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Organizatorji dogodkov se vedno trudimo dati vse od sebe; po dogodkih piflarsko pišemo 

domače naloge z naslovom Kaj lahko storimo, da bo drugič še boljše, glede vremena smo 

na trnih, a v nočeh, ko se bliža dan D, ne spimo mirno kot Trnuljčica. Kdor še ni nikoli 

organiziral dogodkov, si težko predstavlja, kako neukrotljive živalce so to. Kajti kljub 

najskrbnejšemu načrtovanju in »suhim« vajam vsak dogodek najde svoj spolzek teren. 

Zato so besede »Ati, kdaj bo spet?«, kot je lani še na Dnevu metalurga vprašal sinček 

našega sodelavca, najboljša spodbuda. Poleg tega, da je to naš praznik, je istoimenska 

prireditev ob dnevu metalurga organizatorjem prijazna tudi zato, ker imamo najboljši 

stalni lokaciji na svetu. Govorimo seveda o zibelkah metalurgije – Ravnah na Koroškem 

in Jesenicah. Od 1. Dneva metalurga, ko nas je bilo na Koroškem več kot 1.000, smo se 

do 4. Dneva metalurga kar potrojili. Letos nas je na Jesenice namreč prišlo več kot 3.000 

sodelavcev in naših družinskih članov. 

Dan metalurga je prijetno in družabno praznovanje našega poklicnega praznika z zabavo, 

dobro hrano, poskočno muziko in napeto nogometno tekmo. Je pa to tudi čas za prijetna 

presenečenja in zahvale tistim skupinam sodelavcem, ki nas navdušujejo. To so naj 

sodelavci, ki bi jih bilo treba klonirati, saj delajo dobro in so dobri do sodelavcev. To so 

sodelavci inovatorji, ki vedno znova iščejo nove rešitve in priložnosti, da dela poteka 

bolje, hitreje, ceneje ali pa – zelo pomembno – varneje. In to so sodelavci, ki so naši 

skupini zvesti že 40 let.

Ponosni smo na njih, saj so verjetno v tem času morali previhariti kar nekaj viharjev, 

ki jih prinesejo različna obdobja in za jeklarstvo značilna nihanja. A ker so kleni fantje 

jeklenega značaja, so v teh izzivih znali poiskati svoje priložnosti, in so ostali z nami.

Kleni fantje jeklenega značaja
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TESNO POVEZANI

V nedeljo, 16. julija 2017, smo na Jesenicah že 
četrtič praznovali naš poklicni praznik. Prireditve, 
poimenovane 4. Dan metalurga, se je udeležilo 
rekordno število sodelavcev Skupine SIJ in 
njihovih družinskih članov.

»Mi metalurgi delamo skupaj in skupaj tudi praznujemo naše uspehe,« 
je v govoru poudaril član uprave Dmitry Bochkarev, ki je prepričan, 
da bomo tudi v prihodnje s tesnim sodelovanjem, veliko zavzetostjo 
in vrhunskimi inovacijami uspešni na zelo zahtevnem jeklarskem trgu. 
Prav zato smo še posebej nagradili in zaploskali najboljšim sodelavcem, 
najboljšim inovatorjem in že 40 let zvestim jubilantom. Otroci so svoje 
športne spretnosti preizkusili na mini olimpijadi v sodelovanju z OKS in 
vrhunskim telovadcem Anžetom Lamutom ter na ustvarjalnih delavni-
cah izdelovali maske in nakit. Vsi udeleženci pa smo se lahko povzpeli na 
vrh plezalne stene, sprostili moč svojih mišic pri udarjanju s kladivom in 
jahali na neukročenem biku. Dogodek sta povezovala moderatorja Radia 
Gorenc Tea Petrovski in Boštjan Meglič, znan tudi kot Poštar Peška. Za-
bavali so nas gorenjska skupina Darmar, Manca Špik in velenjski trubači 
Fešta bend. Prenosni nogometni pokal je po treh letih bivanja na Koro-
škem ostal na Jesenicah, za kar je zaslužna nogometna vrsta Acroni 1.

Več kot 3.000 se nas 
je imelo zelo lepo!

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Sandi Fišer in Anže Krže

4



àà TESNO POVEZANI

Manca Špik si je v hipu ustvarila 
spremljevalno skupino.

Kako vam lahko pomagamo?

Jeklarski preizkus moči Moj očka je najboljši.

O, lepo je videti tri generacije metalurgov.



Mi vsi smo zmagovalci!

Dmitry Bochkarev, član uprave Skupine SIJ, 
je sodelavce in družinske člane prijetno pre-
senetil z govorom v slovenščini in med drugim 
je povedal: »To je naš dan! In lepo je, da nas je 
toliko – več kot 3.000. Mi metalurgi delamo 
skupaj in skupaj tudi praznujemo naše uspehe. 
Veselim se, da bom danes lahko čestital našim 
najboljšim sodelavcem, jubilantom in inova-
torjem. Veliko smo že dosegli skupaj in lahko 
smo ponosni. /… / Premagati moramo izredne 
dogodke v proizvodnji, občutno zmanjšati 
število poškodb pri delu, skrbno ravnati z 
opremo, surovinami in materiali ter prenehati 
proizvajati izdelke neustrezne kakovosti. /… / 
Verjamem, da bomo tudi v prihodnje s tesnim 
sodelovanjem, veliko zavzetostjo in vrhunskimi 
inovacijami uspešni na zelo zahtevnem jeklar-
skem trgu.« 

TESNO POVEZANI



Ni me strah, moj oprijem je trden.

Nama pa še vedno rojijo vragolije po glavi.Tegale bikca bom pa že ukrotila.

Jeklarji radi plešemo.

»Ta mlade gredo v Zrče, ta stare pa v Zreče,« je rekel Poštar Peška,  
vsega hudega navajena sovoditeljica Tea pa se je samo nasmehnila.
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Ulovi me, če me lahko!

Še dobro, da so v SIJ-u poskrbeli za tole orodje ulične vadbe, 
da si lahko ogledam svet z druge perspektive.

Naj delavci Skupine SIJ so zanimali tudi sedmo silo.

Zračna inovativnost predelanih majic

TESNO POVEZANI
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Virtuoznost na zelenem parketu

Mi trije smo najboljši par.

Naši mini olimpijci

Kleni fantje  
jeklenega značaja  

s 40-letnim stažem

Frančišek Duler, 
SIJ Metal Ravne 

Drago Filipaj, 
SIJ Acroni

Ivan Gnamuš, 
SIJ Metal Ravne

Zdravko Mlakar, 
SIJ Metal Ravne

Stanislav Ošlak, 
SIJ Ravne Systems

Dušan Posedi, 
SIJ Metal Ravne

Leopold Ranc, 
SIJ Metal Ravne

Boris Sešel, 
SIJ Ravne Systems
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Veliki nogometni 
turnir jeklenih

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J10



SIJ-ev nogometni turnir je sila resna stvar
Letos je bilo na Jesenicah nogometno napeto. Bo po treh 
letih bivanja na Koroškem prenosni nogometni pokal končno 
ostal na Jesenicah, smo se spraševali že nekaj tednov pred 
dogodkom, ko so selektorji še sestavljali ekipe. Ravenčani so 
bili tako zelo prepričani v ponovno zmago, da so se spraševali, 
ali se prenosni pokal sploh izplača jemati iz Metalove vitrine in 
prevažati »grta« in »dovta«. A acronijevci so sestavili nepre-

magljivo ekipo Acroni 1, dobro izkoristili prednost domačega 
terena in, ejga, zanesljivo zmagali. Da je bila zmaga še bolj 
gorenjska, so drugo mesto osvojili nogometaši ekipe Acroni 2, 
letošnjo gorenjsko premoč pa so s tretjim mestom zapečatili 
elektrodovci. Seveda so metalovci že napovedali revanšo. 
Upam, da bodo prihodnje leto sestavili svojo ekipo in prika-
zali nogometno virtuoznost tudi suzovci in zaposleni v družbi 
Ravne Systems.

SIJ-evci pridejo vsako leto in so tudi vsako leto boljši. Moštvo Metala 1 napoveduje revanšo.

Kot da so v ekipi Acroni 1 že pred prvo  
tekmo verjeli, da bodo zmagali. 

Številka 2 je njihova, ekipa Acroni 2 je postala podprvak.Elektrode so bile ponosne na osvojeni pokal za tretje mesto.

Prenosni pokal so visoko v zrak dvignili zmagovalci, ekipa Acroni 1.

Reprezentanca Metal 2

TESNO POVEZANI 11



Ljudje, ki živijo vrednote skupine, kot so odličnost, sodelovanje 
in inovativnost. V sklopu našega praznika »Dan metalurga«, ki je 
letos združil več kot 3.000 naših sodelavcev in družinskih članov, 
smo še posebej nagradili tiste, ki so s svojim delom, odnosom in 
profesionalnostjo občutno prispevali k uspehu celotne skupine.

Hvala, da ste del Skupine SIJ in da vsak dan prispevate k temu, da 
smo skupaj še močnejši in boljši. »Naj sodelavci« v letu 2016 so postali:

V Skupini SIJ – Slovenska industrija jekla 
D E L A J O  S I J A J N I  L J U D J E 

Janez Ažman, SIJ RSC

Tanja Bončina,  
SIJ ZIP center

Niko Čekon,  
SIJ Metal Ravne

Slobodan Filipov,  
SIJ Elektrode Jesenice

Dušan Baloh,  
SIJ Acroni

Marko Bistrović,  
SIJ d.d.
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V Skupini SIJ – Slovenska industrija jekla 
D E L A J O  S I J A J N I  L J U D J E 

Martin Mori,  
SIJ Metal Ravne

Anto Pavlović,  
SIJ Ravne Systems

Uroš Posušen,  
SIJ SUZ

Matjaž Zupančič,  
SIJ Acroni

Danilo Krajnc,  
SIJ Ravne Systems

Tonček Laznik,  
SIJ Metal Ravne

Marko Koblar,  
SIJ Acroni

Karmen Krničar,  
SIJ Acroni

Haris Krupić,  
SIJ Acroni

Branko Kurmanšek,  
SIJ Metal Ravne

REVIJE SIJ BOMO POSTOPOMA SPOZNALI VSE NAŠE NAJ SODELAVCE.

Izvedeli bomo, zakaj jih sodelavci in nadrejeni spoštujete.  
O njih pa vam bomo razkrili tudi nekaj zanimivosti, ki vas bodo gotovo presenetile.

V NASLEDNJIH ŠTEVILKAH 

TESNO POVEZANI
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àà INOVIRAMO

Skladno z zahtevami naročnika smo v SIJ Ravne Systems izde-
lali stroj za obdelovance premera od 5 mm do 100 mm. Stroj 
je velika inovacija, saj konkurenčni proizvajalci na svetovnem 
trgu za takšen razpon obdelovancev potrebujejo dva ločena 
sistema, podjetju SIJ Ravne Systems pa je to uspelo združiti v 
enega. Sistem je popolnoma avtomatiziran, zato za upravljanje 
potrebuje samo enega operaterja. Pri razvoju projekta smo 
projektni tim, sestavljali smo ga direktor za razvoj poslovanja 
Dimitrios Papadopoulos, vodja projektov Nejc Gorinšek in Blaž 
Smonkar, posebno pozornost posvetili tudi možnosti interakci-
je z različnimi vrstami brusilnih strojev. 

Za SIJ Ravne Systems je to eden pomembnejših projektov 
na področju strojegradnje, saj pomeni prelomnico v nadalj-
njem razvoju podjetja. Stroj je odlična referenca, kot tipsko 
rešitev (ki bo seveda omogočala prilagoditve) pa ga bomo v 
prihodnje ponudili tudi na trgu. Projekt za SIJ SUZ smo zastavili 
celovito – sami smo razvili idejo, rešitev, pripravili načrte, av-
tomatizacijo in poskrbeli za izvedbo.

Brezkonično brušenje

V začetku letošnjega leta je 
podjetje SIJ Ravne Systems 
prejelo naročilo podjetja SIJ SUZ 
za izdelavo stroja za avtomatsko 
nalaganje in razlaganje okroglih 
palic. To je za SIJ Ravne Systems 
pomenilo velik izziv, saj je bilo 
treba razviti in izdelati stroj, ki 
na tržišču še ne obstaja.

Edinstveni sistem avtomatskega 
nalaganja in razlaganja palic

Blaž Smonkar, sodelavec  
za razvoj poslovanja,  
SIJ Ravne Systems

Foto: Tomo Jeseničnik
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Nalagalno mesto

Sistem za ločevanje palic

Dvižne ročice

Obdelovanec

Transportna kolesa

Odlagalno mesto

Dvižne ročice

Značilnosti in prednosti stroja:
• avtomatsko delovanje stroja,
• samodejna prilagoditev parametrov brušenja in podajanja 

glede na želene zahteve,
• avtonomen način delovanja,
• operaterju prijazen sistem upravljanja,
• obdelava obdelovancev premera: 5–100 mm,
• maksimalna dolžina obdelovancev: 5.000 mm.

Delovanje stroja:
• Operater naloži palice na nalagalno mesto.
• Preko upravljalnega pulta operater določi premer palic, ki 

jih namerava obdelovati, in želeno kakovost površine palice. 

• Na podlagi vnesenih podatkov sistem avtomatsko prilago-
di parametre brusilnega stroja in nalagalno-razlagalnega 
sistema.

• Palice se preko ločevalnega sistema valjev in trakov ločijo. 
• Preko dvižnih ročic palica potuje do prečnih transportnih 

koles.
• Gnana kolesa palico potiskajo do brusilnega stroja.
• Po končanem brušenju palica potuje do razlagalne mize.
• Preko dvižnih ročic se palica doloži na odlagalno mesto.

Delovanje stroja si lahko ogledate na videoposnetku na spletni povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=tZybVxA14QE
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V Kovačnici kujemo valje že vrsto let. V zadnjem obdobju raste povpraševanje po manjših 
kovanih valjih, kakovostne zahteve pa so vedno višje. Zato smo se odločili za poskus 
programskega kovanja valjev na kovaškem stroju SXP-40 v avtomatskem načinu.

Zmagovito – večja 
pretočnost, boljša 
kakovost in nižji stroški

àà ODPRAVLJAMO OZKA GRLA

Marjan Hovnik, obratni inženir,  
Kovaški program, SIJ Metal Ravne 

Foto: Matej Mager, SIJ Metal Ravne 
in Marjan Hovnik, SIJ Metal Ravne

Matej Mager,  
samostojni tehnolog,  
SIJ Metal Ravne

Slabi prehodi pri kovanju na  
stiskalnici 12 MN

Gotovo kovan valj na kovaškem stroju SXP-40  
(dvojni prehod) 

Valj, kovan na kovaškem stroju SXP-40  
(en odkovek za tri valje) 

Kovanje valjev na stiskalnici 12 MN povzroča ozko grlo in 
nemalo težav, predvsem pri prehodih delovne površine (bala) 
in pri čepu. Pri večji dimenzijski razliki med balo in čepom 
v prehodu ostanejo ostri robovi, zunajcentričnost čepov in 
neravnine. Močno se poveča nevarnost nastanka raztrganin 
(slika 1), kar povzroča neuspelo proizvodnjo in težave pri na-
daljnji mehanski obdelavi. Da bi te težave omilili, je potrebno 
kovanje z nižjimi redukcijami in večkratno dogrevanje. To vodi 
v večjo zasedenost peči in stiskalnice, neugodno mikrostruktu-
ro izdelka, večjo zaškajanost površine in neustrezne mehanske 
lastnosti. 

