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ANJA POTOČNIK, glavna urednica,
specialistka korporativnega komuniciranja, SIJ

Moj SIJ – moj kokpit za uspešno pilotiranje
Časi niso rožnati. So bolj koronasti. Kdo bi pred letom rekel, da bo ta neznatna okroglina
tako močno vplivala na ves svet – omejila našo svobodo in nas zamaskirala ter negativno
vplivala na rezultate poslovanja večine panog? Tudi jeklarstvo ni izjema, a lahko smo
ponosni, da smo v Skupini SIJ izrazito negativnim trendom uspešno kljubovali razmeroma
dolgo. Predvsem pa smo dobro opremljeni za prihodnje izzive.
Kar devet regijskih priznanj za inovativnost priča o tem, da iščemo vedno nove rešitve in se
znamo povezovati s pravimi partnerji ter kupcem dati zanesljivost in obenem nekaj več, kar
tudi njih dela bolj konkurenčne. Prav zato je iz našega jekla izdelana prirobnica v tokamaku
trenutno najbolj ambicioznega projekta ITER in zato s certifikatom AS/EN 9100 vstopamo v
najzahtevnejšo letalsko industrijo.
Jeklarjem je torej meja samo nebo. In zato smo poskrbeli, da bo sleherni sodelavec Skupine
SIJ imel svojo pilotsko kabino. Svoj kokpit, v katerega se bo lahko usedel kjer koli, če dela v
pisarni ali v proizvodnji. V službi vstopamo v svoj kokpit prek računalnika, zunaj delovnega
okolja oziroma med odmori pa tudi na tablici ali pametnem telefonu. Seveda govorim o
našem skupnem velikem novem kokpitu, intranetu Moj SIJ, ki nam ponuja vse informacije
na enem mestu in nam omogoča digitalno delovno okolje za skupno delo s sodelavci iz
istih oddelkov ali iz mešanih projektnih skupin. Hkrati pa uporabniku omogoča, da si svojo
pilotsko kabino uredi tudi malo po svoje. Predvsem pa nas povezuje in izboljšuje interno
komuniciranje vseh zaposlenih Skupine SIJ, kar je zaradi njene velikosti in naše lokacijske
razdrobljenosti ključno. Od zdaj naprej bomo lahko še bolje in hitreje delili znanje; manj
polni bodo naši poštni predali; skupaj bomo še bolj bučno praznovali naše uspehe; vsi
bomo istočasno dobro obveščeni in vedeli bomo, kaj mediji poročajo o naši skupini oziroma
družbi, ne nazadnje pa bodo imeli tudi naši novi sodelavci, če ostanemo pri letalskem jeziku,
zelo udobno in informacij polno vkrcanje v letalo Skupine SIJ.
Zato lahko rečemo: Dobrodošel, naš Moj SIJ, in dobro nam služi!

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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INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

à POSLOVANJE V PRVEM POLLETJU 2020

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

Prvo polletje pod vplivom
epidemije koronavirusa
na poslovanje
Jeklarski trg je v prvem polletju deloval pod močnim vplivom okoliščin, povezanih s
koronavirusom in povečanim uvozom jekla iz neevropskih držav. V Skupini SIJ smo
izrazito negativnim trendom v jeklarski industriji kljubovali sorazmerno dolgo, kar
potrjuje pravilnost naše strateške usmerjenosti na nišne jeklarske trge. Ker največji delež
prihodkov ustvarimo na evropskem trgu, danes pri poslovanju že občutimo vpliv tržnih
gibanj porabe in povpraševanja po jeklu znotraj Evropske unije ter upadanje skupnega
obsega prejetih naročil. Izredne razmere v mednarodnem poslovanju se odražajo na
rezultatih poslovanja Skupine SIJ, doseženih v prvem polletju 2020.

Po nerevidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ
ustvarila 359,7 milijona evrov prihodkov od prodaje
(11,9 odstotka manj kot v prvem polletju 2019), od
tega 84,8 odstotka na tujih trgih. Doseženi EBITDA
je 24,9 milijona evrov, kar je za 33,8 odstotka manj
kot v prvem polletju 2019, medtem ko je EBITDA
marža s 6,9 odstotka za 2,3 odstotne točke nižja kot
v prvem polletju 2019. Skupina SIJ je zaradi vplivov
koronavirusa izvedla slabitve dolgoročnih sredstev in
zato polletje končala z izgubo 8,4 milijona evrov. Brez
vpliva koronavirusa bi poslovala pozitivno.

Čisti prihodki od prodaje (v milijonih evrov)
in delež izvoza (v odstotkih)

408

343

Nižji čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje so bili v primerjavi s prvim
polletjem 2019 nižji za 12 odstotkov. Predvsem v
drugem četrtletju je na prodajo vplivalo znižano
povpraševanje po jeklu. Na znižanje so vplivali predvsem zmanjšanje proizvodnje in delne zaustavitve
proizvodne dejavnosti v Evropski uniji, kot posledica
koronakrize in omejitvenih ukrepov.
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Delež prihodkov od prodaje po trgih (v odstotkih)

Stabilen izvoz
Skupina SIJ ostaja v vrhu največjih slovenskih
izvoznikov. Kljub omejitvam v izvozu zaradi
izrednih poslovnih okoliščin v mednarodnem
poslovanju smo v prvem polletju 2020 delež
izvoza ohranili na visoki ravni. Z njim smo
ustvarili 84,8 odstotka prihodkov.
V strukturi prodaje smo največji delež
prihodkov tradicionalno ustvarili na nemškem
trgu, na katerem nam je uspelo zadržati visok,
23-odstotni delež. V primerjavi s prvim polletjem 2019 smo za 2,0 odstotne točke povečali
izvoz v ZDA.

15,2 %
Slovenija

84,8
%
Izvoz

Proizvodnja odlitega jekla in proizvodnja
gotovih proizvodov (v tonah)

253.769
197.044

226.017
176.776

23,2 %

Nemčija

18,4 %

Italija

27,9 %

Preostala
Evropa

9,8 %
5,5 %

ZDA
Preostali svet

Slabša zasedenost proizvodnih zmogljivosti
Proizvodnja odlitega jekla v Evropski uniji se je v prvih šestih
mesecih zmanjšala za 18,7 odstotka¹ in je močno pod vplivom
okoliščin, povezanih s koronavirusom, ter povečanega uvoza
jekla iz neevropskih držav.
V prvem polletju 2020 je bila v Skupini SIJ proizvodnja
odlitega jekla za 10,9 odstotka nižja od proizvodnje v enakem
obdobju lani. Za 10,3 odstotka nižja je bila tudi proizvodnja
gotovih jeklarskih proizvodov.

Proizvodnja odlitega jekla (t)

1–6 2019

Proizvodnja gotovih
jeklarskih proizvodov (t)

1–6 2020

Zadržali vodilne tržne deleže,
presegli prodajo industrijskih
nožev in valjev ter varilne žice
Kot specialisti za nerjavna, posebna in
zahtevna paličasta orodna jekla smo tudi
v prvem polletju 2020 ohranili strukturo
prodaje, našteta vodilna jekla pa so v
strukturi ohranila največje prodajane deleže.

št.
št.
MED
TOP
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3
10

1
Evropsko jeklarsko združenje – Eurofer. Julij, 2020. Interno gradivo: podatki za člane združenja.
2, 3 Evropsko jeklarsko združenje − Eurofer. Julij 2020. Podatki iz baze podatkov za člane združenja, začasni podatki.

Skupina SIJ se uvršča v sam vrh
dobaviteljev nerjavne debele
pločevine v Evropski uniji².
Uvrščamo se tudi na tretje
mesto med največjimi
proizvajalci orodnih
jekel v Evropski uniji3.
proizvajalci industrijskih
nožev na svetu.
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Ohranili primerljivo strukturo prodaje
Kljub nižji skupni realizaciji smo ohranili primerljivo strukturo prodaje po skupinah
proizvodov. Pri prodaji industrijskih nožev, industrijskih valjev in varilne žice pa smo
presegli prodajo primerljivega obdobja v letu 2019.

Prodaja po skupinah proizvodov (v milijonih evrov)
160,3

Debela
pločevina

172,7
87,6

Kovani, valjani in
drugi proizvodi

107,3
30,2

Hladno valjana
pločevina

41,0
26,0

Železni odpadek

27,4

Industrijski noži
Varilne žice in
elektrode

Industrijski valji

Vroče valjana
pločevina

Emisije Skupine SIJ v prvem polletju 2020 so znašale 487 kilogramov ogljikovega dioksida na tono proizvedenega jekla, kar je 30
kilogramov na tono več kot lani. Gre za posledico nekontinuirane proizvodnje zaradi zmanjšanega obsega naročil ob epidemiji
novega koronavirusa. Enako velja za energetski odtis.
V Skupini SIJ se po ogljičnem odtisu sicer uvrščamo med
15 odstotkov najučinkovitejših proizvajalcev jekla, vključenih v
meritve Svetovnega jeklarskega združenja na svetovni ravni.
Emitiranje nižjih emisij jeklarn Skupine SIJ omogoča delovanje
po načelih krožnega gospodarstva.
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V Skupini SIJ je bilo ob koncu
polletja zaposlenih

Podrobnejše informacije o poslovanju
Skupine SIJ v prvem polletju lahko
preberete tudi na intranetu Moj SIJ.
Polletno poročilo 2020 je
objavljeno na sij.si/sl/druzba/
investitorji/letna-porocila/.

3.698 sodelavcev.

KAKO SMO PRILAGODILI POSLOVANJE
V Skupini SIJ smo v prvem polletju uvedli številne aktivnosti
za omilitev učinkov koronavirusa na poslovanje. Ključne so:

€

€

€

Optimizirali smo stroške na vseh ravneh.

Prilagodili smo poslovne načrte do konca leta 2020.

Ponovno smo podrobno pregledali naložbe, načrtovane za
leto 2020, in preložili ali podaljšali čas izvedbe za tiste, ki jih
lahko brez večjih posledic prestavimo na kasnejša obdobja.
V naložbenem portfelju smo pustili vse strateške projekte, ki
so pomembni za nadaljnji razvoj Skupine SIJ.

Skladno s prilagojenimi načrti za poslovanje do konca leta
2020 smo prilagodili organizacijo dela in, kjer je bilo to potrebno, prešli na skrajšani delovni čas. O tem smo se uspešno
dogovorili tudi s sindikati. Z njimi se bomo dogovarjali tudi v
primeru nadaljnjih ukrepov na področju kadrov. Proizvodnja
v celoti ni bila zaustavljena v nobeni družbi.

Skrbna in individualna obravnava naših kupcev je bila ključna, da ni bilo bistvenih zamud pri plačilih, prav tako kupci
niso odpovedovali naročil.

Preudarno upravljanje likvidnosti nam je omogočalo
spoštovanje vseh zavez do vlagateljev in upnikov. Iz lastnih
sredstev smo poravnali svoje obveznosti ob zapadlosti obveznic z oznako SIJ5 v nominalnem znesku 51,2 milijona evrov.

Skupina SIJ ima sicer tudi močno likvidnostno pozicijo. Ohranja jo s številnimi dodatnimi aktivnostmi, izvedenimi v času
epidemije.

KDAJ
PRIČAKUJEMO
OKREVANJE
V Skupini SIJ na podlagi pozitivnih napovedi s trgov pričakujemo, da bo jeklarska industrija
počasi okrevala že v letu 2021.
Pogoje za uspešen vstop v obdobje okrevanja vzpostavljamo
že v letu 2020.
V Skupini SIJ, v družbi SIJ Metal
Ravne, smo namreč pridobili
certifikat EN 9100 – mednarodni standard kakovosti, ki
omogoča prodor na zahtevno
tržišče visokokakovostnih in
tehnološko naprednih izdelkov
na področjih zračnega prometa, vesoljskih poletov in drugih
najzahtevnejših industrij.
V družbi SIJ Ravne Steel Center,
ki je del poslovnega področja
Obdelava jekla in distribucija, pa smo izvedli strateško
preoblikovanje v družbo RSC
Holding, v okviru katere je
Skupina SIJ vzpostavila vodilni
center za podporo orodjarstvu
v regiji in tako naredila nov
pomemben strateški korak v
skladu s strategijo nadaljnjega
razvoja skupine na področju
orodnih jekel.
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à NAPREDUJEMO

Ksenija Štrancar, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Oblikovanje gradiv: Mitja Piko,
SIJ ZIP center

Zaživel je Moj SIJ
Od 9. septembra letos smo sodelavci Skupine SIJ še bolj povezani. Vsak dan se lahko
srečujemo na našem novem enotnem internem spletnem portalu Moj SIJ, ki je sodoben,
atraktiven in uporabniku prijazen. Tu najdemo vse aktualne novice in obvestila o
dogajanju v Skupini SIJ. Moj SIJ na enem mestu ponuja vse potrebne informacije,
aplikacije in dokumente za naše delo, hkrati pa je tudi prijazno digitalno okolje za skupno
delo. Z intranetom Moj SIJ imamo res vse pri roki!
Pogled v preteklost
Skupina SIJ povezuje 25 družb, zaposleni smo vsebine prebirali
na treh različnih intranetnih portalih. Dostop do teh portalov
so imeli samo tisti, ki uporabljajo službeno e-pošto, do intraneta pa so lahko dostopali le na delovnem mestu. Sodelavci
v proizvodnji intraneta sploh niso uporabljali, saj niso imeli
dostopa.
Zaradi zastarele tehnologije portalov je bila uporabniška
izkušnja zelo slaba. Tudi vsebina na teh portalih je bila nepregledna, med dokumenti pa je bilo mogoče najti tudi zelo stare,
celo takšne izpred 25 let.

