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Proizvajamo jekla za
najzahtevnejše industrije
V SIJ SUZ so ponosni na 70 let obrata Jeklovlek
Poletje je čas za remonte
Petra Majdič je prebujala jekleno voljo pri mladih
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Kdo je napravil Vidku varnostno srajčico?
Glede na našo akcijo Znamo varno, zmoremo zdravo, ki je zelo intenzivna in zato tudi
uspešna, ste ob naslovu verjetno najprej pomislili na delovno obleko, čelado, zaščitna očala
in vse drugo, kar sodelavcem v proizvodnji omogoča delo brez delovnih nezgod. Katera
obrata sta si v drugem tromesečju kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo nadela lovorike
zmagovalcev med družbami Skupine SIJ na Koroškem oziroma na Gorenjskem pri varovanju
svojega fizičnega zdravja, lahko preberete v nadaljevanju.
Tokrat bi želela izpostaviti tisto varnost, ki je za vse sodelavce prav tako pomembna, pri tem
pa je še bolj ranljiva, saj za njeno ohranjanje in spodbujanje ni ne predpisane kot tudi ne
otipljive zaščitne opreme. Govorim o psihološki varnosti, ki jo kadrovska stroka postavlja na
prvo mesto dejavnikov, ki ločujejo uspešne time od neuspešnih.
Ameriška raziskovalka Amy Edmondson je preučevala številčnost napak v različnih timih in
bila zelo presenečena nad rezultati. Predvidevala je, da bo v oddelkih, kjer je največ občutka
za timsko delo, najmanj napak. A ni bilo tako. V najbolj povezanih timih je bilo tudi več
napak. Ponovno je preverila pravilnost podatkov, ker to preprosto ni bilo smiselno. Zakaj
bi člani dobro povezanih in motiviranih ekip zagrešili več napak? Ko je ponovno prebrala
vse odgovore, se ji je posvetilo. V nepovezanih timih so bili sodelavci prestrašeni, bali so
se oštevanja in sankcij, zato so napake prikrivali. V povezanih timih pa se niso bali lastne
sence in lastnih napak, ker so jim vodje zagotovili varnost, saj so napake obravnavali kot del
delovnega procesa ter skupaj s timom zagotavljali rešitve za njihovo odpravljanje. Tako so
prvi timi drveli navzdol po spirali negotovosti, nezaupanja in prikrivanja, za kar so porabili
veliko, žal brezplodne, energije. Povezani timi pa so napake priznavali, jih odpravljali,
dosegali odlične rezultate, ob tem pa še poglabljali povezanost in zaupanje med sodelavci.
V službenem okolju je za vzdušje v timu v največji meri odgovoren vodja, vendar pa drugi
lahko prav tako prispevamo k spodbujanju odprte komunikacije, h konstruktivnemu
reševanju konfliktov, k aktivnemu poslušanju ter umirjenemu in spoštljivemu dajanju
povratnih informacij.
Opreme za psihološko varnost ne moremo kupiti, sešiti si jo moramo sami – zase, za druge
in za vse skupaj.
IN T ERNA RE VI JA SKUPINE SI J – SLOVENSK A INDUS T RI JA JEKL A
Glavna in odgovorna urednica: Anja Potočnik. | Področni urednici: za koroško regijo Polona Marzel Ahac, SIJ Ravne Systems, in za gorenjsko regijo Irena Kolenc Janović, SIJ Acroni.
Uredniški odbor: SIJ d.d.: mag. Sara Wagner; SIJ Acroni: Tanja Avguštin Čufer, Metka Šuštaršič, Petra Žvan, Nataša Karo, Stanislav Jakelj; SIJ Metal Ravne: Monika Žvikart, Vesna
Pevec; SIJ Ravne Systems: Romana Petek, Egidij Hudrap; SIJ Elektrode Jesenice: Vilma Čefarin; SIJ SUZ: Miša Hrast, Matej Sekne; SIJ ZIP center: Liljana Toplak. Stalna sodelavca:
Jože Apat – pohodništvo; Andrej Brumen - Dejde – Aforistična šarža. | Nepodpisane fotografije: arhiv Skupine SIJ, Adobe Stock, Dreamstime, iStock, Shutterstock, Microsoft Office
Online, www.wikimedia.org. | Jezikovni pregled: mag. Andreja Čibron - Kodrin. | Oblikovanje: Sans, Andrej Knez, s. p. | Tisk: SIJ ZIP center. | Naklada: 3.000 izvodov.
Izdajatelj in naslov uredništva: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 242 98 18, e-pošta: anja.potocnik@sij.si,
polona.ahac@ravnesystems.com, irena.kolenc@acroni.si.
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ààPOLLETNI REZULTATI SKUPINE SIJ

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

Prvo polletje nekoliko slabše
Jeklarstvo je eden temeljev za gospodarsko rast in razvoj Evrope, Skupina SIJ,
največja metalurška skupina v Sloveniji, pa pomemben del evropskega jeklarstva
na nišnih trgih. Naša pot skozi minulo leto je bila razburljiva – polna prelomnih
trenutkov, zabeleženih v dosežkih in izzivih, ki so nastajali tako znotraj Skupine SIJ
kot tudi v širšem poslovnem okolju. Skupaj so nas peljali proti cilju, na katerem z
doseženimi poslovnimi rezultati ne moremo biti zadovoljni. V infografiki povzemamo
ocene ključnih kazalnikov finančnega in nefinančnega poslovanja v letu 2018.

Prihodki od prodaje (v milijonih evrov)

389,0
1–6 2017

426,2

417,2

1–6 2018

1–6 2019

NIŽJI ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
Skupina SIJ je v prvem polletju leta 2019 ustvarila 417,2
milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2,1
odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani (426,2
milijona evrov). Nižje prihodke smo ustvarili zaradi nižjih
cen jeklarskih proizvodov, ki so jih pomembno oblikovale razmere na surovinskih trgih − v prvem polletju so
bile cene nekaterih surovin na najnižjih ravneh v zadnjih
letih, s tem pa so se znižale tudi prodajne cene jeklenih
proizvodov in posledično prihodki od prodaje.

Proizvodnja odlitega jekla (v tonah)
SLABŠA ZASEDENOST
PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI

221.481

1–6 2017

260.709

253.769

1–6 2018

1–6 2019

V prvem polletju smo odlili 253.769 ton jekla, kar je 2,7
odstotka manj kot v enakem obdobju lani, in proizvedli
197.044 ton gotovih izdelkov oziroma 3,6 odstotka manj v
primerjavi z enakim lanskim obdobjem.
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PREVLADUJEJO JEKLA Z VIŠJO DODANO
VREDNOSTJO ZA NIŠNE JEKLARSKE TRGE
Kot specialisti za nerjavna, posebna in zahtevna paličasta
orodna jekla smo tudi v prvem polletju 2019 ohranili
strukturo prodaje, našteta vodilna jekla pa so v strukturi
ohranila največje prodajane deleže.

72% 72% 73%

27% 27% 28 %

1–6 2017
1–6 2018

št.

1

1–6 2019

Skupina SIJ se uvršča v sam vrh
dobaviteljev nerjavne debele
pločevine v Evropski uniji.

Nerjavna, standardna in orodna jekla
Konstrukcijska, elektro in osnovna legirana jekla

št.
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Uvrščamo se tudi na tretje mesto
med največjimi proizvajalci
orodnih jekel v Evropski uniji.

84 % PRODAJE SMO USTVARILI
NA TUJIH TRGIH, KAR SKUPINO
SIJ UVRŠČA MED NAJVEČJE
SLOVENSKE IZVOZNIKE

15,6 %
SLOVENIJA

Skupina SIJ, eden največjih slovenskih izvoznikov, je
v prvem polletju izvoz ohranila na visoki ravni in
84,4 odstotka prihodkov ustvarila na tujih trgih. Največji delež prihodkov smo tradicionalno ustvarili na
nemškem trgu, ki smo ga v celotnem izvozu povečali
na 24 odstotkov (lani v enakem obdobju 22,7 odstotka).
Jeklarska industrija je bila v prvem polletju pod vplivom agresivnega uvoza jekla iz neevropskih držav kot
odziva na globalni protekcionizem. Od vsakih treh ton
jekla, ki jih po lanskoletni uvedbi carin odklonijo ZDA,
dve toni prispeta na trg Evropske unije. Tudi v Skupini
SIJ smo v prvem polletju v ZDA ustvarili nekoliko manjši delež izvoza, in sicer 7,8 odstotka (lani 9,1 odstotka).
Nove priložnosti se z junijskim podpisom trgovinskega
sporazuma med Evropsko unijo in državami Mercosur
(Argentina, Brazilija, Paragvaj, Urugvaj) odpirajo na
trgih Južne Amerike.

84,4 %

24,0 %

Nemčija

18,7 %

Italija

28,6 %

Preostala
Evropa

7,8 %
5,3 %

ZDA
Preostali
svet

IZVOZ
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SREDSTVA OD PRODAJE PERUTNINE PTUJ PRISPEVALA K
DOBIČKONOSNOSTI TER SO NAMENJENA ZNIŽANJU ZADOLŽENOSTI
EBITDA v višini 122,9 milijona evrov je za 79,1 milijona evrov višji od lanskega v prvi polovici leta
(43,8 milijona evrov) in je med drugim tudi dokaz o uspešnem upravljanju in prodaji Skupine Perutnina Ptuj.
EBITDA brez vpliva prodaje Skupine Perutnina Ptuj bi bil sicer 38 milijonov evrov in bi bil 5,8 milijona evrov
nižji kot lani v enakem obdobju.
Sredstva od prodaje Skupine Perutnina Ptuj smo sicer namenili tudi za zniževanje zadolženosti Skupine SIJ
kot posledice obsežnih naložb, za katere smo od leta 2007 do vključno leta 2018 namenili več kot 620 milijonov evrov. Neto finančni dolg ob zaključku prvega polletja je znašal 165,4 milijona evrov, lani ob zaključku
polletja je bil 362,2 milijona evrov.

Število nezgod pri delu:

MED NAMI JE 40 SODELAVCEV MANJ
V Skupini SIJ je bilo ob zaključku prvega polletja 2019
zaposlenih 3.845 oseb. Število zaposlenih se je glede na
predhodno obdobje zmanjšalo za en odstotek.

101

77

81

1–6 2018

1–6 2019

81 SODELAVCEV SE JE
POŠKODOVALO PRI DELU ...
... kar je štirje več kot lani v prvem polletju. Ne pozabimo,
naš cilj je, da se pri delu ne bi poškodoval nihče!

1–6 2017

ZA VSE, KI VAS ZANIMA VEČ
Podrobnejše podatke o poslovanju Skupine SIJ v prvem polletju, zaposlenih ter o našem sodelovanju z
lokalnimi skupnostmi in vse druge vidike poslovanja lahko preberete v Polletnem poročilu Skupine SIJ in
družbe SIJ d.d. 2019, ki je objavljeno na spletni strani Skupine SIJ na
https://sij.si/sl/druzba/investitorji/letna-porocila/

www.sij.si

MED PE TIMI
NA JVEČ JIMI
SLOVENSKIMI
IZ VOZNIKI

acroni • metal ravne • ravne systems
elektrode jesenice • suz • ravne steel center
oro met • mwt • sidertoce • niro wenden
griffon & romano • kopo international
odpad pivka • dankor • metal eko sistem
top metal • zip center
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ààPRAZNUJEMO

Miša Hrast, strokovna sodelavka
v kadrovski službi, SIJ SUZ

V SIJ SUZ ponosni
na obrat Jeklovlek

Foto: arhiv družbe SIJ SUZ

let jeklovleka
Obrat Jeklovlek družbe SIJ SUZ letos praznuje častitljivih 70 let. Okrogla
obletnica je odlična priložnost, da se za hip ustavimo in pogledamo, kako
smo se spreminjali, razvijali in kaj vse smo dosegli.
Začetki obratovanja

Selitev obrata in rast proizvodnje

Zgodba obrata Jeklovlek se je začela pisati takoj po osvoboditvi leta 1945, ko je deloval še v okviru Cevarne. Po koncu vojne
so potrebe po vlečenih jeklih začele močno naraščati. Leta
1949 je po organizacijski spremembi Jeklovlek postal samostojni obrat. Sledil je nagel razvoj; zdelo se je, da ga nič ne more
ustaviti.
Iz vojne reparacije je Jeklovlek prejel pet starih luščilnih
strojev in dva brusilna stroja, vsi so pomembno vplivali na razširitev proizvodnje. Leta 1950 je vodenje obrata prevzel Izidor
Ručigaj. S svojim strokovnim znanjem in razvojno naravnanostjo je ogromno prispeval k uvajanju sodobne tehnologije v
proizvodnjo obrata. Stari obrat Jeklovlek je bil na Jesenicah in
je bil popolnoma neprimeren za opravljanje te vrste proizvodnje (leseni prostori, brez vsake mehanizacije, ogromno fizičnega dela). Leta 1956 so v skladišču vložka valjarne profilov na
Javorniku zgradili brusilnico Jeklovleka, ki je dosegla 600 ton
letne proizvodnje. V tem obdobju sta se tudi izboljšala interni
transport in odprema – s preusmeritvijo odpreme na tovornjake in z uporabo dvigala so odpravili težko fizično delo.

V letu 1965 je nastopilo naslednje obdobje razvoja obrata
Jeklovlek. V tem letu je začel poskusno obratovati Jeklovlek na
novi lokaciji na Beli. Uradno obratovanje na Beli je bilo zabeleženo leta 1967 in je obratu prineslo veliko novih pridobitev
(žarilno peč, BK-linijo s peskalnim strojem). V naslednjih letih
se je zelo povečala proizvodnja, predvsem zaradi nove vlečne
linije Schumag, na boljšo kvaliteto pa je najbolj vplivala linija
Förster za površinsko kontrolo jeklenih palic. Za to obdobje sta
bila značilna tudi posodabljanje tehnologije vlečenja (odprava
večkratnega vlečenja z vmesnim žarjenjem) in prehod z luženja
na peskanje palic in kolobarjev. Največji tehnološki uspeh je
bil začetek predelave avtomatnih jekel, ki so bila pri takratnih
kupcih zelo cenjena. Velika težava, ki je pestila produktivnost,
so bile zastarele brusilne in luščilne linije, ključne za proizvode
z višjo dodano vrednostjo. Brusilnica je po letu 1980 še vedno
obratovala na lokaciji Javornik, oddelek, v katerem je bilo zaposleno nadpovprečno število žensk, se je spopadal s prostorsko stisko, izrabljenimi stroji in mrazom.
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Delavec pri nalaganju materiala na stroj za posnemanje Berns,
to je zadnja faza obdelave palic pred končno kontrolo, preden
jih dobi kupec in jih vgradi v zaganjalnik motorja.

Proizvode pakiramo glede na željo strank na dva različna načina, prvi
način je v lesene zaboje, drugi pa je razviden na sliki.

PRELOMNICE OBRATA JEKLOVLEK:
Začetek
delovanja
prvega
jeklovleka

1941

Začetek
obratovanja
brusilnice na
Javorniku

1949

1956

Jeklovlek z
odcepitvijo od
Cevarne postane
samostojen obrat

Selitev
brusilnice z
Javornika na
lokacijo Bela

1967

1984

Začetek
obratovanja
na Beli

Združitev brusilnice, težave z vložkom
in rekord proizvodnje
Pridobitev dveh novih brusilnih strojev in selitev brusilnice
v Jeklovlek se je uresničila med letoma 1983 in 1984. Vodja
obrata je bil vse od konca petdesetih let Berti Brun. Proizvodnja brušenih jekel se je podvojila in dobila pomembno mesto
v razvoju obrata. Tako na stari kot na novi lokaciji so brusilci
večkrat izpostavljali neprimerne razmere za izvajanje delovnega procesa in le-te so še danes ovira pri optimalnem delu
brusilnih linij.
Z ukinitvijo valjarne profilov na Javorniku v začetku osemdesetih let so se začele pojavljati težave z nezadostnim in
nekakovostnim vložkom tudi v Jeklovleku. Valjarno profilov
sta nadomestili valjarna v Štorah in žična valjarna na Beli. Na
drugi strani so kupci v drugi polovici osemdesetih let začeli
povpraševati po višjih kvalitetah in ožjih tolerancah. S tem se
je tudi začelo obdobje porasta reklamacij. V prvi polovici leta
1985 je njihov delež dosegel tudi 40 odstotkov celotne prodaje.
Vodja obrata Jeklovlek Srečko Mežnar je leta 1985 za Železar
stanje takole komentiral: »Tukaj na koncu proizvodne verige

Ustanovitev
družbe SUZ,
invalidskega
podjetja

1993

Ustanovitev
družbe
FIPROM

1997

Začetek
obratovanja
oddelka Strojna
predelava

2007

2012

Novi lastniki
in združitev v
Skupino SIJ

2019

Nakup
novega
stroja za
robkanje

se združujejo vse valjarniške in jeklarske napake, storjene med
proizvodnim procesom. Lani smo morali predelati okoli tri
odstotke vložka. Del te količine smo ponovno brusili na tanjšo
dimenzijo celo dvakrat ali trikrat zaradi neustrezne površine.«
Za tako visok odstotek reklamacij je vodstvo obrata poleg
slabega vložka krivilo tudi iztrošene stroje, ki so bili stari med
15 in 20 let. V obratu so se zavedali nujnosti sprememb in povečanja proizvodnih zmogljivosti ter da morajo zapolniti vrzel
v proizvodnji tanjših dimenzij, saj je bilo povpraševanje po njih
veliko. Zaradi gradnje Jeklarne 2 so bili vsi obrati na trnih glede
dodeljevanja sredstev za naložbe. Sredi leta 1987 so v Jeklovleku le dobili nov vlečni stroj, plod domačega znanja. Istega leta
je obrat dosegel rekordno proizvodnjo – 25.234 ton, rezultat
pa naslednje leto povišal še za 2.000 ton.

