahko na prehojeno pot gledali s ponosom. Prema-
lokrat se v vsesplošnem divjanju zares zazremo v prehojeno 
pot, se »lopnemo po rami« in si čestitamo, saj smo pri marsi-
kateri stvari prvi na svetu, vsekakor pa edinstveni.

Hvala za vaše odgovore, želimo vam veliko uspeha pri vode-
nju oddelka Razvoj in tehnologije ter seveda inovativnega 
duha, ki pa  vam ga gotovo ne primanjkuje. 

S 1. avgustom je bil v Acroniju oblikovan novi oddelek Razvoj in tehnologije, ki ga 
je prevzel  dr. Matevž Fazarinc. Oddelek Kakovost, razvoj in tehnologije (KRT) se je 
preoblikoval v dva samostojna oddelka, Razvoj in tehnologije ter Kontrolo. Kontrola 
ostaja pod vodstvom dr. Gorazda Kosca. Pogovarjali smo se z novim vodjem Razvoja in 
tehnologij  dr. Matevžem Fazarincem.

Premalokrat se s ponosom 
ozremo na prehojeno pot Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	

Razvojni center Jesenice

foto: arhiv Acronija

S I J  4 | 2015 13



Vlagamo v 

sodelavce

Na osnovi ugotovitev v raziskavi bomo pripravili in izvajali ukre-
pe, ki vodijo k izboljšanju notranje organiziranosti, komunikaci-
je, medsebojnih odnosov, vodenja, pogojev za iniciativnost in 
razvoj vas, zaposlenih ter k enotnemu razumevanju poslanstva, 
vizije in ciljev družbe. S temi ukrepi želimo sprostiti notranji 
potencial vseh vas, naših sodelavcev in tako zagotoviti uresni-
čevanje skupnih dolgoročnih ciljev.

K sodelovanju boste povabljeni vsi
»SPOŠTOVANI SODELAVCI, VSAKO VAŠE MNENJE ŠTEJE.« Pod 
tem sloganom bomo letos izvedli podrobno analizo organiza-
cijske klime, osebnega zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih v 
celotni skupini SIJ. S tem želimo podrobno ugotoviti, kateri so 
tisti elementi, ki spodbujajo in motivirajo vse nas za doseganje 
izvrstnih rezultatov, in kateri so tisti, ki so nam danes še izziv. 
V letošnji raziskavi delovanja organizacije (celotne skupine SIJ) 
bomo merili vse tri sklope notranjega delovanja organizacije:

• organizacijsko klimo
• osebno zadovoljstvo zaposlenih
•  zavzetost zaposlenih

Namen raziskave je večplasten. V prvi vrsti želimo strokovno 
analizirati obstoječe stanje v posameznem podjetju naše sku-
pine SIJ na vseh treh ravneh (organizacijska klima, osebno za-
dovoljstvo zaposlenih in zavzetost zaposlenih) ter na tej osnovi 
identificirati prednosti in izzive naše organizacije. Na podlagi 
rezultatov bomo pripravili podrobne ukrepe (akcijske načrte) 
za izboljševanje zavzetosti zaposlenih in posledično produktiv-
nosti posameznih podjetij. Raziskava nam bo omogočila tudi 
neposredno primerjavo naših rezultatov z drugimi podjetji v 
Sloveniji ter primerjavo rezultatov po posameznih družbah. 

Raziskavo bomo izvajali v drugi polovici septembra. Vsi 
zaposleni boste prejeli vabilo na delavnico, na kateri boste 
izpolnili vprašalnik. Vabila vam bodo posredovali naši sodelavci 
iz kadrovskih služb, ki bodo delavnice tudi izvajali. Vsa dodatna 
obvestila boste lahko spremljali tudi na oglasnih deskah po 
podjetjih. Izpolnjevanje anket pa bomo delno izvedli tudi v ele-
ktronski obliki. Zagotovljena bo popolna anonimnost oddanih 
mnenj, ker je za našo organizacijo izjemnega pomena, da so 

rezultati v čim večji meri objektivni in natančni. Rezultate razi-
skave vam bomo predstavili predvidoma v začetku novembra. 

Kako bomo merili organizacijsko klimo?
Organizacijsko klimo bomo merili na različnih merljivih elementih 
našega delovnega okolja, to so odnos do kakovosti, inovativnost 
ter iniciativnost, motivacija in zavzetost, pripadnost organizaciji, 
notranji odnosi, vodenje, strokovna usposobljenost in učenje, 
poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, organiziranost, notranje 
komuniciranje in informiranje, nagrajevanje ter razvoj kariere.

Organizacijska klima je lahko homogena in prežema celotno 
podjetje (skupino) ali pa se znotraj njega pojavlja več speci-
fičnih klim, ki se nanašajo zgolj na okolje znotraj posamezne 
skupine, oddelka. Bolj kot je organizacija (skupina) razpršena, 
več kot ima različnih oddelkov ali objektov na različnih lokacijah, 
več različnih klim lahko obstaja znotraj nje. To velja za našo 
skupino. Zato bomo letošnjo raziskavo organizacijske klime 
glede na lansko poglobili na več organizacijskih nivojev. Kot 
osnova bo izvedena raziskava na ravni vseh podjetij v skupini 
SIJ, poglobili pa jo bomo tudi na nivo posameznih večjih oddel-
kov znotraj posameznega podjetja. Zakaj? Če želimo pravilno 
ukrepati, moramo spoznati prednosti in izzive, ki se pojavljajo 
na vseh ravneh. Takšna informacija je zelo pomembna, saj se 
v njej skriva možnost, da z uporabo primernih projektov in 
načinov vodenja vplivamo na boljše počutje vseh zaposlenih v 
posameznih podjetjih in oddelkih.

Kako bomo izmerili vaše zadovoljstvo?
Poleg organizacijske klime je tudi pomembno, kako zadovolj-
ni ste vi s svojim delovnim okoljem. Zadovoljstvo je tako kot 
organizacijska klima sestavljeno iz več elementov. Vprašali vas 
bomo, kako ste zadovoljni s sodelavci, stalnostjo zaposlitve, 
delovnim časom, delom, neposredno nadrejenimi, možnostmi 
izobraževanja, delovnimi razmerami, statusom v organizaciji, 
vodstvom organizacije, možnostjo napredovanja in plačo. 

Vsi zaposleni boste prejeli vprašalnik, ki bo ANONIMEN, 
zato vas vabimo, da v čim večjem številu odgovorite na zas-
tavljena vprašanja, kajti le tako lahko naredimo naše delovno 
okolje takšno, da se bomo v njem vsi dobro počutili.

Dobra organizacijska klima omogoča zavzetost zaposlenih in ustvarjalno delovno 
okolje za doseganje ambicioznih ciljev. A teh ciljev ne moremo doseči brez zadovoljnih, 
angažiranih zaposlenih. Zato smo se odločili, da letos izmerimo organizacijsko klimo, 
zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, saj nam bodo rezultati pomagali pri pripravi 
različnih organizacijskih ukrepov za odpravo ovir, ki bi jih pokazala analiza.

àà PREVERJAMO ZADOVOLJSTVO IN ZAVZETOST ZAPOSLENIH

Vaše mnenje šteje Mojca	Veble,	vodja	kadrovskega	
oddelka skupine SIJ

Napovedujemo:	merjenje	organizacijske	klime,	 
zadovoljstva	in	zavzetosti	zaposlenih
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Poslovno družabno omrežje Yammer omogoča nov način ko-
municiranja znotraj skupine, katerega cilj je deljenje informacij 
in koristnih povezav ter seznanjanje sodelavcev z aktualnimi 
projekti in dogajanjem tako znotraj kot tudi zunaj delovnega 
časa. 

KAJ JE YAMMER
Yammer je poslovno socialno omrežje, ki na enem mestu zdru-
žuje ljudi, pogovore, vsebine, datoteke in poslovne podatke.

Storitev Yammer je okolje, podobno drugim socialnim 
omrežjem. Za uporabnike oziroma za zaposlene tako ni 
potrebno dodatno usposabljanje za delo, saj je uporaba zelo 
intuitivna in preprosta.

Najpomembnejša naloga Yammerja je povezovanje vseh 
zaposlenih v skupini SIJ – povezovanje zaposlenih iz vseh naših 
podjetij, spoznavanje kolegov ter medsebojno seznanjanje z 
aktualnimi projekti in dogajanji znotraj skupine SIJ.

Yammer omogoča:
• predstavitev in spoznavanje zaposlenih vseh podjetij v 

skupini SIJ,
• hitro zbiranje, deljenje in prenos informacij med vsa 

naša podjetja ter vse zaposlene,

• organizacijo dela pri projektih,
• izboljšano komuniciranje znotraj celotne skupine,
• obveščenost zaposlenih,
• graditev baze znanja,
• pridobivanje odzivov zaposlenih na dogajanje v podjetju, 

projekte, nagrade ipd.,
• klepet s sodelavci.

Dostop do Yammerja 
Dostop do Yammerja je popolnoma preprost. V spletni brskal-
nik Internet Explorer odtipkajte naslov https://www.yammer.
com/ ter vpišite svoje vpisne podatke za Office 365 (e-poštni 
naslov ter geslo). V primeru težav z vpisom na Yammer se 
obrnite na vašo IT-službo.

Če nimate službenega e-poštnega naslova, se obrnite na 
vašo IT-službo, ki vam bo omogočila dostop do Yammerja z 
vašim zasebnim elektronskim naslovom.

Dostop do Yammerja je mogoč iz vseh mrež, ne samo iz 
službene (torej lahko do njega dostopate tudi preko domačega 
omrežja), na voljo pa je tudi mobilna brezplačna aplikacija tako 
za Android kot tudi IOS-sistem.

Ste se ob branju naslova vprašali, kje se dobimo? Yammer je naše, ne več 
tako novo, orodje za digitalno komuniciranje v poslovnem okolju.

àà “FACEBOOKAMO” PO JEKLARSKO

Se dobimo na Yammerju?

Alenka	Bizilj,	specialistka	za	
korporativno	komuniciranje,	SIJ

S I J  4 | 2015 15



Vlagamo v 

sodelavce

Profil na Yammerju
Vključuje naslednje informacije:

• ime in priimek,
• naziv delovnega mesta in podjetje, v katerem ste zaposleni,
• fotografijo,
• osnovne kontakte: telefonsko številko in elektronski 

naslov, 
• skupine, v katere ste vključeni.

Vaš profil je vaša osebna »službena« izkaznica.

Obvestila o objavah na Yammerju
Vsak uporabnik Yammerja tedensko prejema elektronsko spo-
ročilo o objavah na Yammerju v svoj poštni predal. Obvestila 
pa lahko prejemate dnevno, tako boste takoj obveščeni o no-
vih objavah na Yammerju, komentarjih, všečkanih objavah ipd.

Kako pogosto boste prejemali obvestila, si lahko sami dolo-
čite v svojem profilu. Kliknete na ikono »kolešček«, ki pomeni 
nastavitve (levo spodaj). Znotraj zavihka nastavitve – »Set-
tings« izberete možnost obvestila – »Notifications« ter si sami 
nastavite, kako pogosto in kaj želite prejemati v svoj poštni 
predal.

Zakaj sploh na Yammer
1. Povežimo se v skupine
Yammer olajša sodelovanje v tematskih skupinah s pogovori, 
sodelovanjem pri delu z datotekami in še s čim. Imamo vpraša-
nja, dileme glede izvedbe novega projekta, naložbe ipd.? Vpra-
šajmo kolege in spodbudimo razpravo ter »brainstorming«!

2. Ustvarimo enotno mesto za naše skupine
S skupino v storitvi Yammer združite ljudi, pogovore in podat-
ke, tako da je lahko delo opravljeno kadarkoli in kjerkoli.

3. Povežimo se z drugimi
Vključite pomembne ljudi v pogovore in omogočite skupinsko 
delo.

4. Ustvarimo projektne skupine
Poenostavimo projektne skupine z vključitvijo strank in doba-
viteljev v pogovore, tako da lahko celotna ekipa dela na enem 
mestu. Dodajte dokumente, predstavitve, fotografije, PDF-je 
ipd. in do njih dostopajte. 

Z Yammerjem lahko zmanjšamo pošiljanje elektronske 
pošte, saj se večina komunikacije opravi v projektni skupini. Ko 
se projektu priključijo novi ali na novo zaposleni sodelavci, jim 
je na voljo celotna sledljivost informacij o projektu. 

5. Izboljšajmo informiranost
Izkoristimo Yammer za boljšo informiranost, tako znotraj 
našega matičnega podjetja kot tudi na ravni celotne skupine. Z 
uporabo Yammerja boste seznanjeni z vsemi aktualnimi doga-
janji, projekti, investicijami …

6. Kaj objavljamo na Yammerju
Objave na socialnem omrežju uporabljamo za splošna obve-
stila za zaposlene, interno trženje ter organizacijo dogodkov. 
Ko želimo kolege obvestiti o aktualnih projektih, prejetih 
nagradah, novih idejah, najnovejših tehnoloških pridobitvah, 
obiskih pomembnih kupcev, udeležbi na mednarodnih sejmih, 
udejstvovanju kolegov v različnih aktivnostih in še o čem, 
uporabimo Yammer, ki nam poleg obveščanja omogoča tudi 
pridobivanje povratnih informacij.
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Prijavljen sem na Yammer, kaj pa sedaj … 
Najprej dopolnite svoj osebni profil, ime in priimek ter delovno 
mesto so že vneseni, s svojo sliko. Profil lahko posodobite levo 
spodaj s klikom na svojo fotografijo.

Na vaši vstopni strani oziroma časovnici se bodo prikazo-
vale najnovejše objave skupin, v katere ste vključeni. Vsako 
objavo lahko uporabnik všečka s klikom na »Like«, na objavo 
lahko podate odgovor oziroma repliko – »Reply«, objavo pa 
lahko delite s klikom na »Share« z drugo skupino ali pa posa-
meznikom, ki jo/ga določite sami.

1. Pridružite se skupini
Vsak nov uporabnik je avtomatsko vključen v privzeto skupino 
»All company«. Glede na interese pa se priključite tudi drugim 
že obstoječim skupinam. Katere so, izveste s klikom na »Brow-
se group«. 

Pridružite se lahko kateri koli javni skupini. Če se želite 
pridružiti zasebni skupini, pa potrebujete povabilo. Ko ustva-
rite novo skupino, jo lahko nastavite kot javno ali zasebno. 
Nekatere skupine so zaradi zaupnih informacije zaprte za 
širšo javnost, v te skupine pa vas lahko doda le administrator 
skupine. 

NAMIG:
Priporočamo, da pred kreiranjem nove skupine preverite 
obstoječe, da ne bo prišlo do podvajanja skupin s sorodnimi 
temami.

SKUPINA »OKOLI NAS«
Vse skupine niso le strogo službene narave. Skupina »Okoli 
nas« je namenjena bolj sproščenim temam, ki se dogajajo ob 
robu naše službe – to so službeni pikniki in izleti, športne in 
druge aktivnosti, v katere so vključeni zaposleni skupine SIJ, in 
urejanje okolice. V to skupino sodijo tudi druge teme, karkoli 
ne morete vključiti v že obstoječe skupine.

2. Spremljajte sodelavce, kolege …
Ko spremljate osebo v storitvi Yammer, želite na vaši vstopni 
strani – časovnici prikazati novice te osebe. Uporabite iskalno 
polje in poiščite osebe po imenu ali pa preglejte vir »All com-
pany« in začnite spremljati nekoga, čigar objave se vam zdijo 
zanimive.

3. Odgovarjanje na pogovor
Yammer je komunikacijski kanal, ki deluje dvosmerno. Ob vsaki 
objavi je zaželeno, da jo uporabniki komentiramo, kaj dodamo, 
vprašamo ipd.

Na vsako objavo lahko odgovarjate. Ko odgovorite na spo-
ročilo, Yammer ustvari nit pogovora, s čimer je lažje spremljati 
celotno vsebino pogovora. Če želite odgovoriti na sporočilo, 
pod sporočilom kliknite gumb »Reply«, da se prikaže polje za 
pošiljanje odgovorov.

4. Označite, da vam je všeč sporočilo
Ko sporočilu dodate oznako »Like«, oseba, ki je sporočilo ob-
javila, prejme obvestilo, da vam je sporočilo všeč. Z oznakami 
»Like« izrazite, da vam je zamisel všeč, potrdite, da ste sporoči-
lo videli, ali pa zgolj obvestite osebo, da vam je sporočilo všeč.

5. Preverite nabiralnik – »Inbox«
V nabiralniku – »Inboxu« si lahko ogledate pogovore in sporo-
čila, ki jih spremljate. Med te sodijo zasebna sporočila, objave 
in pogovori, v katerih ste sodelovali ali ste bili v njih omenjeni. 
Spremljate lahko tudi kateri koli pogovor. To naredite tako, da 
izberete »More« in nato še »Spremljaj v nabiralniku«.

6. Klepet s sodelavci
V desnem kotu je zavihek »Online now«, kjer je seznam trenu-
tno prijavljenih na Yammer. S klikom na izbran kontakt lahko 
začnete pogovor. 
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Z uporabniškega vidika je SharePoint platforma, ki združuje 
vrsto funkcionalnosti, med drugim:

• intranet, 
• ekstranet, 
• upravljanje s spletno vsebino in vsebino dokumentov, 
• upravljanje z dokumenti, 
• oblačno hranjenje podatkov, 
• družbeno omrežje za podjetja, 
• zmogljiv iskalnik, 
• rešitve za poslovno inteligenco (BI ali Business Intelli-

gence), 

• upravljanje poteka dela (workflow management) in 
• razširljivost z dodatno programsko opremo (Microsofto-

va spletna trgovina ali rešitve po meri). 

SharePoint v SIJ-u (https://moj.sij.si)
V SIJ-u se SharePoint vzpostavlja kot intranet, enotna točka za 
sodelovanje in izmenjavo informacij za celotno skupino. Cilji 
projekta so vzpostaviti enotno uredniško politiko nad intranet 
portalom, povečati informiranost zaposlenih in vodstva, mi-
gracija obstoječih vsebin na SharePoint in zagotoviti možnost 
nadaljnjega razvoja rešitve.

»Organizacije s strežnikom SharePoint ustvarjajo spletna mesta. Z njim lahko ustvarite 
varno mesto za shranjevanje, organiziranje in skupno rabo informacij ter dostop do njih v 
skoraj vsaki napravi,« tako Microsoft predstavi platformo SharePoint.

SharePoint – skupna točka 
za najučinkovitejše delo

Alen	Bečirhodžić,	 
specialist	za	IT,	SIJ

àà UČINKOVITO KOMUNICIRAMO

Podoba vstopne strani
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Pri zasnovi rešitve smo bolj kot posamezne družbe v ospredje 
postavili procese, ki se izvajajo med družbami, prav tako pa 
smo poskušali večino stvari poenotiti, kolikor se je dalo. Re-
zultat tega je spletno mesto, razdeljeno na pet glavnih sklopov:
 
Primer horizontalne integracije vsebin na SharePointu

Medijski center
Mesto je namenjeno obveščanju zaposlenih o raznih dogodkih 
in drugih zanimivih novicah.

Podjetja
Na tem mestu se predstavi vsako podjetje, ki je vključeno 
v SharePoint intranet. Poleg predstavitve najdemo tukaj še 
organizacijo podjetja – organigram – z vsemi zaposlenimi. 
Ponuja praktičen iskalnik in ga lahko uporabljamo kot telefon-
ski imenik. Na koncu najdemo še hitre povezave, specifične za 
podjetje.

Skupne službe
To je centralno mesto za hrambo in upravljanje dokumentacije 
s področja služb. Zaradi poudarka na horizontalni integraciji 
smo službe med družbami, kolikor se je dalo, poenotili in 
mesto ustrezno razdelili najprej na poenotene službe in šele 
na drugem nivoju na družbe. Tako ima vsaka služba ne glede 
na družbo, kjer se nahaja, enotno vstopno točko.

Delovne skupine
Mesto je namenjeno celotni skupini SIJ, in sicer ad-hoc sku-
pinam, ki se oblikujejo znotraj skupine za namen projektov in 
drugih kontinuiranih procesov. Vsaka delovna skupina ima svo-
je mesto za shranjevanje dokumentov, koledar, seznam nalog 
in njihovo porazdelitev, beležko in prilagodljiv seznam stikov.

Za zaposlene
Mesto vsebuje koristne informacije za zaposlene, kot so pove-
zave do koristnih aplikacij, interni pravilniki, akti, jedilniki menz 
in povezave do jedilnikov okoliških restavracij. 