Za poskus programskega kovanja valjev na kovaškem stroju 
SXP-40 v avtomatskem načinu smo morali pridobiti nova zna-
nja na tem področju. Skupno smo se lotili reševanja teh težav. 
Podkrepljeni s teoretičnim znanjem, pridobljenim samoinici-
ativno iz skript, ter željo po uspehu so tako že januarja nastali 
prvi enostavni poizkusni vtik plani za avtomatsko kovanje. Po 
nekaj spodletelih preizkusih, popravkih in mučenju sivih celic 
smo se resnejših vtik planov za aktualna odprta naročila lotili 
že marca. Prvi skovani valji na kovaškem stroju so bili zadovo-
ljivi, zato se je želja po razvoju še povečala.

Takoj smo se lotili kovanja na kovaškem stroju za nas najbolj 
težavne kvalitete – OV266, pri kateri je bilo največ neuspele 
proizvodnje kovanih valjev na stiskalnici 12 MN. Rezultati so bili 
zelo zadovoljivi. Hitro gotovo skovan valj z lepo površino. To 
nam je dalo ponovno dodaten zagon za razvoj in proučevanje 

možnosti. Tako smo se lotili novega izziva; kovanja 1 za 2 in 1 za 
3, kar pomeni kovanje enega odkovka za dva oziroma tri valje 
hkrati. Po toplotni obdelavi odkovek samo še razrežemo. To 
nam je omogočilo kovanje tudi najmanjših valjev na stroju.

S kovanjem valjev na kovaškem stroju SXP-40 zagotavlja-
mo večjo točnost dimenzij valjev z lepo površino ter popolno 
centričnost čepov. Zaradi avtomatiziranosti lahko skoraj popol-
noma izničimo morebitne napake zaradi človeškega faktorja in 
znižamo neuspelo proizvodnjo zaradi raztrganin in razkovanja 
čepov pri praviloma boljšem izkoristku pri bistveno nižjih 
proizvodnih stroških. 

Zahvaljujemo se vsem sodelavcem, ki so pomagali pri »štu-
diji« izdelave vtik planov. 

Postali smo zelo dobri
• Na stroju SXP-40 smo v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 6. 2017 

skovali 846 valjev. 
• Uspešnost znaša 98 odstotkov (če odštejemo jeklarske napa-

ke – vključke). 
• Stroške proizvodnje smo zmanjšali za približno 40 odstotkov.
• Izboljšali smo izkoristek: z 846 skovanimi valji smo v primer-

javi s stiskalnico 12 MN privarčevali preko 31 ton vložnega 
materiala.

• Pretočnost valjev skozi proces kovanja smo pospešili za prib-
ližno 50 odstotkov in sprostili zmogljivosti stiskalnice 12 MN.
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Inovacijo separatorja, naprave za recikliranje uporabljenega vlečnega praška, smo 
v celoti izvedli v SIJ Elektrodah Jesenice. S separatorjem želimo omogočiti ponovno 
uporabo vlečnega praška in s tem zmanjšati količino njegove porabe. Separator je 
trenutno v testni fazi.

V podjetju SIJ Elektrode Jesenice za delovanje vlečnih naprav 
na leto porabimo okoli 14 ton vlečnih praškov LUBRIFIL VA 
2001F, LUBRIFIL VA 9015 in TRAXIT 2960. V prvi polovici letoš-
njega leta pa je njihova poraba dosegla 6.779 kg. V podjetju 
smo se odločili poiskati rešitev za zmanjšanje porabe, s tem pa 
ustvariti prihranke. Ustvarili smo separator.

Tabela: Količina in vrednost porabe vlečnih praškov v obdobju januar–junij 2017

Količina v kg Vrednost v €

LUBRIFIL VA 2001F 875 2.352,00 

LUBRIFIL VA 9015 3.100 8.565,25 

TRAXIT 2960 2.804 6.813,72 

6.779 17.730,97 

Vloga in pomen separatorja v proizvodnem procesu
Ko želimo žico proizvesti na določeno debelino, jo moramo 
vleči skozi votlice. Da proces vlečenja poteka hitreje in učinko-
viteje, uporabljamo vlečne praške. Med vleko žice skozi votlice 
(matrice) se železni delci odluščijo in pomešajo med vlečni 
prašek, zato je bila do sedaj njegova ponovna uporaba nemo-
goča. Odločili smo se izdelati separator, ki bi te železne delce 
odstranil iz praška, tako da bi ostal samo čist recikliran prašek, 
primeren za ponovno uporabo.

Ob tem smo opazili še eno težavo, ki smo jo morali odpra-
viti. V procesu se namreč vlečni prašek tudi zmoči in sprime 

ter posledično nastanejo malce večje kepe. Odločili smo se 
za izdelavo trosilca, s katerim te kepe odstranimo in šele nato 
pošljemo presejan vlečni prašek na separacijski trak.

Po odstranitvi sprijetih kep vlečni prašek nadaljuje svojo 
pot proti magnetnemu separatorju, ki iz njega izloči železne 
delce. Da zagotovimo 100-odstotno odstranjevanje vseh žele-
znih delcev, postopek ponovimo.

Pri izdelavi uporabljene odpadne surovine
Celotno napravo smo izdelali iz starih neuporabnih sestavnih 
delov, ki smo jih s pomočjo sodelavcev iz vzdrževanja predelali 
in uporabili pri izdelavi. Pri tem projektu sta bila še posebno 
zavzeta naša sodelavca Armin Smajlovič in Senad Pivalič, ki sta 
poskrbela za izdelavo oziroma predelavo vseh uporabljenih 
strojnih delov. 

Prvi testi separatorja zelo obetavni
Trenutno smo še v testni fazi separatorja, zato natančnih po-
datkov, koliko vlečnega praška bomo lahko ponovno uporabili, 
še nimamo. Prve ocene kažejo, da bomo lahko reciklirali med 
30 in 40 odstotki uporabljanega vlečnega praška. Po konča-
nem testiranju bomo izvedli še optimizacijo funkcij upravljanja 
naprave in montažo naprave na mobilni voziček tako, da jo 
bomo lahko premikali od enega do drugega vlečnega stroja ter 
s tem dobili njeno večopravilnost.

S separatorjem do ponovne 
uporabe vlečnega praška

Dalibor Ilić, vodja elektro vzdrževanja,  
SIJ Elektrode Jesenice

Foto: Dalibor Ilić, SIJ Elektrode Jesenice

vir: Realizacija tehnične izboljšave

àà NAPREDUJEMO

Odpadni material,  
ki se loči s separatorjem

Prašek, ki je pripravljen  
za ponovno uporabo

Odpadni vlečni prašek  
pred predelavo

Ostanek materiala,  
ki se loči s trosilcem

Shema delovanja  
trosilca in separatorja
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àà NAPREDUJEMO

V SIJ SUZ-u konstantno stremimo k razvoju in napredku družbe, 
zato smo leta 2014 investirali v novo CNC-stružnico Mazak v 
obratu Jeklovlek. Glede na dobro zasedenost obstoječe linije 
pa smo lani izvedli še dodatni investiciji ter se oborožili z dve-
ma CNC-strojema znamke Doosan.

S tremi CNC-stružnicami, tremi klasičnimi stružnicami in 
enim rezkalnim strojem smo vzpostavili oddelek Strojna pre-
delava, v katerem je trenutno šest zaposlenih. Kmalu si obeta-
mo povečanje proizvodnje, saj bomo z dodatnim podajalnikom 
palic na CNC-stružnici Doosan bistveno povečali proizvodne 
zmogljivosti. Kapacitete naših strojev zajemajo širok spekter 
dimenzij materialov, ki jih lahko obdelujemo. Na klasičnih stru-
žnicah lahko obdelujemo material s premerom do 600 mm in 
dolžino do 4.000 mm. Na CNC-stružnicah je za obdelavo posa-
meznega kosa največji premer 300 mm in največja dolžina 580 

mm. V primeru večje serijske proizvodnje, kjer se uporablja 
podajalec, pa je največji premer obdelave 80 mm.

Trenutno na CNC-stružnicah delamo predvsem za avtomo-
bilsko industrijo ter proizvodnjo kmetijske mehanizacije. Na 
klasičnih stružnicah pa izdelujemo osi za industrijske reciklažne 
stroje ter različne rezervne dele za stroje – gredi, puše, sklop-
ke ipd. Pokrivamo tudi del izdelave rezervnih delov za družbe 
Skupine SIJ na lokaciji Jesenice. 

Večino naših izdelkov in storitev prodamo na slovenskem 
trgu, v prihodnje pa načrtujemo širitev tudi na evropsko 
tržišče. Na vidiku so novi posli, s katerimi bomo povečali naše 
zmogljivosti, za kar bodo v prihodnosti potrebne tudi nove 
investicije. Z ambicioznimi načrti in povečanjem proizvodnje 
želimo tudi v prihodnje prispevati k rasti podjetja in celotne 
skupine. 

Osnovna dejavnost podjetja SIJ SUZ je proizvodnja in obdelava jeklenih palic. Samo po sebi 
to ne pove kaj dosti. A med našimi butični izdelki in skulpturami najdemo tudi jekleni kipec, 
ki ga vsako leto prejme zmagovalka tekmovanja Miss športa, ali eleganten jekleni šah, ki ga 
v Skupini SIJ podarjamo visokim gostom in poslovnim partnerjem. In (tudi) to je SIJ SUZ.

V SUZ-u smo tudi mojstri 
strojne predelave

Matjaž Sokol, vodja Strojne 
predelave, SIJ SUZ

Foto: arhiv SIJ

Ena od dveh CNC-stružnic Doosan, s katerima smo okrepili oddelek 
Strojne predelave. 

Ekipo oddelka Strojna predelava sestavljajo (z leve proti desni) Anton Čepin, 
Matjaž Sokol, Jani Zupan, Peter Rovan, Igor Platiša in Miroslav Kovačević.
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Mag. Sara Wagner, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Infografika: SANS, Andrej KnezREVIJA SIJ  
NAS POVEZUJE

àà PREVERJAMO

ključni rezultati 
za revijo Pregled

zaposlenih 
meni, da je 
revija odlična,  
zelo dobra ali 
dobra.

redno beremo revijo 

Spomladanska raziskava je pokazala, da zaposleni pogosto in radi beremo revijo SIJ. Skoraj vsi 
sodelujoči v raziskavi menijo, da je revija odlična ali dobra, njena najpomembnejša vloga pa 
je, da gradi skupno kulturo vseh zaposlenih v skupini. Če jo prebiramo, lažje razumemo delo 
drugih oddelkov in sodelavcev in bolje razumemo strategijo, cilje, poslovne odločitve in aktualno 
dogajanje v družbah, kjer delamo, in v celotni skupini. Kaj še je pokazalo merjenje branosti in 
zadovoljstva z internimi mediji Skupine SIJ, pa v pregledu ključnih rezultatov za revijo SIJ.

91 %

SIJ d.d.

SIJ Acroni

SIJ Metal Ravne

SIJ Ravne Systems

Druge družbe

56 %

74 %
61 %
59 %

53 %
64 %Vse družbe skupaj
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branje revije

87 %
prebere 
ali prelista 
vsaj nekaj 
člankov v 
reviji.

66 % jo shrani ali jo da  
v branje domačim.

prebere revijo 
večkrat.48 %

34 % revijo  
vrže stran; 

30 % 57 %
prebere vse. prebere vsaj  

nekaj člankov. 

15 %
34 %

51 %
večkrat

vsaj še 1 ×
samo 1 ×

VLOGA  
REVIJE – TOP 5

NAJLJUBŠI  
ČLANKI – TOP 5

84 %

83 %

77 %

76 %

75 %

Gradi naj skupno kulturo Skupine SIJ.

70 % 80 % 90 %

Obravnava naj vsebine, ki so relevantne 
in povezujejo vse družbe v Skupini SIJ.

Pomembne vsebine naj  
predstavi z različnih zornih kotov.

Znotraj ene vsebine naj hkrati vključuje  
mnenja in poglede zaposlenih  

iz različnih družb.

Kot avtorji vsebin naj sodelujejo tako 
zaposleni kot tudi zunanji strokovnjaki.

48 %

48 %

41 %

38 %

38 %

20 % 40 % 60 %

Intervjuji

Poslovni rezultati

Inovacije

Izboljšave, urejanje

Kadrovska gibanja

Informacije o zaposlenih, timih,  
oddelkih in življenju zaposlenih

1 ... 384

METODOLOGIJA
Tiskani vprašalniki, vloženi 
v tiskane interne medije.

VZOREC
V raziskavi je sodelovalo 

384 oseb.

ANKETIRANCI
Zaposleni v družbah  

Skupine SIJ v Sloveniji.

ČASOVNI OKVIR
Raziskava je potekala od 

13. 3. do 6. 4. 2017.

metodologija in vzorec
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Strokovno  
napisani članki

48 %

KAJ JE 
POMEMBNO 
ZA REVIJO

20 %0 % 40 % 60 %
Informacije o zaposlenih, timih,  
oddelkih in življenju zaposlenih

Konkretne zgodbe uporabe  
naših proizvodov in blagovnih znamk

Informacije o Skupini SIJ in vaši družbi

Uporabne praktične vsebine  
za vsakdanje delo

Strokovne jeklarske vsebine

Drugo

Partnerstva – aktivnosti na  
področju družbene odgovornosti

57 %
51 %
49 %
46 %

33 %
24 %
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55 %
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Lažje razumem delo drugih  
oddelkov in sodelavcev.

Bolje razumem strategijo, cilje in  
poslovne odločitve (…) in  

aktualno dogajanje.

Bolje poznam svoje sodelavce.

Imam več podatkov, ki mi  
pomagajo pri vsakodnevnem delu.

Lažje opravljam svoje delo.

41 %

24 %

metodologija in vzorec cilji raziskave
Primerjava  
rezultatov  
med družbami

Z NAMENOM 
IZBOL JŠANJA 
INTERNIH 
MEDIJEV

Opredeliti  
branost 
posameznih  
internih 
medijev

Izmeriti všečnost  
in zadovoljstvo z  
internimi mediji2.

3.1.