Čas političnih in gospodarskih sprememb
V letu 1989 je v obratu Jeklovlek prihajalo do vedno večjih
zastojev, vendar je kljub vse slabšim razmeram ohranil nivo
proizvodnje in konec leta dosegel nekoliko nižjo, a še vedno
hvale vredno količino proizvodnje. Prihodnja leta so zaznamo-
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Predelava se začne na vlečnih linijah,
ki kolobar preoblikujejo v palico.

vale družbene spremembe v Evropi, ki so močno vplivale na
trg. Leta 1991 je razpadla Jugoslavija, podjetje je izgubilo trge
na območju nekdanje skupne države. To je bilo za domače gospodarstvo izjemno težko obdobje in je Železarno spodbudilo
k nujnim in temeljitim spremembam.
V letih 1990/91 se je začel postopek ukinjanja obratov in
prestrukturiranja Železarne, obrati okroglega programa, pod
katerega je sodil tudi Jeklovlek, so se s 1. januarjem 1993 združili v družbo FIPROM. V tem letu je bila velika sprememba pri
dobavi vložka, saj je bila ustavljena Jeklarna 1 in je bilo treba
vložek kupovati pri drugih jeklarskih virih. Takratni direktor
FIPROM-a Vinko Pogačnik je razmere v obratu Jeklovlek opisal
z besedami: »Jeklovlek gradi svojo strategijo na domačem trgu
s prodajo avtomatnih jekel, jekel za masovno preoblikovanje
in verige ter specializiranih ogljikovih paličnih jekel. Pri tem
proizvodnem programu dosegajo pozitiven rezultat, vendar
bo potreben ogromen trud za pridobitev sredstev za nakup
tistih vrst jekel, ki jih ni v proizvodnem programu Slovenskih
železarn.«
Zgodba družbe FIPROM se je zaključila 15. aprila leta 1998, v
tistem času jo je vodil Gvido Melink.
Družba SUZ, invalidsko podjetje, je bila registrirana oktobra
leta 1997. Po stečaju družbe FIPROM v aprilu 1998 je prevzela
proizvodni program Jeklovleka in Žebljarne. Družbo SUZ je

Pred vgraditvijo naših palic v motor sesalnika, ki se vrti z 18.000
rpm, moramo zagotoviti idealno ravnost našega proizvoda.

vodil direktor Marjan Ravnik, ki je poudarjal, da je osnovni cilj
družbe poslovati pozitivno in hkrati zagotavljati delovna mesta
invalidom z ugodnostmi, ki jih status invalidskega podjetja
omogoča.

Danes spet uspešno podjetje, ki
izpolnjuje pričakovanja lastnikov
Leta 2007 je Jeklovlek, tako kot tudi veliko obratov nekdanje
Železarne, dobil novega lastnika. Družba SUZ se je preimenovala v SIJ SUZ in obdržala status invalidskega podjetja. Vodenje
družbe je leta 2009 prevzel mag. Andrej Pogačnik in jo vodi
še danes. V letu 2010 je obrat pridobil nov ravnalni stroj in s
to naložbo odpravil dolgoletno ozko grlo proizvodnje. V letih
2012/13 se je v obratu odprl nov oddelek strojne predelave s
ciljem obogatiti prodajni program družbe in povišati dodano
vrednost izdelkov. V letih 2015/16 je bil obnovljen velik del
infrastrukture obrata. Da bi se izognili ozkemu grlu zaradi
dotrajanih brusilnih strojev, se je v letih 2017/18 investiralo v
nakup brusilnih strojev Microsa in Schumag. V začetku letošnjega avgusta je v obrat prispel tudi dolgo pričakovani stroj za
robkanje in je zdaj v fazi postavitve. Prav gotovo bo nadgradil
uspešno zgodbo 58 zaposlenih, ki na leto proizvedejo 7.020
ton jeklenih izdelkov.
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Radioaktivni izotop U
ravenskemu jeklu ne
pride do živega
235

Dr. Blaž Šuler, raziskovalni
inženir, SIJ Metal Ravne
Foto: arhiv podjetja Škoda JS,
osebni arhiv avtorja

Na povabilo našega kupca ŠKODA JS smo si med remontom jedrske elektrarne Temelin
na Češkem sodelavci SIJ Metala Ravne, Borut Urnaut, Stanko Triglav in dr. Blaž Šuler,
ogledali, kje so v jedrski elektrarni vgrajeni izdelki iz našega jekla.

Jedrski reaktor
VVER 1000 v
Temelinu v zadnjih
fazah sestavljanja

V SIJ Metalu Ravne smo dobavitelj
specialnih jekel za jedrsko industrijo

Del kontrolnega mehanizma. Sestavljen je iz jekel SINOXX 4541,
SINOXX E790, SINOXX E880 in SINOXX 4051.

Na Ravnah smo po dolgih letih zatišja ponovno začeli leta 2015
izdelovati nizkoogljična avstenitna, martenzitna, feritna in
dupleksna nerjavna jekla. Glavna prelomnica je bila izgradnja
nove naprave VOD (vacuum oxigen decarburization), ki omogoča izdelavo jekel pod 0,1 masnega odstotka ogljika. S tem
agregatom lahko učinkovito oksidiramo ogljik, ne da bi pri tem
oksidirali velike količine kroma, saj celotna reakcija poteka pod
vakuumom.
Ta novica je prišla tudi do podjetja ŠKODA JS a.s. v mestu
Plzen, na Češkem. Podjetje je specializirano za jedrsko industrijo, izdeluje jedrske reaktorje, kontejnerje za skladiščenje
odpadnih radioaktivnih goriv, mehanizme kontrolnih palic za
nadziranje jedrskih reakcij, opremo primarnega vodnega toka
v jedrskem reaktorju ipd. Sodelujejo pri remontih in obnovah
jedrskih reaktorjev na Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Bolgariji in Nemčiji. Za njih izdelujemo jekla SINOXX 4541, SINOXX
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V hali reaktorja: (z leve proti desni) Ludmila Formanova (ŠKODA JS), Borut Urnaut,
Ana Smutna (ŠKODA JS), dr. Blaž Šuler, Jan Ruzicka (ŠKODA JS) in Stanko Triglav.

Nasmejanost in navdušenost po ogledu jedrske elektrarne Temelin. V ozadju del
parne turbine. Od leve proti desni: Stanko Triglav, dr. Blaž Šuler in Borut Urnaut.

E790, SINOXX E880 in SINOXX 4051. Vsako jeklo ima posebno
specifikacijo, ki jo trenutno, po uradnih podatkih, ne potrjuje
nobeno drugo podjetje v Evropi, le SIJ Metal Ravne.
Gre za zelo zahtevne lastnosti, ki jih lahko dosežeš le ob
nadzorovanem procesu izdelave jekla v jeklarni, pretaljevanju
na EPŽ, kovanju/valjanju, toplotni in mehanski obdelavi. Pri
jeklih zahtevajo doseganje visokih mehanskih lastnosti pri
sobni in povišani temperaturi (350 °C), visoke žilavosti materiala, dobro korozijsko obstojnost in ozke tolerančne meje trdot
jekel po toplotni obdelavi.
S podjetjem Škoda imamo posebno dobre odnose, saj
tesno sodelujemo z njegovimi razvojnimi inženirji pri razvoju
novih jekel in izdelkov. Ob problemih, ki se pojavijo, se takoj
povežemo (uporabljamo aplikacijo WhatsApp, Skype, telefon
ali e-pošto) in zaplet rešimo zelo hitro. Takšno sodelovanje
krepi medsebojne odnose in daje občutek zanesljivosti ter
odgovornosti. Povabili so nas, da si 30. julija ogledamo jedrsko
elektrarno Temelin na Češkem med remontom, da vidimo, kje
so vgrajeni izdelki iz »ravenskega jekla«.

se uporabljajo kontrolne palice iz bora, ki je močan absorber
nevtronov. Kontrolni mehanizem za dvigovanje in spuščanje 61
palic v jedrskem reaktorju v Temelinu je sestavljen iz jekla, ki
ga izdelujemo v družbi SIJ Metal Ravne. Podjetje ŠKODA JS naš
material strojno obdela in sestavi v zaključno celoto iz 200 do
220 različnih delov. Na sliki je prikazan en del mehanizma.
V hali reaktorja smo videli sestavljen reaktor z zamenjanimi
gorivnimi in kontrolnimi palicami, parne generatorje, črpalke, cevovode primarnega in sekundarnega kroga. Na drugi
fotografiji se vidi sestavljen jedrski reaktor VVER 1000. Delavci
stojijo na ploščadi, kjer so vgrajeni mehanizmi kontrolnih palic.
Dotikanje stvari v hali je nezaželeno, saj lahko ob dotiku preneseš nase del radioaktivnosti. Zanimiv je bil ogled dela, kjer so
cevovodi primarnega vodnega kroga in je prisotna radioaktivna voda. Po nekaj sekundah v sobi so se oglasili dozimetri, saj
so zaznali povišano sevanje. Sobo smo zato morali nemudoma
zapustiti. Celotna hala je pod podtlakom, kar smo tudi občutili
z negativnimi vplivi na naše telo, slabo smo se počutili in bolela
nas je glava.

Pred vstopom v jedrsko elektrarno
serija varnostnih protokolov
Po prispetju v Temelin smo morali najprej skozi serije varnostnih protokolov, pri čemer so nam odvzeli prstne odtise, nam
izmerili vnosno radioaktivnost in nas opremili s posebnimi
oblačili za gibanje v hali jedrskega reaktorja. Vse osebne
predmete smo morali pustiti v zaklenjenih omaricah zunaj
stavbe jedrskega reaktorja, saj obstaja nevarnost, da postanejo radioaktivni med ogledom reaktorja. Visoka stopnja
varnosti po regulativah jedrske varnosti zahteva, da smo pred
vstopom v jedrski reaktor morali prečkati šest različnih vrat za
identifikacijo z dvema vrstama kartic in prstnimi odtisi. Vsako
avtentikacijo pa mora potrditi spremljevalna oseba iz jedrske
elektrarne Temelin. Opremili so nas tudi z dozimetri, ki naj bi
beležili, kolikšne doze radioaktivnosti bomo dobili med ogledom jedrskega reaktorja.

Deli iz našega jekla v jedrski elektrarni v Temelinu
V jedrski elektrarni Temelin sta dva reaktorja tipa VVER 1000
izdelana po ruskih načrtih. Vsak reaktor ima energijsko zmogljivost do 1026 MWe. En reaktor je sestavljen iz 321 gorivnih
palic in 61 kontrolnih palic. Za kontroliranje verižne reakcije

Obvezna dekontaminacija ob izhodu
Ob izhodu iz hale jedrskega reaktorja smo morali skozi tri
vrste dekontaminacije, pri čemer se izniči radioaktivnost na
oblačilih, laseh, koži … Spet smo morali skozi šest različnih vrat
ter ponoviti celotno vhodno kontrolo vključno z merjenjem
prisotnosti radionukleidov ob izhodu iz nuklearke. Ob obisku
tovrstne elektrarne smo spoznali, kako pomembni smo mi kot
proizvajalci jekla, da je izdelek, ki ga damo od sebe, brez napak,
saj najmanjša napaka v materialu lahko privede do nuklearne
katastrofe, kar si pa še v sanjah ne smemo dopustiti.

Ali ste vedeli ?
V jedrskem reaktorju VVER 1000 je 92 ton uranovega
goriva, vsak dan se ga porabi tri kg za verižno reakcijo.
Dnevni zastoj jedrskega reaktorja v Temelinu
pomeni en milijon evrov izgube.
Komplet 61 mehanizmov za spuščanje in dvigovanje
kontrolnih palic v jedrski reaktor VVER 1000 stane
18.300.000 evrov. Kar 90 odstotkov materiala je
mogoče proizvesti v družbi SIJ Metal Ravne.
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Anže Markun, strokovni
sodelavec za produktni marketing,
SIJ Acroni
Foto: www.inverse.com
Vir: https://holtecinternational.com/2019

Naše jeklo v Černobilu

Zaradi serije Černobil je v zadnjem času močno poraslo zanimanje
za jedrsko katastrofo, ki se je odvila daljnega aprila 1986. Ko se o
katastrofi v Černobilu pogovarjate s prijatelji, vam bo zagotovo
koristila informacija, ki jo lahko s ponosom delite z njimi – za
zajezitev sevanja so zaslužna tudi naša jekla!

Po jedrski katastrofi v Černobilu so na mestu reaktorja 4 za
preprečevanje sevanja namestili betonski sarkofag. Zgrajen je
bil med majem in novembrom 1986 v izjemno težkih delovnih
razmerah in je sčasoma postal vse bolj neprimeren. Zato je
bilo treba zgraditi novega; za izgradnjo sta bili izbrani podjetji Vinci Construction Grands Projects in Bouygues Travaux
Publics pod skupnim lastniškim konzorcijem Novarka. Tu pa se
začne zgodba jekla iz družbe SIJ Acroni …
Naše jeklo je v pokrovih za cisterne, v katerih se shranjuje že odsluženo jedrsko gorivo. Projekt izgradnje cistern za
shranjevanje odsluženega jedrskega goriva se je začel že v
drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja, vendar ni bil
nikoli dokončan. Razlog je bil neizpolnjevanje regulatornih in
tehničnih zahtev takratnega izvajalca del. Desetletje je minilo,
odkar je bilo leta 2011 na mednarodnem razpisu izbrano podjetje Holtec International, ki je vodilni dobavitelj celovitih rešitev
za ravnanje z jedrskimi odpadki.
Projekt obnove se je sprva zdel težaven in časovno potraten. Vse delno dokončane stavbe in oprema, namenjena
skladiščenju porabljenih jedrskih odpadkov, so bile precej
dotrajane. Po zaslugi strokovnosti in zavzetosti zaposlenih v
podjetju Holtec International se je projekt obnove vendarle

Pogled na Černobil
iz zapuščenega
mesta Pripyat

nadaljeval, zaključek projekta je predviden v letu 2020. Gorivo
se trenutno skladišči v vodi, kot je običajno. Trajni način skladiščenja pa predvideva suho skladiščenje. Na ta način bodo
skladiščili tako odsluženo jedrsko gorivo kot tudi delce, ki so
zaradi eksplozije razmetani v okolici reaktorja 4. To pomeni
skladiščenje v hermetično zaprtih cisternah, ki bodo pod pritiskom in zapolnjene s helijem.
Ta rešitev je pomemben mejnik pri ravnanju z odsluženim
jedrskim gorivom. Po zaključku projekta bo vse skupaj dano v
izvajanje ukrajinskemu državnemu podjetju Chernobyl Nuclear
Power Plant (ChNPP). To pomeni, da bodo morali prevzeti tudi
odgovornost za premestitev odpadnega jedrskega goriva iz
trenutnih rezervoarjev z vodo v nove, skladiščene v hermetično zaprte cisterne, zapolnjene s helijem. To pa bo precejšen
zalogaj, saj so zaloge odsluženega goriva v Černobilu največje
na svetu.
Celotni projekt je vsekakor pokazatelj, da je treba temeljito premisliti, komu dodeliti tako zahtevno nalogo. Podjetje
Holtec International se je dobro izkazalo. Projekt so financirali
EU, Japonska in Evropska banka za obnovo in razvoj. Ponosni
smo, da smo pri tako zahtevnem projektu v svetovnem merilu
z našimi jekli sodelovali tudi mi.