Sedanjost: ena skupina, en intranet
Z vzpostavitvijo novega intraneta Moj SIJ imamo vsi sodelavci
v Skupini SIJ enoten vir internih informacij in en skupni delovni
prostor.
Intranet Moj SIJ je naša skupna točka, ki povezuje sodelavce Skupine SIJ na različnih lokacijah. Do njega lahko dostopajo
kjer koli in kadar koli. V službi ga lahko prebirajo na računalniku, zunaj delovnega okolja pa tudi na tablici ali pametnem
telefonu.

Z vzpostavitvijo enotnega intranetnega portala
Moj SIJ smo prešli na nov brskalnik Edge, na
katerem intranet tudi najbolje deluje.

Dostop za vse zaposlene
Moj SIJ je dostopen za vse zaposlene v Skupini SIJ: za pisarniške in proizvodne delavce. Novice in obvestila ter druga
informativna gradiva so namenjena vsem, zaposleni v pisarnah
pa Moj SIJ lahko uporabljajo tudi kot delovno okolje.

JE

OSREDNJI INTRANET DRUŽB V SKUPINI SIJ
S PRILAGOJENIMI VSEBINAMI ZA VSAKO DRUŽBO
SODOBEN, UPORABNIKU PRIJAZEN PORTAL
POVEZUJE SODELAVCE SKUPINE SIJ
1. NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
2. KJE KOLI IN KADAR KOLI
3. DOSTOPEN NA RAČUNALNIKU, TABLICI, TELEFONU
PONUJA VSE INFORMACIJE NA ENEM MESTU
JE DIGITALNO DELOVNO OKOLJE ZA SKUPNO DELO

Zaposleni, ki uporabljajo službeno e-pošto, to so večinoma
pisarniški delavci (t. i. zaposleni z licencami), do intraneta
dostopajo z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljajo za dostop do službenih računalnikov. Proizvodni delavci
(t. i. zaposleni brez licenc) pa lahko do intraneta dostopajo z
uporabniškim imenom in geslom, ki so ju prejeli ob lansiranju
intraneta.
ČE POZABITE GESLO
Za proizvodne delavce: Če pozabite geslo za
dostop do intraneta, se oglasite v kadrovski službi svoje družbe. Tam boste dobili novo geslo.
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Dvojnost intraneta
Moj SIJ je osrednji intranet družb v Skupini SIJ. Ponuja enotne
informacije za vse, hkrati pa skozi lokalne vsebine sledi dogajanju v posamezni družbi.
Vsebine na intranetu so zato razdeljene na dve skupini.
Globalne vsebine so enake za vse družbe. Med njimi najdemo
novice Skupine SIJ, medijske objave, koledar, mediateko s
fotogalerijo in videogalerijo, revijo in časopise, knjižni klub, rezervacije sejnih sob in počitniških kapacitet, telefonski imenik,
jedilnike in vremensko napoved.
Lokalne vsebine pa so prilagojene za posamezno družbo.
To so novice in obvestila družbe, hitre povezave do aplikacij za
delo, predloge dokumentov in vprašanja zaposlenih.
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MEDIJSKE OBJAVE SAMO ŠE NA INTRANETU MOJ SIJ
Medijskih objav (kliping) ne boste več prejemali po e-pošti,
kot ste bili tega vajeni do zdaj. Tudi tem vsebinam smo na
intranetu namenili poseben prostor. Ne samo aktualne
medijske objave, dostopen vam bo celoten arhiv.

Moj SIJ ponuja vse informacije na enem mestu
Postanek na intranetu ob jutranji kavi ali pri malici nas poveže
z vsem, kar se dogaja v našem svetu. Na tekočem v vsakem
trenutku in v vseh okoliščinah ostajamo del skupnosti, ki jo
ustvarjamo skupaj s sodelavci Skupine SIJ.

• Novice iz Skupine SIJ
• Obvestila vsake družbe
• Medijske objave – kliping
• Napovednik dogodkov
• Mediateka: fotogalerije
in videogalerije
• Revija SIJ in časopisi družb

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Uporaba mobilnih telefonov v proizvodnih
obratih je prepovedana. Svetujemo uporabo v jedilnicah in garderobah. Intranet lahko
prebiramo tudi zunaj delovnega okolja.

Preberite novice iz Skupine SIJ in obvestila svoje družbe,
prelistajte medijske objave (kliping), spremljajte napovednik
dogodkov, v mediateki pa si oglejte foto- in videogalerijo.

Naložite si Moj SIJ na telefon
Mobilnim napravam prilagojeno različico najdete v Google
Play Store pod imenom Moj SIJ. Mobilna različica v App Store
trenutno še ni na voljo. Dokler je še ni, do nje dostopate tako,
da v brskalnik na telefonu vpišete sij.sharepoint.com.
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Moj SIJ je naš pomočnik pri delu
Delovnik lepše poteka, če imamo pri roki zanesljivega pomočnika. In Moj SIJ je prav to, saj na enem mestu ponuja vse, kar
pri delu potrebujemo: dokumente, aplikacije in programe za
delo, različne pravilnike in navodila, predloge dokumentov
in PPT-prezentacij, kataloge izdelkov in tudi uradni foto- in
videoarhiv.

Konec je zamudnega iskanja predlog, logotipov, dokumentov idr., ki jih potrebujemo pri delu. Zdaj imamo vse pri roki
– na intranetu Moj SIJ. Do aplikacij in programov za delo lahko
dostopajo samo zaposleni, ki uporabljajo službeno e-pošto.

• Aplikacije in programi za delo
• Predloge dokumentov
• Pravilniki in navodila
• Rezervacije sejnih sob
• Uradni foto- in videoarhiv
• Katalogi izdelkov in
predstavitve blagovnih znamk

Moj SIJ je digitalno okolje za skupno delo
Moj SIJ je skupni delovni prostor za skupno delo s sodelavci iz
istih oddelkov ali iz mešanih projektnih skupin.
Sodelavci Skupine SIJ, ki delujemo na istih področjih, lahko
na intranetu Moj SIJ skupaj delamo v okviru skupnih služb, kot
so finance, korporativno komuniciranje, pravna služba, sistemi
vodenja, kadri, logistika ipd. Mešani projektni timi pa se povezujemo in sodelujemo v okviru delovnih skupin.

To naše skupno digitalno delovno okolje, ki nam ga omogoča intranet Moj SIJ, s pridom uporabljajmo pri svojem delu.
Intranet kot prostor za skupno delo lahko uporabljajo samo
zaposleni s službeno e-pošto.
Na novem intranetu imamo za sodelovanje med sodelavci
v delovni skupini na voljo tudi orodje Microsoft Teams, ki omogoča klepetanje, sklicevanje srečanj in klicanje.

S I J 4 | 2020
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SKUPNE SLUŽBE:
• za centralizirane sektorje
v Skupini SIJ
• za posamične oddelke
v družbah
DELOVNE SKUPINE:
• za mešane delovne skupine
ali projektne skupine, za delo
pri projektih

Druge funkcionalnosti
Kaj vse še ponuja novi intranet? Med zelo uporabnimi funkcionalnostmi je zagotovo napredni iskalnik, s katerim na intranetu Moj
SIJ z lahkoto najdemo vse, kar nas zanima. Z vpisom ključne besede
nam iskalnik poišče vse zadetke – v mapah, po dokumentih in celo
med fotografijami.
Moj SIJ omogoča, da si sami rezerviramo sejno sobo v kateri
koli družbi v Skupini SIJ, obenem pa lahko na koledarju preverimo
zasedenost želene sejne sobe. Nič več ni zamudnega usklajevanja
in preverjanja zasedenosti posameznih sejnih sob po telefonu ali
e-pošti.
Prav tako lahko prek intraneta Moj SIJ sami rezerviramo počitniške kapacitete, ki so nam na voljo po družbah v Skupini SIJ.
Če se odpravljamo na službeno pot na drugo lokacijo, lahko na
intranetu dobimo tudi informacijo o tamkajšnjem jedilniku in celo o
vremenu.
Svoje mesto na intranetu pa ima tudi Športno društvo SIJ. Na
intranetu boste našli vse informacije o aktivnostih društva.

NAPREDNI ISKALNIK

Po vsebini – imenik – karierne
priložnosti

REZERVACIJE

Sejne sobe – počitniške
kapacitete

JEDILNIKI

Za vse družbe

VREMENSKA napoved
Za vse tri lokacije
ŠPORTNO DRUŠTVO SIJ

Program – prijave – informacije
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Tudi na intranetu pazimo na primerno vedenje
Informacije, dokumenti in druge vsebine na intranetu Moj SIJ
so namenjene izključno zaposlenim v Skupini SIJ. Nepooblaš-

čeno kopiranje in posredovanje tu objavljenih vsebin je strogo
prepovedano.
Hvala za vašo skrb in odgovorno ravnanje z vsebinami.

Intranet ni prostor
za oglaševanje.

Vsebine na
intranetu so
avtorsko zaščitene.

Aktivirali smo
piškotke.

Za spremljanje
statistike
uporabljamo
Googlovo analitiko.

Upoštevamo pravila
komentiranja,
sovražni govor je
prepovedan.

Na intranetu
obdelujemo
nekatere osebne
podatke.

Uporabniki vsebine
objavijo brezplačno
in jamčijo za
avtorstvo.

Vsebine ni dovoljeno
posredovati naprej
ali objaviti na
družbenih omrežjih.

Projekt v številkah
FEBRUAR—SEPTEMBER
7 DRUŽB:
SIJ d.d., SIJ Acroni,
SIJ Metal Ravne,
SIJ Ravne Systems,
SIJ Elektrode
Jesenice, SIJ SUZ,
SIJ ZIP center

150–200
VKLJUČENIH
ZAPOSLENIH

2.000
ZAPOSLENIH IZ
PROIZVODNJE PRVIČ
DOSTOPA DO
INTRANETA

Do 24. 9. 2020
več kot

1.600
ZAPOSLENIH NA
INTRANETU

www.sij.si

SKRBEN
DELODA JALEC
IN Z ANESL JIV
PARTNER

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

à NAPREDUJEMO

Marko Bistrović, vodja analitike
proizvodnje in tehnologije, SIJ
Foto: Marko Bistrović, SIJ

Model Charging –
odlično optimiziranje
stroška taline
V družbi SIJ Acroni so zakladalne načrte Jeklarne pred
uvedbo optimizacijskega modela kontrolirali ročno, kar
pomeni, da je bil strošek taline nadzorovan ročno. Želja
po boljšem nadzoru tega stroška je Skupino SIJ privedla
do pomembne inovacije modeliranja zakladalnih načrtov
jeklenega odpadka. Z njimi smo v družbi SIJ Acroni v letu
2019 ustvarili 780.988 evrov prihrankov. Model, ki je popolna
novost, je uporaben tudi v kateri koli drugi jeklarni po svetu.
Načrt zakladanja jeklenega odpadka za navadna in specialna
jekla je pred vpeljavo novega, tako imenovanega modela
Charging, s katerim smo optimizirali zakladanje v Jeklarni, potekal po predpisih, ki so bili v preteklosti postavljeni glede na
zahtevano vsebnost bakra ter druge dejavnike, ki pa jih je bilo
brez modela težko uveljavljati. Želja po nadzoru stroška taline
je privedla do modeliranja zakladalnih načrtov jeklenega odpadka za navadna, elektro in specialna jekla. Jekleni odpadek
je sekundarna surovina in med drugim vsebuje oligoelemente (baker, kositer …), ki se jih z metalurškimi postopki ne da
odstraniti iz jekla. Ker ob vsakem taljenju jeklenega odpadka
odgori del železa, se količina oligoelementov po vsakem ciklu
povečuje. Edini način, s katerim lahko kontroliramo njihovo
količino v jeklu, je dodajanje jeklenega odpadka, ki ne vsebuje
oligoelementov. Takšni jekleni odpadki ali grodelj kot drugi
alternativni vir so dražji od konvencionalnih vrst jeklenega
odpadka.
Optimizacijski model je zaradi različnih zahtev po vsebnosti
bakra razdeljen na sedem ključnih segmentov, ki so postavljeni glede na predpisano vsebnost bakra. Najbolj občutljivi
segmenti so specialna jekla z zahtevo po vsebnosti bakra od
0,25 do 0,35 odstotka. Prav na teh segmentih je bil finančni
učinek najvišji.

Prej ročna kontrola, zdaj optimiziran
preračun vseh vhodnih parametrov
Strošek taline pri konstrukcijskih, elektro in specialnih jeklih
je bil pred optimizacijskim modelom ročno kontroliran, kar je
onemogočalo stroškovni nadzor glede trenutnih omejitev trga,
nasipne teže, kemije, izplenov in števila košar. Tudi komunikacija med Jeklarno in Nabavo je bila večkrat pomanjkljiva
oziroma zapoznela.
Optimizacijski model pa vsebuje preračun vhodnih parametrov, kot so tip jeklenega odpadka, vsebnost bakra, izplen, nasipna teža, trenutna tržna cena, predpis po različnih segmentih
glede na predpisano vsebnost bakra in zalogo. Pri tem modelu
sta upoštevana tudi maksimalna razpoložljivost in cenovni nivo
posameznih vrst jeklenega odpadka na nabavnem trgu. Ob
vnosu planiranega števila šarž za vsak segment posebej optimizacijski model preračuna iz vseh vhodnih parametrov najbolj
optimalno strukturo zakladanja košare, da dosežemo najnižji
strošek taline, ki je v danem trenutku najugodnejši za podjetje,
in sicer ob doseganju vseh predpisanih lastnosti izdelka. Optimizacijski model omogoča tudi dodajanje potencialnih novih
jeklenih odpadkov. V okviru modela smo nadgradili proizvodni sistem. Pred nadgradnjo je imel operater na voljo samo
predpis, brez možnosti preračuna manjkajočega odpadka. V
takih primerih so potem zakladali najdražji odpadek z najnižjo
vsebnostjo bakra – namesto, da bi uporabljali substitute glede
na postavljen predpis in razpoložljivo zalogo.