KATERIH 
VSEBIN VEČ

BOLJŠE  
RAZUMEVANJE
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àà  ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Zgodbe, ki jih pišejo preizkušnje
Branislav Petrič 

Zaposleni smo opozorjeni,  
vse piše, povsod so opozorila
Kaj se je zgodilo?
»Ne bom pozabil, leta 1988 smo 
delali inventuro kolobarjev. Pri 
premiku so se ti zakotalili in velik ko-
lobar mi je z dveh metrov padel na 
stegnenico in me priščipnil na drug 
kolobar. Zlomilo mi je stegnenico in 
navzdol zmečkalo nogo. Z Jesenic 
so me takoj odpeljali v Ljubljano. 
Operacija je trajala skoraj osem ur 
– rešili so mi stegnenico z 32 vijaki 
in palico, nogo so mi amputirali nad 
gležnjem.«

Se spomnite nezgode in vsega, kar 
se je takrat dogajalo?
»Spomnim se dogajanja do Ljublja-
ne, potem pa ne več. V nezgodi 
me je rešil sodelavec, saj je dvignil 
kolobar, in so me lahko izvlekli. Re-
šilec je hitro prispel, odpeljal me je 
v jeseniško bolnišnico. Prosil sem za 
injekcijo, ker bi se mi brez nje sicer 
zmešalo od bolečin. Kaj se je dogaja-
lo potem, pa se ne spomnim več.« 

Ko ste se v Ljubljani po operaciji 
zbudili, kaj so bile prve misli? 
»Zjutraj sem se zbudil v sobi in 
videl vse tiste cevke. Pomislil sem, 
da ne bom nikoli več igral nogo-
meta in se ukvarjal s športom – bil 
sem brez noge. Kako pa bo, si 
nisem mogel predstavljati, bil sem 
star komaj 24 let.« 

Kako se je žena soočila  
z vašo poškodbo?
»Zanjo je bilo zelo zahtevno – imela 
sva leto dni starega otroka, bila je 
noseča – naenkrat je morala skrbeti 
še zame. Brez njene podpore ne bi 
zmogel.«

Z izjemno voljo ste dosegli, da ste 
se ukvarjali tudi s športom.
»Komaj sem čakal, da grem z mulci 
ven. V Univerzitetnem rehabilita-
cijskem inštitutu Soča sem rekel, 
dajte mi protezo, jaz hočem samo 
hoditi. Potem pa sem tudi smučal za 
slovensko reprezentanco invalidov, 
igral namizni tenis in v slednjem tudi 
treniral otroke. Zdaj imam po vseh 
teh letih spet težave, zato se trenu-
tno ne smem ukvarjati s športom – 
čakam na operacijo ožilja v Ljubljani, 
upam, da bom po njej lahko vsaj 
hodil. Štiri ure sem v pokoju, štiri 
ure delam – z veseljem delam, samo 
da lahko hodim.«

Nezgoda vam je res korenito spre-
menila življenje. 
»Lahko samo naštevam, vse je 
drugače. Od nogavic, čevljev. Noga 
oteka, ves čas čutim bolečine. Tudi 
druge težave so – imam uničeno 
ščitnico, imel sem težave z diha-
njem. Žena me je ves čas prosila, naj 
neham kaditi – in zdaj sem res po 
40 letih.« 

Srečno vam bomo zaželeli na 
operaciji. Kaj pa bi vi sporočili 
sodelavcem?
»Zaposleni smo opozorjeni, vse 
piše, povsod so opozorila. Vsak pa 
se mora sam zavedati, da jih je tudi 
treba upoštevati. Ko se nezgoda 
zgodi, je prepozno.«

Zaposleni smo opozorjeni, 
vse piše, povsod so 
opozorila. Vsak pa se mora 
sam zavedati, da jih je tudi 
treba upoštevati. Ko se 
nezgoda zgodi, je prepozno.«
Branislav Petrič, pomočnik odpremnika 
SIJ SUZ Storitve
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Armin Smajlović 

Zavedaj se, da nesreča nikoli 
ne počiva, da nisi nesmrten!
Dobro leto je minilo od vaše 
nezgode. Pripetila se je med 
vašim dnevnim vzdrževalnim 
delom.
»Tako je, natančneje pri demon-
taži ohišja vodilnih teles. Delček 
mulja iz ohišja mi je priletel v 
obraz in žal tudi v oko.« 

Kaj pa je bilo po nezgodi kljub 
temu toliko drugače, huda bo-
lečina v očesu, niste videli?
»Nemudoma sem se šel umit, 
splahnit oči in močno sem čutil, 
da nekaj ni v redu. Zaključil sem 
delo in takoj poiskal prvo pomoč 
v bolnišnici na Jesenicah. Tam so 
mi pregledali oči, jih začeli izpi-
rati, dajali v njih različna barvila, 
da bi ugotovili, ali gre za hujšo 
poškodbo. Poškodba je bilo vne-
tje, ki ga je bilo treba zdraviti z 
mazili. Lahko bi se končalo veliko 
slabše, lahko bi ostal brez očesa 
in vida.«

Ko ste se vrnili na delo, ste ga 
lahko opravljali takoj tako kot 
pred nezgodo?
»K sreči večjih posledic nisem 
čutil, vendar pa sem moral biti 
še toliko bolj pozoren na dolo-
čene pritiske, izogibati sem se 
moral naprezanju, oko je moralo 
počivati tudi tako, da nisem smel 
biti izpostavljen močni svetlobi.« 

Kaj ste se iz nezgode najbolj 
naučili, je sedaj kaj drugače?
»Ko začneš delati, veš, da večino 
nezgod lahko preprečiš sam, 
vedno pa je še tisti dodatni 
faktor, na katerega ne moreš 

vplivati, ko si nemočen, in tako 
postaneš veliko bolj pozoren, 
pazljiv, dvakrat premisliš, preden 
enkrat narediš nepremišljeno 
potezo. Po nesreči sem prejel 
prav posebna zaščitna očala, ki 
so hkrati tudi korekcijska in so 
narejena meni po meri, tako ne 
potrebujem dodatne zaščite za 
oči.«

Se je v vašem življenju na sploš-
no kaj spremenilo, je sedaj 
drugače od tistega nesrečnega 
dne, premislite na splošno 
dvakrat, preden se česa lotite?
»Ja, prišlo je do spremembe, 
dojel sem, da je moje celotno 
življenje povezano tako ali 
drugače z delom, in če pri delu 
ni vse, kot mora biti, če si npr. 
bolniško odsoten, to vpliva na 
tvoje celotno zasebno življenje. 
Saj če se ti pripeti nezgoda pri 
delu, jo odneseš domov, v svoje 
zasebno življenje, in tako si tudi 
doma 'omejen'.«

Bi lahko kaj svetovali vašim 
sodelavcem? Kaj je vaše glavno 
sporočilo? 
»Zaščitna sredstva so tukaj zato, 
da jih zaposleni uporabljamo, 
saj nam koristijo, nas ščitijo, 
varujejo in ohranjajo naše 
zdravje. Zavedati se pa moramo, 
da nesreča nikoli ne počiva, da 
nismo nesmrtni. S trmo, hite-
njem in polovičarstvom nikamor 
ne pridemo, morda kratkoročno, 
dolgoročno se pa to gotovo ne 
obrestuje.«

Če se ti pripeti nezgoda 
pri delu, jo odneseš tudi 
domov v svoje zasebno 
življenje, in tako si tudi 
doma 'omejen'.«
Armin Smajlović, vzdrževalec
SIJ Elektrode Jesenice

Renate Toplak, 
strokovnjakinja  
za komuniciranje, 
Instinkt

Špela Polak, 
strokovnjakinja  
za komuniciranje

Mag. Sara Wagner, specialistka  
korporativnega komuniciranja, SIJ

Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal Ravne
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1 OZAVEŠČANJE POMAGA, DA SKRB ZA 
VARNOST IN ZDRAVJE ZLEZE POD KOŽO
»K boljšim rezultatom pri varnosti in zdravju pri delu pripomo-

rejo različne aktivnosti, kot na primer obveščanje s časopisi in re-
vijami ter fizična prisotnost vodij v obratu, da dosledno opozarjajo 
na uporabo osebne varovalne opreme (OVO),« pravi Blaž Kolman, 
vodja obrata PDP, SIJ Acroni. »K tako dobremu rezultatu je prav 
gotovo pripomogla tudi kampanja Znamo varno, zmoremo zdravo, 
za ozaveščanje zaposlenih glede varnega dela in spodbujanja vseh 
vodij, da odigrajo svojo vlogo,« dodaja Slobodan Filipov, vodja 
proizvodnje elektrod, SIJ Elektrode Jesenice. Kot pripoveduje Blaž, 
gre za pomemben proces, ki nam mora zlesti pod kožo in odigrati 
svojo vlogo takrat, ko se v dani situaciji odločamo o izvedbi 
posamezne naloge – jo bomo izvedli varno ali z večjim tveganjem 
za poškodbe: »Pri raziskavah poškodb se namreč po navadi izkaže, 
da so vzroki v precejšnji meri človeške narave, v veliko primerih 

gre za podcenjevanje nevarnosti in napačno predvidevanje, da 
'nezgoda pa se meni že ne more zgoditi',« razmišlja. In še kako 
pomembno je, da »vodje oddelkov pozorno spremljajo delo 
sodelavcev, jih opozarjajo na varnost in pomagajo odpravljati mo-
rebitne nepravilnosti, ki ogrožajo varnost zaposlenih. Tudi redno 
izvajanje minute za varnost je zagotovo pripomoglo k dosežene-
mu rezultatu v Elektrodah,« še dodaja Slobodan.

2 ZA VARNOST SI NAJPREJ ODGOVOREN 
SAM – PAZI NASE, OPOZARJAJ SODELAVCE
»Kljub nekoliko starejši delovni opremi, ki jo pri delu upo-

rabljamo, je mogoče delati varno. Vsak se mora zavedati, da je 
za svojo varnost najprej odgovoren sam. Prav tako je vsak dolžan 
opozarjati sodelavce in nadrejene na potencialne nevarnosti pri 
delu. Tako se bomo v največji meri izognili nezgodam,« svetuje 
Slobodan.

Logistika SIJ Metala Ravne, Predelava debele pločevine (PDP) iz SIJ 
Acronija in Elektrode iz SIJ Elektrod Jesenice so najvarnejši in najbolj zdravi 
obrati v drugem četrtletju letošnjega leta. Najbolj zdrave skupne službe so 
iz SIJ Metala Ravne. Preberite pet spoznanj in nasvetov, ki jih z nami delijo 
zmagovalci drugega četrtletja kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo.

Slobodan Filipov, 
vodja proizvodnje 
elektrod,  
SIJ Elektrode 
Jesenice

Blaž Kolman, 
vodja proizvodnje, 
Predelava debele 
pločevine,  
SIJ Acroni

Monika Žvikart, 
specialistka 
korporativnega 
komuniciranja,  
SIJ Metal Ravne

Mag. Sara Wagner, 
specialistka korporativnega 
komuniciranja, SIJ

Foto: Jože Špiljak, SIJ Acroni, 
Tanja Volmajer, SIJ Elektrode 
Jesenice, Monika Žvikart, SIJ 
Metal Ravne

Dokazujejo, da se da 
delati varno in zdravo

àà  ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

OSVEŽIMO SPOMIN O TOČKOVANJU
Tekmovanje za najvarnejši in najbolj zdrav proizvodni obrat poteka od 
aprila do decembra tekočega leta, enako za najbolj zdrave skupne službe. 
Na Jesenicah se za zmago poteguje 14 obratov družb SIJ Acroni, SIJ Ele-
ktrode Jesenice in SIJ SUZ, na Ravnah na Koroškem 12 obratov družb SIJ 
Metal Ravne in SIJ Ravne Systems ter skupne službe vseh naštetih družb.
Obrati glede na lažje (50 točk) ali težje delovne razmere (75 točk) vsak 
mesec prejmete točke, in sicer ko zabeležite nič (0 ) nezgod pri delu in 
dosežete ciljni odstotek bolniške odsotnosti, ki je v primerjavi s preteklim 
letom nižja. Vsako četrtletje prejmete še dodatnih 150 točk, če ste v pri-
merjavi z enakim obdobjem lani zmanjšali število nezgod pri delu oziroma 
ga niste povečali, in 150 točk, če dosegate nižjo bolniško odsotnost. Se-
števek vseh točk pokaže mesečnega, četrtletnega in letnega zmagovalca. 
Točkovanje za vaš obrat in lestvico s točkami vseh sodelujočih na Ravnah 
in Jesenicah lahko ažurno spremljate v vašem proizvodnem obratu, na 
tako imenovanih silhuetah.

POSEBNA POHVALA ZA 0 
NEZGOD PRI DELU V DRUGEM 
ČETRTLETJU 2017
Jesenice
• Vroča valjarna, SIJ Acroni 
• Kakovost, razvoj in tehnologija,  

SIJ Acroni
• Nadzorni center, Proizvodno  

tehnične službe, SIJ Acroni
• Odprema, SIJ Elektrode Jesenice
• Storitve, SIJ SUZ 

Ravne na Koroškem
• Strojegradnja, SIJ Ravne Systems
• Laboratoriji, SIJ Ravne Systems 
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3 DOSLEDNO UPORABLJAJMO 
VAROVALNO OPREMO
»Med delom vedno uporabljamo OVO in upoštevamo 

varnostna navodila, saj se zavedamo, da je to osnova za varno 
delo,« ob zmagi Logistike SIJ Metala Ravne poudarja Marko Vavče, 
vodja oddelka špedicije. V SIJ Acroniju, in verjamemo tudi še kje 
drugje, je uporaba OVO lahko tudi izziv: »Pri nas se je na primer 
zataknilo pri nakupu pravega modela 
varovalnih očal z dioptrijo. Sodelavce smo 
zato razdelili v manjše skupine in v več 
valovih reševali skupino za skupino, dokler 
nismo ustrezna zaščitna očala z dioptrijo 
zagotovili vsem, ki so jih potrebovali. Odziv 
je bil zelo pozitiven in tako smo v obdobju 
enega leta z ustrezno OVO postopoma 
opremili vse sodelavce,« o tem, kako so re-
šitev v neidealnih razmerah našli v obratu 
za predelavo debele pločevine, pravi Blaž.

4 NEZGODA NE VPLIVA LE 
NA POŠKODOVANEGA, 
AMPAK NA CELOTEN TIM

»Poškodba pri delu pomeni stres, tako za poškodovanega kot 
za njegove sodelavce. Prerazporejati moramo delo in opravljati 
nadure, da nadomestimo izostanek zaradi bolniške odsotnosti. 
Takšno stanje prinaša večjo obremenjenost zaposlenih in po-
sledično krajši čas za počitek,« negativne posledice nezgode pri 

delu opisuje Blaž. »Enako velja ob vsaki bolniški odsotnosti, ko se 
obremenjenost zaposlenih še poveča. V takih razmerah lahko še 
hitreje pride tudi do napak in poškodb,« dodaja Slobodan in ugo-
tavlja, da je v obratu Elektrode ravno »zaradi dobrega timskega 
dela in povezanosti delavcev bolniške odsotnosti malo, in še to le 
v primerih, ko drugače ne gre«. Vodje, to vsekakor velja upošteva-
ti pri povezovanju vašega tima! Bojan Ferk, vodja vhodne kontrole 

in skladišča surovin v SIJ Metalu Ravne, pa 
še dodaja, »da velja ohranjati tudi čim bolj 
zdrav življenjski slog, saj tudi ta vpliva na 
nižanje bolniške odsotnosti«.