V družbi SIJ Acroni smo z vrhunskimi debelimi nerjavnimi jekli prispevali k varnejšemu odlaganju
odsluženega jedrskega goriva za nadaljnjih 100 let. Naše avstenitno debelo nerjavno jeklo se uporablja
za izdelavo delov cistern, v katerih se shranjuje porabljeno jedrsko gorivo. SIJ Acroni je k trajnostnemu
razvoju naravna družba, zato smo z veseljem prispevali svoj delež pri reševanju okolja.
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Alen Šapek, vodja razvoja,
SIJ Ravne Systems
Foto: arhiv SIJ Ravne Systems

Rodila se je nova generacija
jekel DURALIFE za valje
V preteklih dveh letih smo se sodelavci v podjetju SIJ Ravne Systems intenzivno
ukvarjali z razvojem nove generacije valjev za hladno valjanje. Prvo naročilo
indukcijsko kaljenih valjev z osemodstotno vsebnostjo kroma smo prejeli jeseni
2018, kupcu pa smo jih dostavili junija letos.
Trdota glede na temperaturo popuščanja
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Naročeni valji sodijo v novo generacijo visoko legiranih valjev
za hladno valjanje, združenih pod blagovno znamko DURALIFE EXTRA (orodno jeklo s petodstotno vsebnostjo kroma) in
DURALIFE SUPREME (orodno jeklo z osemodstotno vsebnostjo
kroma). Jekla te znamke se ponašajo z daljšo življenjsko dobo
– imajo namreč boljšo obrabno obstojnost, odpornost na incidente in posledično tudi daljše »kampanje«. Največja prednost
pa je seveda to, da teh valjev ni treba kromirati, saj se ustrezna
površinska hrapavost med procesom valjanja na valjih ohrani.
Jekla vsebujejo večjo količino karbidotvornih elementov, kot
so krom, molibden in vanadij, kar pomeni, da imajo sekundarni
vrh trdot (utrditev karbidov pri temperaturah nad 500 °C) in se
visokotemperaturno popuščajo – v nasprotju s standardnimi
jekli za valje, ki se nizkotemperaturno popuščajo, v tem primeru ne more priti do pregrevanja in samopopuščanja valja med
procesom valjanja, ki lahko vodi do porušitve valja.
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Valji po poboljšanju (kaljenju in popuščanju) na zahtevane vrednosti kupca

Marketing SIJ Ravne Systems je za novo generacijo jekel pripravil tudi letak, ki
je že objavljen na spletni strani družbe, na LinkedIn profilu, skupaj z dopisom pa
bo poslan kupcem in potencialnim kupcem. Natisnjenega bomo prilagali tudi
katalogu, v katerem predstavljamo kovane valje.
Valj z navlečenimi obroči na brusilnem stroju pred izvajanjem kontrole Lismar

Primerjalne lastnosti
STANDARD*
DURALIFE
EXTRA
DURALIFE
SUPREME

Obrabna obstojnost

Kaljena plast

Žilavost

Dolžina »kampanj«

* STANDARD 3-5 % Cr

Prikaz lastnosti jekel – obrabna obstojnost, globina kaljene plasti, žilavost in dolžina kampanje

Valji iz jekla DURALIFE EXTRA so del prodajnega programa
SIJ Ravne Systems že nekaj časa, medtem ko je velik izziv bila
izdelava valjev iz jekla DURALIFE SUPREME, ki se ponašajo s
kar osemodstotno vsebnostjo kroma, triodstotno vsebnostjo
molibdena in manjšo vsebnostjo vanadija.
Septembra 2018 smo v SIJ Ravne Systems prejeli prvo
testno naročilo štirih valjev za nemškega kupca. Največji izziv
je pomenila toplotna obdelava jekla. Jeklo samo po sebi ni
tako zahtevno, ko pa dodamo postopke, kot sta ogrevanje na

zelo visoke kalilne temperature in hkratno intenzivno ohlajanje
valja z vodo, se to sliši kot recept za neuspeh. Na srečo ne v
našem podjetju, saj smo tehnologijo uspešno usvojili in valje
junija kupcu tudi dobavili. Sprotne izzive, kot so bili izdelava
odkovka, priprava odkovkov na poboljšanje in indukcijsko
kaljenje ter brušenje valjev, smo uspešno reševali in ponovno
dokazali, da smo v podjetju SIJ Ravne Systems kos tudi največjim izzivom.
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Barbara Šinkovec, tehnica
za specialne metalografske
preiskave, Razvojni center
Jesenice

Stane Jakelj, razvojni inženir
za nerjavna jekla, SIJ Acroni
in Razvojni center Jesenice
Foto: Borut Žigon

2D- in 3D-posnetki ali
Z-smer …, Keyence prikaže vse
Oddelek za razvoj jekel in tehnologij družbe SIJ Acroni je skupaj z Razvojnim centrom
Jesenice (RCJ) pridobil nov digitalni mikroskop Keyence VHC-6000. Ker omogoča
napredno osvetljevanje, shranjevanje in obdelavo pridobljenih fotografij, je precejšnja
nadgradnja starega stereomikroskopa.

Motorizirana mizica velikosti 100 × 100 mm
omogoča preiskavo sorazmerno velikih vzorcev.

Barbara Šinkovec, tehnica za specialne metalografske preiskave,
lahko zdaj še natančneje pregleduje vzorce.

Novi digitalni mikroskop Keyence VHC-6000 omogoča fotografije z resolucijo kar
20.000 x 20.000 pikslov in enotno končno fotografijo, kar z zabrisom meje med
posameznimi fotografijami omogoča avtomatska korekcija (HDR).

Povsem kodiran in motoriziran mikroskop Keyence VHC-6000
omogoča natančno in hitro zajemanje fotografij ter njihovo
napredno obdelavo. Motorizirana mizica velikosti 100 x 100
mm omogoča preiskavo sorazmerno velikega vzorca, možnost
nagiba v Z-smeri pa zagotavlja popolno vizualizacijo in pregled,
saj se objektiv lahko prilagodi vzorcu.
Digitalna tehnologija omogoča uporabo širokega nabora
uporabnih funkcij: posnamemo lahko kakovostno fotografijo nizkokontrastnih vzorcev, odstranimo povratni odsev v

bleščečih vzorcih, merimo hrapavosti, zanesljivo ovrednotimo
površino vzorca, s funkcijo visokega dinamičnega razpona
(HDR – High Dynamic Range) pa iz več posnetkov istega makro
vzorca sestavimo njegovo enotno končno podobo.
Poleg 2D-posnetkov lahko zaradi motorizirane Z-smeri (nagiba) enostavno zajamemo tudi 3D-sliko. Ta vsebuje informacije o višini na katerem koli mestu. Posledično lahko izvedemo
neposredno na zaslonu različne meritve, vključno z razdaljo,
kotom, premerom, velikostjo območja, globino, površino itd.
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Redke zemlje so Blaža
vodile v še neraziskana
področja jeklarstva
Blaž Šuler je raziskovalni inženir za jeklarsko tehnologijo, za nerjavna jekla in jekla,
izdelana po postopku VOD. Kot štipendist
SIJ Metala Ravne je zaključil drugo stopnjo
študija metalurgije na Naravoslovnotehniški fakulteti s pridobljeno izobrazbo magister metalurgije, se zaposlil in ob nadaljnji
podpori družbe nadaljeval doktorski študij.
Z uspešnim zagovorom doktorske disertacije z naslovom Reakcije antimona in fosforja z redkimi zemljami v jekleni talini je
junija pridobil naziv doktorja znanosti. Blaž
nam je v pogovoru pojasnil, do kakšnega
pomembnega odkritja je privedlo njegovo
raziskovanje v okviru doktorske disertacije
in kakšen je njegov prispevek k znanosti.

Monika Žvikart, specialistka
za korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal Ravne
Vir: Reakcije antimona in fosforja
z redkimi zemljami v jekleni talini,
doktorska disertacija, 2019, Blaž Šuler

Blaž Šuler je v doktorski disertaciji raziskoval vpliv dodatka redkih zemelj na
mikrostrukturo in mehanske lastnosti orodnega jekla za delo v hladnem 50CrMoV13-1.

… do popolnoma novega odkritja
Pri raziskovanju navedenega pa se je odprl drugi izziv, ki je
Blaža vodil na do sedaj še popolnoma neraziskana področja.
»Ugotovili smo namreč, da se dodani elementi redkih zemelj
vežejo z oligoelementi in s fosforjem v spojine, kar je v metalurgiji izredno redko. Oligoelementi so namreč tisti elementi, ki
jih z oksidacijo ne moremo odpraviti iz jeklene taline kot druge
Od konkretne težave …
nezaželene elemente, na primer fosfor, ki se pri oksidaciji veže
Povod za njegovo raziskavo je bila težava, s katero so se soos kisikom v oksid, preide v žlindro in ga na tak način odpravimo
čali v SIJ Metalu Ravne. Pri proizvodnji jekla 50CrMoV13-1 so
iz jekla. Oligoelementi, kot so arzen, antimon, kositer, svinec in
se namreč izločali aluminatni nekovinski vključki. To so vključki, podobni, pa se ne oksidirajo in zato jih ne moremo odpraviti iz
razpotegnjeni v smeri preoblikovanja valjanja in kovanja, ki se
taline, ostanejo ujeti v njej.«
med valjanjem in kovanjem razdrobijo in povzročajo močan
zarezni učinek v jeklu, kar poslabšuje mehanske lastnosti
Če si jeklo predstavljamo kot juho
jekla. »Ker tega problema nismo popolnoma rešili, smo se
Procese, ki se pri tem dogajajo, nam Blaž pojasni s preprosto
v laboratoriju Inštituta za materiale in tehnologije v Ljubljaprimerjavo z juho. »Če juho, v kateri so začimbe v celoti raztoni (IMT) lotili poskusov, kako elementi redkih zemelj, če jih
pljene, precedimo, na cedilu ne ostane nič, posledično je juha
dodamo v različnih količinah, vplivajo na mehanske lastnosti in okusna. Če pa bi juho precedili, ko so začimbe še neraztopljemikrostrukturo tega jekla. Ugotovili smo, da nastanejo oksidi,
ne, pa bi na cedilu ujeli začimbe, kar bi poslabšalo kakovost in
sulfidi in oksisulfidi elementov redkih zemelj, ki pri določeni
okus juhe. Enako je z jekleno talino na vakuumu pred litjem, v
dodani količini izboljšajo mehanske lastnosti jeklu v primerjavi
kateri so raztopljeni oligoelementi in fosfor. Ko se jeklo začne
z izhodnim stanjem,« pojasni Blaž.
strjevati, se ti oligoelementi izločajo na meje kristalnih zrn, kar
jeklu poslabšuje mehanske lastnosti in povzroča krhkost. Z doKot pove že naslov, se je Blaž v doktorski disertaciji ukvarjal z
raziskovanjem reakcij antimona in fosforja z redkimi zemljami
v jekleni talini. Njegov cilj je bil ugotoviti, kako vplivajo redke
zemlje na mikrostrukturo, vključke, intermetalne faze in spojine, izločene v orodnem jeklu za delo v hladnem 50CrMoV13-1,
v SIJ Metalu Ravne poznanem z imenom OH253.
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Intermetalna faza CeLa(Sb)

datkom elementov redkih zemelj v talino pa se oligoelementi
in fosfor vežejo z elementi redkih zemelj v spojine, intermetalne faze in vključke že v tekočem jeklu. S tem se jeklena matrica
osiromaši čistih elementov fosforja, antimona, arzena ipd., kar
povzroči, da se ti elementi ne vežejo na meje kristalnih zrn
med strjevanjem jekla. Če bi lahko talino odcedili, tako kot
juho, bi te spojine ostale ujete v cedilu, kar pa bi poslabšalo
kakovost jekla, saj bi odstranili iz jekla spojine in vključke
velikostnega razreda do 5 µm, ki pozitivno vplivajo na oviranje
drsenja dislokacij in delujejo kot utrjevalci jeklene matrice.«
Jeklu izboljšamo mehanske lastnosti in izboljšamo čistost
Blaž je v doktorski disertaciji odkril, da imajo dodani elementi
redkih zemelj do oligoelementov in fosforja visoko afiniteto in
z njimi tvorijo spojine, ki ne vplivajo negativno na mehanske
lastnosti jekel. »Prav nasprotno, če jeklu dodamo čiste zemlje
v pravem razmerju, se mehanske lastnosti materiala izjemno
izboljšajo. Izboljša se tudi čistost jekla. Pri tem nastanejo nove
spojine, ki do sedaj še niso bile odkrite. To je tudi največji
prispevek moje doktorske disertacije k znanosti.«
Korak od teorije v prakso
Blaž pojasni, da je doktorska disertacija v 80 odstotkih sicer
doprinos k znanosti, vsekakor pa njegovo odkritje prinaša
tudi konkretne uporabne vrednosti pri proizvodnji jekla: »Drži,
uporaba redkih zemelj je prihodnost za izboljšanje čistosti in
mehanskih lastnosti, ampak pri tem je treba ravnati previdno.
Poskusi za doktorsko disertacijo so bili opravljeni z 20-kilogramskimi šaržami, pod vakuumom, v optimalnih razmerah.
Kaj se bo zgodilo pri 40-tonski šarži, je v tem trenutku še
neraziskano. Nastanejo lahko ogromni nekovinski vključki,
lahko še bolj poslabšamo mehanske lastnosti, lahko se pojavijo
težave med litjem ipd.« Industrijska šarža je vsekakor poglavje
zase in pred uporabo bo treba podrobno preučiti tehnološko
pot izdelave jekla, da se izognemo težavam. »Seveda bomo
poskusili. Če bodo v praksi nastajale težave s kakšno šaržo, pri
čemer bi lahko probleme rešile kovine redkih zemelj, bomo te
tudi uporabili,« zaključi Blaž.
Blažu sodelavci iskreno čestitamo in mu želimo še veliko
nadaljnjih zanimivih odkritij in uspešno rešenih izzivov.

Fosfid CeP

Ko smo raziskovali prvi del, se nam
je odprl drugi. Ugotovili smo, kar je
v svetu še popolnoma neraziskano:
da se elementi redkih zemelj vežejo z
oligoelementi in s fosforjem v spojine,
to pa je v metalurgiji izredno redko.

KAJ SO REDKE ZEMLJE?
Redke zemlje je skupno ime za 17 elementov. Imenujemo jih
tudi lantanoidi. Najbolj pogosti so lantan, cerij, prazeodim
in neodim. Ime so dobile, ker so v primerjavi z »navadnimi«
resnično redke. Največ nahajališč je na Kitajskem. Uporabljajo
se v izdelkih visoke tehnologije (mobilni telefoni, laserji,
hibridna vozila, sončne celice, magneti …). V jeklarstvu se
kovine redkih zemelj ne uporabljajo kot čiste kovine, ampak v
zlitini navedenih redkih zemelj, ki jo imenujemo mischmetal.
IZVIRNI PRISPEVEK DOKTORSKE DISERTACIJE K ZNANOSTI
V doktorski disertaciji je Blaž dokazal, da jeklu 50CrMoV13-1
z dodatkom elementov redkih zemelj spremenimo kemično
sestavo in morfologijo nekovinskih vključkov. Al₂O₃, SiO₂,
MnO, MgO, MnS in kompleksni vključki razpadejo v jekleni
talini, kovinski del se raztopi v talino, nekovinski del pa
se veže z elementi redkih zemelj v vključek. Antimon in
fosfor v jeklu 50CrMoV13-1 se brez dodatka elementov
redkih zemelj izločata na mejah kristalnih zrn, kar poslabša
mehanske lastnosti jekla. Ob dodatku redkih zemelj
ta dva elementa tvorita intermetalno fazo CeLa(Sb) in
fosfid CeP ter s tem osiromašita meje kristalnih zrn.
Posledično se izboljšajo mehanske lastnosti za od štiri
do pet odstotkov (Rp0,2, Rm), udarne žilavosti pri sobni
temperaturi za od pet do deset odstotkov, udarne žilavosti
pri –20 °C za od 25 do 35 odstotkov in delež žilavega
interkristalnega preloma za od 40 do 45 odstotkov.
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Stane Jakelj, razvojni inženir za
nerjavna jekla, RCJ/SIJ Acroni

Janez Stare,
v. d. vodje
železniškega
transporta,
SIJ Acroni
Foto: Borut Žigon

Lokomotive nikoli
ne zapuščajo

Glavno vlečno vozilo lokomotiva D – III

Železniški transport znotraj družbe SIJ Acroni organizacijsko spada pod obrat Jeklarna.
Njegova glavna naloga je oskrbovanje Jeklarne z jeklenim odpadkom in prevoz ulitih
slabov iz Jeklarne v Vročo valjarno. Transport med obrati in povezava z državnim
železniškim sistemom sta zahtevna in za SIJ Acroni izjemno pomembna.
Predanost in povezanost štirih ekip

Podvrženi Zakonu o varnosti v železniškem prometu

Pri železniškem transportu je zaposlenih 22 sodelavcev. Dobro
morajo krmariti, da delovne obveznosti opravijo pravočasno
in natančno. Predanost in povezanost štirih ekip, ki delajo
v sistemu 12/24, sta tu ključni. V vsaki ekipi je pet delovnih
mest, ki pa vedno niso popolnjena. Delo ni lahko, zahteva
izjemno zbranost in natančnost, zato je v teh razmerah ključno
medsebojno razumevanje zaposlenih, vedno so pripravljeni
drug drugemu priskočiti na pomoč. Popolno ekipo sestavljajo:
prometnik, ki skrbi za prevzem naročil, komunikacijo z obrati
in Železniško postajo Jesenice, izvaja izvoze in uvoze ter odreja
delo premikalne skupine; strojevodja, ki vozi lokomotivo po
signalih vodje premika in premikačev ter skrbi za vlečno vozilo;
vodja premika, ki je odgovoren za pravočasen in varen premik;
ter premikač ali dva, ki postavljata vozno pot – prestavljata
kretnice, odpenjata in pripenjata vagone.