Delo z dokumenti na SharePointu
Od naštetih funkcionalnosti izpostavljam nekaj možnosti, ki 
vam lahko olajšajo vsakdan pri delu z dokumenti.
Stalna praksa deljenja dokumentov med zaposlenimi je pošilja-
nje dokumentov po e-pošti in ustvarjanje duplikatov. Pri tovr-
stnem početju se nemalokrat izgubi sledljivost spremembam, 
posledično pa je težko ugotoviti, katera različica dokumenta je 
aktualna.
Ideja SharePointa je, da se dokumenti hranijo na enem mestu, 
dostopnem vsem, ki so do dokumentov upravičeni. Prav tako 
podpira samodejno vodenje različic na ravni posameznega do-
kumenta. Vsak dokument ima lahko več različic, ki samodejno 
nastajajo ob spremembah v dokumentu. Sistem poleg spreme-
njene vsebine zabeleži datum, čas in avtorja spremembe, prav 
tako pa so naknadno mogoči ogled starejših različic dokumen-
ta, ogled razlik med dvema različicama enakega dokumenta, 
določitev starejše različice kot aktualne itd.
Dokumente je mogoče pregledovati v spletnih pregledovalni-
kih in urejevalnikih Word Web App, Excel Web App, PowerPo-
int Web App in OneNote Web App. Pri tem potrebujemo samo 
podprt spletni brskalnik.
SharePoint prav tako omogoča soavtorstvo – možnost, da 
lahko en dokument ureja več oseb hkrati, s čimer se poveča 
storilnost zaposlenih. Pri tem veljajo določene omejitve, ki jih 
tukaj ne bom našteval.
Ena od koristnih in pogosto pozabljenih funkcionalnosti Sha-
rePointa je obveščanje o spremembah. Na obveščanje o spre-
membah se lahko naroči vsak posameznik na nivoju enega do-
kumenta ali pa kar celotne dokumentne knjižnice. Uporabnik 
lahko izbere, o katerih spremembah hoče biti obveščen (samo 
ob dodajanju novih dokumentov v dokumentno knjižnico, ob 
spremembah vsebine dokumentov, ob brisanju …) in kdaj naj 
ga sistem obvešča o spremembah (ob vsaki spremembi, enkrat 
na dan, enkrat na teden).

Stremimo k temu, da bomo SharePoint še bolj približali 
vsem uporabnikom, zato ga stalno izboljšujemo in 
nadgrajujemo.

Primer horizontalne integracije  
vsebin na SharePointu

Medijski center Za zaposleneDelovne skupinePodjetja Skupne službe

moj.sij.si

SIJ

Acroni

Metal Ravne

...
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àà UČINKOVITO KOMUNICIRAMO

Prednosti elektronske pošte so, vendar niso 
samoumevne in vsaka ima svoj TODA.

1. Hitrost sporočanja – prejemnik dobi sporočilo v trenut-
ku, četudi se nahaja na drugem koncu sveta, prebere ga 
lahko na računalniku, tablici in pametnem telefonu ter 
lahko nanj takoj odgovori. 

TODA – bojmo se prenagljenih odzivov, vzemimo si čas za 
umiritev, zberimo misli in šele nato odgovorimo. Včasih 
je bolje prespati kot nemudoma ustreliti nazaj. Možnost 
elektronskega besednega pingponga je v zadnjem desetle-
tju močno spremenila naše medsebojno komuniciranje ter 
posledično odnose in kakovost življenja. Ali kot pravijo v 
prometu: hitro je hitro prehitro.

2. Doseganje več naslovnikov hkrati – zelo udobno in hitro 
za sklicevanje sestankov ali preprosta obvestila, ki zade-
vajo več ljudi hkrati.

TODA – poslano sporočilo ni vedno tudi prebrano, in če 
pošiljatelj ne dobi povratne informacije, nima nobenega za-
gotovila, da so naslovniki njegovo sporočilo prejeli in prebrali. 
Pa tudi če so ga prejeli in prebrali – so ga tudi (vsi) pravilno 
razumeli? 

3. Okolju prijazno vedenje – elektronsko pošto je mogoče 
hraniti, oblikovati, tiskati in deliti bistveno ceneje kot 
sporočila na papirju.

TODA – večina ljudi še vedno raje bere s papirja, veliko je tudi 
dokumentov, ki jih je primerneje hraniti v papirni obliki. Tudi 
tehnologija ni stoodstotna – komu se še ni nikdar pripetilo, da 
je sporočilo preprosto izginilo, da smo ga s prehitrim klikom po 

nesreči izbrisali ali pa ga sploh nismo prejeli? Če pa kdo samo 
reče, da ga ni dobil, pa tako ali tako ne moremo preveriti …

4. Udobnost – »pogovarjamo se« kar s pisarniškega stola 
ali z domačega kavča.

TODA – elektronska pošta ni povsem varna, tajnosti ni mo-
goče zagotavljati, omogoča vohunstvo, ki ga je sorazmerno 
lahko prestreči, če prihaja od zunaj, skoraj nemogoče pa, 
če prihaja od znotraj, prek nje se prenašajo virusi, popolne 
zasebnosti ni. 

Kadar pošiljamo elektronska sporočila:
• pomislimo, da je, ne glede na to, da komuniciramo prek 

računalnika, na drugi strani – človek;
• spoštujmo ljudi in njihov čas – ne zasipavajmo jih s spo-

ročili, ne pošiljajmo sporočil ljudem, ki jih ta ne zadevajo, 
ne pošiljajmo sporočil drugega za drugim, ker smo nekaj 
pozabili, ne pošiljajmo sporočil ob neprimernih dnevih 
in urah (samo zato, da ne bi pozabili);

• ne zanemarjajmo svojega poštnega predala – redno 
pregledujmo svojo pošto, odgovarjajmo na sporočila 
oziroma potrdimo prejem in brišimo oziroma shranjuj-
mo stara sporočila, da ne zamašimo računalniškega 
spomina;

• sprejmimo odgovornost za vsebino in namen sporočila 
– s klikom »pošlji« se nismo izognili odgovornosti za po-
sledice neprejetega, neprebranega ali napačno razum-
ljenega sporočila. Za delegiranje nalog, pojasnjevanje, 
razčiščevanje in daljše razlage je primernejša osebna ali 
telefonska komunikacija.

Elektronska pošta, ki jo danes v službi in doma uporabljamo skoraj vsi, je lahko učinkovito 
in koristno komunikacijsko orodje, vendar skriva v sebi tudi številne pasti. V poslovni 
rabi po eni strani prinaša osebne in delovne koristi, večjo produktivnost in denarne 
prihranke, po drugi pa siromaši komunikacijo z neosebnostjo, včasih preveliko hitrostjo, 
slabim jezikovnim izražanjem in pogosto nepremišljeno izbiro naslovnikov. Ker jo veliko 
uporabljamo tudi zaposleni v skupini SIJ in včasih po nepotrebnem povzroči hudo kri, si 
razčistimo nekaj glavnih pojmov in zapomnimo nekaj preprostih pravil.

Ali (res) znamo uporabljati 
elektronsko pošto?

	Jana	Bogdanovski,	
strokovnjakinja za odnose z 
javnostmi in predavateljica

foto:	Jože	Suhadolnik
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Pravilna uporaba polj »Za«, »Kp« in »Skp«
• V polje »Za« vpišemo prejemnike, ki jim je sporočilo 

namenjeno in od katerih pričakujemo odziv na 
sporočilo.

• V polje »Kp« vpišemo tiste, ki jih želimo obvestiti, kaj se 
dogaja, a od njih ne pričakujemo odziva. 

• V polje »Skp« vpišemo prejemnike, za katere ne želimo, 
da se med seboj vidijo. V poslovnem komuniciranju to 
polje zelo redko uporabljamo. Zloraba tega polja, ko npr. 
prepir s sodelavcem zatožimo šefu, ki ga vpišemo v to 
polje, je huda kršitev bontona in velika podlost.

Nekaj koristnih nasvetov za uporabo elektronske pošte:
• pišimo kratko, jasno in jedrnato in že v začetku opredelimo, 

ali sporočilo zahteva odgovor, akcijo, premislek ali predlog 
ali je le informativnega značaja;

• če nagovarjamo več naslovnikov hkrati, moramo tudi vsak 
odgovor poslati vsem, da kdo ne ostane brez informacije, 
razen če gre za res osebno pripombo;

• ne pišimo z VELIKIMI ČRKAMI, ker to pomeni, da na sogo-
vornika vpijemo, to pa je vedno slaba komunikacija;

• previdno s klicaji in vprašaji v pisni komunikaciji: klicaj pre-
hitro dojamemo kot jezo, nestrpnost ali vpitje, še posebej 
v povezavi z vprašaji (??!!?!); obstaja pravilo, da je človeku 
dovoljeno pet klicajev v življenju, tako da jih mora pametno 
izkoristiti;

• v polje »Zadeva« vpišimo opisen naslov sporočila, od kate-
rega je odvisno, ali se bo prejemnik sploh odločil sporočilo 
prebrati;

• uporaba simbolov za opisovanje čustev v poslovnem komu-
niciranju ni zaželena;

• kadar sporočilo dlje časa kroži med številnimi prejemni-
ki, je pametno, da se polje »Zadeva« ne spreminja, da ne 
povzroči zmede;

• gumb za visoko pomembnost (klicaj) uporabimo redko – 
pomembnost se izgubi, če je prepogosta;

• posredovanje dolge kače elektronskih sporočil z opazko 
»glej spodaj« je velika skušnjava, a veliko bolje je na kratko 
napisati, za kaj gre, ker se sicer bistvo sporočila pogosto 
izgubi;

• priporočljivo je, da se v prvem sporočilu novi osebi podpi-
šemo s polnim imenom, nazivom, kontakti in naslovom, ni 
pa treba tega dodajati vsakič, sploh ne sodelavcem;

• tipkarske napake se zgodijo, slovničnih pa naj bo čim manj: 
tudi v elektronski pošti moramo uporabljati velike začetnice, 
vejice, pike in druga ločila;

• ne klikajmo prehitro in preverimo, ali smo res pripeli dato-
teko, ki jo želimo priložiti;

• ne pripenjajmo velikih fotografij in večjega števila priponk, 
obstajajo boljši načini (dropbox ipd.);

• ko pošljemo sporočilo, dajmo prejemniku čas (vsaj dve uri, 
še bolje en dan), da ga prebere – nismo vsi ves dan pred 
pošto na računalniku.

Etična načela uporabe elektronske pošte:
• za elektronsko pošto veljajo enaka pravila medsebojnega 

komuniciranja in odnosov kot sicer v življenju: pišemo vlju-
dno in s primernimi besedami;

• prek elektronske pošte sodelavcem ne pošiljamo kritik in 
negativnih sporočil, če že moramo kritizirati, to storimo 
osebno;

• če sami prejmemo negativno elektronsko sporočilo, deset-
krat vdihnemo in umirimo čustva, preden odgovorimo;

• tudi v elektronskem komuniciranju se držimo pravila uvodni 
pozdrav, prosim in hvala, pozdrav na koncu; 

• elektronska pošta z izrazi diskriminacije, rasizma, nespo-
dobnega izrazoslovja ali žaljenja lahko privede do tožb;

• kroženje avtorskih gradiv brez dovoljenja avtorja je nezakonito.

Nekaj pogostih okrajšav, za tiste, ki nismo več najstniki:
• AFAIK As Far As I know (Kolikor vem …)
• AKA  Also Known As (Znan tudi kot ...)
• ASAP As Soon As Possible (Čim prej ko bo mogoče.)
• BRB Be Right Back (Takoj se vrnem.)
• BTW By The Way (Mimogrede.)
• CU See You (Vidimo se.)
• F2F Face To Face (Iz oči v oči.)
• JAM Just A Minute (Samo malo!)
• LOL Laughing Out Loud (Smejem se naglas!)
• NBD No Big Deal (Nič posebnega.)
• NP No Problem (Ni problema.)
• THX Thanx (Hvala.)
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Ima močno konkurenco v elektronski pošti, a je še 
vedno najpogostejši nadomestek za osebni pogovor 
in pisno komuniciranje. Je majhen, lahek, privlačen in 
dovršen do popolnosti, a včasih ne vleče v dvigalu, 
predoru, kleti in na kakšnem odseku slovenskih cest. 
Komuniciranje z njim je hitro, natančno, svetovno 
razširjeno ter slikovno in podatkovno bogato 
podprto, ampak če odpove baterija …

Mobilnik je v zadnjem desetletju zamenjal stacionarni telefon, pismo, glas-
beni in videopredvajalnik, računalnik, budilko, plačilna sredstva, fotoaparat, 
videokamero in še kaj. S svojo pametno različico je usodno spremenil naše 
komuniciranje, naše odnose in posledično življenje. Pa tokrat ne bomo razp-
ravljali o njegovem vplivu na našo duševnost, o spremenjenih družinskih raz-
merjih, o odvisnosti, ki jo povzroča, in o škodljivem sevanju, temveč se bomo 
osredotočili na komuniciranje po telefonu, za katerega tudi veljajo nekatera 
pravila. In če verjamemo, da pri poslu skoraj četrtino svojega delovnega časa 
telefoniramo, je prav, da jih poznamo in upoštevamo.

Kdor spremeni glas, spremeni značaj
Pogovor po telefonu niti ni najslabša možna oblika komuniciranja. Res 
se sogovornika ne gledata v oči, pogled pa, kot vemo, pove največ, se 
pa slišita in glas je tudi močno komunikacijsko sredstvo. Z glasom sicer 
največ ustvarjajo poklicni igralci in radijski napovedovalci, z različnimi 
intonacijami in toni se pa poigravamo vsi. Z razlogom: isti stavek lahko 
izgovorimo na več različnih načinov in vsakič dobijo iste besede popol-
noma drugačen pomen. Občutljivi smo za najmanjše odtenke in prepri-
čljivost naših besed je odvisna od poudarkov. Čeprav sta nam višina in 
ton našega glasu dana po naravi, glas ni nekaj nespremenljivega. Nanj 
močno vplivata vsakokratno razpoloženje in počutje, glas pa je mogoče 
in celo treba – kot vedo poklicni govorniki – gojiti in kultivirati. Pravijo 
celo, da kdor spremeni svoj glas, spremeni tudi značaj. Sogovornikovo 
razpoloženje po telefonu z lahkoto prepoznamo: jezen človek zviša glas 
in govori glasneje, ravnodušen monotono, navdušen ognjevito, prijatelj 
nasmejano. Pri poslovnem pogovoru je pomembno zlasti dvoje: energija, 
ki se čuti tudi v glasu, in nasmeh, ki ga je ravno tako mogoče slišati. 

Prenosni telefon – 
absolutist našega časa

àà UČINKOVITO KOMUNICIRAMO

	Jana	Bogdanovski,	
strokovnjakinja za odnose z 
javnostmi in predavateljica

foto:	Jože	Suhadolnik

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J22



Zlata pravila telefoniranja
1. Vprašajte se, zakaj (sploh) kličete.
2. Kličite ob primerni uri.
3. Po pozdravu se razločno predstavite.
4. Spoštujte sogovornika.
5. Pazljivo poslušajte sogovornika.
6. Govorite sproščeno, odločno in prepričljivo s toplim in 

živahnim glasom ter z nasmehom.
7. Med telefoniranjem ne počnite nič drugega.
8. Pogovorite se na kratko in jedrnato.

Brez njega mi živeti ni ali nujno zlo?
Pri bontonu uporabe prenosnega telefona smo šele na začetku 
poti: takšna družbena pravila se navadno razvijajo leta in leta 
ter več generacij. Pravila pogovora pa se prav nič ne razlikujejo 
od tistih, ki veljajo za stacionarni telefon. Torej, če je možno, 
naj telefon zazvoni samo od tri- do šestkrat. Tako kot povsod 
tudi tu vljudnost nekaj velja. Po pozdravu predstavimo sebe in 
podjetje in po uvodnih vljudnostnih vprašanjih preidemo na 
vzrok klica in glavno temo pogovora. Sogovornika naslavlja-
mo z njegovim imenom in se trudimo biti aktiven poslušalec 
in spraševalec. Telefonski impulz ni poceni, zato pazimo na 
dolžino klica. Pogovor strnemo v sklepne besede in se vljudno 
poslovimo. 

Kje je moj telefon?
Ena od nespornih prednosti prenosnega telefona je, da nam 
lahko v določeni situaciji dobesedno reši življenje. Druga stran 
te prednosti je, da je človek tako rekoč vedno dosegljiv. Vpra-
šanje je, seveda, ali je to res potrebno. Telefon nam je hkrati 
dober prijatelj in sila neprijetno breme. Če ga, bog ne daj, 
kakšen dan pozabimo doma, nam po začetni nervozi in obupu 
dan prav lepo steče, in ko ga spet primemo v roke ter pogleda-
mo zgrešene klice, ugotovimo, da smo zamudili nekaj nepo-
membnih klicev, ki nam samo jemljejo čas in energijo, zgodilo 
pa se ni nič dramatičnega, svet se je vrtel naprej, partner je še 
enkrat premislil, ali nam res hoče tisto povedati, in otroci so se 
znašli. Tisti, ki so nas res potrebovali, so nas našli kako drugače 

– konec koncev še niso daleč časi, ko smo (mirno) živeli brez 
mobilnikov …

Neizklapljanje telefona je lahko tudi vrsta odvisnosti
Pravijo, da se je v poslovnem svetu v tujini navdušenje nad 
mobilniki že poleglo in spravilo uporabo v normalne okvire. V 
Sloveniji očitno še ne. Zato se porajajo vprašanja, na katera še 
ni enotnih odgovorov.

Kako daleč v poslovnem življenju sega t. i. dosegljivost po 
telefonu? Moramo biti za službena vprašanja dosegljivi med 

rekreacijo po službi, ko smo zvečer v gledališču ali kinu, med 
dopustom, na sprehodu z otroki, v soboto popoldne ali v 
nedeljo zvečer?

Kako daleč v poslovnem življenju sega t. i. dosegljivost na 
delovnem mestu? Moramo hoditi po hodnikih z mobilnikom 
v rokah, če bo po naključju kaj nujnega? Moramo sedeti na 
sestanku z mobilnikom ali celo dvema pred seboj, ker se bo 
mogoče zgodilo nekaj, kar ne more počakati pol ure?

Bonton in – če smo iskreni – tudi naš osebni občutek 
pravita, da imamo telefon lahko ves čas pri sebi, vendar ne 
sme delovati moteče za druge. Če ga res rabimo na sestanku, 
izklopimo zvonec ali nastavimo kratek pisk. Če res moramo 
odgovoriti, se opravičimo, zapustimo prostor, opravimo 
kratek pogovor in se vrnemo na sestanek. V restavraciji ali na 
poslovnem obisku ga, če se le da, moški pustijo v žepu plašča v 
garderobi – ženske imamo to prednost, da ga stlačimo v vsako 
torbico. Zelo neprimerno je, če moški v uradni večerni obleki 
v žepu nosijo mobilnik in jim žep občasno zažari ali vibrira. V 
filmih ga ženske v večerni obleki včasih skrijejo v podvezico, v 
vsakdanjem življenju najbrž ne prav pogosto. Nekateri zelo 
radi opravijo telefonske pogovore med vožnjo z avtomobilom – 
prav varno ni, je pa tudi prepovedano. 

Skratka, možnosti, da se z uporabo mobilnika osmešimo, je 
na pretek. Prišel je kot strela z jasnega in precej nepripravljeni 
se z njim v roki pogosto ne znamo primerno vesti.

Zanimivo!
Hierarhija potreb po Maslowu je potrebna obnove ali pa 
gremo v napačno smer: napovedujejo, da naj bi do leta 2019 
pametne telefone uporabljalo 5,9 milijarde ljudi. Po drugi 
strani več kot milijarda ljudi nima dostopa do vode, še enkrat 
toliko jih biva brez osnovnih sanitarij, milijarda in pol ljudi nima 
elektrike …

Mobilni telefon uporabljamo zato, da bi bolje povezali 
poslovno in družinsko življenje ter racionalizirali organiza-
cijo vsakdanjega življenja. A hitro lahko ugotovimo, da ima 
njegova razširjena uporaba tudi druge razsežnosti: usodno je 
posegel v dnevno rutino moških, žensk, mladine in otrok, ko 
je izbrisal zatišne cone, v katere smo se lahko umaknili, da bi 
zajeli sapo. Prikrajšani smo za obrambne strategije »odkla-
pljanja«, počitek in umik v zasebnost. Čedalje težje se izog-
nemo nenehnim zahtevam in nadzoru sodelavcev, družine in 
siceršnjih socialnih mrež. 

Mobilnik ni več funkcionalni aparat, ampak estetiziran 
modni dodatek, ki je vedno bližje telesu. Postal je dvakrat po-
membnejši od televizorja, čeprav več kot pol uporabnikov pri 
nas trdi, da ga uporabljajo le kot sredstvo za komuniciranje. 

Pa še to: flirtanje s sms-sporočilom menda ni varanje … 
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Praznovanje mednarodnega poklicnega praznika obuja lepo 
in pomembno metalurško tradicijo. 

Vse udeležence je med drugim pozdravil tudi predsednik 
uprave SIJ Anton Chernykh. Izrazil je zadovoljstvo ob tako 
številni udeležbi in poudaril, da ko stopimo skupaj, pred-
stavljamo nepremagljivo udarno moč. Vsem je zaželel lepo 
praznovanje in veliko uspeha tudi župan Jesenic Tom Tomaž 
Mencinger. 

V sproščenem vzdušju smo izpostavili vse tiste sodelavce, 
ki so v preteklem letu s svojim delom in trudom prispevali k 
uspešnosti skupine SIJ, ter se zahvalili našim zvestim sode-
lavcem jubilantom in jih nagradili. Nagrajeni so bili tudi NAJ 
inovatorji in najčistejši obrat. 

Obiskali so nas in se nam predstavili tudi naša biatlonska 
reprezentanca ter hokejisti HDD SIJ Acroni. 

Osnovni nameni prireditve Dan metalurga so druženje, 
šport in zabava, za kar je bilo dobro poskrbljeno – za glasbeno 
presenečenje je poskrbel duo Maraaya, sledila je zabava s 
skupino Darmar. Vse skupaj pa je hudomušno povezoval voditelj 
Klemen Bunderla. Organiziran je bil tradicionalni turnir v malem 
nogometu, naši nogometaši so pustili srce na igrišču. Tekme so 
bile zanimive do zadnje minute, a na koncu je že drugič slavila 
ekipa Metala Ravne I. Za vse udeležence so bile organizirane 
tudi zabavne igre, pomerili so se lahko tudi v košarki, namiznem 
tenisu, športnih disciplinah OKS, otroci pa so ustvarjali v otro-
ških delavnicah ter se zabavali z mega milnimi mehurčki. 