5 ZMAGA NI BISTVO, BISTVO 
JE PREPREČENA NEZGODA
Gorenjski in koroški zmagovalci v dru-

gem četrtletju letošnjega leta so najboljše 
rezultate sprejeli z zadovoljstvom. Kot na 
glas razmišlja Blaž, »pri varnosti in zdravju 
pri delu težko govorimo o zmagi, lahko je 
samo izguba, saj vsaka nezgoda prinaša bo-
lečine in okrevanje. Vsekakor pa biti najboljši 

v drugem četrtletju pomeni pozitivno spodbudo, da nam varno 
delo zleze 'pod kožo'. Zavedati se moramo, da delamo v težki 
industriji, kjer so delovne razmere zahtevne, in od posameznika v 
vsakem trenutku terjajo hitre in pravilne odločitve.« 

Pri varnosti in zdravju pri 
delu težko govorimo o 
zmagi, so samo izgube, 
kajti vsaka nezgoda 
prinaša bolečine in 
okrevanje, ki je lahko 
daljše ali krajše,«
pravi Blaž Kolman, vodja 
proizvodnje, Predelava debele 
pločevine, SIJ Acroni.

V Logistiki SIJ Metala 
Ravne se je lani od aprila 
do junija poškodoval en 
sodelavec, letos nihče, 
prav tako so vsak mesec 
dosegli nižjo bolniško 
odsotnost od njihovega 
cilja. Enako kot vsi 
četrtletni zmagovalci 
so tudi oni za nagrado 
prejeli praktične 
potovalne brisače.

Lep pogled 
na »silhueto« 
zmagovalcev 
iz SIJ Metala 
Ravne, brez 
nalepk z opisi 
nezgod pri 
delu.

Na Jesenicah gre 
zmaga v dva obrata 
z enakim številom 
točk – odločilna za 
zmago Predelave 
debele pločevine iz 
SIJ Acronija sta bila 
redno doseganje 
ciljnega odstotka 
bolniške odsotnosti in 
izboljšanje rezultatov 
v drugem četrtletju v 
primerjavi z lanskim. 

V Elektrodah iz SIJ 
Elektrod Jesenice, 
drugem zmagovalnem 
obratu, se ni 
poškodoval nihče, 
medtem ko se je lani v 
drugem četrtletju en 
sodelavec, prav tako 
so vsak mesec dosegli 
ciljni odstotek bolniške 
odsotnosti. 
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àà SPOZNAVAMO SE

Sodelavec Andrej Skumavc je doktor strojništva, ki je v svoji doktorski disertaciji 
pozornost namenil varilskim tehnologijam. Andrej je človek mnogih talentov, 
med katerimi se trenutno najbolj posveča teku, hoji v hribe, strojništvu in delu 
na domači kmetiji. Pri tem izstopa njegovo delo z mladimi in nadobudnimi otroki 
pri Planinskem društvu Dovje - Mojstrana. Kdo je Andrej službeno in zasebno, pa 
iz prve roke v nadaljevanju.

»Strici so ga navdušili«

Govori se, da te je sprva zanimala »kirurgija«.
Če bi vprašali moje starše, se je moral nekje v moji rani mla-
dosti zgoditi pravi čudež, da sem pristal v »tehniških« vodah. 
Namreč, kot otrok sem menda najraje seciral polže in črve 
na naši kmetiji. Danes pa se zunaj službe posvečam različnim 
stvarem, od smučanja, hoje v gore do teka. S punco Katjo se 
včasih udeleživa tudi kakšnega tekaškega tekmovanja. Še do 
pred nekaj leti sem bil tudi velik ljubitelj vožnje z motorjem.

Kje si se navdušil za strojništvo?
Kot otrok se spontano učiš maternega jezika in hoditi, jaz pa 
sem dodatno imel še možnost biti nenehno v stiku s stroji, 
strojništvom. Razlog je spet v moji družini, in sicer v prvi vrsti 
pri očetu, s katerim sem večino vikendov preživel skupaj ob 
vzdrževanju njegovega tovornjaka »šleperja«. Ko je bil on na 

vožnji, pa sem ležal pod »kiperjem« strica Slavca ali pa vozil 
traktor strica Aleša. Tisti »šmir«, kot mu je rekla mami, se ni 
zažrl samo v moje delovne obleke, ampak precej globlje. Tako 
kot sem v teh stvareh užival kot otrok, se danes podobnim 
stvarem posvečam tudi profesionalno, le da je poleg užitka 
zraven dodana še zvrhana mera odgovornosti pa tudi skrbi.

Kako se počutiš kot strojnik v metalurških vodah?
S tako raznovrstnim timom razvojnih inženirjev, kot ga imamo 
tukaj na Jesenicah, je delati pravi užitek. Na tistih področjih, 
kjer kot strojnik lahko pripomorem, vedno rad delujem. Je pa 
res, da sem med študijem pozornost dajal varilnim postop-
kom in tehnologijam. To pa je ravno tista strojniška smer, ki je 
verjetno najbolj povezana z metalurgijo. 

Jože Špiljak, specialist za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: Andrej Skumavc, osebni arhiv

Vsi imamo pred sabo 
enak cilj. Pot do tja je na 
določenih mestih luknjasta, 
ampak verjamem, da jo 
z vestnim delom lahko 
ponovno skupaj tlakujemo,« 
pravi Andrej in dodaja, 
da je vsak vzpon z voljo 
in vztrajnostjo mogoče 
premagati.
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Kot razvojni inženir nenehno iščeš nove rešitve, kako izbolj-
šati produkte, procese. Od kje dobiš ideje za nove, inovativ-
ne projekte?
Razvoj jekel in izdelkov iz njih velikokrat teče v nasprotni smeri, 
kot mnogi mislijo, da teče. Cilje, ki jih mora doseči razvoj, 
narekujejo potrebe na trgu, povpraševanje kupcev. Izdelava 
izdelkov, ki jih trg ne potrebuje in se finančno ne pokrijejo, 
ni smiselna. Pot, ki pelje do našega cilja, je vezana na naše 
agregate v proizvodnji. Glede na to, da delamo v težki jeklarski 
proizvodnji, je naša naloga, da izboljšujemo in nadgrajujemo 
obstoječe tehnološke procese in parametre izdelave prilago-
dimo sposobnostim v naši proizvodnji. Rešitve so velikokrat 
rezultat teoretičnih znanj, nemalokrat pa navdihe dobimo s 
tem, da analiziramo konkurenčne izdelke na trgu.

V SIJ Acroniju vodiš razvojni projekt platirane pločevine. 
Nam lahko na kratko predstaviš projekt in produkt?
O tem projektu in izdelku sem že nekajkrat v preteklosti pisal 
v Acroniju 24, z njim pa smo se lani predstavili tudi na indu-
strijskem forumu IRT v Portorožu. Končni izdelek je debela 
pločevina, v kateri sta združeni dve jekli, pri čemer glavno 
funkcionalnost (obrabno odpornost, korozijsko odpornost) 
daje tanka zgornja plast plakature. Na svetu lahko proizvajalce 
take pločevine preštejemo na prste ene roke. 

Možnosti za razvoj tega izdelka v našem podjetju pa so se 
odprle šele po zagonu valjavskega ogrodja »Bluming«, ki nam 
omogoča izvedbo dovolj visokih deformacij za spajanje mate-
rialov. Katera jekla spajamo v plošči, pa je odvisno od povpra-
ševanj naših kupcev. Obseg trga je v primerjavi z nerjavnimi 
jekli precej ožji. Vsako povpraševanje je specifično, izdelek ožje 
pokriva le en krovni standard, zato so zahteve vsake posame-
zne plošče dogovorjene s kupcem. Avgusta smo začeli tudi 
prva testiranja na spajanju treh različnih jekel v eni plošči. 

Nam lahko razkriješ, kakšni so načrti za prihodnje? 
Načrtov v službi in v zasebnem življenju še ne bo kmalu 
zmanjkalo. 

Imaš mnogo različnih interesov. S čim vse si zapolniš prosti čas?
Za prosti čas pri meni šteje ves čas, ki ga ne posvečam službi. V 
ta čas spadajo tudi določene obveznosti doma. Imam določen 

plan delovnih sobot in nedelj, ko redno skrbim za vzdrževanje 
očetovega tovornjaka, s katerim prevažamo tudi Acronijeve 
plošče in kolute. Lepe sobote pa posvetim delu z otroki v 
mladinskem odseku. Ves preostali čas je pa vezan na izvajanje 
različnih športnih aktivnosti.

Posebno pozornost posvečaš tudi delu z otroki pri 
planinskem društvu.
Že precej let delujem kot eden od vodnikov pri Mladinskem 
odseku našega domačega Planinskega društva Dovje - Moj-
strana. Leta 2014 sem pridobil tudi licenco za planinskega 
vodnika A-kategorije, kar mi omogoča uradno vodenje lahkih 
kopnih tur, ki jih z otroki najpogosteje opravljamo. Pred krat-
kim sem se tudi vrnil s štiridnevnega mednarodnega tabora 
Alpe Adria Alpin, kamor smo peljali naše mlade planince. 
Organizacija tabora poteka izmenično med Avstrijo, Italijo in 
Slovenijo. Enkrat na leto pripravimo tudi zahtevnejšo turo, kot 
nagrado tistim najbolj pridnim ob koncu šolskega leta. 

Če primerjaš delo z otroki in delo v SIJ Acroniju, kakšne 
podobnosti in razlike vidiš?
So predvsem podobnosti. Tako kot otroka skušaš učiti novih 
stvari, tudi s svojim znanjem skušaš delovati na način v smeri 
napredovanja in razvoja podjetja. Smo veliko podjetje, spre-
membe v smeri napredka se ne zgodijo čez noč, pa tudi takšna 
pričakovanja so težko uresničljiva. SIJ Acroni je veliko podje-
tje, velika družina in vsi se hranimo iz istega »žakeljčka«. Vsi 
imamo pred sabo enak cilj. Pot do tja je na določenih mestih 
luknjasta, ampak verjamem, da jo z vestnim delom lahko po-
novno skupaj tlakujemo. 

Na kaj si v življenju, službeno in zasebno, najbolj ponosen?
Bližnji kolegi vedo, da posebnih stvari in dosežkov ne izpostav-
ljam. Sem predvsem vesel, da lahko delam v krogu sodelav-
cev, s katerim se razumem. To je prvi pogoj za neprisiljeno 
prihajanje na delovno mesto, posledice so vidne tudi na tem, 
da uspešno razvijamo platirano pločevino. Vesel sem, da sem 
spoznal tudi svojo punco Katjo, ki je prav tako strojnica, s kate-
ro imava podobne cilje in interese. 

Nešteto vikendov je Andrej preživel ob »šraufanju« očetovega »šleperja«. S punco Katjo si poleg pohodništva delita tudi ljubezen do strojništva.
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àà SKRBIMO ZA NASLEDSTVO SODELAVCEV

Jernej Ranc, SIJ Metal Ravne, Kovaški 
program, kovačnica težkih odkovkov

»Naučil sem se proizvodnega 
dela, na primer brušenja na 
rafami, pomagal sem prve-
mu pomočniku kovačev pri 
45 in 25 MN stiskalnici ter 
žerjavovodjem. Spoznal sem, 
da moramo drug drugega 
varovati zaradi nevarnosti 
nezgod ali poškodb pri delu. 
Vse sodelavce naj zelo pohva-
lim, saj se res trudijo, da delo 
opravijo vestno. Denar, ki ga 
bom zaslužil, bom porabljal 

po potrebi sproti, čez leto. V SIJ Metalu Ravne, v katerem sem 
letos že tretjič zapored na počitniškem delu, bi se nekoč želel 
tudi zaposliti. A ker je moja stroka okoljevarstvo, ne vem, ali 
me bodo potrebovali. Bom videl, ko bo čas za to.« 

Matic Orešnik, SIJ Ravne Systems
»Že drugo leto zapored sem 
v SIJ Ravne Systems opravljal 
praktično usposabljanje, nato 
sem ostal še na počitniškem 
delu. Naučil sem se veliko no-
vega, preživel čudovit delovni 
mesec 'na šihtu' in navsezad-
nje zaslužil svojo 'prvo plačo', 
to bom prihranil. Še posebno 
zanimivo mi je bilo spoznavati, 
kako določeni postopki oziro-
ma procesi, ki sem se jih v šoli 

naučil le teoretično, potekajo v praksi. Hvala mojemu mentor-
ju Tilnu Ravlanu, ki se je zelo zavzel zame in poskrbel, da sem 
pridobil čim več potrebnega praktičnega znanja in izkušenj. 
Delo v kovinski industriji me zelo zanima, zato sem se tudi 
odločil za to smer šolanja. In ja, seveda si lahko predstavljam, 
da sem del vašega kolektiva. Vendar me do takrat čaka še pot, 
ki jo moram 'preguliti' v šolskih klopeh.«

Borut Ribič, SIJ ZIP center, Mizarstvo
»Letos sem prvič na počitni-
škem delu in tako tudi prvič 
v SIJ ZIP centru. V oddelku 
mizarstva sem se vključil v 
delo pri izdelavi embalaže. 
Začel sem sredi meseca julija 
in še nabiram izkušnje, kako 
je 'hoditi na šiht'. Sem kar pre-
senečen, da je kljub poletnim 
mesecem oziroma dopustom 
v mizarski delavnici veliko dela, 
in so stroji ter ljudje v polnem 
pogonu. Težko konkretno 

rečem, česa vsega sem se že naučil, se pa trudim biti čim bolj 
v pomoč in hkrati opazovati, kako je delo organizirano, kako 
stvari funkcionirajo. Zaslužek bom primaknil k nakupu strojev 
in naprav, ki jih ima naša družina še v načrtu. Prihajam namreč 
s kmetije, ki vedno potrebuje kakšno posodobitev. V prihodno-
sti bi se rad naučil še variti, ker je to znanje, ki vedno koristi, 
sicer pa nameravam najprej zaključiti šolanje. In potem? Svojo 
prihodnost vidim na domači kmetiji.«

V družbah Skupine SIJ poleti dobimo »nove sodelavce« – študente in dijake na 
počitniškem delu. Vprašali smo jih, kako se počutijo med nami, česa novega so 
se naučili in za kaj bodo porabili zasluženi denar.

»Kako je hoditi na (poletni) šiht?«

Jože Špiljak, 
specialist za 
korporativno 
komuniciranje,  
SIJ Acroni

Monika Žvikart, 
specialistka 
korporativnega 
komuniciranja,  
SIJ Metal Ravne

Polona Marzel 
Ahac, specialistka 
korporativnega 
komuniciranja,  
SIJ Ravne Systems
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Nino Bratušek, SIJ SUZ
»Spoznal sem dosti različnih 
procesov oziroma postopkov 
obdelave jeklenih palic in 
strojev, ki se pri tem upora-
bljajo. Pomagal sem brusiti 
palice na bernsu ter sortiral 
in zlagal rezervne dele strojev 
na police po dvorani ter v 
skladišče. Nekateri rezervni 
deli niso bili ravno lahki, zato 
je bilo tako delo tudi dober 
'fitnes'. V SIJ SUZ-u sem letos 
prvič na počitniškem delu. 