Pri svojem delu, izobraževanju in zdravstvenih pregledih so
podvrženi Zakonu o varnosti v železniškem prometu. Delo
mora zato potekati po enakih merilih kot na Slovenskih železnicah. Poznati morajo signale, Prometni pravilnik in Poslovni
red Industrijskega tira, to so najpomembnejši dokumenti, po
katerih se ravnajo in ki opisujejo delo in pogoje dela. Vsako
leto imajo redna letna izobraževanja v organizaciji Izobraževalnega centra Slovenskih železnic. V primeru izrednih dogodkov
ali drugih posebnosti med samim delom pripravijo sestanke
po skupinah ali izredna strokovna izobraževanja.

Glavno vlečno vozilo lokomotiva D-III
Njihovo glavno vlečno vozilo je lokomotiva z oznako D-III, ki
ima 600 kW in tehta 64 ton. Za lokomotivo D-III je bilo treba v
mesecu aprilu pridobiti novo uporabno dovoljenje, zato je bila
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Postaja internega železniškega
transporta v družbi SIJ Acroni

Železniški tiri so vitalna transportna povezava
znotraj Jeklarne in Vroče valjarne v družbi SIJ Acroni.

Rezervno dvopotno vozilo Zephir 16.300

Prva izmena železniškega transporta z obnovljeno lokomotivo D-III, ki ima 600 kW in tehta 64 ton.

poslana v Maribor na pregled in servis. Vsaka taka lokomotiva
mora med vožnjo imeti spremljevalca – strojevodjo, ki pa lokomotive ne upravlja, saj se jo pripne na vlak in se lokomotiva
pelje kot vagon (izraz za to je, da se pelje »hladna«). Zanimivo
pri tem je, da mora strojevodja za ta prevoz kupiti običajno
potniško vozovnico od začetne do končne postaje. Ne gre
toliko za vozovnico kot za zavarovanje strojevodje med prevozom. Seveda pa se strojevodja iz lokomotive ne sme umakniti,
ampak je v njej med celotnim transportom, ki pa nikakor ne
poteka hitro in v enem mahu. To nalogo je več kot uspešno
tokrat opravil Janez Stare, vodja železniškega transporta.

Rezervno dvopotno vozilo Zephir 16.300
Kot rezervo lokomotivi DE-III se uporablja dvopotno vozilo
Zephir 16.300. Dvopotno vozilo ima tako gume za cestno vo-

žnjo kot železna kolesa za vožnjo po tirih. Njegova prednost je
fleksibilnost izbire transportne poti, ki pa v našem primeru žal
ne pride velikokrat v poštev. Vozilo je letnik 2007 in tehta 29
ton, motor ima 224 kW moči.

Ekipa prve izmene
Na dan obiska oddelka železniškega transporta smo pri delu
zmotili prvo izmeno. Na fotografijah so skupaj z obnovljeno
lokomotivo D-III: Andrej Begelj, vodja jeklarskih surovin, Janez
Stare, v. d. vodje železniškega transporta, Jasmin Mušič, strojevodja, Semir Jusić, vodja premika, in Samir Kumalić, v tej dnini
premikač, sicer pa strojevodja v četrti izmeni.
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Ko proizvodnja poleti
počiva, je čas za remonte

Vesna Laznik, strokovna delavka II,
Investicije in vzdrževanje,
SIJ Metal Ravne
Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal Ravne

Terminska usklajevanja in skrb za pravočasno organizacijo aktivnosti so
stopnjevali intenzivnost investicijskega dogajanja v poletnem terminu
zaustavitve proizvodnje jeklarne SIJ Metala Ravne. Poleg vzdrževalnih del
med letnim remontom v jeklarni sta bili tudi sanirana protihrupna komora
peči UHP ter rekonstruirana cesta med špedicijo in jeklarno.

Nova pomična
vrata pri zgornji
vratarnici se
upravljajo
avtomatsko.

Obnovljena
protihrupna
komora peči
UHP pripomore
k zmanjšanju
hrupa v okolici.
Cesta med jeklarno in skladiščem
ognjevarnega materiala je obnovljena.

Že nekaj časa smo v SIJ Metalu Ravne na področju infrastrukture načrtovali rekonstrukcijo internega odseka ceste med
jeklarno in skladiščem ognjevarnega materiala. Zaradi oskrbe
jeklarne z materialom, katerega transport poteka prav na tej
lokaciji, je bil termin izvedbe del zelo omejen. Junija smo pričakovane roke izvedbe del vendarle uskladili z zunanjimi izvajalci
in gradbena dela so se naposled začela. V sklopu rekonstrukcije smo uredili cestišče in pripadajoče manipulativne površine,
predvidene za težko prometno obremenitev. Območje tega
odseka ceste je dokaj prepleteno s komunalnimi vodi, ki jih je
bilo treba ustrezno zaščititi in nekatere tudi obnoviti. Ustrezno
je bila urejena tudi fekalna in meteorna kanalizacija znotraj
meje obdelave.

Istočasno je v jeklarni potekala še ena večja investicija, in
sicer obnova protihrupne komore peči UHP. Za zmanjšanje
hrupa v okolico so bili celovito obnovljeni dotrajani paneli,
obstoječa vrata so bila zamenjana z novimi, zvočno izoliranimi, poškodovane kulisne dušilce pa so nadomestili novi. Rok
za dokončanje vseh del v okviru projekta se sicer izteče v
letu 2020.
Junija smo v SIJ Metalu Ravne zamenjali še pomična vrata
pri zgornji vratarnici. Dotrajana vrata smo nadomestili z
novimi, sodobnimi, ki omogočajo avtomatsko upravljanje. Za
postavitev pomičnih vrat, fiksnega dela ter vrat za osebni
prehod je bilo treba postaviti tudi ustrezne temelje.
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ààSODELUJEMO

SIJ ZIP center pomemben
partner Sijevega dne
Tiskarna SIJ ZIP centra je že šesto
leto tesno sodelovala pri Sijevem
dnevu. Čeprav je to enodnevni
in poletni dogodek, se priprave
nanj začnejo že konec zime.
Vsi sodelujoči smo del dobro
utečenega kolesja, ne glede na
to pa se vsako leto aktivnosti
lotevamo enako zavzeto kot prvič.

Prve aktivnosti se začnejo z izbiro barv za majice, rezervacijo količin,
pogajanji za ceno in dobavne roke. Ko je groba ideja v zvezi z majicami sprejeta, začnemo načrtovati količine drugih materialov. Zdaj že
znamo oceniti, kaj potrebujemo za znamčenje, kadar Sijev dan poteka
na Ravnah, in kaj, kadar smo na Jesenicah. Ne glede na to se potrudimo sleherno leto vnesti kakšno manjšo spremembo, nadgradnjo, da na
dan D še dodatno zaSIJemo. Ko so vse Excelove tabele z roki, datumi,
cenami, grafikami … potrjene, je za nami šele prva faza.
Če nas v junijskih mesecih sonce še ne greje, tako kot bi si želeli, nas
zagotovo »pogrejejo« in »pregrejejo« zamudniki. Za kulisami poteka
boj s časom za dobavo majic in sitotisk – oboje mora biti seveda takoj
– ter dostavo majic za zamudnike. Sledita pakiranje in razdeljevanje
majic, ki zahtevata dobro načrtovanje, izjemno natančnost in številna
usklajevanja.
Ko je vse mimo in če povzamem v enem stavku, lahko rečem: Sijev
dan je prav poseben projekt, zaradi katerega napneš »mišice« do
konca in še malo bolj … – ampak ko vstopiš v šotor, »zapraviš« prvi bon
in se pogovoriš s sosedoma na desni in na levi, ki nista tvoja sodelavca,
imata pa enako majico kot ti, se počutiš naravnost sijajno.
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Kristijan Oprešnik, vodja prodaje
v enoti Tiskarna, SIJ ZIP center
Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne
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ààMARKETINŠKI MOTOR

Anže Markun,
strokovni sodelavec
za produktni
marketing,
SIJ Acroni

Aleš Falatov, vodja
Marketinga, SIJ d.d.

Tanja Stopernik,
strokovna sodelavka
za marketing,
SIJ Ravne Systems
Foto: arhiv Skupine SIJ

Sejmi in tržniki ne poznajo počitnic
Tudi poleti sejemska dejavnost ne počiva. Za dobre predstavitve, spoznavanje novih
poslovnih partnerjev in za sklepanje novih poslov se mora vedno najti čas. Ponosni
smo na uspešni predstavitvi na poletnih sejmih Metec in Aluminium China.
METEC, Nemčija:
Uspešno predstavili naše proizvode in storitve
ter se seznanili z novostmi na jeklarskem trgu
V Düsseldorfu je junija potekal sejem jeklarske in livarske
industrije. Je mešanica sejma in konferenc o jeklarski ter livarski industriji. Sejem pripravijo vsaka štiri leta in pod svojim okriljem gosti kar štiri segmente: METEC – namenjen
jeklarstvu, jeklarski opremi in tehnologiji, GIFA – mednarodni sejem in tehnični forum na temo livarstva, THERMPROCESS – mednarodni sejem in simpozij tehnologij termične
obdelave ter NEWCAST – mednarodni sejem ulitkov.
Skupina SIJ, ki so jo na sejmu predstavljali kolegi iz družb
SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ d.d., je
bila na tem sejmu drugič, smo pa letos prvič razstavljali
povsem samostojno. Obiskovalcem smo poleg izdelkov našega jeklarskega programa predstavili tudi nabor zmogljivosti prodajnega programa Strojegradnje SIJ Ravne Systems.

Obisk nas je pozitivno presenetil, saj smo imeli z izjemo torka in sobote, ki sta tradicionalno bolj umirjena dneva sejma, na
razstavnem prostoru večje število dogovorjenih sestankov. V
halah je bilo zaznati veliko SIJ-ajne prisotnosti, saj so se sejma
in konferenc kot obiskovalci udeležili tudi številni naši sodelavci iz drugih oddelkov, predvsem proizvodnje in tehnologije, z
namenom spremljanja novosti na trgu jeklarske tehnologije.
METEC v številkah
Lokacija: Düsseldorf, Nemčija
Datum: 25.–29. 6. 2019
Število razstavljavcev: 2.360
Število obiskovalcev: 72.500
Število zastopanih držav: 30

Kot vedno smo se tudi
tokrat potrudili, da
smo kupcem dali kar
največ informacij s
pogovori in sestanki,
prodajnimi katalogi, video
predstavitvami izdelkov in
proizvodnih procesov ter z
razstavljenimi proizvodi.
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ALUMINIUM CHINA, Kitajska:
Največ zanimanja za »srajčke«
Julija je družba SIJ Ravne Systems razstavljala na vodilnem
sejmu za aluminijevo industrijo na Kitajskem, ki se uvršča v
sam vrh največjih proizvajalk in uporabnic aluminija v svetu.
Sejem Aluminium China postaja stalnica v naboru sejmov
družbe SIJ Ravne Sistem.
Prodajni predstavniki družbe SIJ Ravne Systems smo bili
skupaj z lokalnim agentom zelo zadovoljni z obiskom na
našem razstavnem prostoru. Zaznali smo večji obisk kot v
prejšnjem letu. Omenjeni kitajski agent z ekipo aktivno sodeluje pri sejemskih pripravah. Ima tudi izjemno pomembno
vlogo pri navezovanju stikov z novimi potencialnimi kupci in
vzdrževanju stikov z obstoječimi kitajskimi strankami.
Tretjo leto zapored smo se v družbi SIJ Ravne Systems
predstavili z izdelki za aluminijevo industrijo, kot so valji za
hladno valjanje aluminija in aluminijeve folije, »srajčke« in
»osovine« za neprekinjeno litje aluminija. Največ zanimanja
pa so se obiskovalci pokazali za »srajčke«.

Vizualna podoba razstavnega prosta je naletela na pozitivne odzive obiskovalcev. V grafiko smo namreč vključili fotografije najlepših krajev Slovenije in z njimi navdušili stranke ter
pritegnili zanimanje.
Ugotavljamo, da sejem iz leta v leto privablja vse več razstavljavcev in obiskovalcev. V družbi smo zelo učinkovito izkoristili
priložnost za srečanje z obstoječimi in potencialnimi kupci, saj
smo zabeležili kar 45 sestankov. Trg Kitajske je za SIJ Ravne
Systems pomemben in pomeni velik potencial. S prisotnostjo
ob pomembnih blagovnih znamkah proizvajalcev aluminija
in proizvajalcev opreme za aluminijevo industrijo že delamo
korake v pravo smer.
ALUMINIUM CHINA v številkah
Lokacija: Šanghaj, Kitajska
Datum: 10.–12. 7. 2019
Število razstavljavcev: več kot 500
Število obiskovalcev: 24.000
Število zastopanih držav: 60

Poslovni partnerji in obiskovalci so bili navdušeni nad vizualno podobo našega razstavnega
prostora, ki je združila predstavitev kakovosti našega jekla in lepote dežele, v kateri nastaja.
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ààZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Irena Kolenc Janović,
specialistka za korporativno
komuniciranje, SIJ Acroni

Mi znamo varno!

Monika Žvikart, specialistka
za korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: Irena Kolenc Janović in
arhiv družbe SIJ Metal Ravne

V drugem tromesečju kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo so si lovorike
zmagovalcev med družbami Skupine SIJ na Koroškem tokrat zasluženo nadeli
jeklarji družbe SIJ Metal Ravne, medtem ko je na Gorenjskem vodstvo še
vedno trdno v rokah Vroče valjarne družbe SIJ Acroni. Iskrene čestitke!
Sodelavci Jeklarne družbe SIJ Metal Ravne, ki delajo v najzahtevnejših delovnih razmerah, v obdobju od aprila do junija
niso zabeležili nezgode, za kar si zaslužijo še posebne čestitke.
V istem obdobju niso doživeli nezgode tudi sodelavci Vroče
valjarne družbe SIJ Acroni, ki so bili tokrat še posebno pridni
pri posredovanju iskric; samo aprila so jih oddali kar 24, kar je
svojevrsten rekord.

Rok Grebenšek,
vodja obrata Vroča
valjarna, SIJ Acroni

S čim se vam je uspelo tako dolgo
zadržati na vodilnem mestu?
Z jasnimi navodili, kako ravnati ob nepredvideni situaciji.
Takrat se najprej ustavimo in jo analiziramo ter se pogovorimo,
katera rešitev je z vidika zagotavljanja varnega dela najboljša.
Predvsem pa gre v veliki meri za zaupanje, da bo delo tudi tako
opravljeno, kot smo se dogovorili.
Kaj je tisto, kar morda delate drugače od drugih obratov?
Težko rečem, kaj delamo drugače od drugih obratov, vsekakor pa v našem obratu vsakodnevno opozarjamo na varnost
pri delu, tako z nošenjem osebne varovalne opreme kot z
opominjanjem na nevarnosti. Najpomembnejše je spodbuditi
zavedanje zaposlenih, da mora biti varnost na prvem mestu.
Manjše število poškodb je tudi posledica posodabljanja
opreme. V zadnjem desetletju smo v Vroči valjarni zelo posodobili delovno opremo. Posodabljanju sledijo tudi varnostni
ukrepi, ki so v skladu s sodobnimi smernicami.