Dan je minil v sproščenem in zelo veselem vzdušju. Celotna 
skupina SIJ je dihala kot eno. Zahvaljujemo se vodstvu skupine 
SIJ za vse spodbude in podporo. Hvala celotni organizacijski 
ekipi in veselimo se že našega naslednjega skupnega srečanja.

19. julija smo v Športnem parku Podmežakla na Jesenicah že drugič praznovali naš 
dan – DAN METALURGA. Letos se je dogodka udeležilo več kot 2200 sodelavcev iz 
celotne skupine SIJ in njihovih ožjih družinskih članov.

Dan metalurga je bil naš dan

àà DELAMO IN PRAZNUJEMO SKUPAJ

Anja	Potočnik,	vodja	
internega	komuniciranja,	SIJ

foto: arhiv SIJ-a

Stane	Jakelj,	
razvojni	inženir,	
Razvojni center 
Jesenice
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Katere lastnosti imajo izbrani naj sodelavci, boste spoznali iz 
opisov, ki so jih pripravili njihovi vodje, mi pa smo jih povzeli. 
Vsekakor so to posamezniki, ki so v svojih delovnih okoljih 
več kot dobro sprejeti in so marsikomu v delovni organizaciji, 
iz katere izhajajo, vzgled. Iz opisov in utemeljitev je mogoče 
razbrati, da imajo vsi izbrani naj sodelavci veliko skupnih 
lastnosti. Odlikuje jih pozitivna naravnanost do ljudi in dela, ki 
ga opravljajo – pripravljeni so pomagati in deliti svoje znanje. 
Lahko bi rekli, da je z njimi delati užitek. 

Lepo in dobro je, da družbe – njihova vodstva prepoznajo, 
izpostavijo in nagradijo »najboljše sodelavce«, saj s tem jasno 
pokažejo, katere so tiste vrednote in lastnosti posameznikov, 
ki so v organizaciji cenjene in spoštovane. 

Med nami je zagotovo še veliko naj sodelavcev in marsikdo 
izmed vas ima svojega naj sodelavca. Tokrat vam predstavlja-
mo naj sodelavce, ki so bili izbrani za leto 2014, in jim iskreno 
čestitamo.

Teodora	Smolar,	knjigovezka	v	tiskarni,	ZIP	center
Kako napisati utemeljitev, ne da bi zvenela zgolj kot niz superlativov? Kako 
opisati sodelavca, vse tiste nianse v njegovem odnosu do dela in sodelavcev, 
zaradi katerih izstopa in smo ga prepoznali in predlagali za naj sodelavca naše-
ga podjetja v letu 2014? 

Teodora Smolar, Dorica, je predana delu in poslanstvu oddelka tiskarna, 
družbi ZIP center. Z drugimi besedami to pomeni tudi, da do potankosti pozna 
tehnološke postopke, cilje in pričakovanja. Je odgovorna in zanesljiva, na 
vsebine in organizacijo dela zna pogledati tudi kritično, predlagati izboljšave in 
novosti. 

Svoje znanje, ideje in izkušnje prenaša na sodelavce, je del tima, v katerem 
je sprejeta in spoštovana. Morda na prvi pogled ne deluje vedno optimistično, 
pa je v resnici »nepopravljiv« optimist, ki verjame, da se bodo stvari dobro iz-
tekle. K temu veliko pripomore s svojo energijo v trenutkih, ko se pričakovanja 
in cilji zdijo nedosegljivi. Za Dorico pravzaprav ni nedosegljivih ciljev, pa čeprav 
je zavoljo njihovega izpolnjevanja treba začeti delo kako uro prej kot običajno 
in končati kako uro pozneje. In vedno je v tem z njo celotna ekipa, brez katere 
tudi Dorica morda ne bi bila, kar je; del dobro uigranega tima.

Na letošnjem praznovanju dnevu metalurga, ki se je s številnimi aktivnostmi in zabavnim 
programom julija odvijalo v Športnem parku Podmežakla na Jesenicah, je bilo veliko 
pozornosti namenjene tudi naj sodelavcem vseh Sijevih družb. V vsaki družbi je bil izbran 
najmanj en sodelavec z laskavim nazivom, v večjih družbah, kot je denimo Metal Ravne, 
pa so bili izbrani štirje. V nadaljevanju predstavljamo naj sodelavce leta 2014 v družbah 
Metal Ravne, Serpa, Noži Ravne, ZIP center, Elektrode, SUZ, SIJ in Ravne Steel Center.

Veselimo se uspeha sodelavcev

àà DELAMO IN PRAZNUJEMO SKUPAJ

Melita	Jurc,	področna	
urednica	za	Koroško,	
Metal Ravne 

foto:	arhivi	podjetij

mag.	Polona	Zih	Rožen,	 
vodja kadrovskega 
oddelka,	Metal	Ravne	

Stane	Jakelj,	razvojni	
inženir,	Razvojni	
center Jesenice
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Danilo	Mongus,	strokovni	delavec	v	Tehnologiji,	Serpa
Danilo Mongus je odličen sodelavec in ga lahko jemljemo za vzgled. S svojim delom 
pozitivno in spodbudno vpliva na celotno ekipo podjetja Serpa. Svoje široko znanje 
aktivno posreduje sodelavcem ter jim pomaga pri delovnih nalogah in s tem kaže, 
kako odprta ter komunikativna osebnost je. Tovrstne lastnosti dandanes niso pogos-
te pri ljudeh, so pa zelo pomembne za uspešnost in učinkovitost delovnih skupin. S 
širokim spektrom strokovnih znanj je Danilo nepogrešljiv v ponudbenem in tehnolo-
škem oddelku. Spoštujemo ga zaradi vzornega odnosa do dela in sodelavcev. Ponos-
ni smo nanj, veseli, da ga imamo v našem podjetju in da sodi v kategorijo najboljših.

Martin	Krajnc,	skupinovodja v 
Jeklarskem	programu,	Metal	Ravne 
Martin Krajnc je zaposlen kot skupinovodja v proi-
zvodnji jeklarne in je tako neposredno odgovoren za 
koordinacijo metalurškega procesa litja in odpreme 
ingotov iz jeklarne v druge predelovalne obrate. S svo-
jo prizadevnostjo in zagnanostjo, ki jo morda »skriva« 
z umirjenim, a vendar preudarnim pristopom do dela 
ter večletnimi izkušnjami, pozitivno vpliva na delovno 
klimo v težkih delovnih razmerah in uspešno motivira 
sodelavce k izvajanju tako nujnih tehnoloških opravil 
kot tudi drugih posredno pomembnih del, rezultat pa 
je varnejše in bolj urejeno delovno okolje. Tako si je s 
svojim načinom dela v vseh teh letih prislužil spoštova-
nje vseh sodelavcev, od nadrejenih do novozaposlenih 
kolegov, ki so se pod njegovim nadzorom spoznavali 
in se še spoznavajo z delom v ulivališču. Prav gotovo 
njegovo vsakodnevno delo izpolnjuje in presega zah-
teve, ki so določene v opisu del in nalog za to delovno 
mesto, zato si zasluži naziv »najboljši sodelavec«. 

Stanko	Berlizg,	rezalec in namestnik delovodje v 
Kovaškem	programu,	Metal	Ravne 
Sodelavci v Kovačnici, še posebej pa v oddelku Mehanska obdelava 
ga cenijo in spoštujejo. Je človek dobrih lastnosti in pozitivnega 
značaja, zato ga imajo vsi za najboljšega sodelavca v oddelku. Zanj 
je značilno, da: 
• Vse zastavljene naloge in projekte izdela do potankosti.
• Po potrebi izkaže veliko mero samoiniciativnosti in iznajdljivosti.
• Je vesten, delaven, natančen in predan svojemu delu.
• Sodelavcem je v oporo in jim rad pomaga, z njimi zna vzpostaviti 

in vzdrževati dobre odnose.
• Svoje znanje rad deli z mlajšimi.
• Je lojalen sodelavcem in podjetju.
• Je skromen in s svojim odnosom do dela ter sodelavcev poskrbi 

za prijetno delovno okolje.
• Ne pozna besed, kot so ne morem, ne gre, ne znam …
• Spoštuje etična načela podjetja.
Tisti, ki z njim delajo, se od njega učijo in so prepričani, da je nagra-
da za najboljšega sodelavca podeljena pravemu človeku. 
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Črt	Piko, strojni oblikovalec kovin v Valjarskem  
programu	Proizvodnje	svetlih	profilov,	Metal	Ravne
Njegovo glavno opravilo je luščenje in ravnanje 
valjanih jeklenih palic na luščilnem in ravnalnem 
stroju. Usposobljen je tudi za delo robkalca, vla-
čilca, žerjavovodje, pomočnika na raznih delih 
ter adjusterja - kontrolorja. Že iz navedenega je 
razvidno, da je vsestransko usposobljen delavec, 
ki pa ima poleg tega tudi človeške vrline.

Poznamo ga kot komunikativnega, prijaznega 
in zanesljivega ter vedno pripravljenega poma-
gati drugim. Je delavec, ki bi si ga vsakdo želel 
imeti v svojem kolektivu. Ima znanje, ki ga ne 
skriva, in ga vedno prenaša na mlajše oziroma 
ga predaja na novo zaposlenim, saj je tudi on še 
zelo mlad. Nikoli mu ni težko priti na delo tudi 

zunaj rednega delovnega časa, saj se zaveda, da 
so časi zelo zahtevni in se je treba prilagajati na 
vseh ravneh.

Svojo pozitivno naravnanost dokazuje tudi 
s tem, da samoiniciativno priskoči na pomoč 
sodelavcem, ko le-ti pomoč potrebujejo, zato ga 
zelo cenijo in spoštujejo. 

Skratka, Črt je človek in sodelavec z veliko 
začetnico, na katerega se lahko zares zanesemo, 
in smo veseli, da je eden izmed najmočnejših 
členov našega kolektiva. 

Vincenc	Uršnik,	planer	v	Logistiki	Valjarskega	programa,	Metal	Ravne
Vincenc Uršnik je član Metalove družine že dve 
in pol desetletji, od leta 1991. Zaposlen je bil v Va-
ljarni kot valjar in delovodja, novembra 2007 pa 
se je pridružil Pripravi dela kot planer I za srednjo 
in lahko progo in hitro spoznal, da to »pisarniško« 
delo ni nič kaj lahko, niti ni preprosto. Izkušnje in 
znanje iz proizvodnje je združil z novimi znanji in 
postal dober oziroma odličen sodelavec. 

Ni lahko biti dober sodelavec, še težje je biti 
naj sodelavec. Vinko premore tisto nekaj več 
in zato ne čudi, da so ob letošnjem razpisu za 
naj sodelavca predlogi zanj prihajali iz različnih 
oddelkov in delovnih okolij, iz proizvodnih in 
neproizvodnih. 

Ni treba posebej iskati besed za obrazložitev; 
zakaj je najboljši sodelavec, najbolje povedo ute-
meljitve njegovih predlagateljev in sodelavcev:

• Svoje delo opravlja zelo vestno, strokovno 
in natančno. 

• Je skromen, vesten, delaven, natančen, lo-
jalen, ne pozna besedne zveze »ne bom«.

• Nikoli mu ne primanjkuje dobre volje 
in stalno je pripravljen pomagati tudi 
drugim.

• Je dosegljiv tudi v prostem času, pred-
vsem pa je razumevajoč do sodelavcev in 
vnaša pozitivno razpoloženje v podjetje in 
med zaposlene.

• Kljub zahtevnosti delo opravlja z veseljem 
in pozitivizmom. Z dobro voljo in nasme-
hom vedno pozitivno vpliva na sodelavce.

• Zelo vestno opravlja svoje delo, zanj je 
značilna velika strokovnost. Največja 
vrednota, ki šteje, je njegov odnos do 
sodelavcev.

• Priden kot mravljica, hiter kot strela, na-
tančen kot stroj! 

• Marsikdaj mora delo opraviti med viken-
dom, zunaj rednega delovnega časa, da 
proizvodnja normalno obratuje. S svojim 
delom nam je lahko za vzgled in spodbu-
do, da bi bili tudi mi takšni.

Tako Vincenca, Vinka, Cinca … vidijo in opišejo 
njegovi sodelavci. Ni nobenega dvoma: na-
grada za najboljšega sodelavca gre pravemu 
človeku in v prave roke. 

Ivan	Tratnik,	rezkalec	v	Mehanski	obdelavi,	Noži	Ravne 
Ivan je naš dolgoletni sodelavec s specifičnimi znanji in izkušnjami na področju rezkanja. 
Zaposlen je v mehanski obdelavi, natančneje na B-liniji. Že več kot dvaintrideset let z zavze-
tostjo in odgovornostjo opravlja svoje delo. Podjetju izkazuje pripadnost in pripravljenost 
opravljati dodatno delo, če je to potrebno. 

Pri svojem delu je vesten in natančen ter upošteva predpisane postopke in navodila. 
Svojim nadrejenim predlaga rešitve in opozarja na neskladja. Novim zaposlenim pomaga 
z nasveti in z veseljem deli svoje izkušnje in koristne predloge. Je nekonflikten, prilagodljiv, 
zelo umirjen in priden sodelavec. S svojim skromnim značajem, marljivostjo in prizadevnos-
tjo je vzor svojim sodelavcem. 
V prostem času rad igra nogomet ter je vedno pripravljen pomagati svojim sodelavcem z 
udarniškim delom. V podjetju ga spoštujemo in smo ponosni nanj!
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Jožica	Cankar,	tehnologinja za proizvodnjo 
varilnih	žic	in	vodja	razvojnega	oddelka,	
Elektrode Jesenice

Delo Jožice Cankar temelji na izkušnjah in znanju, ki ga je 
razvijala v sodelovanju z odličnimi strokovnjaki s področja 
varjenja in zato tudi sama z velikim zanosom prenaša 
znanje na sodelavce, pri tem pa vedno predano išče vselej 
nove rešitve. Preveč je izdelkov in inovacij, pri katerih je 
sodelovala, da bi jih naštevali. Z veseljem pa povemo, da 
smo ponosni nanjo. Je sodelavka, ki podrobno pozna pro-
izvodni proces in končne izdelke ter svoje delo opravlja 
zelo odgovorno.

Vehbija	Sejdović,	vlačilec	linije	 
Schumag,	Suz	
Vehbija Sejdović je pri svojem delu v Jeklovleku samosto-
jen, vesten, odgovoren in bolj redkobeseden. Vedno je 
pripravljen pomagati, saj se nikoli ne zgodi, da bi zavrnil 
koga od sodelavcev, ki potrebuje pomoč. Delo opravi 
dobro in v roku. Da je delo izvedeno kakovostno in 
pravočasno, je zanj najpomembnejše. Poleg upravljanja 
vlačilca zna opravljati tudi druga dela, saj dela tudi kot 
ravnalec in posnemalec robov. Njegovo delo je vredno 
pohvale. Ponosni smo nanj. Prav gotovo spada med 
delavce, ki so lahko vzor mlajšim generacijam.

Lucija	Jeraša,	administratorka/logistka,	
Ravne Steel Center
Lucija Jeraša ima veliko znanja, je zanesljiva in strokovna, 
zato je pomemben člen pri zagotavljanju kakovostnih sto-
ritev v logistiki steel centra. Pri dolgoletnem delu  si je nab-
rala ogromno delovnih izkušenj, ki jih  s pridom uporablja 
za  kakovostno izvajanje delovnih zadolžitev. Dela se vselej 
loteva odgovorno in je pri izpolnjevanju delovnih nalog zelo 
natančna. Sodelavci jo imajo za vzgled tudi zato, ker rada 
pomaga in svoje znanje radodarno deli z manj izkušenimi. 

Beba	Leskovšek,	vodja	oddelka	za	finance,	SIJ
Vsi v »hiši« jo poznamo kot »čebelico« – delavno, prijazno, 
pozitivno! Vedno je spoštljiva do sodelavcev, srčna in prip-
ravljena pomagati. Je topla in nekonfliktna oseba. Pri delu je 
strokovna, zanesljiva in natančna. Delo vedno opravi po svojih 
najboljših močeh in v dogovorjenem času. Bebo, univerzite-
tno diplomirano ekonomistko,  sodelavci opisujemo s samimi 
superlativi – ampak takšna resnično tudi je. Z dolgoletnim 
delom in odnosom do dela ter do kolektiva kaže veliko pripa-
dnost skupini SIJ, kar nam je vsem lahko za zgled in motivacijo.

Naj sodelavce Acronija smo podrobneje predstavili že v reviji SIJ št. 1, tokrat pa Tanji Avbar,  
Zdenki Noč, Esmirju Mustedanagiću, Slavku Skumavcu in Boštjanu Ulčarju ponovno čestitamo.
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Čestitamo	in	veseli	smo,	da	ste	že	40	let	z	nami.	 
Vi	ste	simbol	pripadnosti	svoji	družbi	in	skupini	SIJ.

Marjan Kašnik, Noži Ravne Danilo Lasnik, Noži Ravne

Petar Topalović, SerpaFranc Čas, Noži Ravne
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V najboljših stvareh na  
svetu	je	slovensko	jeklo.
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Acroni

Metal Ravne

Noži Ravne

Elektrode

SUZ

Odpad

ZIP center

Ravne Steel Center

Niro Wenden

Griffon & Romano

Kopo International

Ravne Steel Deutschland
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Za nami je že 2. Dan metalurga, ki je bil tokrat v Športnem parku Podmežakla na 
Jesenicah. Udeležba je bila velika, več kot 2200 sodelavcev celotne skupine SIJ in njihovih 
ožjih družinskih članov, razpoloženje odlično, vreme sončno in vroče, kot se za poletne 
igre in druženje spodobi. Kakšno je vaše mnenje o 2. Dnevu metalurga, kaj vam je bilo 
všeč oziroma kaj ste pogrešali in kaj si želite za prihodnji Dan metalurga? V čem vidite 
pomen takšnega druženja vseh sodelavcev SIJ-a? Na vsa ta vprašanja smo za vas poiskali 
odgovore v celotni skupini SIJ med našimi sodelavci, ki so se prireditve udeležili.

JANKO MIKLAVC, vodja 
oddelka Proizvodnja svetlih 
profilov, Metal Ravne
Moje mnenje je pozitivno, z oceno 
odlično. Vsega je bilo dovolj (hrana, 
pijača). Dober spremljevalni program ter 
za aktivne mini olimpijada, na kateri se 
je naša ekipa kar dobro odrezala. Naša 
družba ni pogrešala nič, samo preveč 
vroče je bilo.

Všeč mi je to, da se lepo nagradi naj sodelavce, saj si to 
res zaslužijo, in sem zelo ponosen, da je eden od njih tudi iz 
našega delovnega okolja. Za prihodnji Dan metalurga nimam 
kakšnih posebnih želja, samo da se nadaljujejo srečanja in da 
bo udeležba čim večja. 

Takšna druženja so priložnost za srečanje s sodelavci iz dru-
gih podjetij (SUZ, Acroni) v sproščenem vzdušju in ob izmenjavi 
izkušenj na področjih, kjer sodelujemo.

ROBERT ZAPEČNIK, talilec, Metal Ravne
Sodelavci Metala Ravne smo se odločili, 
da gremo v letošnji nogometni boj na 
turnirju ob 2. Dnevu metalurga na Jese-
nicah z dvema nogometnima ekipama, 
Metal 1 in Metal 2. 

Kljub vročemu dnevu in potenju 
smo se potrudili in si v dveh skupinah 
z borbeno igro prisvojili medsebojni 
veliki finale. Prvo mesto je osvojila ekipa 

Metal 1, drugo mesto pa ekipa Metal 2. 

Veseli smo bili skupnega uspeha na nogometnem turnir-
ju in ponosni, da smo osvojili prehodni pokal, ki bo vse leto 
domoval v Metalu Ravne. 

Celodnevno dogajanje na Jesenicah je bilo športno, zabav-
no in kulturno pestro. Veseli smo bili uspehov naj sodelavcev, 
jubilantov, inovatorjev in različnih športnih dosežkov vseh, ki 
so se udeležili družabnih tekmovanj, ter uspeha najmlajših 
udeležencev. Ob prijetni glasbi in dobri kulinarični postrežbi 
smo preživeli prijetno nedeljo. Dan metalurga je priložnost, ko 
se lahko delavci družimo tudi zunaj delovnega časa s svojimi 
družinami, se spoznavamo, si izmenjamo mnenja in se pove-
selimo. Veseli smo, da bo Dan metalurga postal tradicija, ki bo 
združeval in povezoval jeklarje celotne Slovenije. 

NUŠA ČEH, strokovna sodelavka 
v finančni službi, SIJ 
Dan metalurga je primeren dogodek, da 
spoznaš in vidiš še sodelavce iz drugih 
podjetij, s katerimi dnevno sodeluješ le 
po telefonu in elektronski pošti. Razpo-
loženje je bilo sproščeno in vreme kot 
naročeno. Organizacija je bila odlična 
in nimam nobenih pripomb, tako da – 
kar tako naprej. Le še število športnih 

poškodb se mora zmanjšati. 

Ati, kdaj bo spet?