Različni tipi jeklenega odpadka vsebujejo različne količine za proizvodnjo jekla nezaželenih
oligoelementov (baker, kositer …), zato je potrebno mojstrsko načrtovanje zakladanja
jeklenega odpadka za pridobivanje želenih kakovosti jekel in čim manjše stroške taline.

Pomembna inovacija za Jeklarno SIJ Acronija
in uporabna v kateri koli jeklarni na svetu
Inovacija je zelo pomembna za Skupino SIJ in njene družbe
ter je popolna novost. Model je implementiran v podjetju SIJ
Acroni, uvaja se tudi v jeklarni podjetja SIJ Metal Ravne, uporaben pa je v kateri koli jeklarni po svetu. Vključuje vse vpletene
v verigi od nabave do porabe jeklenega odpadka, torej nabavno službo, plansko službo, oddelek priprave jeklenega odpadka
in operaterje v procesu izdelave jekla. Model optimizacije
stroškov taline v elektroobločni peči je preračun, ki temelji na
logaritmu, za katerega je določena minimalna ciljna vrednost
stroška na tono taline, ob upoštevanju zahtevanih parametrov
kakovosti. Funkcionalnosti modela širimo v skladu s potrebami
uporabnikov. S širitvijo se preko uporabnikov povečuje tudi
posredni vpliv na tehnološki proces in posledično na uspešnost poslovanja.

Različna znanja in odlično timsko delo
Inovacijsko ekipo smo sestavljali inženir metalurg, procesni
analitik in strokovnjak iz kontrolinga. Potrebno je bilo dobro
poznavanje metalurških procesov, vseh tipov jeklenega odpadka, nabavnega trga, sekundarnih surovin in celotne ekonomike izračuna stroška taline. Inovacija je za naše podjetje zelo
pomembna, saj prikazuje, da omejitve dosega z obstoječo
tehnologijo še zdaleč niso presežene in da je vložek v znanje in
izkušnje ter timsko delo dobičkonosna naložba.

Doseženi veliki in trajnostni prihranki
Optimizacijski model je bil sprejet in vključen v tehnološki
proces zakladanja s 1. januarjem 2019. Do konca preteklega
leta je bilo ustvarjenega za 780.988 evrov prihranka v primerjavi z zakladanjem v letu 2018. Ustvarjen prihranek znaša 0,18
odstotka celotnega prihodka podjetja v letu 2019 oziroma pomeni 17,9 odstotka pozitivnega doprinosa glede na negativni
poslovni izid. Največji finančni učinek je ustvarjen na segmentu baker maks. 0,25, in sicer 581.030 evrov.
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Strošek izdelave optimizacijskega modela,
ki je v prvem letu uporabe SIJ Acroniju
prihranil kar 780.988 evrov, je bil le 3.000
evrov, kar v celoti zajema ure, ki jih je tim
porabil za izdelavo in optimiziranje modela.

Skupni prihranek je tudi odraz discipliniranega dela in upoštevanja predpisanega modela zakladanja v Jeklarni. Inovacija
je še izboljšala timsko sodelovanje med sodelavci, ki pokrivajo
metalurško, nabavno, procesno in kontrolinško področje.
Usklajeno timsko delo, znanje in izkušnje vseh udeleženih so
dali dobre končne rezultate. Inovacijski in razvojni projekti so
ključnega pomena za podjetje SIJ Acroni in tudi druge družbe
v Skupini SIJ. Z njimi se zelo uspešno umeščamo na globalni
zemljevid družb, ki so sposobne izdelovati najzahtevnejše
proizvode z visoko dodano vrednostjo.

Inovacija ima ozek krog uporabnikov, saj je procesne narave. Po novi metodi je strošek taline kontroliran.
Operaterji lahko sedaj uporabljajo tudi model za preračun najbolj optimalnih substitutov jeklenih
odpadkov, in sicer glede na razpoložljivo zalogo. V aplikaciji se jim manjkajoči odpadek obarva z rdečo
in s klikom na Sprememba strukturnice se prikaže najbolj optimalni substitut. Na tak način je strošek
zakladanja v danem trenutku nadzorovan in najbolj optimalen.

2,70 mio. €

0,781 mio. €

0,453 mio. €
1,10 mio. €

2019

2020 JAN.–MAJ

Model Charging omogoča trajnostni finančni učinek ter boljši organizacijo
dela in komunikacijo med oddelki. Letos (januar–maj) smo z uporabo
modela prihranili že 453.662 evrov glede na primerljivo obdobje leta 2019.

Simulacija 2020

Do leta
2023
planiramo
finančni
efekt v
višini
2,7 mio. €.
Simulacija < 2023

Monika Žvikart,
specialistka
za korporativno
komuniciranje,
SIJ Metal Ravne

Irena Kolenc
Janović, specialistka
za korporativno
komuniciranje,
SIJ Acroni

Anja Potočnik, specialistka
za korporativno
komuniciranje, SIJ
Foto: Fotoarhiv Skupine SIJ

Razglašamo zmagovalce po kategorijah

Imaš
idejo?

Odločitve sodelavcev s področja stalnih izboljšav in
strokovnih služb niso bile lahke. In prav je tako! Vsaka
inovativna iskrica, vsak koristni predlog in vsaka tehnična
izboljšava šteje ter prinaša napredek. Katere rešitve so jih
prepričale letos?

NAJBOLJŠA TEHNIČNA IZBOLJŠAVA
OPTIMIZACIJA ZAKLADALNIH PLANOV
Emil Šubelj in Mojca Kanalec, SIJ Acroni;
Marko Bistrovič, SIJ d.d.
Model Charging, s katerim so optimizirali zakladanje in s tem
znižali skupni strošek taline navadnih jekel, ni prepričal samo
strogih ocenjevalcev iz Skupine SIJ, temveč tudi žirijo za priznanja Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije. Tehnična
izboljšava je na regionalni ravni dobila zlato priznanje in se uvrstila na nacionalno tekmovanje za najboljše inovacije.
Inovacija je podrobneje predstavljena na str. 10, 11 in 12.

NAJBOLJŠI KORISTNI PREDLOG
PRILAGODITEV REGULACIJE VZBUJANJA
PRI OBRATOVANJU Z ENIM MOTORJEM
NA OSI DESNEGA NAVIJALNIKA
Matjaž Zupančič in Božidar Černe, Hladna valjarna, SIJ Acroni
Zaradi mehanske poškodbe na osi je bilo treba izgraditi motor
desnega navijalnika. Običajno ga nadomestimo z motorjem, ki
smo ga izgradili iz zunanje pozicije pogonske osi ogrodja, kar
pa zahteva najmanj dvodnevno ustavitev valjavskega ogrodja.
Božidar in Matjaž sta se reševanja težave lotila drugače.
Izkušnje, ki sta jih pridobila ob prilagajanju vzbujanja na levem

navijalniku, so ju opogumile, da sta se lotila reševanja problematike na podoben način še na desnem navijalniku. Desni
navijalnik je tokovno bolj obremenjen kot levi, in sicer zaradi
prvega prevleka, ki se vedno izvaja z maksimalnim nategom.
Ker pri povečanem vzbujanju nastopijo hitrostne omejitve, sta
operaterju omogočila, da sam izbira, s kako velikim vzbujanjem se bo posamezni prevlek izvajal. Na podlagi te ideje je
bilo mogoče izgraditi poškodovan motor in proizvodnja je po
osmih urah zastoja normalno stekla.
Najpomembnejša prednost opravljenega tehnološkega posega je zagotovo zmanjšanje zastoja proizvodnje na valjavskem
ogrodju, saj večdnevna ustavitev ene naprave že pomeni
pretrg proizvodne verige na drugih linijah. Tako opravljen
tehnološki poseg ima veliko prednost tudi z vidika varnosti, saj
so to opravila, ki jih ne izvajamo pogosto in je zato tveganje za
poškodbe večje. Prestavitev motorja pa pomeni tveganje tudi
poškodovanja opreme z možnimi dolgotrajnejšimi posledicami,
povezanimi z visokimi stroški popravila.
»Ob izvedbi izboljšave naju je navduševalo zadovoljstvo
operaterjev, saj so ti po nekaj navodilih dokaj hitro usvojili
novi način nastavljanja parametrov valjanja, in proizvodnja je
potekala dokaj nemoteno. Izkazalo se je, da je kombinacija idej
vzdrževalcev in prilagodljivost delavcev v proizvodnji optimalna za reševanje ovir, ki nastopajo v tako kompleksnem procesu,
kot je hladno valjanje,« je o uresničitvi najboljšega koristnega
predloga povedal Matjaž Zupančič.

NAJBOLJŠA ISKRICA
IZDELAVA ZAŠČITE NA STROJU ZA REZANJE KONCEV
Davorin Čebulj, Valjarski program, SIJ Metal Ravne
V oddelku Proizvodnja svetlih profilov (PSP) Valjarne SIJ Metala
Ravne se med drugim proizvajajo tudi jeklene brušene palice.
Po izdelavi se na kontrolni liniji palice najprej pregledajo na
cirkografu. Tam se odkrivajo morebitne razpoke v materialu.
Ker cirkograf ne zagotavlja stoodstotne kontrole na skrajnih
delih palice, se po opravljeni kontroli na stroju za rezanje pri
določenih izdelkih odreže do pet centimetrov palice na obeh
koncih.
Palice se na jasli stroja nalagajo in dvigujejo z žerjavom, pri
čemer so se zaradi nihanja vezov poškodovale komandne plošče in sonde. To je hkrati pomenilo še potencialno nevarnost za
nastanek poškodb na delovnem mestu.
Davorin Čebulj, ključavničar v PSP, je našel preprosto, a
zelo učinkovito rešitev. Za zaščito komandne plošče in sonde
je izdelal jekleno ploščo in jo namestil na rob stroja. S tem
je pomembno zmanjšal možnost poškodbe stroja in povečal
varnost na delovnem mestu.
Predlagana rešitev je uporabna tudi pri drugih strojih, pri
katerih se pojavljajo podobne težave.
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Ina Rupreht Fedler,
specialistka za
marketing,
SIJ Metal Ravne

Monika Žvikart, specialistka
za korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: arhiv SIJ Metala Ravne, ITER
Vir: www.iter.org

V naj projektu na svetu ITER tudi
trimetrska prirobnica SIJ Metala Ravne
Iz SIJ Metalovega jekla blagovne znamke SINOXX 4404 – to je avstenitno
nerjavno jeklo, dobro korozijsko odporno in izdelano v jeklarni po
VOD-postopku – smo v kovačnici skovali odkovke ter jih toplotno in mehansko
obdelali. Iz njih bo pri našem kupcu nastala prirobnica in bo sestavni del
tokamaka fuzijskega reaktorja ITER, ki so ga uradno začeli sestavljati julija 2020.
Velik fuzijski reaktor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Mednarodni eksperimentalni termonuklearni reaktor) ob
sodelovanju 35 držav gradijo na 42 hektarjih v kraju Saint-Paul-lez-Durance na jugu Francije. Projekt bo prehodil dolgo pot (iter namreč v
latinščini pomeni pot) in naj bi trajal 30 let – 10 let gradnje in 20 let delovanja –, stal pa bo približno 20 milijard evrov, s čimer bi bil drugi
najdražji znanstveni projekt po Mednarodni vesoljski postaji. Trenutno je v gradnji, prvo delovanje s plazmo pa je predvideno v letu 2025.

SIJ Metal Ravne sodeluje pri projektu izgradnje največjega
eksperimentalnega fuzijskega reaktorja, v katerem bo s fuzijo
ustvarjene desetkrat več energije, kot jo dovedejo reaktorju.
Tako bo prvič doslej dokazano, da je mogoče s fuzijo kontrolirano pridobivati velike količine energije.
Po navedbah konzorcija ITER je fuzijska energija »okoljsko nenevaren, široko uporaben in neizčrpen vir električne
energije«, to pa so lastnosti, ki bodo potrebne pri naraščajoči
svetovni porabi energije in za hkratno zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov, kar naj bi upravičevalo enega najbolj
ambicioznih, največjih, najzahtevnejših in najdražjih projektov
na svetu.

Največji tokamak na svetu
Jedro projekta je tokamak, okrogli reaktor, v katerem bodo
ustvarjali kratkoživo vročo plazmo, katere življenjska doba bo
le nekaj milisekund. Generalni direktor projekta ITER, dr. Bernard Bigot, ustvarjanje tega tokamaka opisuje kot tridimenzionalno sestavljanko, v kateri mora vsak najmanjši korak delovati
s preciznostjo švicarske ure.

Najvišji nivo varnosti izdelkov
Ker gre za dobavo zelo zahtevnih izdelkov z visokim varnostnim nivojem in visoko dodano vrednostjo, smo morali v SIJ
Metalu Ravne dokazati, da smo sposobni zagotavljati procese,
ki jih narekujejo visoke zahteve projekta ITER. Agencija RFDA
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ITER-jev velikanski tokamak bo imel premer več kot 30 metrov, med več kot enim
milijonom komponent pa bo tudi trimetrska prirobnica iz jekla SIJ Metala Ravne.