Denar, ki ga bom prislužil, bom prihranil oziroma porabil po 
potrebi za šolske izdatke v prihodnjem šolskem letu. Delo v 
kovinski industriji se mi zdi kar zanimivo, vendar je moja stroka 
računalništvo, zato se verjetno v takšnem podjetju kasneje ne 
bom zaposlil.«

Kristjan Kralj, SIJ 
Elektrode Jesenice, VAC
»Na začetku sem delal v pro-
izvodnji oplaščenih elektrod, 
kjer sem spoznal potek proi-
zvodnih procesov in opazoval, 
kako nastaja končni izdelek – 
elektrode, ki se uporabljajo za 
različna varjenja v vseh vrstah 
industrije. Pozneje sem dobil 
priložnost spoznati proizvo-
dnjo varilnih žic in njihovo 

končno pakiranje, tu sedaj delam že nekaj časa. Pridobil sem 
veliko delovnih izkušenj in se mnogo novega naučil, kar mi bo 
koristilo tudi v vsakdanjem življenju. V družbi SIJ Elektrode 
Jesenice sem sicer letos že peto leto zapored na počitniškem 
delu.«

Domen Babnik, SIJ Acroni, Hladna 
valjarna, vzdrževanje

»Delal sem v obratu Hladna 
valjarna na oddelku Vzdrževa-
nje. Opravljal sem predvsem 
ključavničarska dela. Delo je 
bilo zanimivo in razgibano, saj 
sem po izobrazi sicer gimnazij-
ski maturant, vendar študiram 
strojništvo. Tako počitniško 
delo priporočam vsem, ki se 
izobražujejo za ključavničarje, 
strojne tehnike in inženirje, 
saj nabereš veliko izkušenj iz 
praktičnega dela. Sam sem v 

SIJ Acroniju Jesenice delal drugo leto zapored. Pohvala velja 
vsem sodelavcem, saj so prijazni, vestni in pripravljeni po-
magati, če ti 'kaj ne gre'. V bližnji prihodnosti bi se z veseljem 
zaposlil v podjetju.«

Matic Orešnik zelo rad riše, 
saj pravi, da ga to pomirja.
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àà SODELUJEMO

Jože Špiljak, specialist za 
korporativno komuniciranje, 
SIJ Acroni

Foto: Borut Žigon

Na vrhuncu vročinskega vala, ko se je temperatura zunanjega zraka gibala okoli 40 
stopinj Celzija, temperatura v proizvodnih halah pa je bila še kakšno stopinjo višja, 
nas je pričakalo presenečenje. Ljubljanske mlekarne so SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne 
in SIJ Ravne Systems presenetile s sladoledom, z znamenito lučko na palčki Planica. 

Hladno-sladka osvežitev 
v pravem trenutku

Delo v jeklarski industriji ne spada ravno med najlažje. So-
delavci v obratih, kjer se tali jekleni odpadek ter izdelujejo in 
valjajo slabi, sploh v poletnih mesecih, tudi konkretno »zašvi-
cajo«. Vsaka oblika osvežitve je zato še kako dobrodošla. S tem 
namenom smo jim v sodelovanju z Ljubljanskimi mlekarnami 
pripravili majhno presenečenje ter jih počastili z brezplačnim 
sladoledom, lučko Planica. Njena posebnost je čokoladni obliv, 
ki ga za Ljubljanske mlekarne pripravljajo naši sosedi, podjetje 
Gorenjka iz Lesc, tako da ima tudi sladoled malce lokalnega 
pridiha. 

Sodelavce presenetili na delovnem mestu
Da bi bilo presenečenje popolno, smo sodelavce obiskali 
kar na delovnem mestu, torej v obratih. Skupaj s promotorji 
Ljubljanskih mlekarn smo v petkovem dopoldnevu, oboroženi 
s sladoledom, kar »vdrli« v Jeklarno, Vročo in Hladno pre-
delavo ter na Predelavo debele pločevine. Sodelavci so bili s 
to pozornostjo vidno zadovoljni. Tisti najbolj pogumni pa so 
suvereno stopili tudi pred kamere TV Slovenija in POP TV, ki 
sta te trenutke tudi posneli. 

Promotorka Neža je pogumno  
stopila tudi do naših viličaristov.
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Seveda pa vseh nismo mogli osebno obiskati. Sodelavcem 
in sodelavkam, ki jih na ta dan ni bilo v službi ali pa niso mogli 
zapustiti svojega delovnega mesta, smo zato sladoled razdelili 
v jedilnicah v času kosila.

Za vroče dni so ukrepi že določeni
Da se razumemo, tu ne gre za varnostni oziroma blažitveni 
ukrep. Problematike s povišano temperaturo zraka se zave-
damo, zato smo v izjavi o varnosti z oceno tveganja upošte-
vali dejavnike, ki omilijo škodljiv vpliv povišane temperature 
zraka, kot so zmanjšanje fizičnih obremenitev, izmenjava dela 
in počitka, nadomestitev tekočine (vode) in ustrezna osebna 
varovalna oprema. Najučinkovitejši ukrepi so v kombinaciji s 
tehničnimi varnostnimi ukrepi. Še posebno so tej problematiki 
izpostavljeni delavci vzdrževanja, ko opravljajo preventivna in 
kurativna dela na žerjavih, kjer je temperatura zraka običajno 
najvišja. Zato smo skupaj z varnostnimi inženirji določili tudi 
delovna mesta, na njih zaposleni pa v obdobju maj–september 
k plači dobijo tudi vročinski dodatek.

V SIJ Acroniju sodelavcem v vročih dneh zagotavljamo do-
datno pitno vodo in hladne napitke ter klimatizirane oziroma 
ohlajene prostore. Kjer je mogoče, smo s klimatsko napravo 
že opremili tudi operaterske kabine. V zadnjem letu dni smo 
namreč v SIJ Acroniju kupili skupno 64 novih klimatskih naprav, 
od tega smo jih 23 namestili na novo ter zamenjali 31 starih 
naprav. Dodatnih pet klimatskih naprav smo namestili na 
projektu AOD, od tega eno hladilno omaro v komandni kabini 
ter dodatnih pet na liniji HTL, kjer smo dve namestili tudi v 
operaterski kabini in eno v pisarno. 

Razveselili tudi Korošce
Da pa brez sladke osvežitve ne bi ostali tudi naši kolegi jeklarji 
na Koroškem, je Skupina SIJ poskrbela tudi za njih in jim v 
sodelovanju z Ljubljanskimi mlekarnami dostavila sladoled, 
zaposleni pa so ga dobili pri malici.

Lučka na palčki Planica je oblita s čokolado Gorenjka, ki jo za 
Ljubljanske mlekarne proizvajajo v Lescah.

Nekateri zaposleni so za trenutek izkusili, kako je nastopati pred kamero, 
saj sta dogodek prišli posnet tudi dve televizijski hiši.

Sodelavci so se sladoleda iskreno razveselili.
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Janja Rakovec Bodnaruk,  
vodja izobraževalnega centra, SIJ 

Foto: Janja Rakovec Bodnaruk, SIJ

Avtorji spletnih učnih vsebin smo največ pozornosti namenili 
orodju Microsoft Excel, saj ga vsakodnevno uporablja veči-
na sodelavcev v Skupini SIJ. Prvotno zastavljena začetni in 
nadaljevalni e-tečaj Excela sta se lanskoletnim e-učencem 
zdela preobsežna, zato smo posamezne lekcije izluščili in letos 
ponudili kratke e-tečaje Excela, kjer se lotite učenja zgolj tiste 
funkcije, ki jo potrebujete za lažje opravljanje svojega dela.

Posamezni e-tečaj vam ne bo vzel več kot 30 minut časa, 
ponudil pa vam bo številne uporabne nasvete, kako si z Exce-
lom poenostavite in skrajšate delo ter se izognete neljubim 
napakam, ki se ob ročni obdelavi podatkov lahko pojavijo. Za 
pokušino vam predstavljamo nekaj trikov, ki vas bodo spreme-
nili v prave čarovnike!

Sklicevanje na podatke v različnih tabelah
Pogosto se nam zgodi, da moramo med seboj primerjati 
podatke, ki se nahajajo v različnih tabelah, lahko na različnih 
delovnih listih ali celo v različnih datotekah. Excel nam v ta na-
men ponuja referenčne funkcije. Funkcijo iskanja in sklicevanja 
VLOOKUP uporabljamo za vertikalne tabele, HLOOKUP pa za 
horizontalne. Ker so prve tudi najpogostejše, v tem prispevku 
prikazujemo uporabo funkcije VLOOKUP. Vzemimo poenostav-

ljen primer, ko imamo tabelo o vrednosti prodaje v posame-
znih državah in drugo tabelo, ki prikazuje količino, prodano v 
teh državah. 

Za boljši pregled in poročilo želimo prvi tabeli dodati še po-
datek o količini. V celico vpišemo formulo VLOOKUP, ki zahteva 
štiri parametre, ločene s podpičjem: =VLOOKUP(iskana_vred-
nost; matrika_tabele; št_indeksa_stolpca; [obseg_iskanja]).

Najprej določimo iskano vrednost, v našem primeru je to 
država, torej celica A2. Drugi podatek, ki ga funkcija potrebuje, 
je matrika tabele, to je obseg, znotraj katerega naj išče iskano 
vrednost. V našem primeru je desna tabela v stolpcih E in F. Z 
naslednjim parametrom – št. indeksa stolpca označimo, po 
katerem stolpcu v matriki tabele naj išče. V našem primeru 

Ko številke postanejo najboljše 
prijateljice ali e-tečaj Excela
»Odlično, tudi na telefonu dela!« nam je navdušeno sporočil novovpisani udeleženec Sijeve 
spletne učilnice. Ste vedeli, da nam je 24 ur na dan in vse dni v tednu na voljo kar 36 e-tečajev 
s področja informacijsko komunikacijske tehnologije ter varnosti in zdravja pri delu?

àà E-UČIMO SE

Izbirate lahko med 22 e-tečaji Excela, ki pokrivajo tako osnovno učenje orodja kot tudi nasvete za zahtevnejše uporabnike.
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je to drugi stolpec v desni tabeli (količina), zato v formulo 
vpišemo številko 2. Z zadnjim argumentom lahko nastavimo 
približno ujemanje – priporočamo, da vedno vpišete »FALSE« 
ali številko 0 in s tem izberete natančno ujemanje.

Formulo končamo z zaklepajem in kliknemo enter, da se želeni 
podatki prenesejo iz druge tabele v prvo.

Opisani primer je poenostavljen za lažji prikaz, predsta-
vljajte si dve tabeli s tisoči vrstic in desetinami stolpcev, ki jih 
moramo ustrezno povezati. Brez VLOOKUP funkcije nam ne bi 
uspelo.

Sklicevanje na podatke v več delovnih listih
Druga formula, brez katere so četrtletna in letna poročila 
prava nočna mora, je 3D-formula. Na enostaven in priročen 
način nam omogoča sklicevanje na več delovnih listov, ki 
uporabljajo enako strukturo, celice na vsakem od delovnih 
listov pa vsebujejo enako vrsto podatkov. Z uporabo 3D-for-
mule tako lahko na primer združujemo letne podatke, kadar 
imamo za vsak mesec ali četrtletno obdobje podatke zbrane 
na ločenih delovnih listih v dokumentu. Za primer si oglejmo 
mesečno zbiranje podatkov o prodaji. Vsak mesec v enako 
strukturirano tabelo vnašamo podatke, za vsak mesec pa 
uporabimo svoj list. 

Za četrtletno poročilo moramo pripraviti povzetek vseh 
treh mesecev. Odpremo nov list z imenom Q1 in skopiramo 
enako tabelno strukturo, kot jo uporabljamo za posamezne 
mesece. V celico B2 vpišemo formulo za vsoto (SUM), klikne-
mo na list »januar« in držimo tipko Shift ter kliknemo na list 
»marec« – s tem izberemo vse liste od januarja do marca. Tako 
smo označili obseg naše vsote. V celici se nam izpiše naslednja 
formula: =SUM('januar:marec'! Dodati moramo še celico, ki 
jo mora formula upoštevati, torej kliknemo na celico B2 in 
formulo zaključimo z zaklepajem. Enter nam formulo potrdi in 
v Q1 se nam že prikaže vsota prodaje v Sloveniji v prvem tro-
mesečju. Formulo skopiramo na preostale celice, da dobimo 
celotno četrtletno poročilo.

 
Postanite čarovnik tudi vi!
Ste presenečeni nad preprostostjo rešitev, ki nam jih nudi 
Excel? Se ob branju teh vrstic držite za glavo, ker ste do sedaj 
vse to opravljali ročno? Ne skrbite, glavobol odpravite le z ne-
kaj kliki. Na internem portalu moj.sij.si obiščite podstran »Za 
zaposlene«. Tam se pod »Koristne povezave« nahaja povezava 
na »SIJ Izobraževalni center«, kjer boste našli vse informacije o 
e-izobraževanju (povezava: https://moj.sij.si/za-zaposlene/ic/
Strani/e-izobrazevanje.aspx). Ne odlašajte, še danes se vpišite 
v hitre e-tečaje, ki nudijo še veliko več praktičnih nasvetov in 
trikov za enostavnejšo uporabo Excela.
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SIJ ACRONI 
Junija je podjetje zapustilo 13 delavcev, julija pa 10.

Naši novi sodelavci so junija postali: ALMEDIN AHMEDINOVIĆ v 
Jeklarni, MIHA NOVAK v Jeklarni, ROBERT PETROVIĆ v Jeklarni, 
ZIRHAD SEFERAGTIĆ v Jeklarni, ALMIR TURKEŠ v Hladni 
predelavi, MATEJ KOLŠEK v Hladni predelavi, VAHDET ALETIĆ 
v Hladni predelavi, MATEJ KOREN v Prodaji, GREGOR MIKLIČ v 
obratu Vzdrževanje in EMA OKIĆ v Kakovosti. 
Julija pa so se nam pridružili: JOSIP BALUKČIĆ v Jeklarni, DRA-
GAN TRAILOVIĆ v Hladni predelavi, ARMIN DŽAFIĆ v Predelavi 
debele pločevine, ARMIN ZOLIĆ v Predelavi debele pločevine, 
ANŽE ČERNE v obratu Vzdrževanje, ANDRAŽ ŠTEBLAJ v obratu 
Vzdrževanje in EDIN BALIĆ v Interni logistiki. Čestitamo!

Jubilanti
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so junija postali: DEJAN 
GOLOB v Jeklarni, ERVIN MEŠIĆ v Jeklarni, AMER SKENDE-
ROVIĆ v Vroči valjarni, MATEJ MILJAK v Obratu vzdrževanja, 
ZAHID ZAHIROVIĆ v Obratu vzdrževanja, BLAŽ MLINAR v 
Predelavi debele pločevine, RAMIZ SAMARDŽIĆ v Predelavi 
debele pločevine in SAŠA ĆEPKA v Prodaji. Julija pa so 10-letni 
jubilanti dela postali: DEJAN AHEC v Jeklarni, ADIN SILIĆ v 
Jeklarni, MATJAŽ DUBRAVČIČ v Predelavi debele pločevine, 
BORČE JOSIFOVSKI v Predelavi debele pločevine, ADMIR 
KADIĆ v Predelavi debele pločevine, TADEJ SAVORGNANI v 
Predelavi debele pločevine, MUHAMED TURKUŠIĆ v Predelavi 
debele pločevine, MLADEN MLINARIČ v Obratu vzdrževanja in 
ROK VIDOVIČ v Kakovosti. Čestitamo!
Jubilantka z 20-letnim delovnim stažem je julija postala TATJA-
NA LUZAR MUHIČ v Financah. Čestitamo!
Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so junija postali: 
MATJAŽ MUHIČ v Hladni predelavi, DAVORIN VENGAR v Hladni 
predelavi, ALJOŠA DERANI v Hladni predelavi in BOJAN HRIBAR 
v Predelavi debele pločevine. Julija pa je 30-letna jubilantka 
postala KATARINA KRALJ v Predelavi debele pločevine. 
Čestitamo!
Jubilanta s 40-letnim delovnim stažem sta julija postala 
ANDREJA MLAKAR v Komerciali in HUSEIN TERZIĆ v Jeklarni. 
Čestitamo!