àà DELAMO IN PRAZNUJEMO SKUPAJ
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MARJETA KROF, vodja logistike 
in nabave, Noži Ravne 
Odlična organizacija, dobra hrana tudi za 
vegetarijance, prijetna družba in visoke 
temperature so stvari, po katerih si bom 
zapomnila 2. Dan metalurga. To je super 
dogodek, kjer lahko vsak zaposleni in 
njegovi družinski člani najdejo kaj zase; 
od športa, animacijskih iger za otroke do 
sproščenega druženja ob prijetni glasbi. 

Kaj bi spremenila: pravzaprav nič, morda kakšen decibel manj 
glasna glasba. 

Glede na vedno večjo vertikalno integracijo skupine SIJ so 
tovrstna srečanja priložnost, da se lahko zaposleni iz različ-
nih družb v neformalnem okolju osebno spoznamo, tudi z 
družinskimi člani sodelavcev. Posebej zaželeni so seveda tisti 
najmlajši.

MARJANA DROLC KALUŽA, 
direktorica za nabavo, SIJ 
Res sem preživela prijeten dan s sode-
lavci zunaj delovnega okolja, kjer smo 
izkoristili priložnost za klepet in smeh. 
Pohvalna organizacija dogodka, zabavni 
program, dobra hrana in lepo vreme 

– vse skupaj je botrovalo dobri volji 
in sproščenemu ozračju. Ta dogodek 
omogoča, da se malo ustavimo, se bolje 

spoznamo po človeški plati, kar pozitivno vpliva tudi na med-
sebojno poslovno sodelovanje. Všeč mi je, da je del programa 
namenjen naj sodelavcem, jubilantom in inovatorjem. Tako 
se izrazi zahvala doseženemu in je spodbuda za preostale. In 
navsezadnje – lepo je bilo videti tudi zadovoljne in porisane 
otroke. 

BLAŽ KONTREC, CNC-programer, Serpa
Moje prvo mnenje, ko sem se z družino 
pripeljal direktno z dopusta na Jesenice: 
''Uff, spet bo vroče.''

Vendar pod šotorom, kjer smo bili 
skriti pred sončnimi žarki, sploh ni bilo 
tako hudo. V prijetni družbi sodelavcev 
z dobro hrano in mrzlim pivom sem 
preživel čudovit 2. Dan metalurga, ki 
je bil zame tudi prvi, saj sem se šele 
letos pridružil članom skupine SIJ. Zelo 

sem bil navdušen nad tem, da je bilo lepo poskrbljeno tudi za 
najmlajše, z raznoraznimi delavnicami in animacijami, kjer je 
moj triletnik neizmerno užival. Prav tako moram pohvaliti našo 
nogometno ekipo, da se je kljub tako visokim temperaturam 
uspešno borila. Lepo je bilo videti tudi, kako so posebej pouda-
rili in nagradili naj sodelavce leta.

Celoten program 2. Dneva metalurgov je bil odličen in 
upam, da bo tovrstnih srečanj še kaj več, saj je lepo videti vse 
sodelavce SIJ-a skupaj kot celoto.

BORIS SOVIČ, mizar I., ZIP center 
Nepozabno druženje, sprva z domačimi, 
Ravenčani, smo začeli že pred upravo, 
ko smo čakali, da nas avtobusi odpeljejo 
k našim tokratnim gostiteljem na Jese-
nice. Obogateni z lanskoletno izkušnjo 
prvega druženja na Ravnah so Jese-
ničani poskrbeli, da bo imel naslednji 
organizator res težko nalogo, saj bo prve 
in druge težko preseči. 

Bilo je lepo, domače in prijetno. Svoje doživljanje sem strnil 
v naslednjo misel:

Je sen in cesta, 
ki ne vodi v neznano.
Jekla moč
in grom metala,
a kroni daje sij

jeklena volja.
Neskončna 
kakor kost, 
v kamen večnosti vkovana.
Računajte na nas!

BOJAN TODOROVIĆ, menedžer 
indirektne nabave, Acroni
Z družino sem se prvič udeležil priredi-
tve ob dnevu metalurga. Lahko rečem, 
da sem bil prijetno presenečen nad ude-
ležbo, prav tako nad vsemi aktivnostmi, 
ki so bile izvedene, sploh za otroke. 
Kot oče treh otrok lahko rečem, da je 
bilo za naše potomce lepo poskrbljeno, 
mogoče bi določene igre, upoštevajoč 

»nenormalno« visoke temperature, lahko potekale v dvorani 
Podmežakla.

Glede na vse, otroci sprašujejo: »Ati, kdaj bo spet?« 
Predlog: Kot Jeseničan, krajan »kurje vasi«, kjer je doma 

hokej, predlagam, ob upoštevanju, da je Acroni glavni sponzor 
hokejskega kluba, da bi lahko razmislili, ali je smiselno organizi-
rati tudi turnir v t. i. floorballu, ekipe pa bi sestavili iz hokeji-
stov Acronija in prijavljenih delavcev na prireditvi (lahko tudi 
tradicionalni derbi Gorenjska – Koroška – Ljubljana). Pohvala 
organizatorju.

ISMET DEDIĆ, previjalec 
varilne žice, Elektrode
O 2. Dnevu metalurga, ki je potekal na 
Jesenicah, nimam čisto nobene nega-
tivne pripombe. Prav tako se ne morem 
spomniti niti ene same stvari, za katero 
bi želel, da bi bila drugačna. Ob vsako-
dnevnem stresu, s katerim se srečujemo 
vsi, so bile te poletne igre pravi balzam 
za dušo. Dan metalurga nikakor niso 

samo športne igre, pač pa odličen način za druženje s sode-
lavci in njihovimi družinskimi člani. Dobra družba, prijetno 
športno vzdušje, ki ga je za povrh nagradilo še prečudovito 
vreme. Prav tako sem navdušen nad organizacijo delitve hrane 
in pijače, ki je kljub masovnem obisku potekala nemoteno in 
izredno hitro. Takšnih poletnih iger si želim vsako leto!
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DANILO TOMŠIČ, strokovni sodelavec 
za fizikalne in kemijske meritve, Acroni
Organizacija je bila odlična. Zadovoljna 
je bila vsa družina.

Osebno bi za tako prireditev izbral 
datum spomladi ali jeseni, vročina je bila 
namreč najbolj moteča.

METKA ŠUŠTARŠIČ, vodja 
Standardizacije, Acroni
Udeležba na srečanju ob dnevu metalur-
ga vsekakor ni bil izgubljen dan, četudi 
smo si zanj rezervirali lepo sončno ne-
deljo. Celotna organizacija je bila odlična, 
srečanje pa je doseglo svoj namen. 
Pozdravljam taka srečanja, ki nas zdru-
žujejo in seznanjajo med seboj, mogoče 
bi samo podala predlog, da se naslednjič 

srečamo nekje na sredi poti, to je na ljubljanskem ozemlju, kjer 
je tudi naša matica SIJ – Slovenska industrija jekla.

JOŽICA CANKAR, tehnologinja za 
žico in varilne praške, Elektrode
Bilo je krasno družabno srečanje, kjer 
smo vsi zaposleni uživali v sproščenem, 
zabavnem in športnem razpoloženju. 
Pohvalno je predvsem to, da imajo 
možnost udeležbe vsi zaposleni, tudi 
ožji družinskimi člani, in vsaj v teh urah 
so materialne ovire odpravljene. Ob 
tem se krepita timski duh in pripadnost 

podjetju. Poleg sproščene zabave je bilo prisotno tudi športno 
in tekmovalno razpoloženje, kar je še bolj razgibalo dogajanje. 
Tudi zame je bilo to srečanje nekaj posebnega. Nagrada, ki 
sem jo dobila za naj sodelavca, je super, za kar se zahvaljujem 
družbi SIJ, sploh pa sodelavcem, ki so mi namenili ta laskavi 
naslov.

ASTRIDA PEZDIRNIK, kontrolorka 
kakovosti, SUZ
Letos je bilo zame to že drugo srečanje, 
ki sem se ga udeležila s svojo družino. 
Dan metalurga se mi zdi zelo zanimiv, saj 
se srečamo vsi zaposleni v skupini SIJ s 
svojimi družinami. Tekom dneva se odvi-
je veliko različnih aktivnosti, od športnih 
iger, zabavno-kulturnega dogajanja do 
otroških animacij.

Všeč mi je, da se podelijo tudi nagrade za najboljšega sode-
lavca oziroma sodelavko. Dogodek je bil zelo dobro organiziran 
in zabaven. Prihodnje leto se pa ponovno srečamo. 

MATJAŽ VOVK, obdelovalec 
palic BK, SUZ
Na praznovanju dneva metalurga sem se 
imel zelo lepo. Za pijačo in jedačo je bilo 
dobro poskrbljeno, manjkalo pa ni niti 
dobre družbe. Med drugim sem bil tudi 
zelo aktiven, saj sem se z ekipo udeležil 
kegljaškega turnirja in turnirja v malem 
nogometu. Upam, da se ta tradicija s 
praznovanjem dneva metalurga nadalju-

je tudi v prihodnje.

MATIJA MARKIČ, strokovni sodelavec 
za monitoring in vzorčenje, Acroni
Prireditev 2. Dan metalurga sem 
zapuščal s pozitivnimi vtisi. Lepo je bilo 
poskrbljeno za animacijo otrok, saj se 
niso imeli časa dolgočasiti. Športna 
olimpijada, likovne delavnice in ameriški 
gladiator so jih dodobra izmučili, tako 
da tudi zvečer z njimi ni bilo težav. Pa 
tudi za odrasle se je kaj našlo. Poleg 
olimpijade, kjer smo lahko tekmovali z 

najmlajšimi in neredkokdaj tudi zaostali za njimi, je bila plesna 
glasba tisto, s čimer smo lahko zapolnili in izkoristili čas brez 
otrok. Dobro je bilo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo, kjer pa 
moram omeniti, da sem pogrešal mrzlo pivo. Pozdravljam take 
in podobne prireditve, kjer se ne srečaš zgolj s sodelavci, am-
pak tudi z njihovimi družinami, kar je dobro tako za posamezni-
ka kot za celoten kolektiv in podjetje. Vodstvu SIJ-a se zato na 
tem mestu lepo zahvaljujem za ta dan in upam, da ni bil zadnji.

BOŠTJAN KOS, industrijski 
inženir v PDP, Acroni
Vtise o 2. Dnevu metalurga sem strnil 
malo drugače … Navsezadnje je tisto, kar 
šteje, dobra organizacija, prijetno druže-
nje, šport, zelo dobra gostinska usluga in 
veselje vseh prisotnih.

Druženje, šport, zabaven dan ta zapisan v 
dnevni plan.

Asi vsi prisotni so bili, vsi, ki so nastopali ali pač navijali. 
Ne, nam ne, kdor ni bil z nami, mu je žal. 

Metalurga dan, to za nas je prava stvar.
Energije polno se po nas podilo je, skupaj zmoremo vse.
Tekmovali smo, se smejali, skupaj tudi zaplesali.
Ansambel nas zabaval je, vsem ogrel je pete, sosed z nogo cincal je. 
Lepo poskrbljeno za nas je bilo, lahko samo čestitamo.
Uradni del bil je vesel, pridni, vestni in marljivi so si nagrade zaslužili.
Res spreminjal ne bi nič, potem bil bi to že kič.
Gre skupini SIJ zahvala, res lepo bilo je, hvala.
Adijo, prihodnje leto spet bo metalurga dan, pridite, ne bo vam žal.
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Na letošnjem Dnevu metalurga se je že tradicionalno odvil nogometni turnir med 
ekipami družb iz skupine SIJ. Turnir je vedno zelo kakovosten, saj se ekipe nanj intenzivno 
pripravljajo celotno pomladno obdobje. Tokratni zmagovalec turnirja je prejel prestižni 
prenosni pokal. Oblikovali in izdelali smo ga v razvojnem oddelku Acronija.

Prav tako kot skupina SIJ pod svojim okriljem združuje različne 
družbe, ki tvorijo čvrsto celoto in udarno moč, so v skulpturi 
združena vrhunska jekla v posebno umetniško instalacijo.

Skulptura na simbolni način predstavlja eno najlepših 
evropskih gora, Matterhorn, ki ima obliko piramide. 

Matterhorn je visok 4.478 m in leži v osrčju Evrope, v 
Penninskih Alpah na meji med Švico in Italijo. S svojo pirami-
dasto obliko je eden najvišjih, najlepših in najbolj prepoznavnih 
vrhov Alp.

V zgodovino alpinizma se je Matterhorn vpisal kot zadnji, še 
nepreplezani vrh zlate dobe alpinizma. Njegov vrh so dosegli 
šele leta 1865. Odprava, ki se je povzpela na vrh, se je pri 
sestopu smrtno ponesrečila in s tem za vedno zaznamovala 
sloves gore kot ene najtežje dostopnih v Alpah. Severna stena 
gore je bila preplezana šele leta 1931 in spada med šest najbolj 
zahtevnih sten v Alpah.

Gora se nahaja na t. i. alpski ločnici, ki ločuje severni del Alp 
od južnega. Ker je osamljena, je nenehno izpostavljena ostre-
mu gorskemu podnebju in naglim ter nenadnim vremenskim 
spremembam, a jim uspešno in mogočno kljubuje.

Skulpturo smo zato poimenovali SIJ-ev Matterhorn. Ponos-
ni smo, da se lahko z veličino in lepoto gore poistoveti tudi 
naša skupina, skupina SIJ – Slovenska industrija jekla.

Tehnični podatki o pripravi skulpture
Skulpturo sta oblikovno zasnovala Stane Jakelj in dr. Boštjan 
Bradaškja. Osrednji element piramidaste oblike je kos kako-
vostno najzahtevnejšega orodnega jekla z oznako D2, ki je bil 
pionirsko ulit na Acronijevi kontinuirni napravi. Podstavek je iz 
debele pločevine nerjavnega jekla 1.4301, debeline 10 mm, va-
ljan v Acronijevi Vroči valjarni in rezan na novi rezalni napravi 
Waterjet. Graviranje je izvedel Marko Černe - Relief z Blejske 
Dobrave. Materiale smo obdelali, pripravili, lakirali in sestavili 
v delavnici razvojnega laboratorija v Acroniju.

Sodelavci pri projektu smo bili Stane Jakelj, dr. Boštjan Bra-
daškja, Danilo Tomšič, Martin Resman in Robert Gartner.

SIJ-ev prenosni 
nogometni pokal

Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	
Razvojni center Jesenice

foto:	Stane	Jakelj,	Razvojni	
center	Jesenice,	in	internet

àà BRCAMO ZA ZMAGO

Prenosni	pokal	nogometnega	turnirja	je	prestižna	in	abstraktna	
skulptura,	prvič	podeljena	na	letošnji	prireditvi	ob	dnevu	metalurga.

Matterhorn	–	ena	najlepših	in	najmogočnejših	gora	v	Alpah	
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Skupina SIJ uspešno zaključila izdajo obveznic v viši-
ni 51 milijonov evrov 
Skupina SIJ je z vplačili 21. julija 2015 uspešno zaključila posto-
pek izdaje petletnih obveznic v skupni vrednosti 51 milijonov 
evrov in s 4-odstotno letno donosnostjo. Finančna sredstva bo 
skupina SIJ, ki je v zadnjem obdobju močno izboljšala dobič-
konosnost poslovanja, namenila za diverzifikacijo dolgoročnih 
virov financiranja in zagotavljanje optimalne likvidnosti za 
uresničitev novega naložbenega cikla do leta 2020. Slednji 
predvideva nadaljnjo optimizacijo proizvodnega miksa, pove-
čanje proizvodnje jeklarskih izdelkov z višjo dodano vrednostjo 
ter nadaljnjo specializacijo v tržne niše in trge končnih izdelkov.

Skupina SIJ je tako po prvi izdaji podjetniških obveznic jese-
ni 2014 v višini 43 milijonov evrov in izdaji komercialnih zapisov 
marca 2015 v višini 20 milijonov evrov že tretjič uspešno nasto-
pila na kapitalskem trgu ter v manj kot letu dni na kapitalskem 
trgu zbrala več kot 110 milijonov evrov novih virov financiranja. 
S tem se uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne gospodar-
ske družbe na domačem kapitalskem trgu.

Strateška diverzifikacija poslovanja skupine SIJ in 
vstop v živilsko industrijo

Skupina SIJ je 29. julija 2015 obvestila javnost, da je uprava 
družbe pripravila strategijo postopne diverzifikacije poslovanja 
skupine, s katero so se nadzorniki družbe na zadnji seji nad-
zornega sveta tudi seznanili in jo soglasno potrdili. Strategija 
predvideva dolgoročni lastniški vstop v živilsko industrijo.

Med konkretnimi projekti je nadzorni svet obravnaval in 
potrdil predlog uprave za sodelovanje pri lastniškem prestruk-
turiranju in dokapitalizaciji družbe Perutnina Ptuj, d.d. Ponud-
bo za 40-milijonsko dokapitalizacijo Perutnine Ptuj je 28. julija 
2015 obravnaval tudi nadzorni svet družbe Perutnina Ptuj in 
jo soglasno potrdil. Odločitev je 31. avgusta 2015 potrdila tudi 
skupščina delničarjev Perutnine Ptuj. S potrditvijo omenjene 
dokapitalizacijske ponudbe skupine SIJ je narejen prvi korak 
v smeri realizacije strateške poslovne diverzifikacije skupine 
SIJ in je uresničena njena pomembna dolgoročna naložba. 
Srednjeročni cilj skupine SIJ je pridobiti večinski delež v Perut-
nini Ptuj in družbo aktivno upravljati v skladu z usmeritvami 
korporativnega upravljanja skupine.

Skupina SIJ vse od vstopa večinskega strateškega lastnika 
leta 2007 dokazuje odločno privrženost strategiji trajnostnega 
razvoja skupine, vključno z ohranitvijo delovnih mest v Slove-

niji in vsestranskim razvojem zaposlenih. Skupina je v obdobju 
2007–2014 izvedla obsežen, več kot 400-milijonski naložbeni 
cikel, občutno izboljšala svojo konkurenčnost na mednarodnih 
trgih ter povečala dodano vrednost na zaposlenega za 30 
odstotkov (na okoli 55.000 evrov v letu 2014). Upoštevajoč 
razvojni potencial slovenske živilske industrije in, konkretno, 
Perutnine Ptuj, bo skupina SIJ v primeru uspešne dokapita-
lizacije največje mesnopredelovalne družbe v Sloveniji tudi 
vnaprej zagotavljala njen nadaljnji razvoj in širitev poslovanja. 

Skupaj odštevamo do začetka OI v Riu 

Prireditelji olimpijskih iger so 5. avgusta 2015, točno leto pred 
odprtjem iger v Riu de Janeiru, zagnali uradno odštevanje do 
največjega športnega dogodka prihodnjega leta.

Kot ponosni sponzor OKS se je odštevanju do OI v Riu pri-
družila tudi skupina SIJ.

To je čas, ko bodo športniki potrebovali našo podporo za 
dobro pripravo na to največje športno tekmovanje. Podporo 
na tej poti jim bo zagotavljala tudi skupina SIJ kot veliki pokro-
vitelj OI.

Do začetka OI v Riu se bo zvrstilo mnogo aktivnosti s 
športniki, ki so kandidati za olimpijsko reprezentanco, v njih pa 
se bodo kandidati predstavili nekoliko drugače. Prek digitalne 
aktivnosti "Kako dolga je tvoja pot do Ria?" bo OKS predstavil 

àà SPOROČAMO

dr.	Denis	Mancevič,	
direktor	za	korporativno	
komuniciranje,	SIJ

Vir:	sporočila	za	javnost	
skupine SIJ

Povzetki iz obvestil za javnost
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ozadje športnikov ter kaj vse je treba storiti na njihovi enoletni 
poti do Ria.

 
Obvestilo o sklepih 28. skupščine
Na 28. skupščini delničarjev, ki je bila na sedežu družbe 14. av-
gusta 2015, so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe 
SIJ – Slovenska industrija jekla d.d. in skupine SIJ – Slovenska 
industrija jekla za poslovno leto 2014 ter podelili razrešnici 
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014. 
Sprejet je bil tudi sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 
2014 v višini 25.188.177,35 evra. Del bilančnega dobička za leto 
2014 v višini 5.810.642,63 evra se uporabi za izplačilo dividend. 
Preostali del bilančnega dobička v višini 19.377.534,72 evra 
ostane nerazporejen. 

Poslovanje skupine SIJ v prvem polletju 2015
Skupina SIJ je 31. avgusta 2015 objavila podatke o poslovanju v 
prvem polletju 2015. Ustvarila je 364,6 milijona evrov prihod-
kov od prodaje (triodstotno znižanje v primerjavi z enakim 
obdobjem lanskega leta), poslovni izid iz poslovanja (EBITDA) v 
višini 41,3 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 15,5 milijo-
na evrov. Skupina še naprej ohranja visoko dobičkonosnost po-
slovanja, saj je marža EBITDA v prvih šestih mesecih letošnjega 
leta znašala 11,3 odstotka, kar je občutno nad povprečjem 
jeklarskega trga. Kapital skupine se je v tem obdobju povečal 
na 360 milijonov evrov.

 

Delež izvoza v strukturi prihodkov od prodaje se je povečal 
za 1,5 odstotne točke – na 87,8 odstotka. Skupina je največjo 
rast izvoza zabeležila na trgu ZDA (68,2-odstotna rast v primer-
javi s prvo polovico leta 2014) in Turčije (37,4-odstotna rast). 
Skupina SIJ tudi s širitvijo lastne servisno-prodajne mreže in 
krepitvijo tržnih aktivnosti ohranja položaj enega vodilnih 
svetovnih dobaviteljev nišnih jeklarskih proizvodov.