S čim so si prislužili odlično uvrstitev, kaj je najpomembnejše pri varnosti in kako motivirati sodelavce k varnemu
delu, smo povprašali Roka Grebenška, vodjo obrata Vroča
valjarna družbe SIJ Acroni, ter Davorina Šumaha, Jožeta Ferka
in Franca Kališnika, delovodje v proizvodnji Jeklarne družbe
SIJ Metal Ravne.

Velikokrat slišim: »Včasih smo pa lahko preprosto hodili čez
valjčno progo, zakaj pa sedaj ne smemo več? Saj se ne bo nič
zgodilo.« Danes je protokol drugačen; fizično so preprečeni
dotiki tako z napravo kot s tehnološko dovršenimi namenskimi
varnostnimi krmilniki. Navade se spreminjajo počasi, se pa z
njimi počasi spreminja tudi miselnost.
Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše
za uspeh na področju varnosti?
Spoštovanje varnostnih pravil in razumevanje, zakaj so postavljena tako, kot so.
Kaj so največje napake, ki jih delamo?
Največja napaka je zanašanje na izkušnje iz preteklosti, na
primer: »To sem naredili na tak način že stokrat in se mi do
sedaj nikoli ni nič zgodilo, zakaj bi se mi tokrat?«. Izkušnje so
sicer zelo dobrodošle in nujno potrebne na delovnem mestu.
Pri zagotavljanju varnosti pri delu pa je to najpogostejši vzrok
za vrsto delovnih nezgod. Ko se zanašamo na preteklost, ko
se nam je delo dobro izteklo, začnemo kršiti pravila. Sčasoma
nam kršenje preide v navado in počasi gledamo na vsa pravila
varnega dela kot odvečna.
Kakšna ideja, kako bi delavce še bolj
motivirali za skrb za njihovo varnost?
Pri vsakem zaposlenem v proizvodnji moramo prebuditi zavest,
da si pred začetkom dela vedno postavi najpomembnejše
vprašanje: »Kaj gre lahko narobe tukaj?«.
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Roku Grebenšku, vodji
obrata Vroča valjarna
družbe SIJ Acroni, je za
»trmasto« vztrajanje na
vodilnem mestu čestital
Adis Medić, vodja službe
VZD SIJ Acroni.

Davorin Šumah, Jože Ferk in Franc
Kališnik, delovodje v proizvodnji
Jeklarne družbe SIJ Metal Ravne
Jeklarji ste prvič postali četrtletni zmagovalci.
Ste tokrat delali kaj drugače kot po navadi?
Delali smo enako kot prejšnje mesece. Vedno upoštevamo varnostna navodila in se trudimo, da delamo varno. Tokrat nam je
uspelo, da tri mesece pri nas ni bilo nezgode.
Kje so največje nevarnosti za nezgode v Jeklarni?
Delo v Jeklarni je zahtevno in od človeka vseskozi zahteva
stoodstotno zbranost. Največjo nevarnost pa prinaša delo s
tekočim jeklom, ki ima okoli 1.500 stopinj Celzija.

Kaj so največje napake, ki jih delajo sodelavci?
Največja nevarnost je, ko se zahtevno delo začne opravljati nepazljivo in rutinsko. Včasih kakšen sodelavec misli, da se njemu
tako ne more nič zgoditi. To je zelo nevarno.
Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše
za uspeh na področju varnosti?
Predvsem ozaveščenost vsakega posameznega sodelavca. Da
se zaveda, da opravlja nevarno delo. In da je zato še posebno
pomembno, da vsak pazi nase in na svoje sodelavce.
Kakšna ideja, kako bi sodelavce še bolj
motivirali za skrb za njihovo varnost?
Morda tako, da z namenom, da se zamislijo, sodelavce opomniš, da so v našem obratu že bile tudi smrtne žrtve.

Sodelavci iz Jeklarne
družbe SIJ Metala
Ravne so dokazali, da
se tudi obrati s težjimi
delovnimi razmerami
lahko zavihtijo na vrh
lestvice najvarnejših.
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ààNAŠI NAJ SODELAVCI
Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne in Aperturia

Valerija, Marjan, Ferdo in Darko –
v skupini G16 generacije 2018

VALERIJA SUŠNIK

MAR JAN POČIVALNIK

Strokovna sodelavka za razvoj in vzdrževanje
programske opreme, IT, SIJ Acroni

Kontrolor v tehnološkem procesu I,
Valjarna, SIJ Metal Ravne

Sodelavci o Valeriji:
Strokovnjakinja na področju nabave ter razvoja in
vzdrževanja programske opreme. Umirjena sodelavka, ki
je vedno pripravljena priskočiti na pomoč, zgladiti morda
napete situacije in nesebično poskrbeti za druge.
Valerija o sebi:
Za boljše vzdušje v timu poskušam zgladiti odnose
oziroma pomiriti strasti.

Sodelavci o Marjanu:
Da je izjemno zagnan, vedno pripravljen na nove izzive, priča
že njegova vsestranskost. Začel je kot rezalec jekla, nato je
usvojil delo na strojih pri peskalni in lakirni liniji v adjustaži,
opravil pa je tudi tečaj za iskrilca. Med nadomeščanjem dalj
časa odsotnega delovodje se je izkazal tudi kot zanesljiv vodja,
ki zna optimirati delovne procese ter se zaveda, da sta za
uspešni končni izplen ključna motiviranje in spoštljiv odnos do
sodelavcev.

Če bi bila lahko olimpijska prvakinja, bi si želela obesiti
okrog vratu zlato medaljo v badmintonu. Ta šport mi je
preprosto všeč.

Marjan o sebi:
Človeštvo bi se čez noč spremenilo na bolje z znanstvenim
odkritjem, ki bi izbrisalo iz naših življenj vse bolezni.

Moja slabost je, da sem potrta, če komu ne morem
pomagati.

Tri najpomembnejše številke v mojem življenju. Hm, mislim,
da niso samo tri. Sedem številk, ki zadenejo na lotu: to so
številke, ki kaj štejejo.
Ne glede na to, kolikokrat sem že videl ta film, me Ko to
tamo pjeva vedno spravi v dobro voljo.
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1.

Na 6. Sijevem dnevu smo razglasili 16 naj sodelavcev iz družb Skupine SIJ, ki s svojimi vrlinami izstopajo in pozitivno vplivajo na druge. G16 (grandioznih 16) generacije 2018 cenimo,
ker se tako po strokovni kot tudi človeški plati ne ogradijo v svoj vrtiček. Znajo pogledati
DEL prek »plank« in se lotiti novih izziv ter deliti in prepletati svoja in druga znanja. Pri tem pa
ne pozabljajo, da smo ljudje in ne roboti, ki se nam bodo bojda kmalu pridružili. Smo iz
kože in krvi, pomešane z najrazličnejšimi čustvi na podlagi najrazličnejših življenjskih izkušenj, izzivov in strahov. Zato je pomembno, da smo tako kot naši naj sodelavci odprtih glav
in src, brez predsodkov in vedno pripravljeni pomagati po najboljših močeh.
V tej in treh naslednjih številkah boste lahko malček spoznali našo naj šestnajsterico
skozi oči kolegov in nadrejenih ter skozi njihove poglede na določene resne in manj
resne plati življenja.

FERDO LIHTENEGER

DARKO PE TERNEL

Oplaščevalec, Oplaščevalna linija,
SIJ Elektrode Jesenice

Kontrolor v tehnološkem procesu I,
Jeklovlek, SIJ SUZ

Sodelavci o Ferdu:
V en glas so sodelavci povedali, da je pozitivnost, dobra volja,
skrb za dobro vzdušje v timu in nesebična pomoč tisto, kar
šteje. Gotovo imajo pri tem prste vmes vzponi na okoliške
hribe in zagrizeno balinanje, njegov vrtiček za Savo ali pa
najboljša polovica.

Sodelavci o Darku:
Takega sodelavca bi si vsakdo želel. Je zakladnica znanja
in izkušenj ter usposobljen za delo na večini mest v
Jeklovleku. Svoje znanje nesebično deli s kolegi in
njegove stalne pripravljenosti na pomoč ne jemljemo kot
samoumevne, saj je to danes bolj redkost.

Ferdo o sebi:
V družbi bi se morali izogniti predsodkom. Negativnih
vzgibov in nestrpnosti je danes preveč, izpostavil pa bi
negativno naravnanost zaradi barve kože ali veroizpovedi.

Darko o sebi:
V družbi bi se morali izogniti predsodkom. »Fovšija«, naš
nacionalno hobi, je gotovo velika frustracija in zapravljanje
časa. Vsi bi imeli dovolj dela, če bi se ukvarjali sami s seboj.

Na samotni otok bi vzel sliko svoje družine, dobro knjigo in
nož.

Na samotni otok bi vzel vžigalice, nož in ribiško opremo.
Čakajte, tudi brez žensk ne gre.

Najbolj bi si želel zapeti z legendarnim, žal pokojnim
Freddiejem Mercuryjem We are the champions, saj
je besedilo močno in nagovarja prave borce v več
pogledih.

Najbolj bi si želel zapeti z Avseniki, ker so take legende.

Za oči, dušo in prostor.
Za oči, dušo in prostor.

Zip center d.o.o. – Mizarstvo | Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem | t: 02 870 6611 | e: mizarstvo@zipcenter.si | www.zipcenter.si
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ààNAŠI SODELAVCI
Danica Vajksler,
strokovna sodelavka,
SIJ Metal Ravne

KADROVSKA GIBANJA V JUNIJU IN JULIJU
SIJ ACRONI

Junija so naši novi sodelavci postali: NENAD FATKIĆ
in KATA MIJATOVIĆ v oddelku Logistika in distribucija, SIMON ŠTUMPF v Planski službi, ASMIR BEČIĆ,
RAZIM ABDIJANOVIĆ, SABAHUDIN BAŠIĆ v obratu
Jeklarna, SAMIR HUSEINBAŠIĆ, NIKO FILIPOVIĆ,
DANKO GAJIĆ in ANEL DEDIĆ v obratu Vroča valjarna, BORIS ĐURĐEVIĆ in MIRSAD DŽELILOVIĆ v obratu Hladna predelava, DRAGOSLAV GAGIĆ v obratu
Predelava debele pločevine, BRACO RADOŠEVIĆ v
Interni logistiki, MAJA PORENTA in ANDRAŽ SLAK
v oddelku Varnost in zdravje pri delu ter MARKO
KUMER v oddelku Kakovost.
Julija so naši novi sodelavci postali: SIMON OZEBEK
v oddelku Nabava, ENIS ISIĆ, MIHA POKLUKAR,
MIRNEL FAJIĆ in NAIL MUJKANOVIĆ v obratu Jeklarna, DENIS LELIĆ, BOJAN LIČOF in KENAD TAHIROVIĆ
v obratu Vroča valjarna, ALMIN MANDALOVIĆ,
ANES HASANBEGOVIĆ, ELVIS PAŠIĆ in JURE PRIMC
v obratu Hladna predelava, AMAR BAJRIĆ, DANIJEL
NIKOLIĆ in SASHKO ANGELOVSKI v obratu Predelava debele pločevine, MARKO ŠMID in MIROSLAV
PEŠIĆ na Vzdrževanju ter ZVONKO BUJANOVIĆ
KOKOT na Kakovosti.
Podjetje je junija zapustilo 13 delavcev, julija pa
osem.
Junija so se upokojili: BOJAN JOVEV iz obrata Hladna predelava, SMAJIL FATKIĆ iz obrata Predelava
debele pločevine ter RISTO CVETKOV in SENAHID
KARIĆ z Vzdrževanja. V pokoju jim želimo vse
najlepše.
Julija pa so se upokojili POLONCA MARJANOVIČ iz
oddelka Finance, MILADIN SIMIĆ iz obrata Vroča
valjarna in SAŠO GRUŠKOVNJAK iz Hladne predelave. V pokoju jim želimo vse najlepše.
Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE

Junija so postali naši sodelavci: ALBIN LESJAK v
Jeklarskem programu, NEJC MILER, KENAN ŠAHINOVIĆ, ELBASAN XHOXHAJ v Kovaškem programu
in LEON PROSENC v Prodaji. Podjetje je zapustilo 12
sodelavcev.
Upokojil se je DOMINIK LAZNIK iz Jeklarskega
programa. Zahvaljujemo se mu za prizadevno delo
in mu v pokoju želimo vse najlepše.
Julija so postali naši sodelavci: ŽIGA BRICMAN in
TOMAŽ MELANŠEK v Kovaškem programu, ALJAŽ
PUŠNIK in MAHIR LELIĆ v Valjarskem programu,
MIRKO ŠKRATEK v Transportu, špediciji in skladiščnem poslovanju, DUŠANKA ŠEGATIN v Kontrolingu
in ANDREW RAJAPAKSE v Financah in ekonomiki.
Podjetje je zapustilo 13 sodelavcev.
Upokojili so se: ANTO MANDIĆ iz Jeklarskega programa, DANIJEL PODOJSTERŠEK in MARTIN DIHPOL
iz Vzdrževanja ter BOJANA HORVATIČ iz Prodaje.
Zahvaljujemo se jim za prizadevno delo in jim v
pokoju želimo vse najlepše.
Zaključek šolanja: Blaž ŠULER iz Razvoja in kontrole
je postal doktor znanosti s področja metalurgije
in TANJA BARBIČ iz Prodaje je postala diplomirana
ekonomistka. Čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka,
Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne

SIJ ELEKTRODE JESENICE

Junija so se nam pridružili: ERNES VUKOVIĆ –
Elektrode, LENČE STOJKOVA – Uprava, ANICA
HAJDAREVIĆ – Uprava.
Julija so se nam pridružili: VLADAN MILETIĆ –
Varilna žica, MATJAŽ KRISTAN – Elektrode,
GIUSEPPE LOMBARDI – Uprava.

Novim sodelavcem želimo uspešno delo.
Junija je odšel MARKO KUMER – Uprava, julija pa je
odšla VESNA MARKIČ – Nabava.
Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS

Junija sta naša nova sodelavca postala MUSTAF
MUSTAFA in ARMIN HUSKIĆ v Proizvodnem programu Noži. Junija je delovno razmerje prenehalo
štirim sodelavcem.
Julija sta naša nova sodelavca postala UROŠ PROSEN v Proizvodnem programu Noži in EDIN MEJRIĆ
v Mehanski obdelavi in varjenju. Delovno razmerje
je prenehalo štirim sodelavcem.
Zaključek šolanja: Julija sta uspešno zaključila
šolanje sodelavca ANDRAŽ MAKIČ iz Mehanske
obdelave, ki je pridobil naziv strojni tehnik, in LIDIJA
PEČOLAR iz Laboratorijev, ki je pridobila naziv diplomirana ekonomistka (VS). Obema iskrene čestitke.
Dragica Pečovnik, specialistka za
kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

Naš novi sodelavec je junija postal TIL PREŽELJ v
oddelku Jeklovlek.
Podjetje je julija zapustil en zaposleni.
Julija se je upokojil sodelavec EMILJAN NEMEŠ, v
pokoju mu želimo veliko zdravja in vse najlepše.
Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Junija je naša nova sodelavka postala IVKA SLIPČEVIĆ v OE Storitve. Julija sta naša nova sodelavca
postala BORUT ZAPUŠEK v OE Mizarstvo in MAJA
MATALN v OE CRIK.
Družbo je zapustilo pet delavcev.
Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

JUBILANTI V JUNIJU IN JULIJU
SIJ ACRONI

Maj: Jubilant z 10-letnim delovnim stažem je
postal GORAZD ROLIH z Uprave. Čestitamo.
Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so postali
GORAZD TIŠOV iz obrata Vroča valjarna, ZVONKO
JAKELIĆ iz obrata Predelava debele pločevine in
FRANCI POTOČNIK iz Kakovosti. Čestitamo.
Za 40 let delovnega staža čestitamo MILADINU
SIMIĆU iz obrata Vroča valjarna.
Junij: Jubilant z 10-letnim delovnim stažem je postal LUKA VELIKONJA iz Vroče valjarne. Čestitamo.
Jubilanta z 20-letnim delovnim stažem sta postala
TOMAŽ BOŽIČ iz Vroče valjarne in BLAŽE BANKO iz
Procesne informatike. Čestitamo.
Za 30 let delovnega staža čestitamo DAVIDU
PETERNELU iz Hladne predelave, ROKU JAKOPIČU
z Vzdrževanja, ALEŠU ERŽENU iz Energetike in
ANDREJU RAZINGERJU iz Kakovosti.
Julij: Jubilant z 10-letnim delovnim stažem je
postal MLADEN ĆOSIĆ iz Logistike in distribucije.
Čestitamo. Jubilant z 20-letnim delovnim stažem
je postal ESMIR MUSTEDANAGIĆ z linije HTL.
Čestitamo.
Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so postali
SENAD MALKOČ iz Nabave, ERNA MUSIĆ iz Prodajne logistike, MATEJA KOBENTAR in BOŠTJAN
KRALJ iz obrata Jeklarna ter GORAN DABIŽLJEVIĆ
iz obrata Hladna predelava. Čestitamo.