Zaključek šolanja
Šolanje je julija zaključil UROŠ RUDOLF iz Jeklarne in pridobil 
naziv tehnik mehatronike. Čestitamo!

Nejra Rak Benič, strokovna sodelavka za HRM 1, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Junija so postali naši sodelavci: BORIS KLANČNIK, LOVRO 
ČEKON, ALEN METILJEVIĆ, NEJC KLEP in MARIJA VALTL v Va-
ljarskem programu ter GAŠPER LAJMIŠ v Kovaškem programu. 
Upokojili so se: VLADO KUNC, VILKO PLAZNIK in MLADEN 
TROJNAR iz Kovaškega programa. Zahvaljujemo se jim za 
prizadevno delo in jim v pokoju želimo vse najlepše. Podjetje je 
zapustilo še sedem sodelavcev.

Julija so postali naši sodelavci: JURE KLINER v Jeklarskem 
programu, DRAGAN STJEPANOVIĆ, BOŽIDAR KRAJNC, MATIC 
ŠIMUNKOVIĆ, JOŽE ZAVRATNIK, GAŠPER NOVAK in SVAN 
KREVH v Valjarskem programu, MARKO PALKO, JAROŠ KOM-
PAN in ŽIGA ŽLEBNIK v Kovaškem programu, SIMON STRMŠEK 
in PETER VINŠEK v Vzdrževanju ter TANJA BARBIČ v Prodaji. 
Upokojili so se: FRANC GRILC in GUSTAV LAJMIŠ iz Kovaškega 
programa ter NIKO URŠEJ in RADO KAREL iz Vzdrževanja. 
Zahvaljujemo se jim za prizadevno delo in jim v pokoju želimo 
vse najlepše. Podjetje je zapustilo še pet sodelavcev.

Jubilanti
Junija so 10-letni delovni jubilej dosegli: ZORANA MIRKAC in 
JANEZ MLAČNIK iz Valjarskega programa, BORUT RUTAR iz 
Kovaškega programa, ALOJZ GROS iz Vzdrževanja in DOBRAN 
LAZNIK iz Logistike. 20-letni delovni jubilej sta dosegla DO-
MINIK GORENŠEK in GORAN GLAZER iz Valjarskega programa, 
30-letni delovni jubilej je dosegel FRANC GRILC iz Jeklarskega 
programa. 
Julija je 10-letni delovni jubilej dosegel IZTOK AMERŠEK iz Va-
ljarskega programa, 20-letni delovni jubilej PETER ŠTEHARNIK 
iz Kovaškega programa, 30-letni delovni jubilej pa MARKO 
JAMNIK iz Jeklarskega programa.
Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključek šolanja
MATEJ PARADIŽ iz Kovaškega programa je uspešno končal 
šolanje in postal diplomirani inženir metalurgije. Čestitamo.

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

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Junija se nam je pridružil novi sodelavec BOBAN RIBAĆ, julija 
pa GJORGI GROZDANOVSKI, oba v obratu Varilne žice. Na 
delovnem mestu direktor operacij (COO) se je julija zaposlil 
GABER KRISTAN. Vsem želimo uspešno delo ter prijetno 
počutje v našem kolektivu.
Sporazumno je delovno razmerje (junija) prenehalo delavcu z 
oddelka varilnih žic.

Jubilanti
10-letni delovni jubilej so dosegli ANDREJ RABIČ (junija) in 
ROBERT BABIĆ (julija), oba z oddelka Varilne žice, ter KRISTAN 
JERNEJ (julija) z oddelka Elektrode (oplaščevalnica). 30-letni 
delovni jubilej je julija dosegla SUZANA SIMNOVČIČ, ravno tako 
iz oplaščevalnice. Iskrene čestitke vsem!

Zaključek šolanja
Junija sta zaključila šolanje SUZANA ANDRES (vodja nabave), ki 
je pridobila naziv magistrica poslovnih ved, ter ZLATKO BOTO-
NJIĆ (ključavničar), ki je pridobil naziv strojni tehnik. 
Čestitamo obema!

Tanja Volmajer, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
V mesecu juniju so naši novi sodelavci postali: KRISTIJAN SENI-
CA v Prodajnem programu Valji, JANEZ MAJCEN v Vzdrževanju, 
ROBERT DOLINŠEK in NENAD STEVANČEVIĆ v Proizvodnem 
programu Noži ter URBAN TUŠEK v Proizvodnem programu 
Strojegradnja.
V mesecu juniju sta se upokojila sodelavca ERNA VERČKOVNIK 
iz Proizvodnega programa Noži in MARJAN KAŠNIK iz Ponudb 
in tehnologije. Obema se zahvaljujemo za njuno pripadnost 
podjetju in prizadevno delo ter jima v pokoju želimo vse 
najlepše.
Delovno razmerje je prenehalo še enemu sodelavcu. 
V mesecu juliju sta naša nova sodelavca postala MARKO KRALJ 
v Vzdrževanju in FRANCI ANŽELAK v Proizvodnem programu 
Noži.
V mesecu juliju se je upokojil sodelavec ALBERT OTO. Zahvalju-
jemo se mu za njegovo pripadnost podjetju in prizadevno delo 
ter mu v pokoju želimo vse najlepše.
Delovno razmerje je prenehalo še petim sodelavcem.

Jubilanti
V mesecu juliju je jubilant s 30-letnim delovnim stažem postal 
FRANJO MERKAČ iz Plana in logistike. Iskrene čestitke.

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

SIJ SUZ 
Naš novi sodelavec v obratu Jeklovlek je junija postal ROMAN 
ŽMITEK.
Podjetje so junija zapustili trije delavci, prav tako so trije 
delavci podjetje zapustili julija.

Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Naša nova sodelavka je junija postala VIDA MOČIVNIK v OE 
Ekonomika. 
Julija se je upokojil JAKOB KAUČIČ iz OE Mizarstva, v pokoju mu 
želimo vse najlepše.

Umrl je sodelavec JOŽE POKRŽNIK.

Jubilanti
10 delovnih let je junija dosegla MILICA RADOVANOVIĆ, 30 
pa MAIDA TRNJANIN. Julija je 10-letni delovni jubilej dosegel 
JERNEJ GODEC. Vsem jubilantom čestitamo.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

Kadrovska gibanja v juniju in juliju 2017

àà NAŠI SODELAVCI

Danica Vajksler, 
strokovna sodelavka, 
SIJ Metal Ravne
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àà NAŠI SODELAVCI

Dvajset let lepih spominov je tega, ko so oči, polne optimizma, 
načrtov in želja, da bodo dale svoj prispevek k razvoju podjetja 
SIJ Elektrode Jesenice, vstopile v naša življenja.

Delala si zavzeto in v najkrajšem možnem času osvojila vsa 
glavna znanja s področja varilstva. Biti radoveden – je bil tvoj 
moto. In takšne smo te bili navajeni – radovedne v vsem, kar 
bi lahko koristilo tvojemu delu.

V svoji veliki želji po izobraževanju si osvojila naziva magi-
strica znanosti in evropski varilni inženir, slednjega si dosegla 
kot edina ženska.

Še naprej si iskala izobraževalne izzive. Obnavljala si 
osvojena znanja tujih jezikov. Na novo pa si se začela celo učiti 
ruskega jezika. 

S svojo spretnostjo, iskreno prisrčnostjo in hitrim povezo-
vanjem informacij si pridobila naklonjenost nas sodelavcev ter 
tudi dobaviteljev in kupcev. 

Bila si odlična predavateljica, svoje znanje si širila na inšti-
tutih, fakultetah, varilskih srečanjih in izobraževalnih tečajih za 
študente ter med nas.

Ne le v službi, tudi zasebno si bila izjemna oseba. Otrokoma 
si privzgojila željo po znanju in stalnem izobraževanju. 

Tvoja velika ljubezen je bila priprava zdrave hrane, ki si jo 
sama pridelovala na svoji njivi. 

Velikokrat si nam v pokušino prinesla doma pripravljene 
jedi, nam delila nasvete ali priporočila z besedami: »Sem misli-
la nate, poskusi, uporabi, ti bo pomagalo.«

Sodelavci smo te imeli radi, se vedno znova čudili in obču-
dovali tvojo življenjsko filozofijo ter način življenja. 

Kako ironično se vse skupaj obrača. Živela si zdravo in 
pristno življenje, a žal naletela na skrajno nepravičen razplet.

S tabo, Mojca, smo izgubili odlično varilsko strokovnjakinjo, 
pa tudi prijazno, pozitivno ter izjemno toplo, čustveno osebo, 
ki je vedno znala prisluhniti sočloveku in našla za vsakega 
pravo besedo. 

Takšne se te bomo spominjali. 
Mojca, pogrešali te bomo! 

Sodelavci

Mojci, naši soustvarjalki revije SIJ, v slovo
Tudi mi smo te, Mojca, poznali točno tako, kot so tvoj odnos do dela in sodelavcev ter tvojo pozitivno energijo, ki si jo žarila, lepo 
opisali tvoji sodelavci. Iskrena hvala za tvoj prispevek k reviji SIJ. Z veseljem smo sodelovali s tabo in cenimo, da je bila v uredni-
škem odboru tako odločna in hkrati nežna sodelavka, ki je bila natančna, a nikoli malenkostna, in ki je znala iz izzivov narediti 
priložnosti, da so nastajali dobri članki in da je bilo uredniško vzdušje vedno prijetno in sodelovalno. Pogrešamo te.

Člani uredniškega odbora 

V spomin mag. Mojci Šolar
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Elektropločevine so zelo pomembne za gospodarno proizvodnjo, 
pretvorbo, distribucijo in uporabo električne energije. Spadajo med 
najpomembnejše materiale, ki jih uporabljamo za prenos električnega 
toka v množici energetsko učinkovitih električnih naprav. 

mag. Tanja Košir, 
vodja prodajnega 
programa,  
SIJ Acroni

Foto: internet 

Dr. Gašper Novak, 
raziskovalec,  
SIJ Acroni

Paketi lamel
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Vse elektropločevine se v osnovi delijo v dve skupini: orientirane, 
ki se uporabljajo za vgradnjo v transformatorje, ter neorien-
tirane. Vsaka od njih ima nadaljnjo delitev, ki jo opredeljujejo 
različne lastnosti, vezane na končno uporabo.

Ustrezne lastnosti elektropločevin dosežemo med proizvod-
nim procesom, ki po izdelavi jekla ustrezne kemijske sestave in 
kontinuirnem ulivanju obsega vroče in hladno valjanje, žarjenje 
za razogljičenje in rekristalizacijo in rast kristalnih zrn. Kemijske 
sestave neorientiranih elektropločevin standard ne oprede-
ljuje in se lahko spreminja glede na proizvajalčevo tehnologijo, 
znanje in izkušnje. 

Magnetne izgube so ena izmed najpomembnejših lastnosti 
elektropločevin. Izpostavitev elektropločevin izmeničnemu 
magnetnemu polju in s tem stalnemu preusmerjanju magnetnih 
domen povzroča segrevanje jedra in izgubo energije pri magne-
tenju. Klasifikacija neorientiranih elektropločevin obsega delitev 
glede na magnetne izgube in debelino neorientiranih elektrop-
ločevin po standardu SIST EN 10106:2014.

Neorientirane elektropločevine so pretežno zlitine Fe-Si in 
Fe-Si-Al, ki se izdelujejo v debelinah, manjših od 1 mm, navadno 
med 0,65 mm in 0,35 mm. Legirna elementa Si in Al povečujeta 
električno upornost jekla in tako vplivata na zmanjšanje izgub 
zaradi vrtinčnih tokov. 

V neorientirane elektropločevine legiramo Si do vsebno-
sti 3,5 mas. %, medtem ko jekla, ki vsebujejo večje deleže Si, 
uporabljamo za izdelavo orientiranih elektropločevin. Zlitine, 
legirane z vsebnostjo Si nad 3,5 mas. %, so nagnjene k pokanju 
med hladnim valjanjem, kar je še vedno eden izmed sodobnih 
izzivov pri razvoju in predvsem predelavi.

V SIJ Acroniju z obstoječo tehnologijo lahko predelujemo 
SIWATT z vsebnostjo Si do največ 2,5 mas. %, kar pomeni oviro 
za nadaljnji razvoj. 

Uporaba 
Brez elektropločevin bi bile proizvodnja, pretvorba, distribucija 
in uporaba električne energije zelo negospodarne. Se pa njihove 
uporabe v našem vsakdanjem življenju v večini primerov niti ne 

zavedamo. Tako ima dandanes vsak sodoben avtomobil preko 
50 različnih elektromotorjev in v vsakega od njih je vgrajena 
elektropločevina. Prav tako je delovanje pralnih in pomivalnih 
strojev, hladilnikov, malih gospodinjskih aparatov in še mnogo 
drugih strojev in naprav, ki jih uporabljamo pri našem vsako-
dnevnem delu, pogojeno z delovanjem elektromotorja, katere-
ga glavna sestavna dela sta stator in rotor, oba pa sta izdelana iz 
elektropločevine.

Vsi poznamo hidroelektrarne in vse pogosteje tudi 
vetrne elektrarne. Za njihovo delovanje je nujno potrebna 
elektropločevina, vgrajena v generator, ki pretvarja moč vode 
in vetra v električno energijo. Obraten proces se dogaja pri 
uporabi elektromotorjev, kjer se električna energija pretvarja v 
mehansko. 

Tretje področje najpogostejše uporabe elektropločevin pa 
so različni transformatorji, namenjeni za pretvorbo električne 
napetosti.

Načrti za prihodnost
SIJ Acroni proizvede približno 70.000 ton elektropločevine na 
leto. Trenutne svetovne proizvodne zmogljivosti so približno 15 
milijonov ton, ki pa se bodo, zaradi spremembe proizvodnega 
miksa v smeri tanjšanja debelin, znižale na 12 milijonov ton. 
Razvoj sledi potrebam novih aplikacij, trenutno preboj pričaku-
jemo predvsem pri električnih avtomobilih. Po oceni največjih 
evropskih porabnikov elektropločevine lahko samo na tem 
segmentu leta 2020 pričakujemo dodatno porabo 600.000 ton 
na leto in kar 1,5 milijona ton leta 2025 (od tega 30 odstotkov v 
Evropi in 70 odstotkov v Aziji).

V EU je trenutno pol milijona električnih avtomobilov, zgolj 
letos naj bi se njihovo število povečalo za 200.000. Poznaval-
ci trdijo, da bo že leta 2020 kar 50 odstotkov vseh na novo 
registriranih avtomobilov električnih. Po načrtih slovenskega 
ministrstva za infrastrukturo naj bi se do leta 2055 po sloven-
skih cestah vozila zgolj električna vozila. 