»Poslovanje skupine v prvem polletju lahko na splošno 
označimo kot uspešno. Še boljše poslovne rezultate so onemo-
gočili enkratni negativni dogodki, predvsem zamenjava celot-
nega informacijskega sistema (ERP) v največji jeklarski družbi 
skupine (Acroni) ter tri večje zaustavitve posameznih proizvo-
dnih procesov zaradi tehničnih okvar v poslovnem področju 
jeklarstva. Ti dogodki so v prvih mesecih leta pomembno 
vplivali na zmanjšanje proizvodnje, zaradi česar so se znižali 
tako prihodki od prodaje kot tudi EBITDA. Po naši oceni učinek 
enkratnih dogodkov na EBITDA znaša 5,6 milijona evrov, kar 
pomeni, da bi ob normalnem poslovanju skupina dosegla in 
celo presegla posamezne finančne pokazatelje prvega polletja 
lanskega leta,« je poslovne rezultate komentiral predsednik 
uprave SIJ Anton Chernykh.

 
Podrobnejše informacije iz sporočil za javnost 
skupine SIJ so objavljene na http://www.sij.si/
sl/novice-in-mediji/novice-in-dogodki.

Skupina SIJ skupaj na 20. Ljubljanskem maratonu

Letos bomo prvič združili tekaške moči na že 20. Ljubljanskem 
maratonu, ki bo v nedeljo, 25. oktobra 2015. Vsi, ki ste se 
odzvali povabilu (rok za oddajo prijav je bil 14. september) in 
boste tekli pod SIJ-evo zastavo, boste dobili športne majice z 
logotipom SIJ-a. Netekači pa vas bomo navdušeno spodbujali. 
Se vidimo!

Anja	Potočnik,	vodja	internega	komuniciranja,	SIJ

1. Prodajna konferenca celotne skupine SIJ

Prva prodajna konferenca skupine SIJ  9. in 10. septembra 
2015 je bila namenjena krepitvi blagovne znamke SIJ, predsta-
vitvi ključnih razvojnih projektov skupine in širitvi prodajnih 
kanalov. Konference so se udeležili predstavniki vseh ključnih 
poslovnih partnerjev iz več kot 20 držav.
Več o konferenci in njeni vsebini boste lahko prebrali v nas-
lednji številki revije SIJ.

Anja	Potočnik,	vodja	internega	komuniciranja,	SIJ

Več o prodajni konferenci v naslednji izdaji časopisa.
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SMS je dobavitelj vse tehnološke opreme, Acroni pa je odgo-
voren za izvedbo gradbenih del, izdelavo elektroinštalacij, pri-
pravo medijev za priklope naprav in cevne povezave. Projekt 
vključuje tudi dobavo novega mostnega dvigala, obnovo žer-
javne proge in prestavitev določenih naprav zaradi prostora. 

Linija je postavljena v halo Hladne valjarne v skupni dolžini 
300 metrov, in sicer na mesto, kjer je pred tem obratovala lini-
ja SCAP, tam je bilo tudi nekaj manjših naprav. Linija je razde-
ljena na 11 con: skladiščni prostor, prostor za pripravo plošč na 
začetku linije in zalaganje na linijo, peskarski stroj, transportne 
valjčnice, visokotemperaturno peč, ohlajevalno linijo, mani-
pulacijo plošč, nizkotemperaturno peč, manipulacijo plošč 2, 
elektro strojnico in obrat za obdelavo tehnološke vode. 

Veliko časa smo porabili, da smo uskladili gradbena dela in 
podpisali pogodbo o izvajanju del. Nekaj zanimivih podatkov 
iz popisa gradbenih del: zrušili bomo 2400 m3 starih temeljev, 

naredili za 86.000 m3 izkopov, vgradili bomo 15.000 m3 betona 
in 1000 ton armature. 

Gradbena dela so v polnem teku, za popolno odprtje grad-
bišča pa moramo demontirati staro linijo SCAP, kar pa tudi že 
intenzivno poteka. Po demontaži linije sledi izdelava temeljev 
znotraj hale – deloma se to že izvaja, kjer je mogoče.

Po izvedbi gradbenih del sledi postavitev naprav na izde-
lane temelje, kar je po pogodbi naloga SMS-ja, vzporedno z 
montažo pa moramo zagotoviti elektro povezave naprav in 
instalacijske povezave naprav. Po postavitvi in povezavi vseh 
naprav bo treba še nekaj časa nameniti testiranju in nastavitvi 
parametrov na napravah za optimalno obratovanje le-teh. 
Linija naj bi začela redno obratovati prihodnje leto, njena zmo-
gljivost pa bo 80.000 ton predelane debele pločevine na leto.

Acroni je leta 2014 podpisal pogodbo s podjetjem SMS-Innse o dobavi nove linije za 
toplotno obdelavo debele pločevine, ki bo postavljena v Hladni valjarni. Dela so v 
polnem teku. Priča smo velikim izkopom za vgradnjo temeljev nove linije. Začetek redne 
proizvodnje se pričakuje že prihodnje leto.

Nova linija za toplotno 
obdelavo plošč

Borut	Novšak,	vodja	projekta	
nove linije za toplotno obdelavo 
plošč,	Acroni

foto:	Borut	Novšak,	Acroni

àà VLAGAMO

Linijo	sestavlja	enajst	con.

Gradbišče	in	izkopi	za	postavitev	nove	linije	za	toplotno	
obdelavo	plošč	debele	pločevine	v	Hladni	valjarni	Acronija
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Orodna jekla skupine OCR12, ki so v proizvodnem programu 
Metala Ravne, spadajo po uporabnosti med najbolj razširjena 
jekla v svetu, saj so s svojimi modifikacijami uporabna za izde-
lavo najrazličnejših orodij za delo v hladnem. Zanje je značilno, 
da sta nosilna dva ali trije legirni elementi, ki dajejo jeklu ravno 
tiste lastnosti, da zadovoljujejo vse uporabnike tega jekla. To 

jeklo je glede na nezapletenost kemijske sestave lažje izdelati 
v jeklarni kot pa nato predelati v kovačnici in valjarni. Zato je 
zelo pomembno, da že med izdelavo zagotovimo dobro jeklo, 
ki ga bo mogoče brez posebnih težav predelati v valjarni.

Že nekaj časa smo v skupini jekel OCR12 s skrbjo sledili rastoči krivulji izmeta zaradi 
prečnih razpok. S sistemskim pristopom in prizadevnim sodelovanjem vseh, ki so 
vključeni v proces izdelave teh jekel, nam je uspelo, da smo trend rasti izmeta uspešno 
preusmerili v nasprotno, želeno smer. 

Kako smo zmanjšali izmet 
v skupini jekel OCR12

Franc	Hartman,	svetovalec	v	
Valjarskem	programu,	Metal	
Ravne

foto:	Jože	Apat,	Metal	Ravne

àà NAPREDUJEMO

Člani	tima,	ki	so	sodelovali	pri	projektu	zmanjšanja	izmeta	(od	leve	proti	desni):	Franc	Mlinar,	Sašo	Kac,	Franc	Hartman,	Jure	Jamer,	Darja	Grebenc,	
Janko	Vučko,	mag.	Silva	Sirk,	Dušan	Kramer,	mag.	Alojz	Rozman,	Borut	Urnaut,	Alojz	Buhvald	in	Jože	Apat.	Na	fotografiji	manjkajo:	Gorazd	Oder,	
Gašper	Stopar,	Miran	Škalič	in	Jernej	Turščak.	
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Z roko v roki s timom za kakovost
Pred leti je izmet jekel skupine OCR12 narasel na račun prečnih 
razpok, ki so tipične za to vrsto jekel. Da bi težavo, upošteva-
joč vse vidike, čim bolje rešili, smo se odločili, da vključimo kar 
tim za kakovost, ki že tako redno deluje in rešuje problematiko 
kakovosti in novitet v obratu valjarna. V tem timu so različni 
strokovnjaki s področja kontrole kakovosti v obratih valjarna in 
jeklarna, sestavljamo ga pa naslednji sodelavci: Franc Hartman, 
Jure Jamer, Borut Urnaut, Darja Grebenc, Gorazd Oder, Silva 
Sirk, Gašper Stopar, Franc Mlinar, Sašo Kac, Dušan Kramer, 
Miran Škalič, Jernej Turščak, Alojz Rozman in Janko Vučko. Po 
potrebi sta se v reševanje te problematike vključevala tudi 
Alojz Buhvald in Jože Apat.

Najprej smo ugotovili vzrok za izmeček in v katerih fazah 
se pojavi. Ta naloga je bila najtežja, saj je vsakdo na svojem 
področju prepričan, da dela dobro. Tako smo se po obratih 
in oddelkih dogovorili za nosilce, ki so nato spremljali delo v 
posamezni fazi izdelave in primerjali zapisano tehnologijo z 
uporabljeno. Sledili so popravki in v posamezne faze izdelave 
smo začeli uvajati spremembe, tako v jeklarni na blumingu kot 
tudi na srednji progi, kjer je zaključna faza izdelave profilov. 

Ukrepi v celotni proizvodni verigi
Prvi opaznejši problem so bile površine ingotov, ki smo jih 
dobili na bluming. Zaradi slabih površin je bilo treba pri več 
kot polovici ingotov izvajati žarjenje in brušenje predvaljancev, 
saj so le-ti pokali že pri začetnih vtikih valjanja na blumingu. 
V jeklarni so na podlagi opažanj na blumingu za izboljšanje 
izplena pri skupini OCR12 zamenjali celotno garnituro kokil 
V14A. Stanje se je v kratkem času občutno izboljšalo. V jeklarni 
so nato izdelali še predpis za zagotavljanje sprejemljivosti kokil 
za litje, površine ingotov pa so začeli kontrolirati tudi na blu-
mingu. V valjarni gredic smo uvedli dodaten nadzor delovanja 
peči oziroma merjenja temperature. Že najmanjša prekorači-
tev optimalne temperature ogrevanja lahko jeklo uniči do te 
mere, da ga ni mogoče zvaljati brez pojava razpok. Če pa se 

te pojavijo že pri valjanju gredic, bodo nastale tudi pri valjanju 
končnih profilov. Na podlagi rezultatov raziskav na blumingu 
smo optimirali pečne diagrame za ogrevanje ingotov in proces 
valjanja na blumingu, uvedena pa je bila še rezervna tehnolo-
ška pot valjanja v primeru pojava napak na blumingu.

Ključno je spoštovanje tehnološke poti
V valjarni profilov smo izvedli naslednje izboljšave: Za ogreva-
nje na srednji progi na peči ALLINO smo optimirali ogrevne dia-
grame za OCR-skupino, temperaturo smo znižali, čas ogrevanja 
pa prilagodili glede na zahteve jekla. Zaradi zahtevnosti časov 
ogrevanja smo za jeklo OCR12SP uvedli novo ogrevno skupino, 
glede na končno dimenzijo profila pa smo izdelali standard. 
Tako smo zmanjšali nepotrebne vtike na progi in skrajšali čas 
valjanja, kar prav tako pozitivno vpliva na zmanjšanje prečnih 
razpok. Pri pojavu prečnih razpok smo opazili, da se napake 
ponavljajo pri nekaterih zahtevnih dimenzijah, zato smo tem 
posvetili več časa. Za zahtevne končne dimenzije smo naročili 
vložek, izdelan na kovaškem stroju, ki material preoblikuje 
samo s tlačnimi napetostmi, brez prostega širjenja, kar je za 
jekla OCR12 ugodneje. Posledično smo dobili lepši vložek z 
manj prečnih razpok. 

Na podlagi izvedenih raziskav in sprememb v procesu izde-
lave smo še revidirali kakovostni predpis za izdelavo skupine 
jekel OCR12. Zelo pomembno se nam zdi, da projekt ni terjal 
posebnih stroškov, pač pa smo velik poudarek dali redu in 
spoštovanju tehnološke poti. Na ta račun dosegamo visoke 
prihranke, opazen je trend zmanjševanja izmeta zaradi prečnih 
razpok, sprejeti ukrepi pa se uspešno nadaljujejo tudi letos. 

Z AHVAL A
K uspehu pri zmanjšanju napak so v veliki meri pripomogli 
tudi delavci in delovodje v proizvodnji, saj so nam vsako-
dnevno sproti poročali o težavah, ki so jih opazili pri delu, 

zato se jim najlepše zahvaljujem. 
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Prahovi se lahko proizvajajo z različnimi postopki, kot so me-
hansko drobljenje, vodna in plinska atomizacija talin, redukcija 
in elektroliza. Tem prahovom nadalje z različnimi postopki 
prašnate metalurgije damo obliko in jih zgostimo v kompaktni 
izdelek.

Velika večina prahov (več kot 90 odstotkov) se uporablja za 
postopke stiskanja in sintranja. Uporabljajo se prahovi nepra-
vilnih oblik, proizvedeni z vodno atomizacijo. Ta postopek 
omogoča izdelavo izdelkov nepravilnih oblik ob zelo visokem 
izkoristku materiala, saj odpadejo postopki kovanja in valjanja 
ter velikega dela mehanske obdelave. S tem postopkom 
prahov ne moremo zgostiti do 100-odstotne gostote. Ti izdelki 
imajo zato omejene mehanske lastnosti.

Za izdelavo zahtevnih izdelkov, z zahtevanimi visokimi 
mehanskimi lastnostmi, visoko homogenostjo in izotropnostjo 
lastnosti, pa se uporabljajo prahovi, proizvedeni s plinsko 
atomizacijo, ki jih z vročim izostatskim stiskanjem zgostimo do 

Pojem prašnata metalurgija zajema zelo široko področje tehnoloških postopkov in 
različnih materialov. Prahovi se izdelujejo iz železa in jekel, aluminija, bakra, niklja, kobalta 
in njihovih zlitin, pa tudi iz drugih kovin, kot so titan, volfram, molibden, cirkonij in niobij. 
Največji delež, preko 90 odstotkov, obsegajo prahovi na osnovi železa.

àà NAPREDUJEMO

Tudi prah je lahko jeklo

dr.	Tatjana	Večko	Pirtovšek,	
vodja metalurškega razvoja in 
raziskav,	Metal	Ravne

vir	članka:	www.epma.com

Kroglica plinsko atomiziranega prahuPlinsko	atomiziran	prah	za	HIP-anje

Mikrostruktura prašnatega hitroreznega jekla

200 μm
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100-odstotne gostote. Pri plinski atomizaciji nastajajo krogli-
ce pravilne oblike z visoko nasipno gostoto. Prah se nasuje v 
kapsule valjaste oblike ali modele preprostih oblik, izdelane iz 
pločevine iz nizkoogljičnega jekla. Nato se kapsule evakuirajo, 
zavarijo ter naložijo v napravo HIP (Hot Isostatic Pressing), v 
kateri se ogrejejo na visoko temperaturo in s tlakom plina prib-
ližno 1000 barov zgostijo do popolne gostote. Tako se izdelajo 
ingoti in gredice za nadaljnjo plastično predelavo s kovanjem 
in valjanjem ter t. i. near–net shape izdelki preprostejših oblik, 
ki se samo še mehansko in toplotno obdelajo.

Ta postopek se večinoma uporablja za izdelavo hitroreznih 
in visoko legiranih orodnih jekel, pa tudi nerjavnih jekel ter 
nikljevih in kobaltovih zlitin, ki imajo zaradi homogenosti in 
izotropnosti v primerjavi s klasično, z litjem v ingote proizvede-
nimi jekli in zlitinami veliko višje mehanske in druge uporabne 
lastnosti ter veliko boljšo mikročistočo. Velika prednost tega 
postopka je, da lahko tako izdelamo še višje legirana hitro-
rezna in orodna jekla ter zlitine, ki jih s klasičnimi postopki 
metalurgije ni mogoče izdelati, ker nimajo zadostne preobliko-
valnosti v vročem in jih zato ni možno kovati in valjati.

Še veliko manjši delež prašnate metalurgije obsegajo 
prahovi za postopke varjenja ter prahovi za postopke MIM 
(Metal Injection Moulding) in AM (Aditive Manufacturing). Pri 
MIM-postopku prahove sferične oblike zmešamo z vezivom, 
vbrizgamo v orodje, ki da izdelku obliko, nato pa s termičnim 
ali kemičnim postopkom ali z raztapljanjem odstranimo vezivo 

in izdelek sintramo. Postopek se uporablja za izdelavo velikih 
serij majhnih izdelkov kompliciranih oblik. Postopek AM je bil 
predstavljen že v reviji SIJ št. 3/2015 in zajema navarjanje in 
3D-tiskanje kovinskih prahov.

V Metalu Ravne smo lahko upravičeno ponosni, da smo 
vključeni v elitno verigo peščice proizvajalcev prašnatih hitro-
reznih in orodnih jekel, saj valjamo HIP-ane ingote in gredice 
v široke ploščate profile na blumingu ter ploščate in okrogle 
profile na srednji progi. Te izdelke tudi toplotno in mehansko 
obdelamo. Ta jekla imajo vrhunske lastnosti in se uporabljajo 
za izdelavo najzahtevnejših orodij in obrabno obstojnih delov, 
na trgu pa dosegajo najvišjo ceno med jekli.

Za ilustracijo naj povem, da znaša svetovna letna proizvo-
dnja jekel približno eno milijardo in šeststo milijonov ton jekel, 
svetovna proizvodnja orodnih jekel pa le en milijon in šeststo 
tisoč ton, to je samo 0,1 odstotka svetovne proizvodnje jekel. 
Med to elito je tudi naše mesto.

Od vseh orodnih jekel je hitroreznih jekel le slabih 9 od-
stotkov, od tega pa je prašnatih orodnih in hitroreznih jekel 
približno 15 odstotkov, to je slabega 0,002 odstotka svetovne 
letne proizvodnje jekel.

Kljub želji, da bi na Ravnah postavili tudi proizvodnjo 
prahov in HIP-anja prašnatih hitroreznih in orodnih jekel, smo 
na podlagi analiz trga prišli do zaključka, da zaradi velikih 
proizvodnih zmogljivosti v tem sektorju ta projekt zdaj za nas 
ni zanimiv.

Mikrostruktura	klasično	izdelanega	kovanega	hitroreznega	jekla

Rezkar iz prašnatega 
hitroreznega jekla Posnemalne igle iz prašnatega hitroreznega jekla

Zaporni ventil v orodju za oblikovanje plastike iz 
prašnatega orodnega jekla

200 μm

Valj iz prašnatega hitroreznega jekla 
za valjanje nerjavnih jekel
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àà NAPREDUJEMO

Tap-to-tap čas je pravzaprav osnovni pokazatelj produktiv-
nosti elektroobločne peči, ki neposredno določa zmogljivost 
agregata. Strategija našega podjetja predvideva veliko rast 
prodaje. Do leta 2020 načrtujemo za 34 odstotkov večjo 
proizvodnjo in prodajo ingotov. Temu primerno je tudi treba 
povečati zmogljivost UHP-peči. Povečanje bomo dosegli s 
skrajšanjem tap-to-tap časa za 35 odstotkov. Za to so pred-
videne naložbe, hkrati pa bo potrebno veliko organizacijskih 
rešitev v smislu standardizacije postopkov in uveljavljanja 
najboljše prakse. 

Z uvedbo nove UHP-elektroobločne peči leta 1991 smo 
dobili sodoben agregat, ki je bil že takrat hitrejši kot vakuumska 
ponovčna peč (VPP). V zadnjih letih izdelujemo vse več kvali-
tet jekel, pri katerih so se potrebni časi za izdelavo v VPP-peči 
podaljšali. Zato smo leta 2014 začeli graditi še drugo vakuumsko 
ponovčno peč. Ker se je zmogljivost VPP-peči podvojila, je treba 
optimirati proizvodnjo pri UHP-peči. Seveda je treba vse izdela-
no jeklo še kakovostno odliti in odpremiti v predelovalne obrate. 
Zato pripravljamo še razširitev ulivališča in uvedbo livnega voza, 
ki bo razbremenil preobremenjene livne žerjave. S tem bo zao-
kroženo vlaganje v povečanje zmogljivosti jeklarne.

Skrajšanje tap-to-tap ciklusa je samo eden od segmentov 
povečanja zmogljivosti jeklarne, z uvedbo druge VPP-peči pa se 
sprošča ozko grlo pri izdelavi jekla. 

Ker je tap-to-tap čas v grobem razdeljen na tri dele, moramo 
vsak del posebej analizirati in poiskati možne prihranke časa. 

• Čas priprave peči je zelo odvisen od opremljenosti jeklarne.  
V svetu velja, da znaša čas priprave peči med 11 in 12 odstotki 
časa izdelave jekla v peči. Z analizo zastojev pri peči smo 
ugotovili, da jih je največ zaradi menjave elektrod in korita za 
žindro ter čakanja na VPP-peč. Slednje se bo rešilo z drugo 
VPP-pečjo, prva dva zastoja pa bi lahko krepko skrajšali z 
uvedbo dodatnega žerjavovodje v drugi šaržirni žerjav.

• Taljenje in rafinacijo lahko skrajšamo z boljšim izkoristkom 
in povečanim vnosom energije v isti časovni enoti (elek-
trične ali kemijske). S podjetjem Inteco zato pripravljamo 
uvedbo plinskih gorilcev na UHP-peči. Hkrati bomo uvedli 
novo regulacijo in programe taljenja. S tem bomo zmanjšali 
človeški faktor in poenotili delo topilcev. Z uvedbo plinskih 
gorilcev se bo moral tudi spremeniti način vročega krpanja 
peči, kar nam bo olajšal robot; o nabavi le-tega se že dogo-
varjamo s potencialnimi dobavitelji.