(Russian Federation Domestic Agency), pooblaščena za presojo kakovosti izdelkov, ki so v projektu ITER dobavljeni iz Rusije,
je zato izvedla tudi podrobno presojo našega proizvodnega
procesa, od izvajanja vhodne kontrole surovin do izdelave,
preizkušanja jeklenih odkovkov in njihove sledljivosti do obvladovanja neskladnosti in korektivnih ukrepov ter tudi označevanja, pakiranja in skladiščenja izdelkov. Za zagotovitev ustrezne

Kako bo deloval ITER
V reaktorju ITER bo potekala fuzija, ki predstavlja enak vir
energije, kot ga najdemo v zvezdah in Soncu. Gre za proces
zlivanja lahkih vodikovih izotopov, devterija in tritija, pri katerem se sprošča ogromna količina energije. Zlivanje jeder

kakovosti in pravilne izdelave izdelka sta s kupcem potekala
nenehno usklajevanje in preverjanje v vseh fazah sodelovanja.
'Fuzija' SIJ Metala Ravne v tem projektu je bila uspešna v
vseh korakih. S tem smo se uvrstili na seznam uradnih dobaviteljev projekta ITER, kar nam prinaša tudi odlično referenco za
podobne projekte v prihodnosti.

lahko poteka le pri izjemno visokih temperaturah, pri katerih se jedra atomov in elektroni med seboj ločijo. Zlivanje v
reaktorju ITER bo potekalo pri 150 milijonih °C, kar je 10-krat
več od temperature v jedru Sonca.
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Iz 36 ton jekla blagovne znamke SINOXX bo nastala prirobnica za tokamak fuzijskega reaktorja ITER.

Dr. Blaž Šuler,
direktor
Jeklarskega
programa, SIJ
Metal Ravne
»Gre za zelo
zahteven projekt in visoko
raven varnosti
izdelkov, potrebnih je bilo
veliko dodatnih preverjanj, zato smo bili
z našim kupcem neprestano v kontaktu. Zahtevna kupčeva specifikacija, po
kateri smo morali izdelati jeklo SINOXX
4404, je bila za nas pravi izziv. Morali
smo optimizirati izdelavo jekla v jeklarni
za doseganje maksimalne čistosti jekla in
nazorno spremljati proces plastične predelave – kovanja za doseganje finozrnate
mikrostrukture. Posebej predpisan za
te izdelke je bil tudi proces toplotne
obdelave. Z njim smo zagotovili ustrezno
raztopitev izločkov v avstenitni jekleni
matrici, ne da bi poslabšali velikost zrna,
ker bi to negativno vplivalo na ultrazvočne preiskave odkovkov večjih dimenzij.
Pri procesu kontrole izdelka sta nas
nadzorovala RFDA in končni kupec. Lahko smo ponosni, da smo bili izbrani za
sodelovanje pri tovrstnem projektu, pri
čemer smo dokazali kakovost, zanesljivost in odgovornost.«

Miran Čevnik,
produktni
menedžer, SIJ
Metal Ravne
»Po vseh
pozitivnih
ocenah, ki smo
jih dobili, smo
se po dobavi
tega materiala uvrstili na
seznam uradnih dobaviteljev pri RFDA.
Ta je s poročilom o visoki oceni naše
zanesljivosti seznanila tudi mednarodno
organizacijo ITER. To nam je zelo dobra
referenca za sodelovanje pri drugih
podobnih projektih in projektih, v katere
bodo navedene družbe vključene v
prihodnosti.«

Brane Keček,
vodja oddelka
upravljanja
sistemov
vodenja, SIJ
Metal Ravne
»Podroben pregled zagotavljanja kakovostnih
zahtev je RFDA
v SIJ Metalu
Ravne opravila 18. februarja 2020. Presojo smo prestali brez neskladij, kar nas
uvršča med dobavitelje z najvišjo možno
oceno zanesljivosti 1. Kaj to pomeni za
naše prihodnje sodelovanje pri projektu
ITER? Za vsak kos proizvedene opreme/
materiala je določena raven nadzora
kakovosti (QCL – quality control level), ki
je odvisna tudi od stopnje zanesljivosti
dobavitelja. SIJ Metal Ravne je dosegel
stopnjo zanesljivosti dobavitelja 1: to je
najvišja možna ocena zanesljivosti, ki
je utemeljena s poročilom o presoji. To
pomeni, da bo v primeru nadaljnjega sodelovanja raven nadzora kakovosti (QCL),
torej število kontrolnih točk, nižja.«

S I J 4 | 2020

23

à NAPREDUJEMO

Samo nebo nam je meja

S tem sloganom lahko označimo sodelavce družbe
SIJ Metal Ravne, ki so z vso predanostjo in vnemo
sodelovali pri projektu Certificiranje sistema vodenja po
standardu AS/EN 9100:2018; prejeli smo ga februarja 2020.

Brane Keček, vodja oddelka
Upravljanje sistemov vodenja,
SIJ Metal Ravne
Foto: arhiv SIJ Metala Ravne

Notranji presojevalci SIJ Metala Ravne po standardu AS/EN 9100 so se pod
mentorstvom vodilne presojevalke za sistem vodenja kakovosti po AS/EN
9100 Suzane Richter poglobili v zahteve novega standarda.

Ko smo v SIJ Metalu Ravne leta 2017 razmišljali o naši strateški
usmeritvi razvoja, smo zapisali, da želimo ohraniti naš položaj
na trgu orodnih jekel in pospešiti rast na trgu specialnih jekel
za energetiko, nafto in plin ter letalsko industrijo. Vse od takrat
naše naložbe v proizvodno, raziskovalno in kontrolno opremo
sledijo tej usmeritvi. Hkrati smo se zavedali, da so te industrijske branže zelo zahtevne z vidika kakovostnih zahtev, varnosti
izdelkov in odgovornosti proizvajalca.

Izzivi obvladovanja zahtev standarda
so priložnost za rast
Za zagotavljanje visoke kakovosti in varnosti izdelkov so zelo
pomembni ustrezna proizvodna in merilno-kontrolna oprema,
informacijska infrastruktura, ustrezno delovno okolje, ustrezni in zagotovljeni viri, usposobljeni, odgovorni in motivirani
zaposleni ter takšen sistem vodenja kakovosti, ki vse to poveže
ter omogoča sistemsko obvladovanje celote po načelu planiraj,
izvedi, preveri in ukrepaj (PDCA).
Te zahteve so nas postavile pred izziv, kako vse to obvladovati. V sektorju letalske industrije obstaja mednarodni
standard AS/EN 9100 – Zahteve za sistem vodenja kakovosti za
družbe v letalski, vesoljski in obrambni industriji, namenjen za
uporabo v družbah, ki zanje oblikujejo, razvijajo ali zagotavljajo

proizvode in storitve. Da bi se kar najbolje pripravili na vstop
na to zahtevno tržišče, smo se lotili nadgradnje že obstoječega sistema vodenja, ki je bil zgrajen v skladu z zahtevami ISO
9001, in sicer v skladu z dodatnimi zahtevami mednarodnega
standarda AS/EN 9100. Hkrati smo prepoznali tudi priložnost,
da nadgradimo in povečamo zaupanje odjemalcev v rezultate
naših laboratorijskih meritev, zato smo že leta 2018 akreditirali
naše laboratorije in od Slovenske akreditacije pridobili Akreditacijsko listino.

Temelje novega standarda smo postavili s
timskim delom in nadgrajevanjem znanja
Za nadgradnjo sistema vodenja po zahtevah AS/EN 9100 smo
imenovali tim štirinajstih sodelavcev iz različnih procesov in
služb (sistemi vodenja, prodaja, marketing, nabava, proizvodnja, kadri, investicije, vzdrževanje, informatika, FRIK, pravna
služba, komuniciranje …). Vsi so s svojim znanjem in predanostjo projektu dodali svoj kamenček v mozaik uspeha. V
projekt so bili vključeni prav vsi sodelavci v družbi SIJ Metal
Ravne, iskrena zahvala za njihovo kooperativnost.
Za lažje razumevanje zahtev standarda in ozaveščanje o
pomenu izpolnjevanja zahtev smo izvedli izobraževanje za
vodstvene in vodilne delavce ter lastnike procesov. Prav tako
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CERTIFICIRANI
V SKLADU Z
AS/EN 9100

Korak 5:
Korak 4:
Korak 3:

Korak 2:

Korak 1:

Priprava projektnega
načrta pridobivanja
standarda
AS/EN 9100
in imenovanje
projektnega tima

Učenje standarda
AS/EN 9100
(izobraževanje
sodelavcev
in notranjih
presojevalcev)

Analiza vrzeli
(pregled
obstoječega sistema
ter opredelitev
ukrepov, ki so
potrebni za
zapolnitev vrzeli
med obstoječim
stanjem in
zahtevami
standarda
AS/EN 9100)

Notranja presoja
sistema kakovosti po
zahtevah standarda
AS/EN 9100

Korak 6:
Certifikacijska zunanja
presoja sistema
kakovosti po zahtevah
standarda AS/EN 9100

Zavedanje o
potrebnosti pridobitve
standarda AS/EN 9100

smo usposobili skupino notranjih presojevalcev, ki nam je
zelo pomagala pri implementaciji zahtev standarda v praksi.
Izobraževanja, ki ga je izvedla vodilna presojevalka za sistem
vodenja kakovosti po AS/EN 9100 Suzana Richter iz podjetja
DQS Zagreb, se je udeležilo 90 sodelavcev.

Z analizo vrzeli smo prepoznali
možnosti za izboljšave
Sledila je analiza vrzeli. Obsega predhodni pregled in oceno
skladnosti obstoječega sistema vodenja kakovosti z zahtevami
novega standarda. Začne se s pregledom dokumentacije in
analizo implementacije obstoječega sistema vodenja v delovanje podjetja. V naslednjem koraku smo ugotavljali odstopanje
trenutnega sistema vodenja od zahtev standarda EN 9100.
Po analizi smo opredelili seznam nalog in odgovornih oseb za
izvedbo ter roke, potrebne za nadgradnjo in dopolnitev obstoječega sistema vodenja.
V okviru odprave vrzeli smo morali prenoviti in izdelati
nova navodila za delo na več področjih delovanja organizacije
– procesih ter ta vpeljati v proces delovanja. Nadgraditi smo
morali naše aplikacije za obvladovanje presoj, za obvladovanje
meril …

V primerjavi z ISO 9001 je največ sprememb oziroma
dopolnitev pri vsebinah standarda v poglavju 8 – Delovanje
(obvladovanje delovanja).

Svojo pripravljenost smo preverili z notranjo presojo
Sledila je notranja presoja pod vodstvom Suzane Richter.
Preverili smo skladnost našega sistema vodenja kakovosti ter
naše izpolnjevanje notranjih navodil, zahtev standarda in zakonodaje. Izvedba notranje presoje je bila zelo koristno usposabljanje naših notranjih presojevalcev in informacija za lastnike
procesov in vodje služb, kaj je dobro in kje so še priložnosti
za izboljšave. Po odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti smo bili
pripravljeni na uradni postopek certificiranja s strani zunanje
certifikacijske hiše in smo ga tudi uspešno zaključili.
S podelitvijo certifikata smo uspešno zaključili pomemben
projekt, ki nam omogoča vstop v eno izmed najzahtevnejših
industrijskih branž na svetu. AS/EN 9100 vsebuje vse zahteve
standarda ISO 9001 in dodatne zahteve letalske, vesoljske in
obrambne industrije, zato dodatno certificiranje sistema vodenja po ISO 9001 ni potrebno.

SIJ Metal Ravne je tretja – in prva jeklarska – družba v Sloveniji, ki se ponaša s certifikatom AS/EN 9100 za sistem vodenja kakovosti za
organizacije v letalski, vesoljski in obrambni industriji oziroma tiste, ki zanje oblikujejo, razvijajo ali zagotavljajo proizvode ter storitve.
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Varilne palice odslej tudi
za najzahtevnejše kupce

Kirill Kuznetsov, vodja razvoja,
SIJ Elektrode Jesenice
Foto: Marko Knez

V družbi SIJ Elektrode Jesenice od junija dalje izdelujemo varilne palice še višje
kakovosti, prav tako jih lahko izdelamo v veliko večjih količinah kot doslej. Glavni
'krivec' je novi stroj, s katerim načrtujemo povečanje obsega prodaje, z višjo
kakovostjo varilnih palic pa nameravamo pridobiti tudi nove kupce.

Varilne palice, izdelane s starim strojem / z novim strojem: razlika je očitna
že na prvi pogled. Kakovost je za naše kupce, ki v največji meri prihajajo iz
Nemčije, izjemno pomembna.

Novi stroj omogoča žigosanje palic na obeh koncih, kar prinaša bistveno
prednost v primerjavi s starim strojem, ter ima števno in pakirno napravo.

Za izdelavo varilnih palic, ki se uporabljajo za TIG- in plamensko varjenje, smo v preteklosti uporabljali stroj, star več kot
40 let. Zaradi njegove dotrajanosti so se pojavljale težave pri
zagotavljanju kakovosti, kot so nenatančen rez ter poškodbe
površinskega nanosa bakra na žici. Dodatna težava je bila omejitev zgornje dimenzije palic na 3 mm, zato smo palice večjih
dimenzij izdelovali na drugem stroju ter jih nato ročno podajali
na rezalnik za izdelavo žigov. Težave pa so se pojavljale tudi pri
palicah najmanjšega premera 1,6 mm, pri katerih je bilo zelo
težko zagotoviti ravnost in natančno dolžino reza.

treba zaustavljati. Pomembno prednost prinaša tudi merilni
sistem za zagotavljanje dolžine rezanih palic, ki je pri novem
stroju izveden preko merilnega kolesa in meri dejansko dolžino palice. Stari stroj je za nastavitev dolžine palice uporabljal
zastarel elektro-mehanski sistem, zaradi katerega je dejanska
dolžina palic pogosto odstopala od zahtevane.
Novi stroj je opremljen tudi z avtomatskim sistemom za
zbiranje narezanih palic in avtomatskim povezovalnikom vezov,
s katerim je mogoče nastaviti poljubno količino, kar olajša delo
operaterjem pri nadaljnjem pakiranju, saj ni več treba zbrati in
tehtati palic za vsako embalažno enoto. Z novim sistemom se v
embalažno enoto vloži potrebno število vezov in se kontrolira
skupna masa.
Sodobni krmilni sistem novega stroja omogoča tudi nastavitev potrebnih količin, zato delavcu ni več treba sproti nadzorovati proizvedenega. In kar je še posebno pomembno, postopek
odvijanja žice je odslej tudi varnejši.