Cene električnih vozil so danes še precej visoke, vendar bodo 
z zmogljivejšimi in cenejšimi baterijami postale vse dostopnejše.

Električni avtomobil
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Namen foruma je predstavitev novih dosežkov in novosti iz 
industrije, novih tehnologij in prenosa znanja. Kot prvi akrediti-
rani industrijski laboratorij v Sloveniji, ki letos praznuje tudi 
20. obletnico prve podelitve akreditacije za kalibracijo meril 
dolžine, smo eden od nepogrešljivih razstavljavcev tega najve-
čjega industrijskega foruma v Sloveniji. Vsako leto na forumu 
sodelujemo tudi kot predavatelji, kjer slušateljem predstavimo 
novosti na področju meroslovja. Letos smo predstavili dejav-
nosti, ki jih izvajamo v okviru SILABS-a.

V Portorožu veliko zanimanja za naše storitve
V okviru dvodnevne konference smo na samostojnem raz-
stavnem prostoru predstavljali storitve SILABS-a, ki združujejo 

tako laboratorijske kot metrološke storitve, in nudili strokovno 
metalurško znanje poznavanja različnih vrst jekel. Prvi dan 
foruma pa smo z dr. Tadejo Primožič Merkač in Natašo Bratun 
tudi aktivno predstavili novo blagovno znamko SILABS in ak-
tivnosti, ki smo jih že uspešno izvedli. To so medlaboratorijske 
primerjave in notranje presoje.

Zanimanje za naše laboratorijske storitve je bilo veliko. Po 
strokovni plati pa smo dobili veliko vprašanj o korozijski ob-
stojnosti nerjavnih jekel, njihovi zaščiti in ustrezni izbiri glede 
na vrsto vgradnje in delovanje naprav. Za strokovno pomoč se 
nam je pridružil sodelavec Razvojnega centra Jesenice Stani-
slav Jakelj in kot razvojni inženir za nerjavna jekla pripomogel k 
prepoznavnosti naših jekel in nudil strokovno pomoč.

V okviru 9. industrijskega foruma IRT 2017, ki je potekal 5. in 6. junija letos v Portorožu, 
se je predstavila tudi SIJ-eva nova blagovna znamka SILABS. Foruma IRT smo se 
predstavniki laboratorijev SIJ Ravne Systems letos udeležili četrtič zapored in drugo 
leto kot pokrovitelj, prvič pa združeni pod novo blagovno znamko SILABS, v okviru 
katere se predstavljajo tudi storitve laboratorijev SIJ Acronija in SIJ Metala Ravne.

SILABS –  
sila za kakovost

Nataša Bratun, vodja kemije in 
vhodne kontrole, SIJ Acroni

Foto: Nataša Bratun, SIJ Acroni

Meta Pikalo, vodja prodaje 
laboratorijev, SIJ Ravne Systems

àà MARKETINŠKI MOTOR

SILABS na sejmu Tehnika, 
Beograd, maj 2017
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Vedno bolj se kaže, da je tehnični marketing tisto pravo, kar 
nas dela kompetentne in daje naročnikom zaupanje v naše 
laboratorijske storitve, zato je prisotnost tehničnega osebja na 
takih dogodkih pogoj za uspešno trženje laboratorijskih stori-
tev. Ključ do uspeha podjetij v prihodnosti so motivirani in vse-
stransko aktivni zaposleni – to je bila glavna tema foruma in 
rečemo lahko, da je to tudi vodilo, ki nas povezuje v SILABS-u.

Intenzivna promocija SILABS-a v letošnjem letu
V okviru aktivnega trženja laboratorijskih storitev, združenih 
pod blagovno znamko SILABS, smo se v okviru sejemske dejav-
nosti že maja predstavili tudi na sejmu Tehnika v Beogradu. Kot 
tehnična podpora sva se dr. Tadeja Primožič Merkač in Nataša 
Bratun pridružili prodajnima predstavnicama laboratorijev SIJ 
Ravne Systems Meti Pikalo in Lidiji Pečolar ter nudili podrob-

no predstavitev zainteresiranim strankam. V prvi vrsti je bil 
namen predstavitve na sejmu promocija blagovne znamke 
SILABS in povečanje prepoznavnosti na trgu nekdanje Jugosla-
vije. Laboratoriji SIJ Ravne Systems, ki so aktivno usmerjeni v 
trženje, so se v preteklosti predstavljali kot Sistemska tehnika 
in so bili že dobro poznani na trgu, tako da smo se pod novo 
blagovno znamko SILABS prvič predstavili na trgu zunaj Slove-
nije in s skupnim nastopom ponudili širši spekter laboratorij-
skih storitev. 

Letos smo sodelovali še na sejmih IFAM in Forma To-
ols v Celju, udeležili pa se bomo še dveh posvetov, in sicer 
septembra posveta livarjev v Portorožu in oktobra posveta 
vzdrževalcev na Otočcu.

SILABS na Industrijskem forumu IRT, Portorož, junij 2017SILABS s predstavniki naročnikov, Portorož, junij 2017

SILABS združuje vsa laboratorijska in metrološka znanja 
Skupine SIJ pod eno streho. Storitve, ki jih vsakodnevno upo-
rabljajo najzahtevnejše aplikacije v metalurški, kovinskopre-
delovalni in drugih industrijskih panogah, so sedaj združene 
pod blagovno znamko SILABS. S povezovanjem dobrih praks 

in izkušenj laboratorijev v Skupini SIJ so naročniki pridobili 
možnost izbire širše palete laboratorijskih storitev na enem 
mestu ter potrditev dolgoročne usmeritve laboratorijske 
dejavnosti v Skupini SIJ.
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Z nagovorom »Schön, dass Sie da sind« oziroma v 
slovenščini »Lepo, da ste tukaj« so organizatorji 
sejma Moulding Expo 2017 v Stuttgartu (Nemčija) 
pozdravili tako nas, razstavljavce, kot tudi obisko-
valce sejma. Na mednarodnem sejmu orodjarstva 
smo barve Skupine SIJ zastopala podjetja SIJ Metal 
Ravne, SIJ Ravne Steel Center, SIJ MWT in Oro Met.

Sejmišče v Stuttgartu je konec maja oziroma v začetku junija 
letos za štiri dni odprlo vrata obiskovalcem in razstavljavcem, 
ki smo želeli strokovni javnosti predstaviti svoje izdelke in 
storitve ter seveda novosti iz orodjarske industrije. Za Skupino 
SIJ je bilo razstavljanje na tem sejmu priložnost, da se srečamo 
z našimi obstoječimi kupci in poiščemo priložnosti za sode-
lovanje z novimi potencialnimi kupci. Sejem je bil organiziran 
drugič in, kot kaže, bo lahko ustrezno nadomestil usihajoči 
sejem Euromold, na katerem smo razstavljali v preteklih letih. 

Na stojnici, veliki 90 kvadratnih metrov, smo predstavljali 
blagovne znamke SIMOLD, SITHERM, SIHARD in SIRAPID. Poleg 
jeklarskih proizvodov podjetja SIJ Metal Ravne smo predstavili 
tudi storitve naše servisno-prodajne divizije, ki jo je na sejmu 
zastopal SIJ MWT, ter ponudbo orodnih plošč podjetja Oro 
Met. Prav slednja sta na stojnici naštela veliko obiskovalcev, 
saj je sejem specifično namenjen orodjarski stroki, in ga je obi-
skalo veliko podjetij, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo z 
orodjarstvom. Kot do sedaj nemški trg tudi v prihodnje ostaja 
med najpomembnejšimi ciljnimi trgi za prodajo orodnih jekel 
in izdelkov iz orodnega jekla. To bo eden izmed razlogov, ko 
se bomo odločali o možnosti razstavljanja Skupine SIJ na tem 
sejmu tudi v prihodnje, leta 2019. 

Štirje skupaj v Stuttgartu

• Lokacija: Stuttgart, Nemčija
• Datum: 30. 5. – 2. 6. 2017
• Število razstavljavcev: 760

• Število obiskovalcev: približno 15.000
• Naslednji sejem: 2019

Mag. Brigita Rataj, vodja 
Marketinga, SIJ Metal Ravne

Foto: Mag. Brigita Rataj,  
 SIJ Metal Ravne

Stojnica Skupine SIJ

Razstavljeni vzorci
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Tako so nas (v prevodu: »Lepo, da ste tukaj!«) poz-
dravili na sejmu Die & Mould China (DMC) 2017 na 
Kitajskem. China Die and Mould Industry Associa-
tion (CDMIA) in Shanghai International Exhibition 
Co. že več kot tri desetletja vsako leto pripravita 
sejem, ki pokriva področje orodjarske industrije in 
izdelavo opreme na mednarodni ravni.

Sredi junija letos smo sodelavci podjetij SIJ Metal Ravne in 
SIJ Asia v Šanghaiu, ki je z več kot 25 milijoni prebivalcev 
največje kitajsko mesto in pomembno gospodarsko središče 
ter največje pristanišče Kitajske, predstavljali Skupino SIJ na 
sejmu DMC. Predstavljali smo izdelke in storitve Skupine SIJ 
s poudarkom na promociji jeklarskih proizvodov SIJ Metala 
Ravne, predvsem naši blagovni znamki SIMOLD in SITHERM. 
Ocenjujemo, da bi največji potencial lahko imele kvalitete 
SIMOLD S131, SITHERM S350R, SITHERM S360R, SITHERM 
S361R in vse standardne kvalitete znamke SITHERM (1.2343, 
1.2344, 1.2367 in preostale).

Med trajanjem sejma so kot spremljajoči dogodki potekali 
strokovni seminarji. Na enem izmed njih sta sodelavca Andrej 
Vrečič, razvojni inženir SIJ Metala Ravne, in Milan Gradišnik, 
direktor prodaje programa SIJ Metal Ravne, predstavila Sku-
pino SIJ, SIJ Metal Ravne in blagovno znamko SITHERM ter 
podrobneje jeklo za delo v vročem SITHERM S360R.

V skupno petih halah se je predstavljalo več kot 1.200 
razstavljavcev iz 15 držav. Med njimi je bilo kar nekaj naših 
glavnih konkurentov: Böhler Special Steel Shanghai, NLMK 
Verona, ASSAB Tooling Technology Shanghai, Hitachi Metals, 
Specialty steel Co. Shanghai branch, Erasteel, Jiangsu Sch-
molz-Bickenbach Co., Daido Steel Shanghai in Gröditz Sch-
miedewerke. Ti so se v večini prav tako kot mi med drugim 
predstavljali tudi z vzorci jekel z visoko polirno sposobnostjo, 
nekateri tudi z izdelki s področja prašnate metalurgije. 

Kitajska je ogromen trg in privablja tako svetovno kot tudi 
domačo konkurenco. Pri tem pa ne smemo mimo dejstva, 
da so na Kitajskem lani proizvedli dobrih 808 milijonov ton 
jekla, kar je približno polovica svetovne proizvodnje (podatki 
združenja World Steel). Kitajska pa vseeno ostaja še naprej 
eden izmed naših ciljnih trgov. Vendar nas tudi na tem trgu, 
tako kot na preostalih, čaka zelo oster boj s konkurenco. Svoj 
košček pogače bomo iskali na področju specialnih, predvsem 
orodnih jekel z višjo dodano vrednostjo.

很高兴，与您在此相遇！

• Lokacija: Šanghaj, Kitajska
• Datum: 13. – 16. 6. 2017
• Število razstavljavcev: 1.240*

• Število obiskovalcev: približno 90.000*
• Naslednji sejem: 2018
* Vir: http://www.dmcexpo.com/en/Aboutinfo.asp?2462.html

Mag. Brigita Rataj, vodja 
Marketinga, SIJ Metal Ravne

Foto: Mag. Brigita Rataj,  
 SIJ Metal Ravne

Ekipi podjetij SIJ Asia in SIJ Metal Ravne, sejem DMC 2017

Na SIJ-evi stojnici je pestro.
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Vsako sezono pripravimo tri koncerte: 
koncert komornih zasedb (oktobra), 
božično-novoletni koncert (decembra) 
in letni koncert (junija). Prisotni smo na 
odprtju vseh večjih naložb našega glav-
nega sponzorja, nekdaj Železarne Ravne, 
danes SIJ Metala Ravne. Zaposleni pa 
nas najbolj poznajo po igranju koračnic 
skozi železarno na »zadnji šiht« pred 1. 
majem.

Letošnjo 115. obletnico ustanovitve 
smo zaznamovali z malo težjim progra-
mom, kajti hkrati smo se pripravljali na 
tekmovanje v mesecu maju. V goste 
smo povabili APZ Maribor in pevski 
zbor Oddelka za glasbo PEF Maribor in 
z njima sodelovali pri izvedbi skladbe 
Queen symphony. Oba zbora delujeta 
pod umetniškim vodstvom mednarodno 
priznane skladateljice in zborovodki-
nje Tadeje Vulc. Zelo smo ponosni, da 
je španski skladatelj in dirigent Jose 
Ignacio Blesa Lull posebej za nas napisal 
skladbo Lamentatio. Navdih zanjo mu je 
bilo ustvarjanje slovenskega skladatelja 
Jakoba Gallusa. 

Še v večje veselje nam je, da smo 
s to skladbo zmagali na tekmovanju 
zveze slovenskih godb v 2. težavnostni 
kategoriji. Tekmovanje je potekalo 20. 
maja letos v Lendavi, prejeli pa smo zlato 
plaketo s posebno pohvalo. 

Velikokrat rečemo, da naj bi za dosego ciljev podjetje delovalo kot uglašen 

in uigran orkester, zgled dobrega vodje pa iščemo ravno v primerjavi z 

dirigentom. Vodja je kot dirigent, ki člane orkestra neprestano spravlja 

v ubrano sozvočje. Znati jih mora motivirati in predvsem ustvariti tako 

vzdušje oziroma okolje, da vsak glasbenik v to skupnost prinese najboljše, 

kar zna. Podobno je seveda v timu, v našem vsakdanjem delovnem življenju. 

Le kako bi zazvenela skladba našega podjetja, če bi bili vsi zaposleni 

glasbeniki orkestra?

Pihalni orkester železarjev 
Ravne je že 115 let vpet v kul-
turno dogajanje na Ravnah na 
Koroškem. Si predstavljate, 
koliko vaj, nastopov in prija-
teljskih druženj se je zgodilo v 
tem času? Ne mine prireditev, 
na kateri nismo prisotni. Verje-
tno si tudi Ravenčani ne znajo 
predstavljati, da na Ravnah ne 
bi imeli orkestra. 

Zanimivo bi bilo, če bi se kdaj kakšen dirigent opogumil in na 
koncertu sedel med občinstvo. Bi orkester utihnil ali pa kljub 
temu odlično odigral svojo skladbo? S slednjim bi dirigent 
dokazal, da je ustvaril tim, ki je sprejel njegovo vizijo za svojo 
in jo uspešno tudi izvaja.

Bog vedi, koliko src so že predramili

Zakaj sploh 
potrebujemo 
dirigenta?