Po končanem projektu je poleg izboljšanja tap-to-tap časa 
pomemben tudi raztros, torej bistveno zmanjšanje standar-
dne deviacije tap-to-tap časov pri podobnih tehnologijah. Da 
bomo dosegli te cilje, bo potrebna uporaba tudi sistemskih 
orodij obvladovanja proizvodnje, kot so 5M, 8D, FMA in 6 
sigma. Prvi poizkusi izvajanja ukrepov so že dali pozitivne re-
zultate. Doseganje ciljev tega projekta je ključno za izpolnitev 
strateških ciljev poslovanja, kar daje temu projektu posebno 
težo in motivacijo, da bomo zastavljeno tudi dosegli.

Tap-to-tap pomeni čas izdelave šarže v peči od preboda – izlitja šarže iz peči do naslednjega 
preboda – izlitja iz peči. V tem času se namreč odvijejo vse operacije izdelave jekla v peči, 
čas pa določa zmogljivost izdelave jekla v njej. V grobem lahko ta čas razdelimo na: pripravo 
peči, taljenje in rafinacijo ter ogrevanje taline na temperaturo preboda.

Z izboljšanjem tap-to-tap do 
večjega izkoristka agregatov

Marko	Jamnik,	obratni	inženir	
v	Jeklarskem	programu,	Metal	
Ravne

foto:	Jože	Apat,	Metal	Ravne
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Naši	jeklarji	(od	leve	proti	desni):	Marko	Jamnik,	Andrej	
Javornik,	Sandi	Miler	in	Peter	Čoderl

Povprečje	tap-to-tap	po	tednih	v	juniju
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Podjetje I.M. inženiring je leta 2013 vzpostavilo sistem zaje-
manja procesnih parametrov peči z imenom Sova View. Sprva 
je bil namen programa le, da ustvarimo arhiv režima ogreva-
nja peči (ogrevanje za plastično predelavo jekel in toplotna 
obdelava), med potekom projekta pa smo program razširili na 
t. i. on-line nadzor nad pečmi ter sistem zajemanja podatkov o 
porabi plina. Ker se je program izkazal kot zelo učinkovit, smo 

kasneje dodali še zajemanje podatkov o izhodnih dimnih plinih 
in hladilnih sistemih UHP-peči. Program že s pridom uporab-
ljamo ter ga še nadgrajujemo z izboljšavami in razširitvami. 
Pravkar potekata popravljanje v prikazu arhiva diagramov 
režimov ogrevanja ter priklop preostalih peči, ki so bile v prvi 
fazi priključitve tehnično neustrezno opremljene.

Sova View, program zajemanja podatkov o proizvodnih procesih pri industrijskih 
pečeh, z zadovoljstvom uporabljamo že dve leti in ga še nadgrajujemo.

Boljše zajemanje podatkov s 
programom Sova View 

Bernarda	Breznik,	Upravljanje	
sistemov	vodenja,	Metal	Ravne

foto:	Bernarda	Breznik,	Metal	
Ravne

àà OBVLADUJEMO IZZIVE

On-line prikaz procesnih parametrov na 
ogrevni	peči	Allino	v	valjarni

Program	za	arhiviranje	omogoča	prikaz	grafov	ogrevanja	oziroma	toplotne	
obdelave	v	poljubnem	obdobju	za	posamezno	peč. On-line	procesni	parametri	za	hladilni	sistem	UHP-peči	v	jeklarni
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V Metalu Ravne smo že pred leti uvedli avtomatsko sne-
manje strojnega časa. Na strojih in napravah je merilna 
enota, ki na podlagi obremenitve posameznih sklopov beleži 
obratovanje stroja oziroma prosti tek. Te podatke zbiramo v 
bazi podatkov SQL od leta 2003 dalje, pri čemer smo se od-
ločili za naslednja filtra podatkov: zajemanje delovnega časa 
(sekunda je sekunda) in zajemanje kalkulacijskega časa (več 
kot sekunda obratovanja je minuta in več kot pet sekund 
obratovanja je minuta). 

Te podatke lahko uporabimo za:
• določanje izkoriščenosti strojev in naprav, 
• možnost določanja normativov in spremljanje odsto-

panj, 
• analitiko izgube časa in obvladovanje zastojev,
• meritve uspešnosti izkoriščanja proizvodnega časa. 
Stroji novejšega datuma so že opremljeni s simatikami 

zajemanja procesnih podatkov. Pomembno je, da te podatke 
zbiramo v skupni bazi, saj jih le tako lahko obravnavamo na 
enak način.

V spodnji tabeli je prikaz časov za 25 MN stiskalnico glede 
na potrebe izračuna faktorja skupne učinkovitosti (SU), ki je 
podoben sistemu OEE, s tem da v tem primeru uporabljamo 
zgolj časovne podatke in je idealna zmogljivost stroja 3600 
sek/1 h. S tem se izognemo težavam določanja nazivnih zmo-
gljivosti procesov, ko so povezani z zahtevami tehnoloških 
časov (hitrosti deformacije so funkcija lastnosti materiala 
itd.) in jih ne definira nazivna moč oziroma hitrost agregata. 

Že star pregovor pravi: »Čas je denar.« 
Čas je tudi dobrina, ki je ne moremo 
uskladiščiti ali kako drugače z njo 
manipulirati. Tako postavljena trditev je 
lahko sporna, a nam pomaga, da se do 
časa začnemo obnašati odgovorno. Velja 
tudi trditev: »Izgubljen čas je izgubljen.« 
Druga lastnost časa pa je, da je relativen, 
kar za vsakdanjo rabo pomeni samo to, da 
je odvisen od pomena, ki mu ga dajemo.

Jože	Apat,	vodja	projektov,	
Metal Ravne

foto: arhiv Metala RavneObvladovanje proizvodnega 
časa v Metalu Ravne

  2015  Julij

 Število koledarskih dni  31

 Koledarske ure (KU) ure 744

 Mirovanje (MI) ure 0

 Načrtovani	zastoji	(NZ) ure 12

Malice (Ma) ure 45

 Razpoložljiv	čas	(RČ	=	KU	–	MI	–	PZ	
– Ma) ure 687

 Veliki	zastoji	(VZ	=	čas	zastoja	nad	
0,5	ure) ure 70,1

R Razpoložljivost	R	=	(RČ	–	VZ)/RČ  89,8	%

 Obratovalni	čas	(OČ	=	RČ	–	VZ) ure 616,9

 Efektivni	čas	(EČ	=	strojni	čas	*	
faktor) ure 507,58

Z Zmogljivost	Z	=	EČ/(RČ	–	VZ)  82,3	%

R	*	Z   73,9	%

K Kakovost	je	(1	–	masa	izmeta/
količina	proizvodnje)  93,5	%

	=R	*	Z	*	K   69,1	%

Prikaz	časovnih	podatkov	za	25	MN	stiskalnico	za	julij	2015
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V juliju je bilo 31 koledarskih dni oziroma 744 koledarskih 
ur. Mirovanja ni bilo (pri tem agregatu upoštevamo mirova-
nje, če stiskalnica stoji ves dan). Načrtovanih zastojev je bilo 
12 ur (preventivno vzdrževanje, čiščenje, načrtovani posegi). 
Za malico smo porabili 45 ur (agregat lahko obratuje le ob 
prisotnosti popolne posadke). Tako smo dobili 687 ur razpolo-
žljivega časa (744 – 12 – 45 = 687). V excelovi datoteki smo de-
finirali velik zastoj, če agregat ne obratuje več kot 1500 sek/1 
h, kar vsebuje napako, saj lahko podoben zastoj nastane tudi 
z večkratnimi krajšimi zastoji. Ta napaka je za naše potrebe 
povsem sprejemljiva. Analiza je pokazala, da v enem mesecu 
takšnega primera ni bilo. Tako definirani zastoji so prikazali 
vrednost velikih zastojev (VZ) = 70,1 ure. Hkrati pa smo izmerili 
507,58 efektivne ure (EČ = obratovanje nad pet sekund se 
šteje za minuto obratovanja). 

Faktor skupne učinkovitosti je sestavljen; (SU) = R (razpolo-
žljivost) * Z (zmogljivost) * K (kakovost) 

Razpoložljivi čas (RČ) = koledarske ure (KU) – mirovanje (MI) 
– načrtovani zastoji (NZ) – malica (Ma)

R = (RČ – VZ)/RČ = 89,8 %
Z = EČ/(RČ – VZ) = 82,3 %
K = (100 – 6,5 %) = 93,5 % (izračunano na ravni kovačnice)
SU = 89,8 % * 82,3 % * 93,5 % = 69,1 %

 Iz zgornjega diagrama je razviden prikaz doseganja faktorja 
SU pri 25 MN stiskalnici. Glede na dosežene rezultate v letu 
2015 lahko sodelavcem pri tem agregatu čestitamo.

Opisan način obravnave časa nam omogoča hiter pregled 
nad izkoriščenostjo posameznih faktorjev skupne učinkovitosti. 
Nizek faktor R kaže na velik vpliv velikih zastojev, nizek faktor 
Z pa na vpliv motenj, ki so krajše od 30 minut. Tudi kakovost 
smo na nek način pretvorili v časovni podatek, saj diagram 
direktno prikazuje, kolikšen delež časa smo porabili za proizvo-
dnjo izmečka. Ti podatki pa so lahko tudi podlaga za usmerje-
ne ukrepe za dvig SU. Če je ta večja od 70 odstotkov, že velja 
za dobro izkoriščanje časa. SU nad 80 odstotki pomeni, da smo 
odlični, nad 90 odstotki pa nas uvršča v svetovni vrh.

Prikazali smo dokaj preprost način obvladovanja časov, ki 
ne zahteva veliko vlaganj. Gre predvsem za malo iznajdljivosti 
in spoznanje, da brez obvladovanja časa ne moremo obvla-
dovati proizvodnega procesa – in če se to obvladovanje ne 
odraža v SU, potem je to le navidezen prihranek. 
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Področja uporabe
V Metalu Ravne je metoda 8D že dalj časa poznana, a se je 
uporabljala v omejenem obsegu – predvsem pri reševanju re-
klamacij (iskanju vzrokov za neskladnost). Letos smo poglobili 
znanje o metodologiji, izdelali predlogo – enotni obrazec ter jo 
standardizirali.

Metodo lahko uporabimo na vseh ravneh podjetja, pred-
vsem pa se priporoča pri 

• reševanju reklamacij,
• reševanju neuspele proizvodnje,
• neskladnostih pri korektivnih ukrepih, 
• optimiziranju procesov in podprocesov,
• nedoseganju ciljev kazalnikov procesov,
• okvarah strojev in naprav.

8 korakov metode
8D pomeni osem obveznih korakov – disciplin, ki so potrebni 
pri reševanju problemov.

D1 Ò VZPOSTAVITEV TIMA 
Določi se manjša skupina ljudi s potrebnimi znanji (odvisno od 
narave problema), kompetencami in znanji orodij kakovosti za 
reševanje problema.

D2 Ò OPIS PROBLEMA
Problem je treba kar se da natančno opisati in ta opis zapisati 
(vsebina problema mora biti razumljiva vsem članom tima).

D3 Ò TAKOJŠNJI UKREPI ZA PREPREČITEV  
NADALJNJIH NESKLADNOSTI
Nemudoma je treba zajeziti posledice, ki lahko nastanejo zara-
di zaznanega problema, ter tako preprečiti širjenje škode.

D4 Ò PREPOZNAVANJE IN DOLOČITEV IZVORNEGA 
VZROKA
Poiskati je treba vse možne vzroke, ki nam lahko razložijo pojav 
problema. V tej točki uporabimo različna orodja, kot so 5 x 
zakaj, diagram vzrok – posledica (diagram ribje kosti/Ishikawa), 
Paretov diagram, FMEA in viharjenje možganov. Domneve 
lahko dokazujemo tudi z eksperimenti.

Metoda 8D je eno izmed orodij kakovosti za prepoznavanje 
izvornih vzrokov problemov in napak ter iskanje rešitev.

Brane	Keček,	vodja	oddelka	
Sistemi	vodenja,	Metal	Ravne

Pokliči 8D za  
reševanje problemov

8D-metoda reševanja problema
Vsebina & določitev problema

Zaznavanje 
problema

Začetek 
analize 48 ur 10 dni 15 dni 30 dni

D4

Obvsetila o 
neskladnosti 

(NCR)

Definiranje 
in potrditev 

izvornih 
vzrokov

D1 D5

Ustanovitev  
tima

Definiranje 
in potrditev 

trajnih 
korektivnih 

ukrepov

D2 D6

Definiranje 
problema 
5W/2H

Izvedba in vali-
diranje trajnih 

korektivnih 
ukrepov

D3 D7 D8

Validiranje 
zajezitve in 

korekcij

Preprečitev	 
ponovitve

Formaliziranje 
in delitev 
izkušenj & 
zaprtje	D8

Trajno reševanje problema
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D5 Ò OPREDELITEV IN OVERJANJE TRAJNIH KOREK-
TIVNIH UKREPOV
Za ugotovljene izvorne vzroke pripravimo najboljše rešitve – 
korektivne ukrepe za njihovo odpravo ter preverimo njihovo 
učinkovitost.

D6 Ò VPELJAVA TRAJNIH KOREKTIVNIH UKREPOV IN 
ZAGOTOVITEV UČINKOVITOSTI
V tej točki načrtujemo in vpeljemo izbrane trajne korektivne 
ukrepe, odstranimo zajezitvene ukrepe (D3), zastavimo spre-
mljanje uspešnosti vpeljanih ukrepov ter zagotovimo, da le-ti 
ne povzročijo neželenih učinkov – posledic.

D7 Ò PREPREČITEV PONOVITVE – UVEDBA PREVEN-
TIVNIH UKREPOV
Po potrebi izvedemo spremembe v sistemu delovanja, metode 
in postopke z namenom, da preprečimo ponovitev problema.

D8 Ò PRIZNANJE TIMU, NOVA SPOZNANJA
Ugotavljamo timski in individualne prispevke k rešitvi pro-
blema ter jih priznamo, naučeno (lessons learned) smiselno 
prenesemo tudi na druga področja delovanja.

Cilji in koristi uporabe metode 8D
Metoda nas sistematično vodi skozi proces reševanja proble-
ma, da 

• ugotovimo, kaj se je zgodilo in zakaj,
• prepoznamo prava tveganja v procesih proizvodnje, 

montaže, storitev in uporabe proizvodov,
• predvidimo in izvedemo ukrepe, ki bodo odpravili pro-

bleme v prihodnje,
• sistemsko izvedemo postopek prepoznavanja proble-

mov in poiščemo rešitev (sistemsko – enotno po vnaprej 
predvidenem postopku in v predvideni obliki).

KORIST: Odpravimo vzroke problemov ter s tem optimizira-
mo proces, znižamo stroške in poiščemo prihranke.

Uvedba in standardizacija metode 8D v Metalu Ravne 
pomeni korak k izboljšanju procesa odkrivanja vzrokov proble-
mov in izvedbe ukrepov za njihovo odpravo. Tako je celoten 
postopek obravnave problema voden in nadziran, vse analize 
in rešitve pa so zbrane na enem mestu, kar nam omogoča 
hiter in pregleden vpogled v izvedene aktivnosti.
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Izredni dogodek lahko prijavijo vsi zaposleni, ki imajo elek-
tronski naslov. Vendar pa je z internim postopkom v Acroniju 
določeno, da morajo prijavo izpolniti izmenski vodje proizvo-
dnje oziroma nadrejeni v službah. Vsi zaposleni pa so dolžni 
opozoriti na izredni dogodek, ki se je zgodil. 

In kaj so izredni dogodki? To so vsi dogodki, ki niso običajno 
delovanje. Vsa podjetja morajo biti pripravljena za prepreče-
vanje nesreč in izrednih razmer ter za ustrezno ukrepanje, če 
do takšnih dogodkov kljub vsemu pride. Znano je, da se okolje 
obremenjuje na dva načina: ob normalnem delovanju tehnolo-
ških procesov in ob nesrečah oziroma nenormalnem delovanju. 
Predvsem izredne razmere ali nesreče lahko povzročijo nepri-
merno večje obremenitve okolja, kot le-te nastajajo med nor-
malnim delovanjem. Neobvladovanje izrednih razmer lahko 
povzroči tudi prave okoljske katastrofe. Ker pa vemo, da tudi 

drugi izredni dogodki (poleg onesnaženja) lahko pomembno 
vplivajo na delovanje Acronija, smo te dogodke dodali. Gre za 
strojelome, tehnološke motnje, požare, poškodbe pri delu in t. 
i. skoraj dogodke (nevarne pojave). Z novo aplikacijo smo do-
dali še dva, in sicer poškodbo kamiona zunanjemu prevozniku 
ter ugotovljeno radioaktivnost ob pregledu starega železa.

Vodstvo obrata ali službe mora ob prejemu prijave izredne-
ga dogodka odrediti raziskavo le-tega. Ob raziskavi se določijo 
ukrepi, ki bodo zmanjšali ali preprečili ponovitev izrednega 
dogodka. Postopek je zaključen, ko so vsi ukrepi tudi izvedeni. 

Pomembno je, da izredne dogodke prepoznamo, raziščemo 
ter izvedemo ukrepe, da zmanjšamo ali preprečimo njihovo 
ponovitev. Prav zato je treba na take dogodke opozoriti in jih 
prijaviti.

Vsi, ki ste se od prvega avgusta dalje srečali z izrednim dogodkom (ID), ste ugotovili, da je 
prijava le-tega v novi preobleki. Nova aplikacija je še bolj poenostavljena in prijaznejša za 
izpolnjevanje, prav tako pa je v uporabi v vseh družbah skupine SIJ – Slovenska industrija 
jekla. V novo aplikacijo tako vstopamo s svojim elektronskim (e-mail) naslovom.

Nova aplikacija prijave 
izrednega dogodka Andreja	Purkat,	vodja	službe	

VZE,	Acroni
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Metal	in	SIJ	Asia	prvič	samostojno	
na China Die Casting

V Šanghaju je bil julija 10. mednarodni sejem China Die Casting 
2015, na katerem smo se skupaj s SIJ Asia prvič samostojno 
predstavili kupcem iz LR Kitajske in Azije, ki sta ogromen po-
tencialni trg za naša jekla. 

Sejem je namenjen orodjarjem – izdelovalcem orodij in 
predvsem končnim uporabnikom orodnih jekel za predelavo 
aluminija in Al-zlitin. Razlog več, da so bili na tem sejmu priso-
tni proizvajalci orodnih jekel iz vsega sveta.

Na razstavnem prostoru smo predstavljali proizvodni 
program Metala Ravne s posebnim poudarkom na orodnih 

jeklih domače blagovne znamke (Ravnex DC, HD, DF). Na sejmu 
smo se srečali s kupci, s katerimi že sodelujemo, in številnimi 
novimi, potencialnimi kupci, ki sedaj uporabljajo jekla naših 
evropskih konkurentov.

V pogovorih so prevladovala vprašanja o kakovosti jekla, 
možnih dimenzijah in toplotni obdelavi orodij. 

Z obiskom kupcev na našem razstavnem prostoru smo 
zadovoljni, kažejo pa se že njihovi prvi odzivi z novimi naročili.

Andrej	Vrečič,	razvojni	inženir,	
KMR,	Metal	Ravne

foto:	Jens	Pollak,	SIJ	Asia

V	času	sejma	smo	obiskali	tudi	našega	kitajskega	kupca,	družbo	Lingli	Mould	
Steel	Co.	Od	leve	proti	desni:	Milan	Gradišnik	–	direktor	prodaje	Metala	Ravne,	
Liangfeng	Xiao	–predsednik	družbe	Lingli	Mould	Steel	Co,	Simon	Can	–	predstavnik	
SIJ	Asia,	Jens	Pollak	–	direktor	SIJ	Asia,	Andrej	Vrečič	–	razvojni	inženir	v	Metalu	
Ravne	in	Andrew	Fung	–	tehnični	direktor	družbe	Lingli	Mould	Steel	Co.

Gostje	na	našem	razstavnem	prostoru	želijo	izvedeti	čim	več	o	naših	izdelkih	
in	storitvah,	zato	je	pomembno,	da	jim	znamo	podati	tudi	natančne	tehnične	
podatke	o	naših	izdelkih.
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Največji in najhitreje rastoč trg rudarskih strojev je Azija, kjer 
prednjači Kitajska, ki zavzema več kot 50 odstotkov svetovne-
ga trga. Sledijo Severna Amerika (ZDA in Kanada) ter Srednja in 
Južna Amerika. Premog je še vedno najbolj izkopavan mineral, 
sledi mu železova ruda, kar se odraža tudi v proizvodnji specia-
liziranih strojev za njuno pridobivanje.