Za 40 let delovnega staža čestitamo DRAGICI
MLINAREC iz oddelka Finance in IRENI RAZINGER
iz oddelka Računovodstvo.
Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE

Jubilanti v juniju
30 let: MILAN TOMAŽIČ iz Valjarskega programa.
40 let: SONJA ROŽENIČNIK in DANILO MRAVLJAK iz
Valjarskega programa, ALOJZ POBERŽNIK iz Planiranja in TATJANA POLENIK iz Računovodstva.
Jubilanti v juliju
10 let: ALEŠ ŠULER iz Kovaškega programa, MARKO
GRILC iz Transporta, špedicije in skladiščnega
poslovanja.
30 let: ROBERT ZAPEČNIK, ROBERT MOČILNIK,
MILAN KOLEDNIK in IZTOK POŽARNIK iz Jeklarskega
programa.
40 let: BOJANA HORVATIČ iz Prodaje.
Čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka,
Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne

SIJ ELEKTRODE JESENICE

Junija bil jubilant z 10 leti dela MARKO RADMAN,
julija pa je bila 30-letna jubilantka dela BARBARA
MALKOČEVIĆ. Iskrene čestitke in še veliko uspeha.
Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS

Jubilanta za 40 let delovne dobe v podjetju sta
postala BOJAN KERT iz Mehanske obdelave in
varjenja in MIRKO ŠTRUC iz Planiranja proizvodnje.
Obema jubilantoma čestitamo.
Dragica Pečovnik, specialistka za
kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

Jubilant s 40-letnim delovnim stažem je maja
postal TAIB BAHTIĆ (za zamudo pri objavi se
opravičujemo).
Jubilant s 40-letnim delovnim stažem je junija postal NUSRET SMAJLOVIĆ. Iskrene čestitke obema!
Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER

Dopolnjenih 10 delovnih let je julija praznoval
sodelavec Kristijan Zagmajster. Čestitamo.
Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center
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ààRAZPISUJEMO ŠPORTNE ŠTIPENDIJE
Katja Krumpak, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: arhiv SIJ

Prejemniki štipendij so se
udeležili tudi delavnice
Jeklena volja, skupnega
projekta OKS in Skupine
SIJ, katerega ambasadorka
je Petra Majdič. Takole je
štipendistu Žanu Rihterju,
plavalcu kluba Fužinar,
čestitala za uspešno
opravljeno delavnico.

Je vaš otrok uspešen športnik?
Razpisane so športne štipendije
Skupina SIJ in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) v šolskem
letu 2019/2020 podeljujeta do štiri štipendije za športnike, otroke zaposlenih v družbah
Skupine SIJ. Vabljeni, da oddate vlogo do 18. oktobra 2019.
V Skupini SIJ cenimo jekleno voljo naših športnikov na nacionalni in lokalni ravni ter podpiramo prizadevanja mladih športnih upov, tudi otrok naših zaposlenih. V sodelovanju z OKS
zato razpisujemo športne štipendije za otroke zaposlenih v
Skupini SIJ. Štipendija je 120 evrov na mesec za celo šolsko leto.

Več kot le štipendija
Atletinja, plavalec, deskar na snegu in nogometašica, ki so
prejemali štipendijo v preteklem šolskem letu in smo vam

jih predstavili v pomladni izdaji revije, niso dobili le finančne
podpore na svoji športni poti. Med aktivnostmi projekta Jeklena volja smo namreč posebno pozornost namenili tudi njim.
Na Ravnah na Koroškem in Jesenicah smo na njihovih šolah
pripravili srečanje in motivacijsko delavnico z olimpijko in ambasadorko jeklene volje Petro Majdič, ki je mladim športnikom
dala dragoceno izkušnjo in popotnico za nadaljnje športno
udejstvovanje in življenje nasploh.
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RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ
SIJ-OKS ŠPORTNIKOM, OTROKOM
ZAPOSLENIH V SKUPINI SIJ
SIJ d.d., Oddelek za korporativno komuniciranje, v okviru partnerstva z Olimpijskim komitejem Slovenije – Zvezo športnih
zvez (v nadaljevanju OKS) razpisuje štipendije SIJ-OKS za športnike, otroke zaposlenih v odvisnih družbah Skupine SIJ.
Štipendije v višini 120 EUR bodo štirim kandidatom, ki dosegajo najboljše športne rezultate po kriterijih za pridobitev
štipendije in katerih starši ali skrbniki so zaposleni v eni od družb Skupine SIJ, podeljene za eno šolsko leto.

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti športnik, otrok
zaposlenega v Skupini SIJ (v nadaljevanju: športnik), ki izpolnjuje
enega od naslednjih dveh kriterijev:

I. ima status mladinskega ali državnega razreda kategoriziranega športnika po trenutno veljavnem Seznamu
kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga
izdaja OKS,
II. je v obdobju od 1. 9. preteklega koledarskega leta do
31. 8. tekočega koledarskega leta dosegel enega od
naslednjih športnih rezultatov oziroma nastopov:
• uvrstitev v prvo polovico nastopajočih na mednarodnem tekmovanju, priznanem s strani mednarodne panožne športne zveze,
• uvrstitev med prvih deset na državnem prvenstvu,
• nastop na mladinskih olimpijskih igrah ali olimpijskem festivalu evropske mladine.

POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE
Pravico do štipendije lahko uveljavlja športnik,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1.

izpolnjuje kriterije iz prejšnjega poglavja (Kriteriji za
pridobitev športne štipendije),

2.

je član društva, ki je član nacionalne panožne športne
zveze,

3.

matična nacionalna panožna športna zveza športnika
je članica OKS,

4.

je državljan Republike Slovenije,

5.

se izobražuje:
a. v Republiki Sloveniji kot:
• učenec osnovnega izobraževanja,
• dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih
poklicnih šol,
• dijak srednjih strokovnih in tehniških šol,
• dijak gimnazije,
• študent,
b. v tujini,

6.

ni v rednem delovnem razmerju,

7.

njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu
ne presega minimalne letne plače v Republiki Sloveniji,

8.

ne prejema štipendije za športnike v Republiki Sloveniji, ki jih podeljuje OKS-ZŠZ,

9.

je vsaj eden od njegovih staršev ali skrbnikov zaposlen
v eni od družb Skupine SIJ v Sloveniji.

ODDAJA VLOG
Vlogo za štipendijo kandidati oddajo na obrazcu
»Vloga za pridobitev športne štipendije SIJ-OKS 2019/20«.
Vlogo lahko oddajo do vključno 18. 10. 2019 po pošti na naslov:
Olimpijski komite Slovenije
Združenje športnih zvez
Šmartinska 140
1000 Ljubljana
s pripisom: »Razpis za štipendije – Skupina SIJ«

POSTOPEK IZBIRE
V roku prispele vloge za pridobitev štipendije obravnava OKS, ki
pripravi ožji izbor osmih športnikov, med katerimi komisija, ki
jo sestavljata dva predstavnika Skupine SIJ in predstavnik OKS,
izbere končne štipendiste.
Komisija se bo sestala najkasneje do 15. 11. 2019.
Sklep o pridobitvi štipendije oziroma sklep o zavrnitvi vloge
za pridobitev štipendije bo na naslov kandidatov odpremljen
najkasneje do 13. 12. 2019.
Pravice in dolžnosti štipendista se podrobneje uredi v pogodbi,
sklenjeni med štipendistom in OKS.

VIŠINA ŠTIPENDIJE
Višina štipendije je 120,00 EUR na mesec.

TRAJANJE ŠTIPENDIJE
Štipendija se podeli za obdobje enega šolskega/študijskega leta,
športnik pa se lahko na razpis prijavi vsako leto. Pogoj je le, da
ima status študenta ali dijaka.

Obrazec za vlogo za štipendije najdete na moj.sij.si (razpis je objavljen med novicami) ali v tajništvu svoje družbe.
Vloge za štipendije posredujte v zaprti kuverti do vključno 18. oktobra 2019 na naslov:
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, ŠMARTINSKA CESTA 140, 1000 LJUBLJANA,
s pripisom: »RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE – SKUPINA SIJ«.
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ààPREBUJAMO JEKLENO VOL JO

Katja Krumpak,
specialistka za
korporativno
komuniciranje, SIJ

Monika Žvikart,
specialistka
za korporativno
komuniciranje,
SIJ Metal Ravne

Irena Kolenc
Janović, specialistka
za korporativno
komuniciranje,
SIJ Acroni

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

Petra Majdič prebujala
jekleno voljo pri mladih
Petra Majdič, ambasadorka projekta Jeklena volja, je pripravila nepozaben dan več kot
100 dijakom športnih oddelkov Gimnazije Jesenice in Gimnazije Ravne ter skoraj 80
otrokom, ki so se udeležili nogometnega kampa Jeklena volja NK Fužinar. Z motivacijsko
delavnico in pestrimi skupinskimi izzivi ter seveda s svojo navdihujočo športno zgodbo in
osebnostjo je v mladih prebujala kot jeklo trdno voljo, ki jo bodo v življenju potrebovali
za predanost in vztrajnost na poti k svojim ciljem.
S sponzorskimi partnerstvi v lokalnih skupnostih na Jesenicah in Ravnah na Koroškem, kjer posluje Skupina SIJ, želimo
ohranjati in krepiti dolgoročne partnerske odnose za vzajemen napredek in razvoj skupnosti, s katerimi smo neločljivo
povezani. Za sponzorstva in donacije smo oblikovali enotne
smernice, v okviru katerih smo opredelili ključna partnerstva
na obeh lokacijah. Dosedanje delovanje partnerja v športu
smo letos oplemenitili s projektom Jeklena volja. S sponzoriranimi klubi in ambasadorko Petro Majdič z različnimi dogodki in
aktivnostmi širimo sporočilo, da je za dosežke na različnih področjih potrebna trdna, jeklena volja. Ta je že od nekdaj v našem
jeklarskem značaju, z aktivnostmi, kot je delavnica jeklene
volje s Petro Majdič, pa jo širimo tudi med mlade, morda naše
prihodnje sodelavce. Na motivacijski delavnici na Gimnaziji
Ravne in Gimnaziji Jesenice smo povabili tudi prejemnike
posebne štipendije Skupine SIJ v partnerstvu z Olimpijskim
komitejem Slovenije, namenjene obetavnim mladim športnikom, otrokom zaposlenih v Skupini SIJ na Ravnah, zaradi
katerih smo delavnico pravzaprav tudi pripravili: nogometašico Evo Potočnik, plavalca Žana Rihterja, deskarja na snegu Črta
Ikovica in skakalko v daljino Laro Krnc.
Petra Majdič se je mladih z delavnico dotaknila s svojo
osebno izkušnjo tekmovanja v ekstremnih razmerah, ko je
olimpijsko medaljo osvojila z zlomljenimi rebri, in bogatimi
športnimi in življenjskimi izkušnjami. Že ob pripovedovanju o
začetkih, ko se je s kolesom sama vozila na treninge v Ljubljano
in vztrajala kljub nerazumevanju domačih, da bi bila rada uspešna športnica, sta se na mlade obraze zarisala zamišljenost in
občudovanje. Saga do osvojene olimpijske medalje, ki je trajala
12 let oziroma troje olimpijskih iger, je mlade prepričala, da se
z jekleno voljo v življenju da doseči pravzaprav vse. Predvsem

pa je Petra mlade spodbudila k razmišljanju, kaj je potrebno
za doseganje vrhunskih rezultatov in prebujanje jeklene volje
v sebi, kar je v ključnih trenutkih odločilnejše od talenta, sreče
in drugih dejavnikov.
Po motivacijski delavnici so se dijaki preizkusili v premagovanju različnih izzivov. Jeseniški dijaki so se med seboj pomerili
v skupinski gradnji stolpa iz slamic, na katerem je morala
obstati žogica, in skupinskem premagovanju ovir, pri čemer
so imeli sotekmovalci med seboj zvezane noge. Ravenski
gimnazijci so svojo jekleno voljo kalili v skupinski gradnji stolpa
iz papirja, na katerem je morala obstati žogica, premagovanju razdalje, pri čemer so morali vsi člani skupine stati na eni
preprogi, ter skupinskem igranju igre »tri v vrsto«, pri kateri so
člani skupine morali steči do polja in nanj postaviti svoj znak.
Dijaki so Petri dokazali, da jim jeklene volje ne manjka. Petra
pa jim je na ogled in tudi otip prinesla svojo »diamantno« bronasto medaljo z olimpijskih iger v Vancouvru, ki jo je osvojila
prav s svojo jekleno voljo.
Že tretji nogometni kamp v organizaciji NK Fužinar in NK
Peca, ki je letos potekal od 24. do 27. junija in se bo odslej
imenoval Nogometni kamp jeklene volje, je na nogometnem
stadionu v Športnem centru Ravne združil več kot 70 mladih
fantov in deklet, starih od sedem do 16 let. Petra Majdič je v
njih z različnimi skupinskimi izzivi in igrami, ki so zahtevali veliko komunikacije, potrpežljivosti, zaupanja in sodelovanja, prebujala strast do tega, kar počno, in jim na nekoliko drugačen
način približala razumevanje nogometa in športa na splošno.
Predvsem pa je v njih skušala prebuditi tisto lastno notranjo
moč jeklene volje. Ob zaključku tega posebnega dne so mladi
odnesli domov bogato popotnico, priznanje s Petrinim podpisom in širok nasmeh na obrazu.
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Današnja delavnica mi je bila
zelo všeč in z veseljem bi se je
še kdaj udeležil. Tudi sam se
spominjam dogodka, na katerem mi je jeklena volja pomagala do končnega rezultata, in
sicer smo pred tremi leti osvojili
naslov gorenjskih prvakov v nogometu.

Ko sem moral na koncu
prvega letnika popraviti
oceno pri dveh testih iz matematike, sem ju prav tako
uspešno opravil z jekleno
voljo.

Mark Medja,
dijak prvega letnika

Eldor Talić,
dijak tretjega letnika

Treba si je zadati cilj.
Jeklena volja pa je
ključ do uspeha.
Nina Grošelj,
dijakinja drugega
letnika

Petra nam je skozi svojo izkušnjo
na olimpijskih igrah v Vancouvru
na slikovit način predstavila,
kaj pomeni jeklena volja, pa ne
samo v športu, temveč tudi v
vsakdanjem življenju.
Črt Ikovic,
nekdanji dijak Gimnazije Ravne,
zdaj študent mehatronike in prejemnik športne štipendije SIJ-OKS

Najbolj so mi v spominu
ostale Petrine besede, da
v težkih trenutkih ne smeš
odnehati. Tudi Petra je na
svoji poti vedno vztrajala.

Na košarkarski tekmi sicer
nismo zmagali, vendar pa se
nam je zdelo najpomembnejše, da nismo obupali in
se nismo predali.

Tia Krivc,
trinajstletna nogometašica

Urban Mihelič,
dijak prvega letnika
športnega oddelka

Pri današnjih izzivih, ki nam jih
je postavila Petra Majdič, je bilo
zelo pomembno, da smo se v
skupini med sabo pogovarjali in
usklajevali. Ta trening mi bo zelo
pomagal na prihodnjih tekmah,
kjer je komunikacija med igralci
prav tako zelo pomembna.
Jovan Savić,
šestnajstletni nogometaš
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Katja Krumpak, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ

Trenirali smo voljo,
trdno kot naše jeklo

Foto: Anže Vrabl in arhiv Skupine SIJ

Motivacijske delavnice s Petro
Majdič za več kot 180 mladih

80

Preko
dijakov športnih
razredov Gimnazije Jesenice

26 najboljših mladih športnikov
Gimnazije Ravne na Koroškem

Prejemniki športnih štipendij iz
naslova partnerstva SIJ in OKS

70

Preko
otrok v Nogometnem
taboru jeklene volje
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Na Sijevem dnevu smo jekleno voljo
prebujali s
zaposlenimi in
njihovimi družinskimi člani.