Naš novi sodelavec, novi stroj za
izdelavo varilnih palic
Novi rezalnik je konstrukcijsko povsem drugačen od starega.
Za odvijanje žice s koluta ima vgrajen gnan odvijalni sistem s
tenzorjem, ki omogoča enakomernejše odvijanje žice. Bistvena prednost je, da ga zaradi korekcije med delovanjem ni več

Z novim strojem za izdelavo varilnih palic se je njihova proizvodnja podvojila; povprečna dnevna
proizvodnja s starim strojem je bila 700 kg na izmeno, z novim strojem pa je 1.400 kg.
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Mag. Tilen Ravlan, vodja
priprave dela, SIJ Ravne Systems
Foto: Mag. Tilen Ravlan,
SIJ Ravne Systems

Štiriletni Mazak je dobil 'brata',
z njim ga povezuje 28 palet

Rezkalna centra
Mazak z 28
paletami in
nalagalnim
sistemom

Maja smo v proizvodnji nožev družbe SIJ Ravne Systems zagnali
drugi CNC-rezkalni center Mazak. Preko paletnika je z 28 paletami
povezan s prvim Mazakom, ki smo ga kupili pred štirimi leti.
Z omenjenima strojema smo naredili preskok na poti k modernizaciji in posodobitvi proizvodnega procesa izdelave nožev za
reciklažo plastike in drugih nožev. Stroja nam omogočata višjo
produktivnost, boljšo geometrično stabilnost in bolj optimiran
proces rezkanja oblike izdelka. 28 palet nam zagotavlja znižanje pripravljalnih časov za 90 odstotkov, boljšo fleksibilnost,
povečanje zmogljivosti obstoječega proizvodnega programa in
krajši pretočni čas skozi tehnološki proces izdelave izdelka.
Stroj nam omogoča dvojni nalagalni prostor, zato lahko dva delavca sočasno pripravljata izdelke na paleto za nadaljnjo obdelavo.
Izdelki se vpenjajo na vertikalno pripravo, ki ima možnost
vpetja na štiri strani in obdelave izdelka na končno dimenzijo.
Nalagalni mesti nam omogočata postavitev palete v horizontalno ali vertikalno pozicijo. To je predpriprava za robotizacijo nalagalnega procesa, trenutno pa bo omogočen enostavnejši način nalaganja.

Stroja sta popolnoma enaka, z enakimi karakteristikami in
funkcijami. Izdelke lahko delamo z enim programom brez korekcij na obeh strojih, kar nam omogoča popolno izmenljivost
strojev ob prezasedenosti enega od njiju.
Robotizacija ne pomeni več le neke vizije za prihodnost, postaja resničnost in pogoj za uspešno gospodarstvo. Nesporno
je, da roboti izboljšujejo konkurenčnost, zvišujejo produktivnost, odzivnost, ponovljivost, povečujejo kakovost, zmanjšujejo izgube in razbremenjujejo zaposlene težkih fizičnih del. Zato
je naša vizija, da fizično delo nalaganja, odlaganja, merjenja
in signiranja izdelkov nadomestimo z robotom. Sodelavce,
strokovnjake, ki upravljajo CNC-rezkalne centre, pa moramo
preusmeriti k strojem, pri katerih robotizacija ni mogoča, in je
potrebnega več individualnega dela ter znanja iz programiranja zahtevnih izdelkov.
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SHUTTLE: PALETNI DVIŽNO-ODLAGALNI
MEHANIZEM

PALETNIK Z 28 PALETAMI

SERVER
STANDARDNO
NALAGALNO
MESTO ŠT. 2

NAKLADALNO
MESTO Z NAGIBNO
MIZO ŠT. 1
NOVI REZKALNI
CENTER MAZAK

OBSTOJEČI REZKALNI
CENTER MAZAK

Načrt stroja

Vertikalna pozicija za vpenjanje izdelkov

Horizontalna pozicija za vpenjanje izdelkov
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Vrhunske izdelke je treba
tako tudi zapakirati

Klemen Jelen, razvojni inženir,
SIJ Ravne Systems
Foto: Klemen Jelen,
Tomaž Vogel, SIJ Ravne Systems

Junija letos smo v proizvodnji industrijskih nožev v družbi SIJ Ravne Systems
namestili prvo delno avtomatizirano pakirno linijo. Pripomogla bo k boljši
kontroli pakiranja, predvsem pa k lepši podobi končnega izdelka.

Če želimo ostati konkurenčni na trgu in doseči zastavljene cilje
družbe, morajo naši vrhunski izdelki to s svojim videzom kazati
tudi navzven. Pri Nožih nam to omogoča nova pakirna linija z
laserskim signiranjem, ki je primerna za nože do dolžine enega
metra (ti številčno obsegajo kar 90 odstotkov vseh nožev).
Linijo lahko uporabljamo tudi za daljše nože, in sicer samo
za lasersko označevanje, drugih operacij pa pri teh nožih ne
moremo izvajati.

Z novo linijo smo zaposlenim olajšali
delo in poskrbeli za večjo varnost
Vsi koraki pakiranja nožev so se doslej izvajali ročno. Z novo
linijo ročno potekata le še nalaganje izdelkov na linijo in

zlaganje v zaboje. Na avtomatizirani liniji najprej 3D-kamera
določi pozicijo izdelka in s tem tudi mesto zapisovanja, hkrati
pa izvede še grobi nadzor nad velikostjo izdelka. Sledi lasersko
zapisovanje oznak izdelka, nato se izvedeta še razmagnetenje in oljenje. Razmagnetenje je za nože, ki bodo obdelovali
kovino, pomembno, saj z njim preprečimo lepljenje ostankov obdelovancev na nož. Avtomatizirano oljenje omogoča
kontroliran nanos olja, namenjenega antikorozijski zaščiti noža.
Cilj tega procesa je zmanjšati količino porabljenega olja in
hkrati zagotoviti čim bolj enakomeren nanos olja po celotnem
nožu. Olje se nanaša na zgornji in spodnji strani noža istočasno,
kar zmanjša manipulacijo operaterja in s tem zanj nevarno
obračanje.
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3D-kamera poskrbi za grobi nadzor nad velikostjo izdelka in
zaznavanje njegove pozicije, s čimer določi mesto zapisovanja.

Izris in fotografija (levo) pakirne linije, ki danes že stoji in deluje
na koncu hale C, kjer domuje 'kotiček' za pakiranje nožev.

Nalaganje nožev v zaboj zdaj še vedno poteka ročno, za
boljšo kontrolo odpreme zabojev pa je nameščena nova talna
tehtnica. Na končni zaboj se napišejo bruto in neto teže, ki so
pomembne za našo kontrolo in nadaljnji transport.

Kupcem, ki so botrovali ideji za pakirno linijo, je
primerno označevanje izdelkov zelo pomembno
Dandanes se izdelki veliko lažje in pogosteje označujejo kot nekoč. Skoraj vsak izdelek ali njegov del je označen bodisi zaradi
prepoznavnosti, naročila rezervnih delov ali pa zaradi lažjega
spremljanja med proizvodnim procesom. V našem primeru se
označevanje med procesom izvaja na drugačen način zaradi
obstojnosti pri termični obdelavi, končno označevanje pa z
laserskim zapisom. To nam omogoča dobro berljiv in všečen
zapis, hkrati pa tudi veliko fleksibilnost pri njegovem spreminjanju. Najpomembnejše pa je, da smo izpolnili želje kupcev, ki
so nas že dlje časa opozarjali na zapis in hkrati botrovali ideji
za pakirno linijo.

Načrti za nadgradnjo linije – za
še lažje delo operaterjev
Trenutno izbira izdelka poteka preko 'recepture', v kateri operater na liniji prvič zapiše potrebne parametre za delovanje
linije, kasneje pa samo izbere želeni izdelek. Da bo postopek
za operaterja še preprostejši, načrtujemo povezavo linije z
informacijskim sistemom. Naša želja je, da operater preko bar
kode vpiše spremni list, iz informacijskega sistema pa dobi vse
potrebne informacije. Po končanem pakiranju se bodo podatki
o teži in številu kosov avtomatsko prenesli nazaj v informacijski
sistem.
Še vedno je prisotna ideja o avtomatskem pakiranju z robotom, ki pa bo morala najprej idejno in nato dejansko zaživeti
tudi v praksi.
Celotna linija je plod znanja sodelavcev podjetja SIJ Ravne
Systems. Hvala vsem sodelujočim pri projektu, predvsem pa
operaterjem, ki bodo linijo uporabljali.

Pakirna linija logotip podjetja na izdelke izriše z laserjem – prej smo to delali ročno, z jedkanjem.
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Jure Jamer, vodja tehnološkega
oddelka, SIJ Metal Ravne
Foto: arhiv SIJ Metala Ravne

Čas je za valjarno 4.0
V Valjarskem programu SIJ Metala Ravne v letu 2020 začenjamo avtomatizacijo
in modernizacijo srednje proge. To je zelo pomemben projekt, saj se je v
zadnjem obdobju v posodobitev valjarne, razen v toplotno obdelavo, zelo malo
vlagalo. Valjarska proga je od postavitve v letu 1963 in vse do danes ostala
enaka. Iz valjarne sicer prihajajo proizvodi SIJ Metala Ravne z največjo dodano
vrednostjo, zato je ta naložba ključna za naš nadaljnji razvoj.

1963: »Bodočnost si bomo kovali sami«
S temi besedami je direktor Gregor Klančnik na pot pospremil
novo valjarno profilov ob svečani otvoritvi 29. novembra leta
1963, na takratni dan republike Jugoslavije. Naložba v vrednosti
10 milijonov dolarjev je zajemala dve ogrevni peči firme OFAG
in valjarsko progo firme Morgardshammar z vsemi pomožnimi
agregati, elektro, pnevmatsko in hidravlično opremo, hladilno
mizo in razrezom. Kljub dilemam o postavitvi že takrat vse
bolj aktualne kontinuirne proge ali linijske proge se je tedanje
vodstvo odločilo za slednjo. Vzrok za to je bil predvsem zagotavljanje širokega proizvodnega asortimenta in fleksibilnosti
proge.
V naslednjih investicijskih ciklih so bile v Valjarskem programu izvedene še naslednje večje naložbe:
• 1968: težka valjarska proga/bluming s hladilnimi jamami
• 1969: lahka valjarska proga, kot nadomestilo za staro
valjarno in njene proizvode
• 1969, 1974: čistilnica gredic z brusilnimi stroji in kasneje s
kontrolno linijo
• 1984: ogrevna peč na srednji progi firme Allino
Na vrhuncu proizvodnih zmogljivosti konec 80. let je prodaja jekla dosegala več kot 150.000 ton in je obsegala naslednje
oblike izdelkov: kvadratni in ploščati profili s težke valjarske
proge, kvadratni, okrogli, šestkotni in ploščati profili s srednje
valjarske proge ter kvadratni, okrogli, šestkotni, ploščati in
posebni (pile, kose …) profili z lahke valjarske proge.

1991: preusmeritev na nove trge, proizvode in kupce
Razpad Jugoslavije in posledično trga je povzročil drastične
spremembe v proizvodnem in prodajnem asortimentu. Preusmeritev na nove trge, proizvode, kupce in količine je postala

nuja v boju za preživetje. Zahvaljujoč fleksibilni zasnovi valjarske proge ter znanju in delavnosti zaposlenih, je bil prehod
uspešen. Novi investicijski cikel je pokazal smer razvoja:
• 1996: kontinuirna žarilna peč z zaščitno atmosfero
• 2001: avtomatska nastavitev valjčnih rež na srednji progi
• 2014: komorna kalilno popuščna peč za visoke temperature
• 2018: kontinuirna žarilna peč z zaščitno atmosfero
Obsežna vlaganja v toplotno obdelavo so posledično
pomenila, da se je ozko grlo iz toplotne obdelave prestavilo
na srednjo valjarsko progo. Kljub še vedno solidni kondiciji
valjarska proga stežka dosega zadovoljive rezultate pri količini
in kakovosti izdelkov. Čeprav je bila posodobitev srednje proge
že večkrat tema investicijskih vlaganj, zadovoljive rešitve do
sedaj ni bilo.

2020–2025: Valjarna 4.0
Konec leta 2019 je vodstvo Valjarskega programa v sodelovanju z vodstvom SIJ Metala Ravne, drugimi službami in zunanjimi partnerji pripravilo projekt celovite posodobitve srednje
valjarske proge in posledično celotnega programa. Projekt
posodobitve, imenovan Valjarna 4.0, zajema večfazno prenovo
srednje valjarske proge, pomožnih agregatov, elektronike in
regulacije ter krmiljenja in upravljanja. Kot posledica posodobitve srednje valjarske proge bodo potrebne tudi naložbe v
druge agregate, te bodo pripomogle k učinkovitosti posodobljene proge. Projekt je bil v začetku leta 2020 predstavljen
upravi SIJ d.d. in ta je potrdila koncept posodobitve ter dala
zeleno luč za začetek del.
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Valjarna v 70. letih

GLAVNI CILJI PROJEKTA VALJARNA 4.0:
1.
2.
3.
4.
5.