Nosilci povpraševanja na trgu rudarskih strojev so v glav-
nem veliki projekti, kot sta na primer gradnja novih ali širjenje 
obstoječih kopov. Kriza v Ukrajini leta 2013 je povzročila 
zaprtje več rudnikov ob meji z Rusijo, kar je močno vplivalo na 
proizvajalce v EU, ki so povečini usmerjeni na trge Ukrajine in 
Ruske federacije. Skoraj istočasno je sledil padec cen premoga 
in železove rude, posledično pa so se zmanjšala vlaganja v 
gradnjo novih rudnikov, saj so rudarska podjetja ob nižanju 
cen surovin zaustavila investicije v osnovna sredstva in se 
osredotočala na programe zniževanja stroškov in povečevanja 
učinkovitosti. Tako se je v letu 2013 svetovno povpraševanje 
po rudarskih bagrih zmanjšalo za polovico, leta 2014 pa še za 
nadaljnjih 30 odstotkov. Proizvajalci rudarskih strojev so zato v 

zadnjih dveh letih beležili močan upad prihodkov, nekateri tudi 
do 89-odstotnega v primerjavi z letom 2012, kar je tudi njih 
vodilo v ekstremne ukrepe za zniževanje stroškov in krčenje 
proizvodnje, ki so neposredno vplivali tudi na porabo jekla.

Dodaten udarec že skrčenemu trgu je zadal še premik v 
kitajski proizvodnji rudarskih strojev – če so le-ti zgolj pred 
nekaj leti veljali za nekakovostne in so jih dobavljali pretežno 
domačemu trgu, so do sedaj kitajski proizvajalci že razvili 
kakovost proizvodov do te mere, da lahko konkurirajo močnim 
igralcem na trgu, kot so Caterpillar, Komatsu in Joy Global. Rio 
Tinto, britansko-avstralski rudarski gigant, tako že povečuje 
naročila opreme kitajskih proizvajalcev.

Obeti za proizvajalce rudarskih strojev ostajajo negoto-
vi, raven naložb v osnovna sredstva v industriji pa je nizka. 
Trenutne projekcije napovedujejo ustalitev trga v letu 2017 
in postopno rast med letoma 2017 in 2022 (Ernst & Young), s 
čimer je pričakovati tudi povečanje porabe obraboodpornih in 
visoko trdnostnih jekel. 

Optimistične napovedi za 
proizvajalce rudarskih strojev
Svetovni trg rudarskih strojev je leta 2012 obsegal 63,48 
milijarde evrov, takratne napovedi pa so predvidevale 
zmerno 8,6-odstotno skupno letno stopnjo rasti. 
Tako naj bi leta 2018 obseg trga presegel 100 
milijard evrov. K pozitivnim napovedim rasti 
trga so v veliki meri prispevali ambiciozni 
načrti za razvoj novih rudnikov ter trend 
prehajanja z dnevnih kopov na okolju 
prijaznejše podzemne kope, ki 
zahtevajo tudi bolj kompleksne 
rešitve pri rudarskih strojih.

Aleš	Falatov,	tržni	analitik,	SIJ

vir:	Ernst	&	Young,	 
Grand View Research
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Prva	faza	sanacije	žerjavne	
proge	uspešno	končana

Kristijan	Plesnik,	novi	evropski	
energetski	menedžer	v	SIJ-u

V BMW-jevem 
obratu ali nemška 
»überorganiziranost«	v	živo

V SUZ-u smo avgusta izvedli prvi del sanacije žerjavne proge. 
Zaradi obsežnosti projekta je bila v tem času proizvodnja popol-
noma ustavljena. 

V začetku leta je bilo med glavnim pregledom nosilcev žer-
javnih prog v obratu Jeklovlek ugotovljeno, da so poškodbe na 
njih prevelike, zato smo se nemudoma lotili sanacije. 

Projekt je zajemal zamenjavo nosilca žerjavne proge z višin-
sko in smerno regulacijo osi nosilcev žerjavnih prog ter sanacijo 
spojev med nosilcem žerjavne proge in konzolnim prečnikom.

Montaža je bila izvedena v skladu s projektom, ki ga je 
pripravil izvajalec, družba KOV. Med izdelavo in montažo jeklene 
konstrukcije je izvajalec zagotovil stalno mersko in geodetsko 
kontrolo. Za vse faze izdelave in montaže so bili izdelani ustrezni 
merski protokoli. 

Prva faza sanacije je bila izvedena po terminskem načrtu (po-
tekala je med 1. in 16. avgustom) in brez večjih težav. Izkušnje, 
ki smo si jih pridobili, nam bodo koristile pri pripravi in izvedbi 
druge faze, ki nas čaka decembra.

Matija	Ravnik,	vodja	proizvodnje,	SUZ

Na pragu letošnjega poletja je naš sodelavec Kristijan Plesnik iz Metala 
Ravne uspešno zaključil izobraževanje v okviru mednarodnega progra-
ma EUREM, ki ga v Sloveniji izvaja Institut Jožef Stefan. S tem je pridobil 
laskavi naziv evropski energetski menedžer in postal drugi evropski 
energetski menedžer v SIJ-u, za kar mu iskreno čestitamo. V naslednji 
številki bomo Kristijana in njegov projekt našem bralcem podrobneje 
predstavili.

Melita	Jurc,	področna	urednica	za	Koroško,	Metal	Ravne

Na zadnji avgustovski dan smo se nagrajeni inova-
torji ter sodelavci pri izbiranju in promoviranju ino-
vatorjev z minibusom odpeljali v gigantsko tovarno 
BMW v bavarskem Dingolfingu blizu Münchna. 
Visokotehnološka in do zadnje podrobnosti orga-
nizirana tovarna nas je navdušila, hladnih pa nas ni 
pustilo tudi zanimivo dejstvo, da je na Bavarskem 
pivo živilo in imajo delavci v avtomatih s pijačo na 
voljo tudi pivo. 

Slavko	Kanalec,	vodja	spremljanja	in	spodbu-
janja	inovacijske	dejavnosti	na	ravni	skupine,	
sporoča	vsem	nagrajenim	inovatorjem,	ki	se	
niso	mogli	udeležiti	nagradnega	izleta,	da	se	
ga	bodo	lahko	udeležili	prihodnje	leto.	Slavko	
že	razmišlja,	katero	zanimivo	in	občudovanja	
vredno	proizvodnjo	si	bomo	ogledali.

Anja	Potočnik,	vodja	internega	komuniciranja,	SIJ

àà NA KRATKO

Z	leve:	Slavko	Kanalec,	Alenka	Bizilj,	Robert	Zapečnik,	Evel	Gluhić,	Anja	Potočnik,	
Peter	Markelj,	Josip	Abramovič,	Igor	Platiša	in	za	njim	Jože	Apat

Dingolfing,	največji	
BMW-jev obrat; 

17.500	zaposlenih	
na	2,8	milijona	m2 

površine
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V želji po boljšem in čistejšem delovnem okolju smo poletni čas remontov in popravil 
izkoristili za polepšanje naših delovnih strojev in naprav ter ureditev delovnih mest.

Urejamo delovno okolje, 
čistimo in prenavljamo

Melita	Jurc,	področna	urednica	
za	Koroško,	Metal	Ravne

foto: arhiv Metala Ravne

àà UREJAMO OKOLICO

Tako	je	sedaj	veliko	preglednejše.

Siva	25	MN	stiskalnica	pred	obnovo	…	 No,	takšen	pa	je	kovaški	stroj	po	končani	obnovi.	Prav	nič	mu	ne	manjka,	kajne?

Fantje	so	se	čiščenja	srednje	valjarske	proge	resno	lotili,	umili	okna,	s	svežo	
barvo	pa	poživili	kabine	in	progo.

…	se	je	z	nekaj	čiščenja	in	barve	
prelevila	v	zeleno	lepotico.	

Jedilnica prej in sedaj
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Rahela	Rodošek	Strahovnik,	
ekologinja,	Metal	Ravne

foto: Rahela Rodošek 
Strahovnik,	Metal	Ravne

Tanja	Avguštin	Čufer,	vodja	
splošnega	sektorja,	SUZ

foto:	Tanja	Avguštin	Čufer,	SUZ

àà UREJAMO OKOLICO

àà NAŠI SODELAVCI

Z asfaltom nad prah 
na poti do halde
Z manjšo naložbo smo uspešno odpravili težavo, 
ki nas je že več let pestila pri prevozu tekoče 
žlindre na haldo.

Cesta na haldo se uporablja za prevoz tekoče 
žlindre na deponijo z žlindrinim vozilom. Vožnja 
je bila zaradi makadamske ceste zelo otežena, 
zadnja leta pa že skoraj nemogoča. S prepros-
tim ukrepom – asfaltiranjem tega odseka – smo 
končno izboljšali razmere. V asfaltni mešanici 
je izvajalec uporabil celo naš stranski produkt – 
žlindro. Preprosto, a učinkovito.

Nova PKP sicer prinaša določene 
spremembe za zaposlene, vendar še 
vedno ostaja ugodnejša v primerjavi 
z Zakonom o delovnih razmerjih in 
Kolektivno pogodbo dejavnosti.

Za prispevek k sklenitvi nove PKP 
se najlepše zahvaljujemo družbi Acro-
ni in tudi obema reprezentativnima 
sindikatoma SKEI in Neodvisnost. 

Obvestila o sklenitvi in veljavno-
sti nove PKP so že bila izobešena na 
oglasnih deskah. Dodatna pojasnila o 
njej in odgovori na vprašanja zaposle-
nih pa bodo podani na sestanku, ki bo 
septembra. 

Nova Podjetniška kolektivna 
pogodba podpisana tudi v 
SUZ-u
Konec julija smo v SUZ-u na novo uredili delovnopravne pravice in obveznosti zaposlenih, 
saj je bila 30. julija letos med družbo SUZ in reprezentativnima sindikatoma v družbi SKEI 
in Neodvisnost podpisana nova Podjetniška kolektivna pogodba (PKP).

Pogodbo	so	podpisali:	Andrej	Pogačnik,	direktor	SUZ-a	(v	sredini),	Marjan	Uršič,	predsednik	Sindikata	SKEI	–	
konference	podružnic,	lokacija	Jesenice,	Sindikalna	enota	SUZ	(desno),	in	Klemen	Drobič,	predsednik	Sindikata	
SUZ	KNSS	Neodvisnost	(levo).	
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Novopodpisana Podjetniška kolektivna pogodba (PKP) v Acro-
niju je v primerjavi z Zakonom o delovnih razmerjih in Kolek-
tivno pogodbo dejavnosti bistveno ugodnejša za zaposlene. V 
pogodbi so urejene tudi določene delovnopravne pravice (npr. 
različni dodatki, letni dopust …).

S sklenitvijo nove PKP se Acroni zopet uvršča med podjetja, 
ki zagotavljajo svojim zaposlenim večje in ugodnejše pravi-
ce, kot je to določeno na ravni države. Skladno z novo PKP 

zaposlenim pripada večje število dni dopusta, kot izhaja iz že 
prejetih Obvestil o letnem dopustu 2015. O dodatnem številu 
dni dopusta bodo zaposleni ustrezno obveščeni.

Za prispevek k sklenitvi nove PKP se Acroni najlepše zah-
valjuje obema reprezentativnima sindikatoma SKEI in Neod-
visnost. Pogajanja so bila dolgotrajna in naporna, a na koncu 
dosežene rešitve so v vsestransko zadovoljstvo vseh pogodbe-
nih strank.

Acroni ima novo Podjetniško 
kolektivno pogodbo
24. julija je bila med družbo Acroni in reprezentativnima sindikatoma v družbi SKEI in 
Neodvisnost sklenjena nova Podjetniška kolektivna pogodba. Veljati je začela 1. avgusta. 
Objavljena je na Acronijevem internem internetnem portalu Acroni portal, prav tako pa 
je na vpogled v Acronijevi Kadrovski službi. 

Blaž	Jasnič,	direktor	
Acronija,	Acroni

Katja	Urh,	pravna	
svetovalka	1,	Acroni

foto:	Nataša	Karo,	Acroni

àà NAŠI SODELAVCI

Pogodbo	so	podpisali:	Blaž	Jasnič,	glavni	direktor	Acronija	(v	sredini),	
Marjan	Uršič,	predsednik	Sindikata	SKEI	Slovenije,	sindikalne	podružnice	družbe	
Acroni	Jesenice	(desno),	in	Klemen	Drobič,	predsednik	Sindikata	družbe	Acroni	
KNSS	Neodvisnost	(levo).	

Tudi člani pogajalske skupine obeh sindikatov družbe 
Acroni SKEI in Neodvisnost smo po 10-mesečnih trdih 
pogajanjih zadovoljni, da smo ohranili večino pravic iz stare 
Podjetniške kolektivne pogodbe. Sindikatoma je uspelo 
obdržati vse ugodnosti za zaposlene, spremembe so samo 
v tistih členih, ki niso bili usklajeni z Zakonom o delovnih 
razmerjih. V imenu sindikatov Neodvisnost in SKEI se 
zahvaljujeva vsem vključenim za korektno sodelovanje pri 
sklepanju nove kolektivne pogodbe. 

Klemen	Drobič,	Neodvisnost,	in	Marjan	Uršič,	SKEI

Vprašanja o novi PKP
Nova Podjetniška kolektivna pogodba je objavljena na 
Acronijevem internetnem portalu Portal Acroni. Prav tako 
so bila na oglasnih deskah nameščena obvestila in dodatna 
pojasnila o njej.
Vsa vprašanja v povezavi z novo pogodbo pisno oziroma po 
elektronski pošti naslovite na Kadrovsko službo, s pripisom 
»vprašanje o novi PKP« (E-naslov: pkp@acroni.si).
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àà NAŠI SODELAVCI

Kadrovska gibanja v juniju in juliju

 à ACRONI 
Junija so podjetje zapustili štirje 
delavci, julija pa jih je odšlo osem.

Naši novi sodelavci so junija 
postali KLEMEN OZMEC v Obratu 
vzdrževanja, LUKA URBAS v Obratu 
vzdrževanja in MILOVAN VIŠIĆ v 
Obratu vzdrževanja. Julija pa so se 
nam pridružili MATIC ČEŠNJAK v 
Obratu vzdrževanja, ROK ŠKERBEC 
v Kakovosti, razvoju in tehnologijah 
ter JAN HUBERT ŽMITEK v Kakovosti, 
razvoju in tehnologijah.

Jubilanti
Jubilanti z 10-letnim delovnim 
stažem so junija postali ADEL HUSE-
INBAŠIĆ iz Jeklarne, ANDREJ BIZJAK 
iz Jeklarne,
MIHA SKRT iz Jeklarne in UROŠ CRE-
PULJA iz Jeklarne. Čestitamo!
Jubilant z 20-letnim delovnim 
stažem je junija postal HRIS KRUPIĆ 
iz Predelave debele pločevine, julija 
pa TILEN MURŠEC iz Hladne prede-
lave. Čestitamo! 
Jubilanti s 30-letnim delovnim 
stažem so junija postali JANEZ 
ROZMAN iz Jeklarne, BOJAN 
ZAKRAJŠEK iz Jeklarne, ROMAN 
VENGAR iz Vroče valjarne, ZVONE 
KLEMENC iz Predelave debele 
pločevine, SLAVKO KAJFEŽ iz 
Vzdrževanja, PRIMOŽ ROZMAN iz 
KRT-a, JERNEJA STRES iz KRT-a in 
JANA ERZAR MEDIĆ iz Računovod-
stva. Julija pa so 30-letni jubilanti 
postali JUSO SAMARDŽIĆ iz Hladne 
predelave, MARJETKA PAPIĆ iz 
Nabave, MATEJA KORANTAR iz 
Prodaje, MERIMA NUHIĆ iz Računo-
vodstva in MIRA BELJAN iz Logistike. 
Čestitamo!
Jubilantka s 35-letnim delovnim sta-
žem je julija postala BOJANA SUŠNIK 
iz Logistike. Čestitamo!
Jubilant s 40-letnim delovnim sta-
žem je junija postal SMAIL SUHONIĆ 
iz Logistike, julija pa MIRAN ROŽIČ iz 
Obrata vzdrževanja. Čestitamo!

Zaključek šolanja 
Šolanje je junija zaključil MATJAŽ 
ZUPANČIČ iz Vzdrževanja in pridobil 
naziv inženir mehatronike, julija pa 
je šolanje končal GAŠPER KRMELJ iz 
Vzdrževanja in postal tehnik mehat-
ronike. Čestitamo!

Nejra	Rak	Benič,	strokovna	so-
delavka	za	HRM	1,	Acroni

 à METAL RAVNE 
Junija so postali naši novi sodelavci 
ALENKA BEZJAK v Jeklarskem 
programu, TADEJ ČEBULJ, ROBERT 
OŠLOVNIK, UROŠ JESENIČNIK in 
BENJAMIN IPAVIC v Kovaškem 
programu ter GREGOR VOŠNER v 
Vzdrževanju. 
Upokojil se je MIRKO PASKA iz Jek-
larskega programa. Zahvaljujemo 
se mu za prizadevno delo in mu v 
pokoju želimo vse najlepše. Podjetje 
sta zapustila še dva sodelavca.

Julija so naši novi sodelavci pos-
tali ROBERT DUKARIČ in MARCEL 
ROBIN v Valjarskem programu, 
PRIMOŽ BELEJ v Vzdrževanju in 
ANDREJ FERK v Kontroli valjanega 
programa.
Upokojili so se STIPO BILOGRE-
VIĆ, ROMAN LUPUH in AMRUSH 
HOXHAJ iz Valjarskega programa ter 
GREGOR KOTNIK iz Logistike. Zahva-
ljujemo se jim za prizadevno delo in 
jim v pokoju želimo vse najlepše.
Umrl je sodelavec TOMISLAV ŠATER 
iz Operativno planirane proizvodnje.
Podjetje sta zapustila še dva 
sodelavca.

Jubilanti
Junija je 10-letni delovni jubilej 
dosegel DARKO HARTMAN iz Jek-
larskega programa, 30-letni delovni 
jubilej pa JANEZ GRILC iz Kovaškega 
programa. Čestitamo!
Julija je 10-letni delovni jubilej 
dosegel MARKO AŽMAN iz Kova-
škega programa, 30 let dela pa 
sta zaokrožila DANICA VAJKSLER iz 
Sistemov vodenja in LUDVIK FERK iz 
Kovaškega programa. Čestitamo!

Zaključek šolanja 
Šolanje so uspešno zaključili DA-
MJAN PETRIČ iz Jeklarskega progra-
ma, JANKO TOMAŽ iz Metalurškega 
laboratorija in FRANC GOSTENČNIK 
iz Kemije. Postali so diplomirani 
inženirji metalurgije. Čestitamo!

Irena	Praznik,	strokovna	delavka,	
Kadrovska	služba,	Metal	Ravne	

 à SERPA
Junija sta nova sodelavca postala 
ROK KNEZ in MATIC OŠLOVNIK v 
Obnovi in izdelavi strojev in naprav.

Julija ni bilo kadrovskih sprememb.

Irena	Praznik,	strokovna	delavka,	
Kadrovska	služba,	Metal	Ravne	

 à ELEKTRODE JESENICE
Uspešno delo in dobro počutje 
želimo novemu sodelavcu, to je 
MIHA ŽANSKY. V proizvodnji varilnih 
žic smo ga zaposlili julija. Podjetje je 
julija zapustil en delavec.

Jubilanti
Jubilejno nagrado za 30 let dela v 
podjetju prejmejo FRANCI POD-
LOGAR, ALOJZ JAMAR, MEKSIDA 
TOPIĆ, MOHAMED ŠABIĆ in ZDEN-
KA JAKELJ. Vsem skupaj iskrene 
čestitke.

Nastja	Šmid,	Kadrovska	služ-
ba,	Elektrode	Jesenice

 à NOŽI RAVNE
Junija je naš novi sodelavec postal 
ALEKS PINTER v Mehanski obdelavi. 
Junija je enemu sodelavcu preneha-
lo delovno razmerje, prav tako julija. 

Jubilanti
Junija je jubilant za 20 let delovne 
dobe postal SAMO ČEPIN iz Kon-
trole kakovosti, jubilant za 30 let 
delovne dobe pa SREČKO SVETINA 
iz Financ, računovodstva in kontro-
linga. Obema iskreno čestitamo. V 
mesecu juliju sta jubilanta s 30 leti 
delovne dobe postala sodelavca JA-
NEZ GRACEJ in MILAN OCEPEK, oba 
iz Mehanske obdelave. Čestitamo!

Zaključek šolanja
Junija je šolanje uspešno zaključil 
sodelavec SANEL DŽAMBIĆ iz oddel-
ka Razvoj in tehnologija in pridobil 
naziv diplomirani inženir meta-
lurgije. Julija je šolanje uspešno 
končal sodelavec PERO SIROVINA iz 
Mehanske obdelave, ki je pridobil 
naziv strojni tehnik. Obema iskreno 
čestitamo.

Dragica	Pečovnik,	vodja	kad-
rovske	službe,	Noži	Ravne

 à SUZ 
Naš novi sodelavec je junija postal 
IGOR ŠMID v oddelku Strojna 
predelava.

Julija se je upokojil PERO PAVLOVIĆ 
iz obrata Jeklovlek. Zahvaljujemo 
se mu za njegovo prizadevno delo 
in mu v pokoju želimo vse najlepše. 
Podjetje je julija zapustil en delavec.

Jubilanti
Jubilanta z 20-letnim delovnim sta-
žem sta junija postala TANJA ERLAH 
z Uprave in PETER TONKI iz obrata 
Jeklovlek, julija pa je jubilantka z 
20-letnim delovnim stažem postala 
FADILA SIJEČIĆ iz oddelka Storitve. 
Jubilanta s 40-letnim delovnim 
stažem sta junija postala PERO PAV-
LOVIĆ iz obrata Jeklovlek in DERVIŠ 
PIVAČ iz oddelka Storitve. Vsem 
jubilantom iskreno čestitamo!