4.500

500

Preko
medalj sijko je
podelila Petra Majdič otrokom
na Mini olimpijadi.

Lokalnim
skupnostim smo
podarili poligona v
Mozirju in v Krškem.

Maja Mihalinec in
Primož Kozmus –
olimpijca, ki bosta
s svojo športno
zgodbo prebujala
jekleno voljo
pri uporabnikih
poligonov v
Mozirju in Krškem.

Skupina SIJ je vključena v številna športna partnerstva na Jesenicah in Ravnah na Koroškem, kjer poslujejo družbe Skupine SIJ. SIJ Acroni, SIJ Ravne Systems in SIJ Metal Ravne so sponzorji več športnih klubov iz lokalnega okolja, skozi številne dodatne aktivnosti in dogodke za prebujanje jeklene volje pa njihova podpora dobiva novo dimenzijo in dodano
vrednost tako za vse zaposlene v Skupini SIJ kot tudi za lokalne skupnosti. Skupina SIJ skupaj z Olimpijskim komitejem
Slovenije postavlja jeklene športne poligone za vadbo na prostem v različnih slovenskih krajih in podeljuje štipendije za
mlade športnike, otroke zaposlenih.
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ààIZ RODA V ROD – ŽELEZARSKE ZGODBE VEČ GENERACIJ

Predstavljamo še zadnjo od družin, ki jih iz roda v rod povezuje
zavezanost jeklarstvu. Za zadnjo predstavitev smo prihranili tisto z
najdaljšim stažem, seveda med družinami, ki so se prijavile na natečaj.
Če lahko kakšna jeseniška ali ravenska družina »zakuje« še
častitljivejšo letnico, bomo seveda vprašali v morebitnem novem
natečaju Iz roda v rod. Gotovo je med nami še veliko družin, ki so iz
generacije v generacijo sooblikovale našo jeklarsko današnjost.

Jan Golja, novinar,
pisatelj, producent,
humanitarec
Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne in
Aperturia

Družina Erzar –

287 let ustvarjanja
železarske tradicije
na Jesenicah

Jesenice. Mesto, ki ga večina Slovencev pozna le kot nekakšno
razglednico, ki si jo lahko ogledamo z avtoceste, ko nad njim
peljemo proti Kranjski Gori ali Avstriji. Mu delamo krivico, ker
se kdaj pa kdaj ne ustavimo? Definitivno! Jesenice in njihove
okoliške vasi so izjemno lepe, obdane so z naravo in zdi se,
kot da se sonce zelo rado poigra s sencami, ki jih zriše zaradi
Mežakle. Kar pa mene najbolj navduši, je, kako že ta mimobežen pogled s ceste lepo oriše utrip Jesenic. Visoka blokovska
naselja, ki se kosajo z višino gora, velike industrijske hale, okoli
njih razvejani železniški tiri, visok dimnik in med vsem tem hiše
gorenjske arhitekture.
Sam sicer mesto poznam, kot novinar sem ga večkrat obiskal. A šele danes spoznam tisto, kar ni vidno očem, tisto skrito
sestavino, ki je te kraje izoblikovala. Jesenice so železarsko
mesto, in temelji tega mesta so narejeni z rokami tistih, ki so in
ki še sedaj delajo z železom.
Dogovorjen sem z Jano Erzar Medič. Že 33 let dela v
železarni. Sedaj je zaposlena v oddelku računovodstva, kot
stroškovna računovodkinja.
Navigacija me pelje na povsem skrajni severni del Jesenic,
na Koroško Belo. Dom Erzarjevih stoji na mestu, kjer se konča
asfaltirana cesta. Naprej je le gozdna stezica, ki pelje visoko v
hribe. Odidemo v jedilnico, k meni sedeta Vanda Šranc, sestra

Janinega očeta, in Janin sin, Davor. V njihov dom sem prišel
samo z eno informacijo, da njihova družinska zgodovina v
železarstvu sega zelo, zelo daleč v preteklost. Tako še pred
prvim požirkom kave, ki mi jo postrežejo ob domači potici,
Jano vprašam: »Kdo vse iz družine je bil in je še danes vpleten
v železarno?« Jana, Vanda in Davor se malenkost nasmejijo,
nato Jana globoko vdihne in začne: »Zadnja generacija je moj
sin Davor (študentsko delo, op. a.), naslednja sem jaz pa mož
Vladimir, potem pa moja mati Rozalija in moj oče Virgil. Pa tudi
moje tete in strici.« Nasmehne se in nadaljuje: »Pa moj stari
ata Albin, stara mama Marija, od moje stare mame, prastari
ata je tudi delal, celo od prastare mame je delal še pra prastari
ata …« S široko odprtimi očmi in usti so me sama ušesa, ko
našteva. Za sekundo, morda dve, se ustavi in z nasmehom
doda. »Pa po strani stare mame gresta obe veji, iz Erzarjevih v
Šoberlove pa še v Nočeve.« Navdušeno pripomnim: »Jana, koliko je torej to generacij?« Jana: »Možno, da bi lahko bilo osem
generacij, samo nisem našla vseh podatkov.«
Ko začnem na grobo računati, do katerega leta v 19. stoletju
bi to naneslo, mi Jana zmoti misli. »Jan, in od vseh teh, ki sem
jih naštela, imam slike!« Jaz: »Res?« »Ja.« Izstrelim: »Prinesite.«
In prinese. Navdušen sem. Takoj planem po slikah, ki jih razstavi na mizi. Všeč so mi stare fotografije, vsebujejo drugačno
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pripoved kot sodobne. Takrat so se ljudje zelo resno pripravili
na fotografiranje. Na voljo so imeli samo eno, morda dve sliki.
Fotografije na mizi so resnično lepe, portreti so močni, govorijo sami zase. Pomislim. To so ljudje, ki so bili ključni del gradnje
temeljev Jesenic. To so pravi železarji! Jana in Vanda ponosno
s prstom pokažeta na vsakogar, ki sta ga našteli.
Postrežejo mi tudi z vsemi letnicami. Skušam slediti in vse
dojeti, a se razumljivo ob vseh imenih in fotografijah »izgubim«. A ne gre za to, gre za to, kako ponosni so, koliko jim
vsaka fotografija pomeni, kako ob vsaki izgovarjavi imen svojih
prednikov za droben trenutek obstanejo in se zamislijo. Vsakdo, ki bi sedel na mojem mestu, bi to občutil.
Skromno, nekoliko tišje sklenem: »Imate pa res zbranih
veliko fotografij, papirjev in dokumentov, ki dokazujejo, kdo
dejansko ste vi v zgodovini teh krajev. A ste vse to zbrali samo
za danes?« Jana: »Nekaj že, večino pa že lani, ko smo imeli
120-letnico gasilskega društva.« Tukaj še posebej začutim
ponos Jane in njene družine. Tudi drža se ji spremeni, ko nadaljuje. »Lani smo pripravljali bilten društva, zato imamo vse
to. Veš, Jan, moj pra prastari oče je bil ustanovitelj tukajšnjega
gasilskega društva, prastari oče pa predsednik. Jaz sem pa bila
zadnjih pet let, in to kot prva ženska, predsednica gasilskega
društva. Vsi smo gasilci, sedaj tudi moj sin Davor.« Pripomnim:
»Jana. Jaz sem prepričan, da bi vaš dedek bil sedaj zelo ponosen nate.« Jana: »Ja. Verjetno bi bil.«

»Kaj pa vam je dala tovarna, kot družini?« Vanda: »Vsem
nam je dala kruh, vsi smo si tam zaslužili za vse, kar imamo.
Nam starim je dala penzione.« Jana nadaljuje: »To hišo sta
moja starša naredila z navadnimi delavskimi plačami v železarni. Nas ne bi bilo zdaj tukaj, nihče ne bi prispel sem, nikogar iz
naše družine ne bi bilo.«
Pogledam skozi okno dnevne sobe, razgled sega zelo
daleč v dolino. Njihov dom ni le na koncu ceste, ampak je tudi
nekoliko dvignjen, višje od vseh drugih. V šali jih vprašam, če
vsi, čigar domove vidim, delajo ali so delali v železarni. Jana se
obrne proti oknu in z nasmehom začne. »Prvi sosed je delal v
železarni, iz tiste hiše tam je tudi delal, ampak je že upokojen,
tisti nižje tudi, pa ta takoj za tem tudi, čakaj, hmm, … dejansko
iz vseh hiš, ki jih vidiš, razen iz te na levi. Vsi, samo sosed
Marjan ne.« »Samo Marjan ne.« Ponovim in se zasmejim. Vse
skupaj se mi zdi izjemno.
Pogovor nadaljujemo še debelo uro. Nizajo mi zgodbo za
zgodbico. Zdi se mi, da bi lahko tukaj preživel celoten konec
tedna in še bi bilo premalo, da bi slišal vse njihove zgodbe. Ko
se pozdravimo in odpeljem, se še enkrat ozrem v vzvratno
ogledalo in jih pozdravim. Takrat pomislim. Tovarna tem ljudem, tem delavcem ni pomagala zgraditi le sten in kupiti pohištva, ampak je ustvarjala domove, prostore, v katerih so lahko
gradili svoje sanje, gledali v prihodnost in ustvarjali spomine, ki
se sedaj prenašajo iz generacije v generacijo.
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60 let od »brušenja«
šolskih klopi

Monika Žvikart, specialistka
za korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne

Polona Marzel Ahac, specialistka
za korporativno komuniciranje,
SIJ Ravne Systems
Foto: arhiv družb SIJ Metal Ravne
in SIJ Ravne Systems

Leta 1959 so končali Metalurško industrijsko šolo, ki jo je ustanovila Železarna Ravne, in
obrtno šolo. Ob letošnji 60. obletnici se jih je zbralo 46, skupaj so se podali na kraje, ki so
zaznamovali njihovo šolsko in poklicno pot. Med drugim so si ogledali tudi EPŽ v Jeklarni
SIJ Metala Ravne in proizvodnjo industrijskih nožev v SIJ Ravne Systems.

Borut Urnaut, izvršni direktor SIJ Metala Ravne, je »dijakom« predstavil Skupino
SIJ in jih v šali tudi malo pograjal, da za metalurške poklice niso v zadostni
meri navdušili svojih vnukov. Prihajajo namreč iz ene najbolj številčno močnih
generacij poklicev, za katere pa danes zanimanje med mladimi zelo upada.

Večja skupina obiskovalcev, med katerimi so prevladovali
nekdanji »kovinarji«, si je želela ogledati proizvodnjo
nožev. Nekateri med njimi so bili tukaj tudi zaposleni.

»Metalurgi« so si ogledali obrat EPŽ, ki ga mnogi med njimi
še niso videli, saj je nastal šele po njihovi upokojitvi.

Egidij Hudrap, tehnolog specialist iz SIJ Ravne Systems, je obiskovalcem razkazal halo C
in postopek izdelave industrijskih nožev. Ogledali so si tudi prvo robotsko celico in nekaj
sodobnih strojev, o katerih so včasih – kot so sami rekli – lahko samo sanjali.

Generacijo 1956–1959 je sestavljalo 116 dijakov, ki so se izučili
za poklice metalurške (topilci, kovači, valjarji), kovinske (strugarji, rezkalci, ključavničarji, brusilci) in livarske stroke (livarji,
modelni mizarji). Mnogi med njimi so se zaposlili v takratni
Železarni Ravne, nekateri pa so nadaljevali šolanje in svoje
poklicne kariere zunaj navedene stroke. Šolska leta, bivanje v
internatu in opravljanje praktičnega dela v fabriki so ustvarili
spomine, ki jih ob okroglih obletnicah z veseljem obudijo.

Tako je bilo tudi tokrat, ko so se nekdanji sošolci izpred
»svoje« šole najprej podali na ogled delavnic in muzeja, nato
pa v proizvodnjo družb SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems
ter se po ogledu nove Srednje šole Ravne in sprehodu v grajskem parku po kosilu še dolgo družili v prijetnem razpoloženju.
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Irena Kolenc Janović, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ Acroni
Foto: Irena Kolenc Janović, SIJ Acroni

Od Jesenic do Beograda
z glavno igralko Savo
SIJ Acroni je obiskala mednarodna filmska ekipa dokumentarca z naslovom
Ob Savi (v originalu All Along the Sava). Na 990 kilometrov in 48 dni dolgi
snemalni poti se bodo ustavili v 15 mestih, najprej pa so obiskali Jesenice.

»Sava fanta« – Matthew Somerwille, idejni vodja projekta, ki se mu zdi
jeseniška Sava zelo čista, in Dan McCrum (z leve proti desni) z asistentko
Ivano Drakulić, ki je ekipo spremljala med snemanjem v Sloveniji.

Rdeča nit dokumentarnega filma je reka Sava, najdaljša reka
v nekdanji Jugoslaviji, ki danes povezuje različne države in
tamkajšnje ljudi. Kako se spreminja življenje ljudi ob reki, bodo
pripovedovali prebivalci, ki živijo v njeni neposredni bližini:
nekdanji delavec v železarni, čolnar, nekdanji vojak, mlada
mamica … Poseben pečat bo filmu dal globok glas legendarne
igralke Mire Furlan.
Na Jesenicah je filmska ekipa posnela pogovor z upokojenim sodelavcem Jeklarne, ki je z veseljem obujal spomine na
nekdanje čase in ustvarjalcem filma zaupal, kako se je mesto
z razvojem spremenilo. Sam se še dobro spominja, kako je, še

Dokumentarni film Ob reki bo premierno prikazan
prihodnje leto. Predstavitveni video je objavljen na
facebook strani All along the Sava, ogledate si ga lahko
tudi na povezavi: https://vimeo.com/340017759.

preden je bil čez Savo zgrajen most, na poti v šolo prečkal reko
s skakanjem čez kamenje …
Nekaj kadrov je filmska ekipa posnela v Vroči valjarni SIJ
Acronija, kjer so bili njeni člani še posebno navdušeni nad
fotogeničnostjo žarečih slabov. Z zanimanjem so si ogledali
delo delavcev v kabini in ugotavljali, kako je tehnologija danes
že močno napredovala.
Filmska ekipa pa je že kmalu morala naprej – po Jesenicah bo obiskala še Ljubljano, Trbovlje, Brežice, Zagreb, Sisak,
Slavonski/Bosanski Brod, Šamac, Jameno, Sremsko Mitrovico,
Obrenovac in Beograd.
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Petra Alič, vodja projekta,
Farno kulturno društvo
Koroška Bela

Rast z godbo ali
hrast z zgodbo

Irena Kolenc Janović,
specialistka za korporativno
komuniciranje,
SIJ Acroni
Foto: Aleš Košir,
Nik Bertoncelj, Stane Vidmar

Na Koroški Beli so ob dnevu državnosti na Svetinovem dvorišču pred
Kulturnim hramom odkrili formo vivo Jekleno drevo in v uporabo predali klop
iz SIJ Acronijevega nerjavnega jekla. Prireditev so poimenovali (h)Rast z² godbo
oziroma Rast z godbo ali hrast z zgodbo. Zakaj? Osrednjo vlogo je imel hrast.

Ko hrast postane »jekleno drevo«. Avtentični kolobar
hrasta je vpet v jekleno konstrukcijo z zaščitnim steklom.

Hrast na Koroški Beli je bil izjemnih dimenzij. Dolga leta je
rastel na samem pod gozdnim ozadjem Hrastnika, 964 visokim
hribom, ki je bil verjetno poimenovan ravno po rastišču
številnih hrastov. Bil je zdravo in mogočno drevo, ki je rastlo
na nekdanjem plodnem belškem polju pri vhodu v
naselje Koroška Bela; čez cesto, kjer so postavljeni proizvodni obrati SIJ Acronija za izdelavo
visokotehnoloških jekel. Drevo, ki je stalo ob
glavni cesti na poti v mesto Jesenice, je v
preteklosti močno zaznamovalo našo krajino in tudi ljudi … Vse dokler ga niso neko
mrzlo jutro pozimi leta 2015 podrli.