Povečati produktivnost srednje valjarske
proge, hkrati pa obdržati celoten dimenzijski
asortiment.
Izboljšati kakovost zvaljanih proizvodov z
doseganjem do ¼ EU-toleranc.
Zmanjšati fizične obremenitve delavcev na
srednji progi in tveganja ter nevarnosti pri delu,
narediti delovno okolje delavcu prijaznejše.
Povečati izplen pri izdelavi profilov.
Znižati specifične porabe plina v celotnem
programu.

Prva faza: izboljšanje izplena, znižanje specifičnih porab
Prva faza posodobitve srednje valjarske proge je vgradnja
hidravličnih škarij. To bo omogočalo razrez vložnih gredic takoj
po ogrevanju v ogrevni peči. S tem bomo pridobili pri izplenu
in specifičnih porabah plina ter se delno izognili prevaljanju
na srednji progi, s čimer bomo povečali zmogljivost valjanja
končnih proizvodov. Izdelavo in montažo, ta bo potekala konec
leta 2020, bo izvedla sestrska firma SIJ Ravne Systems. V
sklopu prve faze planiramo še rekonstrukcijo hladilnih jam ter
novo žarilno peč na težki valjarski progi, delno rekonstrukcijo
brusilnih strojev in posodobitev skladišča gredic (avtomatsko
regalno skladišče).
Druga faza: optimizacija delovnega procesa
Drugo fazo posodobitve sestavlja več delov:
• avtomatizacija dela na srednji valjarski progi z roboti/
manipulatorji
• indukcijsko ogrevanje vložnih gredic
• vgradnja žage na kontrolni liniji PSP
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Valjarska proga danes. Od leta 1963 pa vse do leta 2020 je ostala nespremenjena.

• obnova žerjavne proge nad srednjo progo in menjava
razsvetljave
• posodobitev transportnih naprav/vozov med oddelki
adjustaže, toplotne obdelave in proizvodnje valjanih
profilov
Z drugo fazo bomo zmanjšali fizične obremenitve delavcev na
srednji valjarski progi, znižali specifično porabo plina in optimizirali proces dela. Z vgradnjo visoko produktivne krožne žage na
kontrolni liniji PSP in posodobitvijo transportnih naprav bomo
skrajšali čas, potreben za logistiko znotraj oddelkov in obrata.
Tretja faza: avtomatizacija
Tretja faza posodobitve prinaša največjo spremembo glede na
današnji koncept del na srednji valjarski progi, in sicer prehod
s tako imenovane cross country proge na semi konti progo. To
pomeni, da prednosti obstoječe proge ostanejo v največji meri
in hkrati dogradimo kontinuirni del. Tudi ta faza je sestavljena
iz več delov:
• kontinuirna proga na mestu sedanjega četrtega in
petega ogrodja
• optimizacija – avtomatizacija procesa ravnanja v adjustaži profilov
• posodobitev mehanske obdelave – nova luščilno-polirna
linija in nova kontrolna linija
Ta faza bo pomembno pripomogla k zvišanju produktivnosti, izboljšanju izplena, optimalnemu pretoku materiala in
povečanju zmogljivosti mehanske obdelave.
Vsi, ki sodelujemo pri projektu, verjamemo, da bo z naštetimi posodobitvami in prenovami naša 'mala' valjarna znova
zasijala in ostala med vodilnimi pri izdelavi orodnih, nerjavnih
in specialnih jekel na svetu.
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Robert Prešern, vodja
investicijskih projektov,
SIJ Acroni

Nadgradili bomo lužilnico v obratu PDP
V družbi SIJ Acroni smo letos začeli obsežni projekt zagona nove sušilno-pregledovalne
linije v obratu Predelava debele pločevine (PDP), vredne 3,04 milijona evrov. Pomembna
naložba nam bo zagotovila 7.000 ton več proizvedene in prodane nerjavne debele
pločevine, kar sovpada s strategijo družbe med letoma 2020 in 2025.

S projektom nadgradnje lužilnice želimo
doseči kar najbolj optimalen potek dela v
tem delu proizvodnje nerjavne pločevine,
ki je prepoznan kot ozko grlo, to pa nam
daje priložnost za rast na programu
nerjavne pločevine,
je o projektu nadgradnje lužilnice
povedal Blaž Kolman, vodja PDP.

Večkratne meritve proizvodnih ciklov na obstoječi pralno-sušilni liniji, ki jih sestavljajo pranje, sušenje in končna kontrola
posamičnih plošč, so zaznale kar 20–25 odstotkov zastojev v
proizvodni verigi. Omenjeni cikel obsega tretjino operativnega
časa celotnega luženja, zato bi z odpravo zastojev povečali
zmogljivost lužilnice za 7 odstotkov in s tem tudi proizvodnjo
nerjavne debele pločevine za 7.000 ton na letni ravni.

Večji varnost in zanesljivost, manjši stroški
Po večmesečnih študijah idejnih zasnov smo se odločili za
izvedbo, ki bo z avtomatizacijo postopka izboljšala varnost
pri delu zaposlenih pri kontroli plošč, zanesljivost delovanja
s procesiranjem plošč v horizontalnem položaju in zmanjšala
obratovalne stroške v postopku sušenja plošč. Povečanje
produktivnosti bomo dosegli predvsem z vmesnim skladiščem
z avtomatiziranim portalnim vakuumskim manipulatorjem.
»Tehnologija procesa luženja ostaja enaka, spreminjamo pa
procesiranje plošč po luženju. Z uvedbo vmesnega skladišča
zluženih plošč pod avtomatskim portalnim žerjavom odpravljamo pomanjkljivost luženja, kjer postopek pregleda in tehtanja
povzroča zastoj. S projektom bomo graviranje in signiranje
plošč avtomatizirali, s čimer bomo zaposlenim pomembno
olajšali delo, in kar je še posebno pomembno, delo bo veliko
bolj varno,« je še pojasnil Blaž Kolman.

POLNO DELUJOČA NOVA SUŠILNO-PREGLEDOVALNA LINIJA BO ZAGOTAVLJALA:
•
•
•

180-sekundni cikel odklopa 'plošča/plošča' na obračalni napravi,
99-odstotno razpoložljivost linije,
100-odstotno suhost plošč.
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Nova tehnologija sušenja plošč bo poleg večje varnosti pri
delu zaposlenih, zanesljivosti delovanja in znižanja stroškov
pomembno pripomogla tudi k zmanjšanju porabe zemeljskega
plina ter posledično k izboljšanemu odtisu CO₂.

Obratovanje že v začetku prihodnjega leta
Največji izziv je bilo načrtovanje izgradnje, da bo ta čim manj
moteča za tekoč potek proizvodnje. Gradbena dela so se
začela konec avgusta 2020 s postavitvijo sklopov linije, ki ne
posegajo v obstoječo proizvodnjo – to so vstopna obračalna in
sušilna naprava s pripadajočimi valjčnicami, izstopna/vstopna
valjčna miza in valjčna miza s tehtnico.

V drugem delu izvedbe projekta, ki zahteva zaustavitev
proizvodnje konec leta, je treba odstraniti obstoječo pralno-sušilno linijo in izvesti gradbena dela z montažo še preostalih
sklopov linije, kot so izhodna valjčna miza sušilnika, vakuumski
manipulator in prestavitev obnovljene končne obračalne
naprave.
Začetek obratovanja nove linije načrtujemo v začetku prihodnjega leta, končni prevzem linije s polno zmogljivostjo pa
sredi februarja 2021.

OBSTOJEČE PRANJE

OBRAČANJE

SUŠENJE

LOGISTIKA

VAL JČNE PROGE
LUŽILNE KADI
KONTROLA

TEHTANJE / GRAVIRANJE / SIGNIRANJE
Sušilno-pregledovalno linijo dolžine 65 m in skupne
teže 160 ton bo sestavljalo 84 valjčnic s frekvenčno
gnanimi 0,75-KW motorji.
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Januš Šivic, vodja investicijskih
projektov, Strateški razvoj in
investicije, SIJ Acroni
Foto: Januš Šivic in arhiv SIJ Acronija

Varilci, kot jih še ni bilo
V družbi SIJ Acroni smo bogatejši za varilnico za interna izobraževanja varilcev za dvig
kakovosti varjenja. V novi varilnici, ki bo odprla vrata predvidoma jeseni, bodo varilci v
vlogi učencev pridobivali praktična in tudi teoretična znanja, to pa bo zagotovo pozitivno
vplivalo na zmanjšanje napak pri varjenju.

Zapuščena inštalacijska delavnica …

… je postala bleščeče bela učilnica za varjenje.

Za ureditev šolske varilnice, ki bo omogočala pridobivanje
novih znanj naših varilcev, smo se odločili že v minulem letu.
Za najprimernejšo lokacijo se je izkazala nekdanja inštalacijska
delavnica ob oddelku Montaža in Žerjavnem oddelku v obratu
Predelava debele pločevine. Prostor, ki je bil več let zapuščen,
smo sprva počistili, nato pa z zunanjimi izvajalci izvedli vsa potrebna gradbena in druga dela. Ni jih bilo malo – od suhomontažnih, slikopleskarskih, keramičarskih in zidarskih do vodoinštalacijskih ter elektroinštalacijskih. V manjšem prostoru, ki je
bil nekdaj namenjen skladiščenju jeklenk, smo uredili stranišče
z umivalnikom, v prostoru, v katerem so bile skladiščene cevi,
pa smo namestili štiri delovna mesta z delovnimi mizami in
stoli, odsesavanjem plinov in zaščitnimi ponjavami, ki ščitijo
pred iskrami, ultravijolično svetlobo in obrizgi. Za izobraževanje smo pridobili tri nove varilne aparate, in sicer dva za ročno

obločno varjenje (ROV) in enega za varjenje MIG/MAG
(metal inert gas / kovinski inertni plin / metal activ gas /
kovinski aktivni plin).

Učilnica je pripravljena, kaj pa učenci
Prvi učenci oziroma varilci bodo 'v klopi sedli' predvidoma
jeseni. Pri izobraževanjih se bomo opirali na lastna znanja, jih
nadgrajevali in predajali novim generacijam varilcev. Na tečajih se bomo učili variti po postopkih 135 (MIG/MAG) in 111 ROV
(ročno obločno varjenje), saj sta v naši družbi najbolj v uporabi.
Interesenti bodo pridobili tudi teoretično znanje iz varjenja,
se seznanili, zakaj se pojavijo napake pri varjenju in kako se
jih ugotavlja ter prepreči oziroma odpravlja. Pri varjenju so
namreč pogoste nepravilnosti v samem varu in tudi v toplotno
vplivani coni. Razlogi za nastanek nepravilnosti v zvarnih spojih
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Danilo Viderman, vodja servisa,
Vzdrževanje in strojegradnja, SIJ
Foto: arhiv SIJ Ravne Systems

Servis vozil odslej 'v hiši'
Skupina SIJ je v letošnjem poletju na Koroškem
dobila notranjega izvajalca za servisiranje
specialnih in tovornih vozil ter viličarjev.
Julija letos smo v družbi SIJ Ravne Systems v hali A na novo
uredili delavnico, ki skrbi za servisiranje vozil za SIJ Ravne
Systems, SIJ Metal Ravne, podjetja na lokaciji ZGO in za zunanja podjetja na Koroškem. Dejavnost smo skupaj z zaposlenimi
v celoti prevzeli od podjetja Transkor, s katerim smo sodelovali
že prej.
Ker se spodobi, da najprej pometeš pred lastnim pragom,
je tim serviserjev vozil sprva začel servisirati našo opremo, avtomobile, viličarje … Kmalu bodo začeli servisirati tudi osebne
avtomobile, seveda samo za podjetja in ne za fizične osebe.

so lahko različni. Možni vzroki so neustrezen postopek
varjenja ali toplotne obdelave, neustrezen osnovni ali
dodajni material, slaba priprava varjencev oziroma spoja in
podobno. Nepravilnosti v zvarnih spojih bomo ugotavljali z
neporušitvenimi in porušitvenimi preiskavami.
Verjamem, da nam bo z novo pridobitvijo uspelo dvigniti
znanje naših varilcev na želeno raven in prenesti znanja pa
tudi veselje do varjenja na nove generacije varilcev. Kdo
ve, morda pa se vidimo že na naslednjem tradicionalnem
državnem tekmovanju varilcev na Mednarodnem industrijskem sejmu v Celju?

Delovni kotiček serviserjev vozil smo s prerazporeditvijo strojev uredili v hali A:
opremili smo jim delavnico, nabavili specialna orodja in uredili pralno ploščad.
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Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Borut Žigon, Matej Golob

To je res! Kar devet
nagrad za našo
inovativnost
Regionalni zbornici Gospodarske zbornice
Slovenije (GZS) za Koroško in Gorenjsko sta našo
inovativnost nagradili s kar devetimi priznanji, od
katerih se bodo tri zlata potegovala za nacionalno
priznanje za inovativnost. Upravičeno se štejemo
za eno najbolj inovativnih gospodarskih skupin v
Sloveniji, je pa res, da tako številčnih nagrad ne
pomnimo. Turbo inovativnost je vklopil SIJ Ravne
Systems s kar petimi nagrajenimi inovacijami.

Rezultat zlate inovacije družbe
SIJ Acroni - kakovostne toplotno
obdelane plošče iz dupleksnega
nerjavnega jekla na liniji HTL
(Heat Treatment Line)
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Raziskovalna ekipa SIJ Acronija
inovativnosti ne prepušča naključju,
tudi pri fotografiranju ne.

Direktor Viljem Pečnik je
prepričan, da se inovativnost že
pretaka po žilah sodelavcev, saj
so ga ob razglasitvi najboljših
inovacij za prevzem priznanja
poklicali kar petkrat.