Mag.	Tanja	Avguštin	Čufer,	Ka-
drovska	služba,	SUZ

 à ZIP CENTER
Novi sodelavec je junija postal ŠTE-
FAN NAMESTNIK v OE Mizarstvo.

Junija je trem sodelavcem prene-
halo delovno razmerje, julija pa 
enemu.

Jubilanti 
Za dopolnjenih 40 let delovne dobe 
v mesecu juniju čestitamo PETRU 
FILIPU ter JOŽEFU ČEHU. Julija sta 
30 let delovne dobe zaokrožila 
MITAR JALOVI in BERNARD JAKOP. 
Čestitke!

Petra	Gams,	poslovna	se-
kretarka,	ZIP	center
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Pionir ultrazvočnih  preiskav jekla
Bil je v prvi skupini inženirjev, ki so že v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja razvijali in razvili nove vrste legiranih jekel. 
Mitja Šipek je v železarni vseskozi vodil kontrolo kakovosti, 
nazadnje je bil direktor za področje kakovosti. Vse svoje poklic-
no življenje je posvetil ultrazvočni neporušni defektoskopiji, ki 
jo je na Ravnah v proizvodnjo uvedel že leta 1953, kmalu po 
njenem pojavu v letu 1950. Strokovno se je izpopolnjeval v ZDA 
in Franciji. Razvijal je metode neporušnih preiskav materiala, 
konstruiral in izdeloval pribor, sonde ter razvijal sredstva za to-
vrstno kontrolo. Uveljavil je približno 120 izumov in izboljšav. O 
svojih dosežkih je pisal v priznanih domačih in tujih strokovnih 
revijah, objavil je več kot dvesto strokovnih člankov. Napisal je 
tudi dva priročnika o ultrazvočni preiskavi, brez katere si danes 
ne moremo predstavljati načina za odkrivanje skritih napak 
pod površino materiala. Šipkove tečaje preiskav materiala z 
ultrazvokom je uspešno končalo več kot dva tisoč inženirjev 
in tehnikov iz celotne Jugoslavije in tudi iz tujine! Leta 1965 je 
ustanovil Jugoslovansko društvo za neporušitvene preiskave, 
sprejeto je bilo v mednarodno organizacijo. Bil je mednaro-
dno priznan strokovnjak za ultrazvok, svetovalec več nemških 
podjetij, sodeloval je pri letnih remontih v Jedrski elektrarni 

Krško in pri odpravljanju težav v zvezi s kakovostjo  tudi v av-
tomobilski, letalski in strojni industriji. Uporabnost ultrazvoka 
je širil tudi na neželezne materiale. Za življenjsko delo na tem 
področju je leta 1987 prejel Kidričevo nagrado.

Vse življenje predan kulturi
V širši Sloveniji in tudi čez mejo je Mitja Šipek bolj poznan po 
svojem neumornem delu v kulturi. Nepozabna je njegova mo-
nodrama Svetneči Gašper, ki jo je priredil po Prežihovi noveli 
Pot na klop,  nastopil je v slovenskem celovečernem filmu 
Splav meduze režiserja Karpa Godine, skoraj 50 let je pel in 
vodil Šentanelske pavre, moški pevski zbor, ki ohranja  ljudsko 
pesem naših prednikov, bil je odličen pisec in poet, režiser 
in dramaturg. Za svoje delo je med drugim prejel Severjevo 
nagrado, Linhartovo priznanje ter leta 1996 srebrni častni znak 
svobode Republike Slovenije.

Njegova sled med nami ostaja svetla, njegova strast do 
petja in umetnosti pa se bo nadaljevala v njegovih rodovih.

Njegovi ženi in otrokom, vnukom ter pravnukom izrekamo 
iskreno sožalje!

Z odhodom Mitje Šipka smo se poslovili od velike koroške legende. Mitja je do konca 
življenja ostal metalurg, v srcu zapisan naši železarni in jeklu. Hkrati je združeval še 
druge umetniške talente, med katerimi še posebej izstopajo njegovi izjemni dosežki na 
gledališkem in pevskem področju. Po svojem delu je bil poznan Slovencem, Korošcem 
tostran in onkraj meje. Pri tem pa je Mitja ostal Korošec, ponosen na svoj slovenski rod, 
kmečki – šentanelski in ravenski – fužinarski.

Poslovila se je koroška 
legenda Mitja Šipek

Melita	Jurc,	področna	urednica	
za	Koroško,	Metal	Ravne

foto:	Andreja	Čibron	Kodrin

àà POSLAVLJAMO SE

Mitja Šipek  se je s svojim inovativnim 
delom	zapisal	v	zgodovino	jeklarstva,	
globoko	sled	je	pustil	tudi	v	kulturi.		
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Dopust enako 
pomemben kot delo

Tri doline Triglava pokleknile 
pred	našimi	tekači

Vsak posameznik vsaj enkrat v letu potrebuje malo daljše obdobje, v kate-
rem se odmakne in izklopi od celoletnega tempa dela. Po naporih, poveza-
nih z delom, konstantni stopnji stresa in po vseh sprotnih težavah ter bolj ali 
manj pomembnih odločitvah vsak posameznik potrebuje čas, ko si lahko pri-
vošči popolno sprostitev in počitek. To je čas, ko lahko odklopimo vsakdanje 
skrbi, se posvetimo sebi in svojim najbližjim, se ukvarjamo z aktivnostmi, ki 
jih imamo radi in s katerimi si »polnimo baterije«.

Največja past pa so danes sodobne komunikacijske poti, ki omogoča-
jo nenehno razpoložljivost. Vse več ljudi tako tudi med dopustom dela, 
nekateri pa se sploh ne zmorejo izklopiti. Zakaj ne? Razlogov, zakaj ljudje ne 
postavijo meje med službo in zasebnim življenjem, je veliko. Nekatere delo 
preprosto veseli in ga ne doživljajo kot napor. Drugi čutijo močno potrebo 
po nadzoru in jih utegne to, da niso v stiku z informacijami, celo spraviti v 
stisko. Tretji ne znajo reči ne. Ko so znanega časopisnega mogotca vprašali, 
zakaj nikoli ne gre na dopust, je navedel dva razloga: »Bojim se, da brez 
mene ne bi šlo, hkrati me je strah, da bi šlo tudi brez mene.« 

Zato je še kako  pomembno, da postavimo jasno mejo med zasebnim 
in poklicnim življenjem. Nasploh velja, da je ključno, da si v življenju znamo 
postaviti ustrezne meje – in da jih znamo tudi ohraniti. Mejo med službo in 
zasebnostjo moramo razumeti  kot nekaj, kar nam prinaša razbremenitev, 
saj je le razbremenjen človek lahko uspešen človek.

Metka	Šuštaršič,	vodja	standardizacije,	Acroni
foto:	Stane	Jakelj,	Razvojni	center	Jesenice

Ideja Francija Teraža o gorskem maratonu, ki bi povezal vse tri triglavske 
doline, Vrata, Kot in Krmo, je padla na plodna tla. Ob podpori lokalne skup-
nosti ter vseh sodelujočih, ki so se maksimalno potrudili,  je bil edinstveni 
podvig uspešno izpeljan. Tako zahtevne organizacije tudi ne bi mogli izvesti 
brez požrtvovalne podpore prostovoljcev ob celotni progi. To pa je odlična 
podlaga za organizacijo gorskega maratona treh dolin prihodnje leto.

Odziv zainteresiranih tekačev je bil velik, vendar nas je zaradi omeji-
tev startalo samo 20 povabljenih. Zbrali smo se 4. julija ob 4. uri zjutraj v 
Mojstrani in se malo pred peto  podali na zahtevno preizkušnjo. Prvi del je 
bil tekaški, mimo slapu Peričnik in Aljaževega doma. Pri Bistrici pod stenami 
smo začeli jutranji pohod do Kredarice, sledil je hitri spust v Krmo do Kovi-
narske koče, kjer smo nadaljevali tekaški del, vse do “Lengerjevga rovta” v 
Kotu. Sledil je najtežji del, vzpon do Staničevega doma na nadmorsko višino 
več kot 2300 metrov, in to v vročih opoldanskih urah. Z vztrajnostjo in moč-
no voljo smo tudi to etapo uspešno zmogli. Po krajšem oddihu in okrepčilu 
je sledil še spust preko Praga v Vrata do Aljaževega doma. Zaradi utrujenosti 
smo morali biti še posebno previdni. V poznih popoldanskih urah smo vsi 
uspešno sklenili to zahtevno preizkušnjo. Druženje pri Aljaževem domu je 
potekalo v veselem razpoloženju.

Preizkušnjo je najhitreje končal znani tekač Marjan Zupančič s časom 6 
h 44 min., drugi je bil Dejan Grm, tretji Mirko Janjatovič, zavidljivo četrto 
mesto pa je osvojil naš Franci Teraž. 

Miro	Savič,	elektrotehnik	vzdrževanja,	Acroni
foto:	Miro	Savič
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Triatloncem so bile na voljo tri različne proge:  sprint kros tria-
tlon (Mlinotestov kros pokal), super sprint triatlon za vsakogar 
ter super sprint triatlon za zaposlene v skupini SIJ in partnerje. 
Preplavali so 250 ali 750 metrov, prekolesarili osem oziroma 16 
km ter pretekli 2,5 ali  pet km.

Tokratnega triatlona se je udeležilo 20 triatloncev v štafe-
tah ter 68 posamezno. V absolutni kategoriji sprint triatlona 
je bila najboljša posameznica Lana Nemanič iz Ljubljane, med 
moškimi pa je slavil Mariborčan Mitja Kit. Najvišje uvrščeni 
Fužinarjev triatlonec je bil Miha Žvikart na šestem mestu. 
Med najboljšimi triatlonci sprint kros triatlona sta bila tudi 
bivša Korošca Mitja Mori na tretjem mestu ter Peter Harnold 
na četrtem. 

V super sprint triatlonu za vsakogar sta prvo mesto osvojila 
Robi Brezovnik in Jana Makuc, oba  predstavnika Koroškega 
atletskega kluba, drugo mesto je osvojila Fužinarjeva triatlonka 
Anja Srebotnik, na tretje mesto pa sta se povzpela Peter Šart 
in Katja Gliebe, oba Fužinarjeva tekmovalca.

Med starejšimi deklicami so nastopile tri Fužinarjeve 
plavalke – Daša Tušek, Neja Novak in Gini Slavič. Zmagala je 
Daša, predstavnica ekipe Medikem High5. Neja je bila druga. V 
kadetski konkurenci je nastopil plavalec Žan Rihter, ki je osvojil 
drugo mesto. V triatlonski preizkušnji za zaposlene v skupini SIJ 
se je na zmagovalno stopničko povzpel Samo Jenič, TK Fužinar. 
Med veterani je drugo mesto osvojil domačin Silvester Oswald.

Kar nekaj tekmovalcev se je odločilo za štafetni triatlonski 
preizkus. Na krajši progi je zmagala štafeta v postavi Matija 
Može, Teo Pečnik in Gal Senekovič, na daljši progi pa je zmago 
štafeti priplaval Aleksander Rupar, prikolesaril Rok Naglič in 
pritekel Tadej Grilc. Marko Šuler in Janez Jamnik sta osvoji-
la drugo mesto, tretje mesto pa so si priborile Fužinarjeve 
triatlonke Patricija Rupar, Mojca Kert in Andreja Sagmeister. V 
enkrat daljši preizkušnji so Miran Kos, Alfonz in Jan Prevorčič 
osvojili drugo mesto, Žan Rihter, Maks Škufca in Marko Petek 
pa tretje.

Čestitke vsem zmagovalcem in udeležencem triatlona.

Na peklensko vročo nedeljo, 5. julija, je Triatlonska sekcija Plavalnega kluba (PK) 
Fužinar pripravila 2. Koroški kros triatlon. Tekmovanje je potekalo v olimpijskem 
bazenu Mestnega kopališča, po gozdni poti do Navrškega vrha, Žerjavelj ter 
Podgore in nazaj do bazena ter okrog njega po Grajskem parku.

Sijevci odlični na 
Koroškem triatlonu

Ana	Erjavec,	sekretarka	PK	
Fužinar

foto: Boštjan Erjavec

Najboljši na  Sijevem sprint triatlonu: 
Sašo	Sirk,	Samo	Jenič	in	Hinko	Pepelnik

Zmagovalec	Sijevega	sprint	triatlona	Samo	Jenič,	
izvršni direktor Financ v Metalu Ravne 
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Fužinarjevi	plavalci	zelo	
uspešni v Tbilisiju

Ste videli hlapca na latah?

Najboljša slovenska predstavnica je bila Janja Šegel, ki se je na domače Ravne 
vrnila s petimi kolajnami – tremi posamičnimi in dvema v štafeti.

V Tbilisiju v Gruziji je potekal olimpijski festival evropske mladine (OFEM; EYOF 
– European Youth Olympic Festival). Tekmovanja so se udeležili kar štirje plavalci 
Plavalnega kluba (PK) Fužinar:  Janja Jamšek, Janja Šegel, Sara Račnik in Dejan Šte-
harnik. Dosegli so izjemne kadetske uspehe, največje v zgodovini Slovenije in tudi 
PK Fužinar. Osvojili so pet posamičnih kolajn ter dve v štafeti. Janja Jamšek je osvo-
jila zlato medaljo na 200 m hrbtno in srebrno na 100 m hrbtno. V teh disciplinah 
je kadetski državni rekord popravila kar petkrat. Zlato medaljo je v disciplini 100 m 
prosto osvojila tudi Janja Šegel, na 50 in 200 m prosto je osvojila srebro. Mešana 
štafeta 4 x 100 m mešano, v kateri so plavali Janja Šegel, Janja Jamšek in Dejan Šte-
harnik, je osvojila tretje mesto, štafeta 4 x 100 m mešano z Jamškovo in Šeglovo pa 
si je priplavala zlato medaljo z novim kadetskim in mladinskim državnim rekordom.

Na igrah je nastopila še Sara Račnik, ki je nastopila na 100, 200 in 400 m pros-
to. Osvojila je 49., 17. in 18. mesto.

V prsnem slogu je na 100-metrski razdalji Dejan Šteharnik osvojil 9. mesto, na 
200 m prsno pa 21.

Ob prihodu domov smo plavalcem pripravili svečan sprejem, na katerem so 
spregovorili predsednik kluba Miran Kos, župan Občine Ravne na Koroškem dr. To-
maž Rožen ter predstavnika sponzorjev – Alojz Buhvald iz Metala Ravne in Nikolaj 
Sonjak iz Petrola Energetike, ki sta mladim plavalcem podelila simbolične nagrade. 

Iskrene čestitke!

Ana	Erjavec,	sekretarka	PK	Fužinar 
foto: Boštjan Erjavec

Poznate kozolce? Za kaj se uporabljajo? Zakaj so postavlje-
ni na veter? Ste videli hlapca na latah? Na ta in podobna 
vprašanja bomo poskušali odgovoriti z novo razstavo, ki bo 
postavljena na ogled od 25. septembra v Liznjekovi domačiji 
v Kranjski Gori. 

Kozolci v Zgornjesavski dolini so že stoletja del kulturne 
krajine in ključni del arhitekturne kulturne dediščine na tem 
območju. Razpršeni so po travnikih in postavljeni na veter. 
Kulturna krajina se je v zadnjih desetletjih močno spremenila, 
spreminjajo se delo na travnikih in druga kmečka opravila.

Avtor razstave doc. dr. Domen Zupančič s Fakultete za 
arhitekturo z Univerze v Ljubljani nam odkriva aktualni 
fotografski in arhitekturni pogled na kozolce v Zgornjesavski 
dolini. Z razstavo odpiramo širšo javno razpravo o izginjanju 
tovrstne vernakularne arhitekture. Arhitektura je le okvir 
življenja, ni vsebina. Izročeno dediščino preteklosti prikazu-
jemo in približujemo sodobni lokalni javnosti, tako krepimo 
zanimanje za našo kulturno krajino in arhitekturno dediščino.

Irena	Lačen	Benedičič,	direktorica	Gornjesavskega	muzeja		Jesenice

foto:	Domen	Zupančič,	Fakulteta	za	arhitekturo

Uspešni	Fužinarjevi	plavalci	ob	vrnitvi	iz	Tbilisija,	
kjer	so	se	odlično	izkazali.	Od	leve	proti	desni:	Sara	
Račnik,	Janja	Šegel,	Janja	Jamšek	in	Dejan	Šteharnik.

Zlati Janja Šegel in Janja Jamšek

Tipični	zgornjesavski	kozolec
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Andrej	Brumen	-	Dejde,	 
Ravne Knives

àà AFORISTIČNA ŠARŽA

• Bolj	si	v	njeni	senci,	manj	je	ona	tvoj	sonček.	

• Otroka	v	sebi	ni	treba	buditi,	če	mu	nikoli	ne	pustiš	zaspati.

• Malokdo	zna	črkovati	abecedo	ljubezni.

• Na	pokopališču	ljubezni	je	veliko	živih	mrtvecev.

• V	praksi	jih	veliko	uporablja	teorijo.

Domišljija	je	pomembnejša	kot	znanje.
Albert Einstein 

V	življenju	predvsem	potrebujemo	
nekoga,	ki	nas	prisili	početi	to,	kar	znamo	
in	zmoremo.
Ralph	W.	Emerson

Ko	bi	zavist	smrdela	kakor	loj,	se	zaradi	
smradu	ne	bi	dalo	živeti.
Ruski pregovor

Tudi	mož	je	lahko	dober	ljubimec,	
posebno	če	ima	slabo	vest.
Liza	Minelli

àà MODRUJEMO

àà SUDOKU

6 9
7 1 3

4 2
4 6
6 2 8 3

1 5
4 1 2
9 1 7

5

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

Boter Špik

àà SMEH JE POL JABOLKA

Športnica
Prvi dan: »Dragi, grem na fitnes.«
»Dobro, draga.«
Drugi dan: »Dragi, grem na aerobiko.«
»Dobro, draga.«
Tretji dan: »Dragi, grem na jahanje.«
»Pojdi, draga, konj te je že trikrat klical.«

Test nosečnosti
»Včeraj sem delala test nosečnosti,« 
pove prva blondinka.
»So bila težka vprašanja?« vpraša druga.

Obe za »inter«
Deklici v vrtcu se pogovarjata:
»Ali ti tudi greš kaj na internet?«
»Ne, mi hodimo v Interspar.«

Otročja
Prijatelja se pogovarjata:
»Marjan, ti ne veš, kako je moja žena otročja!«
»No, povej ...«
»Vedno ko se kopam, vdre v kopalnico in mi 
potopi vse moje papirnate ladjice ...«

S I J  4 | 2015 63



w
w

w
.s

ij.
si


	vlagamo
	Slavnostno ob podpisu pogodbe

	razvijamo zaposlene
	Vodja – prvi generator sprememb
	»Vsak posameznik v podjetju je odgovoren za svojo kariero in svoj osebni razvoj!«

	prepoznavamo potenciale
	Mladi potenciali skupine SIJ

	pogovarjamo se
	Premalokrat se s ponosom ozremo na prehojeno pot

	preverjamo zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih
	Vaše mnenje šteje

	“Facebookamo” po jeklarsko
	Se dobimo na Yammerju?

	učinkovito komuniciramo
	SharePoint – skupna točka za najučinkovitejše delo

	Ali (res) znamo uporabljati elektronsko pošto?
	Prenosni telefon – absolutist našega časa
	delamo in praznujemo skupaj
	Dan metalurga je bil naš dan

	Čestitamo in veseli smo, da ste že 40 let z nami. 
Vi ste simbol pripadnosti svoji družbi in skupini SIJ.
	Veselimo se uspeha sodelavcev
	Ati, kdaj bo spet?
	brcamo za zmago
	SIJ-ev prenosni nogometni pokal

	sporočamo
	Povzetki iz obvestil za javnost

	vlagamo
	Nova linija za toplotno obdelavo plošč

	napredujemo
	Kako smo zmanjšali izmet v skupini jekel OCR12

	Tudi prah je lahko jeklo
	Z izboljšanjem tap-to-tap do večjega izkoristka agregatov
	obVladujemo izzive
	Boljše zajemanje podatkov s programom Sova View 

	Obvladovanje proizvodnega časa v Metalu Ravne
	Pokliči 8D za 
reševanje problemov
	Nova aplikacija prijave izrednega dogodka
	tržimo
	Metal in SIJ Asia prvič samostojno na China Die Casting

	marketinški motor
	Optimistične napovedi za proizvajalce rudarskih strojev

	na kratko
	Prva faza sanacije žerjavne proge uspešno končana
	Kristijan Plesnik, novi evropski energetski menedžer v SIJ-u
	V BMW-jevem obratu ali nemška »überorganiziranost« v živo

	urejamo okolico
	Urejamo delovno okolje, čistimo in prenavljamo

	Z asfaltom nad prah na poti do halde
	NAŠI SODELAVCI
	Nova Podjetniška kolektivna pogodba podpisana tudi v SUZ-u

	Acroni ima novo Podjetniško
kolektivno pogodbo
	Kadrovska gibanja v juniju in juliju
	poslavljamo se
	Poslovila se je koroška legenda Mitja Šipek

	obnavljamo energijo
	Dopust enako pomemben kot delo

	premikamo meje
	Tri doline Triglava pokleknile
pred našimi tekači

	Sijevci odlični na Koroškem triatlonu
	obnavljamo energijo
	Fužinarjevi plavalci zelo uspešni v Tbilisiju

	lokalno–aktualno
	Ste videli hlapca na latah?