A hrast je ponovno oživel
Na pobudo Farnega kulturnega društva
Koroška Bela, v katerem so prepoznali dra-

Forma viva z »jeklenim drevesom« in klopjo iz SIJ Acronijevega
nerjavnega jekla je danes eden lepših kotičkov Koroške Bele.

goceno vrednost tega mogočnega drevesa – nekoč je ljudem
zagotavljalo mogočno senco, zavetje pred dežjem, obilico
svežega zraka in dobrodošel počitek za oči –, so hrast ponovno simbolno oživili za naslednje generacije. Ostanek debla so
najprej konservirali, nato pa avtentičen kolobar debla
vpeli v konstrukcijo stiliziranega drevesa iz nerjavnega jekla. Iz SIJ Acronijevega nerjavnega jekla je s
pomočjo strokovnjakov družbe KOV nastala
forma viva Jekleno drevo, ki v spremstvu
jeklene klopi krajanom že uspešno ponuja
počitek v prijetno urejenem kotičku Koroške Bele ter z dodatnimi zanimivostmi
privablja na plan radovednost najmlajših.
Premer drevesa na štoru je 136 cm. Natančno starost podrtega
hrasta si na podlagi štetja letnic lahko vsakdo izračuna kar sam.

44

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

Ob prireditvi so sočasno odprli fotografsko
razstavo Staneta Vidmarja z naslovom
(h)Rast, ki bo ob koncu leta na ogled tudi
v poslovni stavbi družbe SIJ Acroni.

Na slavnostnem odprtju, na katerem ni manjkala
železarska godba, so bili prisotni mnogi sedanji in
nekdanji sodelavci družbe SIJ Acroni.

S sodelovanjem nam je uspelo
Postavitev opreme je narekovala tudi zunanjo
ureditev okolice in pročelja dvorane: od ureditve
pohodne površine, tlaka in fasade na prizidku, premestitve pokrova vodovodnega jaška do prometne
signalizacije in umestitve osvetlitve. Za postavitev
je bilo pridobljeno tudi soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Kranj.
Ureditev in postavitev vsem dostopne opreme
sta potekali v sodelovanju med Farnim kulturnim
društvom Koroška Bela in župnijo Koroška Bela,
družbama SIJ Acroni in KOV, Gornjesavskim muzejem Jesenice, Društvom za razvoj turizma Jesenice
in Občino Jesenice. Pri izvedbi pa so nesebično
sodelovali tudi številni posamezniki in krajani. Vsem
sodelujočim, ki so pomagali pri uresničitvi konceptualne instalacije, se tudi na tem mestu ponovno
zahvaljujemo.

In zakaj hrast z zgodbo?
Ohranitev dediščinske enote na Koroški Beli je
dokaz zgodovine in naše kulture, odraz nekega časa
v prostoru, ki danes umešča Koroško Belo med
najstarejša in pomembna naselja v Občini Jesenice.
Na razvoj Koroške Bele, širitev naselja in številčno
rast prebivalstva je vseskozi vplivalo železarstvo.
Namen postavitve jeklene opreme na prostoru
družabnih in kulturnih srečaj pred Kulturnim
hramom je informiranje javnosti o znamenitostih
in posebnostih Koroške Bele. Postavitev prispeva
k prepoznavnosti kraja, navezuje se na danosti
kulturnih dobrin in obstoječih vrednot, ponaša se s
kulturnim potencialom, ki omogoča možne povezave in soustvarjanje vsebin v občini Jesenice in tudi
širše. Je pomnik družbeno odgovornih dejanj in naj
na Koroški Beli pripomore k izognitvi morebitnim
novim kravjim kupčijam, v preteklosti prepogosto
sklenjenih, ki so v škodo javnega interesa in vplivajo
na obstoj kulturne in naravne dediščine ter na druge dejavnike v prostoru, kjer živijo prebivalci te vasi.

Hrast decembra leta 2015. Po mnenju Zavoda
za varstvo narave Kranj bi bil rastoči hrast lahko
opredeljen za drevesno naravno vrednoto.
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Nuša Derenda: Igra vročine
in železa je igra srca in glave

Monika Žvikart, specialistka
za korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: Ema Jevnikar, Dilema

Nuša Derenda je po lanskem nastopu s Pihalnim orkestrom železarjev Ravne ob odprtju
nove kontinuirne peči Ebner v Valjarni SIJ Metala Ravne zdaj v proizvodnji posnela tudi
videospot za pesem Sto in ena. Potem ko se nam je njena nova pesem že dodobra
usidrala v ušesih, smo jo vprašali, kaj ji je najbolj ostalo v spominu s snemanja pri nas,
kako je preživela poletje in s čim nas bo presenetila jeseni.
Nuša, po lanskem praznovanju 20-letnice glasbenega ustvarjanja si niste
vzeli odmora, zdi se, da ste letošnje
leto, to poletje še posebno aktivni in
nas vedno znova presenetite z novimi
skladbami.
Ja, za mano je zelo pestrih 20 let samostojne glasbene poti. Veliko uspešnic, pomembnih festivalov, ogromno nastopov.
Vendar ne želim »spati na lovorikah«,
želim ustvarjati in še naprej razveseljevati ter presenečati svoje zveste poslušalce.

minu pa so mi ostali vsi zaposleni, ki so
skrbeli, da je naše snemanje potekalo
tekoče. Ob tej priložnosti se še enkrat
zahvaljujem Skupini SIJ za prijaznost in
dovoljenje, da smo lahko sodelovali.
Lani ste nastopili tudi ob odprtju nove
peči Ebner v naši Valjarni, skupaj s
Pihalnim orkestrom železarjev Ravne.
Ste si že takrat predstavljali, da bo v
tem okolju dobila podobo ena vaših
pesmi?
Že takrat sem možu rekla: »Uaau, slikaj
me pri teh pečeh in strojih! Super lokacija za 'fotoshooting'!« Tisti trenutek se
mi še sanjalo ni, da bom posnela tole
skladbo, kaj šele, da bomo tu snemali
videospot. Ko sva z režiserjem Markom
Maagom govorila o zgodbi in kje bi bile
primerne lokacije, sem takoj pomislila
na prostore vaše družbe. In vesela
sem, da je celotna ekipa bila za, čeprav
so Ravne na Koroškem kar daaaleč …
(smeh)

Med najnovejšimi je tudi pesem s
pomenljivim naslovom Sto in ena. Kaj
se dejansko skriva v njej?
Sto in en trenutek je zgolj metafora
za trenutke življenja. Včasih se v odnosu zvrsti sto trenutkov, a je potem
stoprvi tisti, ki zgodbo popelje naprej
ali pa jo zaključi.
V spotu je prikazana igra vročine
in železa, ki še tako trdno stvar lahko
V spotu za pesem Sto in ena je prikazana igra vročine in železa,
raztopi, zvije ter v fundamentu spremeni kar, kot je prepričana Nuša Derenda, še tako trdno stvar lahko
za zmeraj. Gre torej za večno igro srca in raztopi, zvije ter v fundamentu spremeni za zmeraj.
glave, ki sta si v slehernih trenutkih tista
Kako najraje preživljate poletje?
nasprotujoča si pola, ki vselej vlečeta vsak na svojo stran.
Kje si naberete zalogo nove energije?
Skoraj vsako leto greva s prijatelji za kakšen teden na jadrnico, poVideospot ste posneli v naši proizvodnji. Skoraj 12 ur ste »odtem pa »krpava« še po kakšne tri, štiri dni na različnih destinacijah,
delali« pri nas – kako je potekalo snemanje?
Snemanje je res potekalo 12 ur. Ekipa je bila zelo učinkovita, vsakdo predvsem na Hrvaškem. Zame je tudi letošnje poletje kar delavno,
zato si ne morem privoščiti recimo dva ali tri tedne dopusta.
se je na svojem področju potrudil po najboljših močeh. Zamenjala
Imamo pa svoj košček raja kar doma, in zame rek »Povsod je lepo,
sem tri celotne »stylinge«. Medtem pa je snemalna ekipa pripravdoma je najlepše« povsem drži!
ljala nove lokacije snemanja in posnela kadre s Simonom Blaževičem, ki tudi nastopa v videospotu. Naj omenim, da sem malo pred
Je bilo vaše letošnje poletje takšno?
snemanjem izvedela, da bo Simon eden finalistov izbora Mister
Zelo lepo, pestro in takšno, kot mora biti! Sicer pa še traja.
Slovenije. In veste kaj, Simon je ZMAGAL na tekmovanju. (smeh)
Vam je s snemanja v spominu ostalo kaj posebnega?
Predvsem mi je bilo na snemanju zelooo vroče!!! V lepem spo-

In kaj lahko pričakujemo jeseni?
Kaj ko bi se pustili malce presenetiti …?!
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S sodelavcem
na streho Alp

Gerhard Podhraški, pomočnik talilca I,
SIJ Metal Ravne
Foto: osebni arhiv

Mont Blanc:
cilj dosežen.

Sodelavca SIJ Metala Ravne, EPŽ-jevec
Gerhard Pohraški in elektrikar vzdrževanja
valjarne Janez Bordjan sva letošnje poletje
osvojila svoj cilj – najvišjo goro v Alpah,
4.810 metrov visok Mont Blanc.

Ker je bila koča zasedena, sva si na 3.137
metrih postavila šotor (levo Janez Bordjan,
desno Gerhard Podhraški).

V nedeljo, 28. julija, sva se odpravila proti meki alpinizma,
Chamonixu. Najin cilj je bil jasen, vzpon na streho Alp,
4.810 metrov visok Mont Blanc. Z zobato železnico sva se
odpeljala na izhodišče za vzpon, Nid d'Aigle na višini 2.362
metrov. Sledil je dvoinpolurni vzpon do koče tete Rousse.
Tam sva bivakirala v šotoru na nadmorski višini 3.167
metrov, saj v koči ni bilo prostora. V torek sva v odličnih
vremenskih razmerah preko grebena Gouter po osmih
urah dosegla najin cilj: vrh. Sledili so objem in čestitke,
nato pa zelo dolg povratek v dolino, kamor sva prispela
v večernih urah. V sredo sva se po deseturni vožnji vrnila
domov na Koroško.
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Jože Apat, vodja projektov,
SIJ Metal Ravne
Foto: Jože Apat, SIJ Metal Ravne

V 161. izvedbi jeklarji »pohodili« Pohorje

Jeklarski pohodi letos potekajo v znamenju 50-letnice. Kar 161 pohodov je lepa številka, kaže
na trdoživost in poslanstvo te dejavnosti, ki je na simbolni ravni povezana z jeklom in njegovo
predelavo. Znano je, da so na območju naše domovine železo predelovali že v železni dobi. Iz
njega so izdelovali tudi oklepe za mogočno vojsko rimskega imperija. Območja »proizvodnje«
železa v teh oddaljenih časih so bila v gorskem svetu Gorenjske (Bohinjsko sredogorje) in
Koroške (Pohorje, Črna na Koroškem). Zato se z našimi pohodi na neki način povezujemo z
izročilom železa in jekla v tem prostoru.

Tokrat smo se 15. junija 2019 zbrali na Rogli. Izbrali smo si
eno najlepših poti na Pohorju, ki jo imenujejo tudi Biserna
pot. Šli smo proti Lovrenškim jezerom, kjer smo si vzeli čas
za občudovanje simfonije vode, rastlin in kačjih pastirjev. V
daljavi pa smo že videli spomenik na Jezerskem vrhu nad
Ribniško kočo. Do tja pa je še vsaj dve uri hoje. Večina nas
je ubrala pot proti Ribniški koči. Drugi pa so se preko Peska
vrnili na Roglo. Na poti proti Ribniški koči smo obiskali tudi
znamenje letalske nesreče, ki se je tu zgodila leta 1971. Pomnik
je tik pod vrhom, sredi smrekovega gozda, spokojen kraj
tragedije izpred 48 let. Pot smo nadaljevali proti Ribniškemu
jezeru. Spoznali smo, da je Pohorje zbiralnik vode, ki mu je
težko najti konkurenta daleč naokoli. Po dobrih treh urah hoje
smo prispeli na Ribniško kočo in si tu privoščili daljši počitek.
Oblaki okrog nas so opozarjali, da bo treba pot nadaljevati.
Odpravili smo se proti Črnemu vrhu, kjer je krasen razgled
odpočil naše »oči in dušo«. Kombinacija oblakov, gorskih vrhov
in meglic kar kliče po bivanju v sedanjosti in izginotju vseh
miselnih vrtincev v glavi. Od tu smo se spustili proti Pungartu,
v vznožje pod Veliko Kopo. Že od daleč smo opazili kombi
podjetja Gorenje Gostinstvo in prijazni kuharici, ki sta imeli vse
pripravljeno za lačne pohodnike. Ne samo duša, tudi telo mora
dobiti svoje. Golaž je bil dober, še bolj pa si bomo zapomnili
prijaznost, s katero sta nam razdelili zasluženo porcijo, skupaj s
»fabriškim« hlebčkom.
Pohod nam je z majicami polepšal SIJ Metal Ravne, za
malice pa sta poskrbeli družbi Akers valji in Sorbit. Vsem se
iskreno zahvaljujemo.

Jeklarji so se tokrat podali po eni najlepših poti
po Pohorju, poimenovani tudi Biserna pot.

»Jeklarski pohodi so postali del medgeneracijskega
sodelovanja med zaposlenimi in upokojenimi. So
prostor izmenjave izkušenj in zgodb.«
161. JEKLARSKI POHOD:
• Rogla (1.475 m n. v. ) – Ribniška koča – Pungart
(1.371 m n. v.)
• Čas hoje: 3,5 h
• Pot je markirana in nezahtevna.

ààAFORISTIČNA ŠARŽA

ààSUDOKU

5
Andrej Brumen - Dejde,
SIJ Metal Ravne

6
3

1

2

8

4 1

5

3
2
5
7

8
9

4
9
4 5

5 2
6
Ona ga je imela na očesu, on jo je imel na živcih.
Veliko dejanj se konča na koncu jezika.
Visel je v gostilni, izvisel doma.
Razlike množijo deljenje.
Tudi za slabe stvari imaš lahko dober občutek.
Ko dobro preneseš poraz, si zmagovalec.
Aforistično šaržo »na veliko« pa je Dejde naložil na
http://ablogizmi.blogspot.com/.

ààMODRUJEMO

ààSMEH JE POL JABOLKA

Zakonska zveza je dolgo kosilo, ki se začne z desertom.

Črno-belo
Nevesta v belem, vdova v črnem,
vse je isto! Spet je en moški nehal
živeti!

Henri Toulouse-Lautrec

Srečna so srca, ki so upogljiva; nikoli ne bodo zlomljena.
Albert Camus

Če hočeš srečno življenje, ga poveži s ciljem,
ne z ljudmi ali predmeti.
Albert Einstein

Človek je utelešen paradoks, sveženj protislovij.
Charles C. Colton

Prednost slabega spomina je, da lahko vedno znova uživaš
v dobrih stvareh tako kot prvič.
Friedrich Nietzsche

Ljubezen je drag »špas«
»Odkar te poznam, ne morem
več ne piti ne jesti!« je zavzdihnil
mladenič svojemu dekletu. »Kaj
me tako zelo ljubiš?« »Ne, bankrotiral sem!«
Nerodnež
Vljuden gost reče med zabavo
dekletu: »Vaša šala o goskah je
bila edinstvena!« »Resno mislite?«

»Seveda! Kadarkoli bom videl
gosko, se bom spomnil na vas!«
Remi
»Koliko je to, Janezek?« vpraša
učiteljica, ko je Janezek napisal
na tablo 2 : 2. »Remi!« odgovori
Janezek.
Izgubila oblast
»Včeraj sem izgubila oblast nad
vozilom!« razlaga Fani.
»Si se zaletela v drevo?«
»Ne. Možu so po treh mesecih
vrnili vozniško dovoljenje!«
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Izžrebana nagrajenca nagradne križanke v reviji SIJ 3/2019,
katere geslo je bilo SPLETNA TRGOVINA, sta
• Marko Karner, Planiranje, SIJ Metal Ravne, in

• Sonja Laharnar, Rezalnica, SIJ Elektrode Jesenice.

Nagrajenca bosta prejela vodoodporno torbico za denar, dokumente … iz akcije Znamo varno, zmoremo zdravo.
Katero geslo smo izbrali tokrat? Sodelavci Skupine SIJ, napišite ga na pravilno rešeno križanko, pripišite svoje podatke: ime in priimek,
obrat oziroma oddelek in družbo ter ju pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, do najpozneje
2. oktobra 2019. Tudi tokrat bomo s praktično nagrado razveselili izžrebance.
AVTOR:
DRAGO
RONNER.
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JE PROVINCA
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DVOREZEN
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BALLADUR
JE FRANCOSKI
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ZGRADBA
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KARL
ERJAVEC
IZVRŠNI
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