V Skupini SIJ smo ob razglasitvi priznanj območnih zbornic
GZS (17. septembra za Koroško in 24. septembra za Gorenjsko)
ponovno prepričali s svojo inovativnostjo, ki jo v vseh družbah
Skupine SIJ močno negujemo ne samo znotraj razvojno-raziskovalnih oddelkov, temveč k njej spodbujamo slehernega
zaposlenega s kampanjo Imam idejo, s katero želimo doseči
cilj: ena ideja na leto na zaposlenega.
Skupno smo v Skupini SIJ za izstopajoče tehnološke rešitve
iztržili kar devet regionalnih priznanj – štiri zlata, štiri srebrna in
eno bronasto. Letos so lahko na svojo inovativnost še posebno
ponosni v družbi SIJ Ravne Systems, saj se je inovativnost tamkajšnjih zaposlenih dvakrat svetila zlato in trikrat srebrno. Ker

gre za najpomembnejše inovacijsko tekmovanje v Sloveniji, smo
v Skupini SIJ zelo ponosni, da so se na nacionalno raven tekmovanja uvrstile kar tri naše inovacije, in sicer po ena iz vsake prej
omenjenih družb. Podrobneje jih predstavljamo v nadaljevanju.

Zlata karta SIJ Metala Ravne za
vstop v jedrsko industrijo
Pri razvoju inovacije so razvojniki, tehnologi in prodajniki SIJ
Metala Ravne sodelovali s strokovnjaki Inštituta za kovinske
materiale in tehnologije ter kupcem ŠKODA JS, poznanem po
kakovostnih izdelkih za uporabo v jedrskih reaktorjih. Postati
strateški dobavitelj pomembnemu proizvajalcu opreme za
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jedrske elektrarne in s tem pomemben proizvajalec jeklarskih
izdelkov za to panogo je cilj SIJ Metala Ravne. Pomembno
vlogo bo pri tem zagotovo igrala nagrajena inovacija »Specialna nerjavna jekla za nuklearno industrijo«. »Med njimi sta tudi
dve popolnoma novi vrsti jekla SINOXX E790 in SINOXX E880,
ki smo ju razvili za izdelavo novih in popravilo starih nukleark
ter se odlikujeta z dobro korozijsko obstojnostjo in vrhunskimi
mehanskimi lastnostmi. Pri obeh jeklih smo razvili novo tehnologijo elektropretaljevanja pod žlindro, tehnologijo valjanja
in kovanja ter toplotne in mehanske obdelave. Že uveljavljena
jekla SINOXX 4541, SINOXX 4057, SINOXX 4313 in SINOXX 4401
pa smo razvili do te mere, da zadoščajo najstrožjim standardom nuklearne industrije za uporabo v ruskih jedrskih reaktorjih,« je povedal dr. Blaž Šuler, direktor Jeklarskega programa in
vodja inovatorske ekipe SIJ Metala Ravne.
Borut Urnaut, glavni direktor SIJ Metala Ravne, poudarja:
»Tovrstna jekla po tako zahtevnih specifikacijah kupcev je
zmožna izdelati le peščica proizvajalcev na svetu, po zagoto-

vilih kupcev pa smo edini proizvajalec v Evropi, ki lahko izdela
tako kakovostne izdelke. Ne nazadnje smo tudi dobavitelj za
trenutno najambicioznejši globalni projekt ITER – največji fuzijski reaktor na svetu. Ponosni smo na te naše rezultate in hkrati
tudi veseli, da so prepoznani in nagrajeni v širši javnosti.«

Vrhunska in stroškovno učinkovita
rešitev – zlata vredna za kupce
V družbi SIJ Ravne Systems so skupaj z razvojnim timom SIJ
Metala Ravne in Naravoslovnotehniško fakulteto razvili novo
jeklo SIHARD S247 za hladno valjanje, ki ima višjo obrabno
obstojnost ob hkrati višji odpornosti na incidente. Pomen
inovacije »Razvoj nove generacije 3 % Cr jekla za hladno
valjanje« je utemeljil Alen Šapek, vodja razvoja in raziskav v
SIJ Ravne Systems: »Inovacija ni pomembna samo, ker ponuja
rešitev za najzahtevnejše pogoje valjanja, temveč je tudi
stroškovno učinkovita in zato v celoti izpolnjuje našo naravnanost – usmerjenost h kupcu.« Ponosa, da so v družbi, ki jo
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SIJ Metal Ravne premišljeno vstopa v
najzahtevnejše industrije in sodeluje tudi pri gradnji
trenutno najprestižnejšega projekta prihodnosti –
največjega fuzijskega reaktorja na svetu ITER.

Iz jekla SINOXX kupec izdela mehanizme za
spuščanje in dvigovanje borovih palic v jedrski
reaktor za nadzor jedrske reakcije.

vodi, prejeli pet priznanj, dve zlati in tri srebrna, od katerih
je eno zlato uvrščeno na nacionalno tekmovanje, ni skrival
Viljem Pečnik, direktor SIJ Ravne Systems: »Glede na priznanja
lahko dokazano rečemo, da se inovativnost, ki jo napajajo
želje, zahteve in pričakovanja kupcev, že pretaka po žilah naših
sodelavcev. Ponosen sem, da velike korake pri razvoju izdelkov
ter procesov delamo v timih, v katere vključujemo vse več
zaposlenih. Krepitev kulture inovativnosti med zaposlenimi
je namreč ena naših ključnih usmeritev za prihodnje; le na ta
način bomo lahko okrepili tudi naše mesto na trgu, pri kupcih.«

Hladni in zahtevni Norvežani kupujejo samo
najboljšo toplotno obdelano debelo pločevino
Del uresničevanja strategije SIJ Acronija v vlaganja v izdelke
z višjo dodano vrednostjo je bila tudi naložba v novo linijo za
toplotno obdelavo debele pločevine HTL (ang. Heat treatment
line). Jedro inovacije »Tehnološki razvoj toplotne in površinske
obdelave na dupleksnih in super dupleksnih nerjavnih jeklih

lastne blagovne znamke SINOXX 4462 in SINOXX 4410« SIJ
Acronija in Razvojnega centra Jesenice (RCJ) temelji na postavitvi nove tehnološke platforme, pojasnjuje mag. Robert Robič,
razvojni inženir za procesno tehnologijo, RCJ in SIJ Acroni: »Z
razvojem nove, inovativne tehnološke platforme, ki vključuje
spremembo tehnologije toplotne obdelave nerjavne debele
pločevine, smo postavili temelje, s katerimi stabiliziramo kakovost predstavljenih jekel SINOXX 4462 in SINOXX 4410. Ta nam
je v teh negotovih časih omogočilo, da smo postali zanesljiv
in certificiran dobavitelj na zahtevnem norveškem trgu.« Nagrajena inovacija, kot pojasnjuje mag. Branko Žerdoner, glavni
direktor družbe SIJ Acroni, prinaša dodano vrednost tudi na
drugih področjih: »Z razvojem nove tehnološke platforme nam
je uspelo znižati proizvodne stroške, izboljšali smo končno
kakovost izdelkov in povečali storilnost na tem segmentu jekel
ter, kar je danes še posebno pomembno, bistveno zmanjšali
obremenitev okolja. Predvidevamo, da bo letos učinek inovacije 1,94 odstotka celotnega načrtovanega prihodka.«
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Branimir Jablanović, tržni
analitik, Sektor za marketing in
razvoj poslovanja, SIJ
Vir: WSA, Eurofer, S&P Capital IQ

Jeklarski trendi 2020

Napoved povpraševanja po jeklu za leti 2020 in 20211 po WSA (Vir: WSA, Short Range Outlook June 2020)

Vpliv pandemije covida-19 na ekonomijo
Pandemija nove koronavirusne bolezni covid-19 je sprožila
najmočnejši val negativnih vplivov v zadnjih nekaj letih. Zaradi
pandemije, ki je povzročila veliko svetovno recesijo, je povpraševanje po večini industrijskih surovin manjše, nižje so tudi
njihove cene. Evropa je bila doslej med najtežje prizadetimi
svetovnimi regijami, obremenjena je z visoko stopnjo umrljivosti in močno upočasnitvijo gospodarstva.
Marca in aprila, ko se je pandemija stopnjevala, so se napovedi rasti BDP v svetovnem merilu zmanjšale. Gospodarski
obeti kažejo mračno sliko, S&P Global Economics pa napoveduje 7,3-odstotno znižanje BDP evro območja v letu 2020. Po
napovedih za Italijo, Španijo in Francijo se bo letos znižal BDP v
razponu od 8 do 10 odstotkov v primerjavi s 6- do 7-odstotnim
padcem v Nemčiji in Veliki Britaniji.
Ker je večina Evrope šele začela izhajati iz karantene, je
gospodarski zastoj prevladoval od začetka marca naprej.

Povpraševanje po jeklu v Evropi je zelo prizadeto. Na močno
upočasnitev novih poslov je vplival regionalni upad proizvodne
dejavnosti. Povpraševanje po jeklenih ploščatih izdelkih je ob
zapiranju jeklarn zmanjšala množica proizvajalcev avtomobilov
s sedežem v EU, ki so ustavili proizvodne linije. Po podatkih
jeklarskega združenja Eurofer avtomobilski sektor obsega 20
odstotkov končnega povpraševanja po jeklu v Evropi. Gradbeni sektor, največji porabnik jekla v regiji, se je po svetovni
finančni krizi leta 2009 najbolj skrčil.
Zaradi šibkega povpraševanje so evropski proizvajalci
jekla posledično hitro zmanjšali ponudbo. Ugasnili so mnoge
jeklarske peči. Že marca se je regionalna proizvodnja surovega
železa zmanjšala za 14 odstotkov ali 1,2 milijona ton. V prvem
četrtletju se je proizvodnja jekla v EU končala z 10-odstotnim
padcem. Proizvodnja jekla v EU-28 je marca upadla za 20
odstotkov ali za 3 milijone ton.
1 WSA: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:ea116a22-a175-4971-ace8-0e1e41dee418/
Press%2520release%2520table.pdf
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Napoved povpraševanja po jeklu
Worldsteel napoveduje, da se bo svetovno povpraševanje po
jeklu zmanjšalo za 6,4 odstotka, in sicer na 1.653 milijonov ton
v letu 2020. Leta 2021 naj bi se svetovno povpraševanje po
jeklu povečalo za 3,8 odstotka in doseglo 1.717 milijonov ton.
Leta 2020 bo zmanjšanje svetovnega povpraševanja po jeklu ublaženo s pričakovanim hitrejšim okrevanjem na Kitajskem
kot drugje po svetu. Ker se večina držav od sredine maja postopoma zaganja po zastojih, se pričakuje oživitev gospodarskih
dejavnosti v tretjem četrtletju. Čeprav so ukrepi prizadeli vse
sektorje, ki uporabljajo jeklo, so strojni stroji in avtomobilski
sektor najbolj izpostavljeni dolgotrajnemu šoku povpraševanja
pa tudi motnjam v svetovnih dobavnih verigah. V sektorjih,
ki uporabljajo jeklo, so bili delovni postopki spremenjeni za
izpolnitev zahtev po socialni distanci. Ta sprememba delovnega okolja bo potencialno privedla do manjše produktivnosti in
podaljšanega proizvodnega cikla.
Pričakuje se, da se bo povpraševanje po jeklu v razvitih gospodarstvih zmanjšalo za 17,1 odstotka v letu 2020, predvsem
zaradi upadanja sektorjev, ki uporabljajo jeklo. Zaradi obsežnega ukinjanja delovnih mest in bankrotov, šibkega zaupanje
in nadaljnjih ukrepov socialnega distanciranja se predvideva le
delno okrevanje povpraševanja, in sicer za 7,8 odstotka v letu
2021.
Zaradi trajne recesije proizvodnje se je v letu 2019 povpraševanje po jeklu v EU zmanjšalo za 5,6 odstotka. Proizvodni
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sektor, za katerega je bilo predvideno, da bo v začetku leta
2020 vstopil v fazo obnovitve, je bil potisnjen nazaj v globljo
recesijo, saj so ukrepi za zapiranje povzročili velik padec naročil. Najbolj bo prizadet avtomobilski sektor, gradbeni sektor pa
bi lahko ostal razmeroma prožen.
V ZDA covid-19 povzroča močan udarec proizvodnji in naj
bi v drugem četrtletju dosegel svoj vrhunec. Padec cen nafte
je še dodatno pritiskal na naložbe v energetski sektor, ki je
bil že pred krizo v stiski. Naraščajoča brezposelnost vodi do
zmanjšanja dohodka in zaupanja, kar zmanjšuje stanovanjsko
gradnjo. Čeprav nestanovanjska gradnja napreduje sorazmerno bolje, naj bi se leta 2020 soočila z upadom, rahlo okrevanje
se pričakuje leta 2021.
Gradbeništvo
Nekatere države EU so načrtovale čimprejšnji ponovni začetek
javne gradbene dejavnosti, da bi jo med gospodarsko recesijo
uporabili kot protikrizno orodje. Kazalnik zaupanja v gradbeništvu v EU je v prvi polovici leta 2019 ostal precej nad dolgoročnim povprečjem, vendar od takrat naprej upada. Ta trend
se je nadaljeval v začetku leta 2020, preden je aprila zabeležil
najnižje ravni. Velja opozoriti, da je konec leta 2019 gradbena dejavnost že opazila upočasnitev, ki ni posledica samo
dejavnikov, povezanih s povpraševanjem, ampak tudi oslabitve
ekonomskih temeljev in splošnega ohlajanja trga po več letih
močne rasti.
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Stopnje rasti sektorjev, ki so močno povezani s porabo jekla
Vir: Eurofer