Andreja Šapek, obratna 
inženirka I, SIJ Metal Ravne 

Foto: Aleksander Ocepek, 
Fotostudio Ocepek

Monika Žvikart, 
specialistka 
internega 
komuniciranja, 
SIJ Metal Ravne

Vir: internet

Koncert ob orkestrovi 115-letnici v športni dvorani Osnovne šole Prežihovega Voranca aprila 2017
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Skupaj s SIJ Ravne Systems in drugimi sponzorji smo zadnjega julija na letnem bazenu na  
Ravnah priredili sprejem plavalcev in njihovih trenerjev – Gorazda Podržavnika in Matije  
Medveška. Letos smo v Plavalnem klubu Fužinar Ravne namreč ponovno dosegali vidne rezul-
tate na večjih mednarodnih tekmovanjih, tako na reprezentančni kot tudi na klubski ravni.

Klub Fužinar – včasih 
plavamo hitro, včasih 
pa še hitreje

Miran Kos, predsednik 
Plavalnega kluba Fužinar

Foto: Mladen Račnik,  
Danica Hudrap

In kakšni so bili rezultati?
Olimpijski festival evropske mladine v Györu
Naše plavalke so se izjemno dobro odrezale. Najbolj uspešna 
slovenska plavalka na tekmovanju je bila Sara Račnik, ki je osvo-
jila dve zlati medalji v disciplinah 400 m prosto in 800 m prosto, 
v isti disciplini je Mojca Hancman dosegla četrto mesto. Urška 
Hancman se je v disciplini 100 m hrbtno uvrstila na 24. mesto.

Svetovno prvenstvo v Budimpešti 
Plavalci so se uvrstili med najboljših dvajset na svetu. Najboljšo 
uvrstitev je dosegla Gaja Natlačen, ki se je v najdaljši disciplini, 
1500 m prosto, uvrstila na 13. mesto. Tjaša Oder je bila v isti 
disciplini 15., Martin Bau je bil v disciplini 800 m prosto 19. 

Mladinsko evropsko prvenstvo 
Najboljšo klubsko uvrstitev je priplavala Janja Šegel, ki je v fina-
lu na 200 m prosto osvojila osmo mesto. Drugi plavalci kluba 
so dosegali naslednje najboljše uvrstitve: Sara Račnik je bila v 
disciplini 400 m prosto deveta, Mojca Hancman pa v disciplini 
800 m prosto trinajsta, medtem ko je Gašper Oder v moški kon-
kurenci v isti disciplini dosegel 18. mesto.

Še posebej je treba izpostaviti olimpijski festival evropske 
mladine v Györju (OFEM), svetovno prvenstvo v Budimpešti 
(SP) in evropsko mladinsko prvenstvo (MEP) v izraelski Ne-
tanyi. Na omenjenih tekmovanjih so barve Slovenije zasto-
pali: Tjaša Oder, Martin Bau, Gaja Natlačen (SP Budimpešta); 
Sara Račnik, Mojca Hancman, Urška Hancman (OFEM Györ); 
Janja Šegel, Gašper Oder, ter že prej omenjeni Sara Račnik in 
Mojca Hancman (MEP Netanya).

V letošnji sezoni se je odvijalo še mladinsko svetovno 
prvenstvo, in sicer med 23. in 28. avgustom v Indianapolisu 
(ZDA). Barve Slovenije in Fužinarja je zastopala Sara Račnik.

Plavalni klub (PK) lahko na podlagi doseženih rezultatov 
v minuli in preteklih sezonah tudi v prihodnje cilja visoko. 
Dolgoročni cilj je doseči finale na olimpijskih igrah v Tokiu 
leta 2020. Prav tako trenerji ciljajo na finala na prihajajočih 
svetovnih in evropskih prvenstvih (SP 2019 – Južna Koreja 
ter EP 2018 – Glasgow). V mladinskih kategorijah lahko 
pričakujemo medaljo na mladinskem evropskem prvenstvu 
2018, ki bo v Helsinkih. Kandidati za dosego omenjenih ciljev 
so Martin Bau, Tjaša Oder, Janja Šegel, Janja Jamšek, Han-
cman, Matija Može, Ožbej Knez ter Jaš Berložnik. 

Zunaj rezultatskega spektra želi klub v prihodnjih sezo-
nah povečati članstvo plavalcev ter okrepiti strokovni kader.

Slovenska reprezentanca na SP na Madžarskem, v ekipi so 
naši trije člani (zgoraj desno Martin Bau, spodaj druga z leve 
proti desni Gaja Natlačen in skrajno desno Tjaša Oder). 
Foto: Matej Cvitanič

Samo Jenič, direktor SIJ Ravne Systems – glavnega sponzorja 
PK Fužinar, je Sari Račnik za dve zlati medalji na sprejemu 
plavalcev podaril SIJ-ev jekleni šah.

Zlata Sara Račnik na OFEM na Madžarskem
Foto: Slovenska olimpijska reprezentanca
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4.554-metrski  
pozdrav metalovcev

Kako so počitnikovali 
ravenski jeklarji

Zaradi zasedenosti koč pod Mont Blancom, Tette Rouse in Gouter, 
je propadel naš prvotni načrt vzpona sodelavcev družbe SIJ Metal 
Ravne na to goro. Prešli smo na načrt B, pogorje Monte Rose in 
4.554 metrov visok vrh Punta Gnifetti z najvišje ležečo kočo v 
Evropi – Margerito. Mont Blanc prekaša Monte Roso le po višini, 
po velikosti pa je slednja daleč največji gorski masiv v Evropi. 

Sedem prijateljev se nas je v soboto, 17. junija letos, ob enih ponoči odpra-
vilo iz Mežice. S kombijem smo odpotovali v kraj Alagna Valsesia v Italiji, 
izhodišče za vzpon na italijanski del masiva Monte Rose. Sistem žičnic nas 
je pripeljal na sedlo Punta Indren (3.275 m), od koder smo se povzpeli proti 
koči Rif Mantova (3.498 m), v kateri smo imeli rezerviran polpenzion. Popol-
dne po prihodu smo opravili aklimatizacijsko turo do vrha Vincent Piramide 
(4.215 m), nekateri že s težavami zaradi višine. Po južnem snegu smo se 
vrnili v kočo, povečerjali, potem pa kar hitro popadali v postelje. 

V nedeljo smo po zajtrku, že ob 5.15, začeli vzpon proti Punta Gnifetti. 
Razmere so bile odlične, saj so bile ponoči temperature pod lediščem. 
Hodili smo v navezi in po slabih štirih urah smo si čestitali na 4.554 metrov 
visokem vrhu. Posneli smo nekaj fotografij, si privoščili kratek počitek in se 
spustili proti koči Rif Mantova. Zaradi močnega sonca smo morali biti pazlji-
vi na razpoke, vendar smo brez težav sestopili. Po krajšem uživanju ob pivu 
na toplem soncu je sledil spust do gondole, ki nas je pripeljala v dolino. 

Polni lepih vtisov smo se odpravili proti domu in si obljubili, da se še 
vrnemo v prelepe Alpe.

V petdesetih letih prejšnjega stoletja so morali naši 
dedje in očetje opravljati šestdnevni delavnik in so 
bili prosti le ob nedeljah. Zato je bil takrat nenapi-
san običaj, da so po nedeljskem kosilu šli z družino 
na sprehod v park ali na daljše izlete do Rimskega 
vrelca ali Smučarske koče. 

Ko je železarna pridobila počitniški dom v Portorožu, so se jim 
razmere izboljšale. Zgradbo iz leta 1897 so sodobno opremili 
in omogočili delavskim družinam ugodno bivanje. Okrog doma 
je bil čudovit park s palmami, oljkami, bambusom in drugim 
mediteranskim rastjem, pred domom pa lep vrt. V teh letih je 
obiskalo dom preko 400 sodelavcev z družinami. Prvi upravnik 
doma Stanko Marchiotti je bil tudi dober vrtnar, Marija Mori 
si je utrdila glas odlične kuharice, dekleta za strežbo so bile 
prijazne Korošice. Dom je premogel obsežno plažo, ki je segala 
do solinskih skladišč, končala pa se je ob pomolu, od koder 
so gostje počitniškega doma lahko videli takrat še dejavno 
ladjedelnico Piran.

àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

àà OBUJAMO SPOMINE

Vzpon na vrh Punta Gnifetti smo opravili (od leve) Gerhard 
Podhraški, Janez Bordjan, Boštjan Rataj, Miha Vertačnik, Luka 
Urbanc, Jan Tretjak in Stojan Krivec (manjka na fotografiji).

Mirko Osojnik, upokojeni 
strokovni sodelavec Koroškega 
pokrajinskega muzeja, Muzeja 
Ravne na Koroškem

Foto: avtorjeva zasebna zbirka

vir: zapisi v rubrikah Koroškega 
fužinarja (1955-1956)

Gerhard Podhraški,  
žarilec I, Valjarski program,  
SIJ Metal Ravne 

Sprejem nove izmene v počitniškem domu v Portorožu (1957)
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àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Zadnjo soboto v juniju smo se jeklarji spet odpravili na tradicionalni pohod, tokrat na 
Paški Kozjak. Spoznali smo še en kotiček slovenskih planin, enkraten v svoji razsežnosti. 
Vedno ko potujem iz Mislinje proti Velenju, se mi v celoti pokaže, in krasen je občutek, da 
sem ga prehodil s prijatelji, ki jih povezujeta jeklarstvo in gore.

Naša odprava, ki je štela kar 95 pohodnikov, se je začela v 
Vitanju. Kraj leži v kotlini, stisnjen med Pohorje in Paški Kozjak. 
Danes je najbolj znan po KSEVT-u, Kulturnem središču evrop-
skih vesoljskih tehnologij, in Hermanu Potočniku Noordungu, 
pionirju načrtovanja vesoljskih poletov. Omogočil je preboj 
v raziskavah vesolja in tako kozmična prostranstva približal 
človeku.

Paški Kozjak je dokaj samostojna planota, nekoliko zunaj 
glavnih planinskih poti, kar je bil glavni motiv, da smo ga 
izbrali za drugi pohod v letu 2017. Pohodniki, ki smo se odločili 
za daljšo turo, smo krenili proti cerkvici Sv. Antona. Pot do 
najvišjega vrha Paškega Kozjaka, imenovanega Basališče, nas je 
vodila mimo razgledne točke na Smereški peči. Izkoristili smo 
jo, da smo si ogledali Vitanje tudi s ptičje perspektive. Razgled 
nas ni razočaral. Od tu naprej je bila pot položnejša. V hladu 
gozda smo napredovali do lovske koče, kjer smo si privoščili 
daljši počitek. Po dveh urah in pol hoje smo dosegli najvišjo 
točko pohoda – Basališče (1.272 mnv). Sledil je rahel spust do 
velikega travnika, na katerem naj bi med drugo svetovno vojno 
prisilno pristalo zavezniško letalo. Ob robu travnika je poči-
vališče, ki so ga domačini poimenovali Kajuhov gaj, posvečen 
pa je pesniku, ki je kljub mladosti spoznal življenje modreca. 
Po krajšem počitku smo nadaljevali čez Ojstrico do cerkve sv. 
Jošta. Sledil je spust do Doma na Paškem Kozjaku. Pohod smo 
opravili v petih urah in kljub ekstremni vročini pot premagali 
brez večjih težav. Tudi po zaslugi gostoljubnih ljudi v Domu na 
Paškem Kozjaku, ki so nas razveselili z okusno enolončnico in 
pristno kozjaško vodo. 

Pohodniki, ki so se podali na krajšo turo, so več časa name-
nili uživanju na travniku pod Ojstrico in se ob tem spominjali 
tudi Karla Destovnika - Kajuha. Okoli tretje ure popoldan smo 
se z lepimi spomini odpravili nazaj proti domu.

Vrh Paškega Kozjaka 
nagrajuje s kozmičnim 
razgledom

Jože Apat, vodja projektov,  
SIJ Metal Ravne

Foto: Jože Apat, SIJ Metal Ravne

Na Smereški peči smo si Vitanje ogledali še s ptičje perspektive.

Zbor v majicah pohoda pred Domom na Paškem Kozjaku.

• Višinska razlika: 820 m
• Dodatno: pot je označena s Knafe-

ljčevimi planinskimi znaki
• Začetek poti: Vitanje, KSEVT

• Konec poti: Dom na Paškem Kozjaku
• Dolžina poti: 12 km
• Čas trajanja poti: 5–6 ur
• Težavnost: lahka pot, fizično zahtevna
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àà AFORISTIČNA ŠARŽA

àà SUDOKU

Andrej Brumen - Dejde,  
SIJ Ravne Systems 

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

S težkimi deli nima težav: vedno mu je vse težko.

Bolj si lesen, bolj jeklena mora biti volja.

Nekateri tako dolgo čakajo na vnuke, da jih na koncu naredijo sami. 

Na cedilu te pustijo samo tisti, ki nekaj kuhajo.

Ne vemo, kdo pije, vemo pa, da plačamo.

àà MODRUJEMO àà SMEH JE POL JABOLKA 

Ločevalna dieta
»Ti si pa ful shujšal!«
»Ja, sem na ločevalni dieti.«
»Kako pa je to videti?«
»Ločujem se, kuhat' pa ne znam.«

Pekel in nebesa
»Mami, Janez me je zasnubil. Toda on ne verjame niti v nebesa 
niti v pekel.«
»Nič ne de, mu bova že dokazali, da obstajata.«

Osamljeni duhovnik
Mladega duhovnika pošljejo na redko naseljeno Kočevsko, kjer je 
zelo osamljen. Po letu dni se odloči za obisk starega župnika, ki 
prav tako živi v divjini, da najde pri njem tolažbo in spodbudo. 
»Kaj vam pomaga vzdržati v tej samoti?« 
»Maša in dva martinija dnevno,« odgovori župnik. »Bi spili 
kozarček z mano?« 
»Z veseljem, zelo rad.«
Župnik se obrne proti kuhinji in zavpije:  
»Maša ..., zmešaj nama dva martinija!«

»Najboljša knjiga je najboljša družba.«
Lord Chesterfield

»Ljubezen vstopa skozi oči in izstopa skozi usta.«
Nemški pregovor

»Najprej izoblikujemo navade, potem 
pa navade izoblikujejo nas.«

John Dryden

»Večina sence v tem življenju nastane zato, ker 
človek stoji tako, da ovira svojo lastno svetlobo.« 

Ralph W. Emerson

»Človekova osebnost mora biti močna 
kot stena, ker vse gradi na njej.« 

Ivan Turgenjev
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àà NAPENJAMO MOŽGANE

Možganski križkraž

Matjaž bo prejel dve potovalni brisači iz nagradnega programa akcije »Znamo varno, zmoremo zdra-
vo«, da bo logistika njegovih potovanj še boljša, saj sta brisači lahki in zavzameta zelo malo prostora.

Katero geslo smo izbrali tokrat? Na pravilno rešeno križanko pripišite svoje podatke: ime in priimek, 
obrat oziroma oddelek in družbo ter jo pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, 
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, do najpozneje 2. oktobra 2017. Tudi tokrat bomo s praktično nagrado 
razveselili izžrebanega sodelavca ali sodelavko.

Nagrajenec nagradne križanke v reviji SIJ št. 3,  
katere geslo je bilo »V SIJU SMO INOVATIVNI«, je:

• Matjaž Muhič, SIJ Acroni, Logistika. 
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