Avtomobilska industrija
ceveh iz avtomobilske industrije in sektorja strojegradnje še
Nekaj časa bo trajalo, preden bodo nova naročila prerasla v
naprej precej slabo, četudi ti sektorji obnovijo svojo proinove posle. Povpraševanje potrošnikov po novih avtomobilih
zvodno dejavnost na normalne ravni in se razrešijo motnje v
bo ostalo zelo šibko, dokler se makroekonomska slika in njihov dobavni verigi. Uvozni pritisk na trge z jeklenimi cevmi v EU bo
razpoložljivi dohodek ne izboljšata. To je še en vir negotovosti.
še naprej visok, zlasti na področju surovin. Proizvodnja jeklenih
Pod pogojem, da bo industriji uspelo obnoviti svojo proizvocevi bo leta 2020 drugo leto zapored upadla, in sicer s precej
dnjo na normalno raven s številnimi električnimi vozili, bodo ti
hitrejšo stopnjo kot v letu 2019 (–19,4 odstotka v primerjavi z
kot podporni dejavnik prispevali k izboljšavam v dinamiki trga
–0,3 odstotka). Za leto 2021 je predvidena 9,8-odstotna rast.
dela na strani povpraševanja. Zmanjšanje povpraševanja po
avtomobilih z večjih trgov, kot so ZDA, Kitajska in Turčija, bo še Gospodinjski aparati
naprej izziv za izvoznike avtomobilov v EU. Pričakuje se, da bo
Proizvodna dejavnost v sektorju električnih gospodinjskih apaproizvodnja v avtomobilskem sektorju med letom 2020 najbolj ratov se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšala kar za 5,2 odstotpadla v primerjavi z vsemi drugimi sektorji, ki uporabljajo jeklo. ka, nadalje pa še za 0,9 odstotka v četrtem četrtletju, kar je
Letni padec naj bi bil 26 odstotkov (najhujši zabeležen), nato
povzročilo zmanjšanje proizvodnje v letu 2019 za 1,2 odstotka.
pa bo sledila 25,3-odstotna rast v letu 2021.
Gospodarski zastoj zaradi začetka pandemije sredi marca 2020
je močno vplival na sektor gospodinjskih aparatov in druge
Strojegradnja
sektorje, ki uporabljajo jeklo, kar je še poslabšalo negativni
Pogoji poslovanja naj bi se v letu 2021 le nekoliko izboljšali, ko
trend proizvodnje električne opreme. Proizvodna dejavnost v
bo proizvodni sektor v EU začel okrevati od velikih motenj,
sektorju električnih gospodinjskih aparatov EU se je v prvem
povezanih s pandemijo covida-19. Pričakuje se obnovitev
četrtletju leta 2020 v primerjavi z letom prej zmanjšala za 5,2
običajne proizvodne zmogljivosti, tako da bo globalna dobavna odstotka. Proizvodnja naj bi se leta 2020 zmanjšala za 10,8
veriga delovala normalneje. Vendar pa bo minilo nekaj časa,
odstotka, 5,7-odstotno okrevanje pa naj bi sledilo leta 2021.
preden se bo ponovni porast naročil preusmeril na proizvodNapoved prvih pozitivnih gibanj
no dejavnost. Proizvodnja strojne opreme naj bi se leta 2020
zmanjšala za 13,4 odstotka, leta 2021 pa za 6,8 odstotka.
Prve pozitivne napovedi so podane za konec leta 2020 in naj bi
se nadaljevale skozi celotno leto 2021. Največjo krepitev pričaCevi
kujemo v segmentih, ki so se najbolj skrčili. To sta avtomobilska
Pričakuje se, da bodo povpraševanja po drugih tržnih seindustrija in drugi transport (letalska industrija, tovorni promet,
gmentih jeklenih cevi ostala precej skromna tudi po vrnitvi v
vlaki itd.). Najbolj skromna krepitev je predvidena za industrijo
običajne poslovne razmere. To bo pozitivno vplivalo na proicevi in strojegradnjo. Po napovedih Oxford Economicsa naj bi
zvodnjo iz prvega četrtletja 2021. Povpraševanje gradbenega
vsi industrijski segmenti, ki so ključni porabniki jekla, v letu 2021
sektorja bo verjetno okrevalo, čeprav najverjetneje z nekoliko
zabeležili pozitivna gibanja v primerjavi z letom 2020.
zmanjšano stopnjo rasti. Pričakuje se, da bo povpraševanje po
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Vir: Oxford Economics - Baseline forecast, september 2020
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à ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Ksenija Štrancar, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: arhiv SIJ Metala Ravne

Karte so se premešale – novo
četrtletje prinaša nove zmagovalce
Tekmovanje za najvarnejši obrat Bodi prvi v varnosti je v polnem teku, za nami
je polovica kampanje v tem letu. Drugo četrtletje je nekoliko premešalo karte
zmagovalcev. Prav posebno zmago pa so junija dosegli v družbi SIJ Acroni, saj
so svojo zavezanost varnosti pri delu okronali z 0 nezgodami. Bravo!
Novo četrtletje, novi zmagovalci

Mesec brez nezgod ni nedosegljiv cilj

V koroških družbah je drugo četrtletje tekmovanja za najvarnejši obrat prineslo nove zmagovalce. Očitno novi sistem tekmovanja, po katerem obrati v družbah tekmujejo med seboj,
deluje učinkovito in – kar je še pomembnejše – spodbujevalno.
Z enakim izkupičkom točk kot v prvem četrtletju se je obratu
Kovačnica iz SIJ Metala Ravne uspelo povzpeti na zmagovalni
oder. Zaposlenim gre pohvala, saj so prispevali kar 28 iskric; te
bodo zagotovo pripomogle k varnejšemu delovnemu okolju.
V družbi SIJ Ravne Systems je lovoriko najboljšega prevzel
obrat Noži, saj je svoj rezultat iz prejšnjega četrtletja izboljšal
kar za 50 točk. Sodelavci Nožev vsekakor zaslužijo čestitke,
želimo pa jih spodbuditi h kovanju iskric za izboljšave varnosti
in zdravja pri delu.

V tem četrtletju nikakor ne moremo mimo še enega pomembnega dosežka … Da mesec brez nezgod ni nedosegljiv cilj, so
junija dokazali v družbi SIJ Acroni.

Gorenjci se ne dajo
V gorenjskih družbah SIJ Elektrode Jesenice in SIJ SUZ se ne
dajo, zmagovalci prejšnjega četrtletja ostajajo trdno v sedlu
tudi tokrat. Škoda le, da se v zmagovalnih obratih nič ne iskri
od predlogov za izboljšave varnosti in zdravja pri delu. Kar
korajžno, verjamemo, da tamkajšnjim zaposlenim iskric in
koristnih predlogov na tem področju ne manjka.
V družbi SIJ Acroni pa je lovorika zmagovalcev romala v druge roke – v obrat Vroča valjarna. V zmagovalce so jih povzdignile prav predlagane iskrice. Saj smo že omenili, da so po
novem sistemu točkovanja oddane iskrice pomembne, kajne?

ČESTITKE NAJBOLJŠIM
V DRUGEM ČETRTLETJU:

»Po dolgi zimi se veselimo prihoda pomladi,
ki jo naznanjajo vračajoče se ptice selivke. V
družbah Skupine SIJ je vedno več obratov, v
katerih ves mesec pri delu ne zabeležimo
nobene nezgode. Tako smo se še posebno razveselili junijskega rezultata v družbi SIJ Acroni,
saj tam ves mesec ni bilo poškodbe pri delu.
Upajmo, da tudi v Skupino SIJ na področju
varnosti in zdravja pri delu prihaja pomlad.«
Slavko Kanalec,
izvršni direktor za proizvodnjo,
tehnologijo in investicije, SIJ

Kako gradimo zavezanost
kampanji za najvarnejši obrat …
Zaposleni – prejemniki priznanja za najvarnejši obrat so priznanja
zelo veseli, saj to pomeni, da sta njihov trud in varno ravnanje prepoznana. Je pa to hkrati tudi zaveza za naprej. Nikakor se pri tem
ne smejo ustaviti oziroma opustiti varnega ravnanja, saj je treba
za varnost in zdravje pri delu skrbeti v vsakem trenutku vsak dan
sproti. Še posebno v primerih nepredvidenih nevarnih dogodkov.

SIJ ACRONI – Vroča valjarna
SIJ ELEKTRODE JESENICE – Elektrode
SIJ SUZ – Storitve
SIJ METAL RAVNE – Kovačnica
SIJ RAVNE SYSTEMS – Noži
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Kovačem – SIJ Metalovim zmagovalcem drugega četrtletja je priznanje
podelil izvršni direktor za predelavo jekla Alojz Buhvald. V duhu upoštevanja
koronavirusnih ukrepov omejevanja združevanja so se podelitvi pridružili
vodje v Kovačnici in sodelavci dopoldanske izmene pri 45-MN stiskalnici.

… V SIJ Metalu Ravne
Marko Ažman, direktor Kovaškega programa v SIJ Metalu
Ravne, pravi, da se na področju varnosti in zdravja pri delu
veliko opravi z ustrezno komunikacijo. »Pomembno je, da smo
v varno delo aktivno vpleteni vsi kovači, torej gre za aktivno razmišljanje o izboljšavah vseh 198 zaposlenih kovačev.«
Rezultat tega so zagotovo tudi izboljšave oziroma iskrice, ki jih
predlagajo zaposleni. V Kovaškem programu so jih v tem letu
nanizali že 39 in se nanašajo izključno na varnost in zdravje
pri delu. »Na varno delo seveda vpliva tudi kanček sreče, ki ga
potrebuješ v točno tistem trenutku, ko si pri delu morda manj
pazljiv,« še dodaja.

… V SIJ Ravne Systems
Zmagovalci četrtletja v SIJ Ravne Systems – program Noži
so specialisti za izdelavo visokokakovostnih rezilnih orodij. V
proizvodnji so vsak dan obdani s široko paleto ostrih izdelkov
različnih dimenzij, ki sledijo razvejanim tehnološkim potem po

več linijah. »Poleg vestne uporabe osebne varovalne opreme
v vseh fazah proizvodnje in ob sledenju pravilnikom za varno
delo delavce redno ozaveščamo o pomembnosti varnosti pri
delu, za kar skrbijo predvsem koordinatorji in izmenovodje linij,
ki opravljajo vsakodnevne redne obhode, ob začetku izmen
pa izvajajo postopek Minuta za varnost,« pove Tomaž Golob,
direktor programa Noži. Ob odstopanjih oziroma morebitnih izrednih dogodkih reagirajo hitro in odločno. Dodatno
izvajajo redne preglede skupaj z Birojem za varstvo pri delu
in z varnostnimi tehniki. »V času povečanega tveganja okužb
s covidom-19 prav tako izvajamo vrsto dodatnih zaščitnih ter
higienskih ukrepov za zaščito naših zaposlenih in tudi zunanjih
obiskovalcev. Naše dobre prakse smo delili z javnostjo. Posneli
smo predstavitveni film, s katerim smo želeli pokazati tudi
to, da je v SIJ Ravne Systems skrb za zdravje in varnost naših
zaposlenih na prvem mestu,« se z razlogom pohvali direktor
Tomaž Golob.
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Zmagovalci drugega četrtletja za
najvarnejši obrat Bodi prvi v varnosti iz
družbe SIJ Ravne Systems – program Noži

V družbi SIJ Elektrode Jesenice sta
priznanje za zmagovalce iz obrata
Elektrode prevzeli Romana Varl in Barbara
Malkočević, izročil jima ga je vodja
proizvodnih programov Miro Fröhlich.

… V SIJ ACRONIJU
Izmenski vodja v obratu Vroča valjarna, SIJ Acroni, Goran
Hevčuk je prepričan, da sta kampanja Znamo varno, zmoremo
zdravo in aplikacija Minuta za varnost močno pripomogli, da
so zavedanje za varnost zaposlenih premaknili na višjo raven.
»K zavezanosti kampanji – in z njo varnemu delu – zagotovo
v veliki meri prispeva pogovor vodje s sodelavci, v katerem
znova in znova poudarjamo pomembnost varnega dela,
sodelavcem prisluhnemo, če opazijo pomanjkljivosti, spodbujamo iskrice oziroma predloge za izboljšave … V pogovorih s
sodelavci opažam, da kampanjo spremljajo, in jim ni vseeno,
na katerem mestu na lestvici se znajdemo. Vsekakor nam je
vsem najbolj všeč, ko smo na vrhu,« s ponosom poudari Goran
Hevčuk.

… V SIJ ELEKTRODAH JESENICE
Da sta upoštevanje navodil za varno delo in urejeno delovno
okolje ključna za preprečevanje poškodb pri delu, se zavedajo
tudi v družbi SIJ Elektrode. Romana Varl, koordinatorica proizvodnje v zmagovalnem obratu drugega četrtletja, meni, da
vsak delavec najbolje pozna svoje delovno okolje in morebitne
nevarnosti, ki jim je izpostavljen. »Vodje zato vsak dan spodbujamo, da opozorijo na morebitne nevarnosti in podajo svoje
ideje za izboljšave.«
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V družbi SIJ SUZ ostaja na piedestalu
zmagovalcev obrat Storitve. Na
fotografiji (z leve): Vojo Dankov,
Klemen Drobič in Izet Žerić.

Vodja obrata Vroča valjarna družbe SIJ
Acroni Rok Grebenšek je priznanje za
zmagovalce drugega četrtletja izročil
izmenskemu vodji v Vroči valjarni Goranu
Hevčuku in njegovim sodelavcem.
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Nov gradnik v mozaiku
Znamo varno, zmoremo zdravo

Irena Kolenc Janović,
specialistka za korporativno
komuniciranje, SIJ Acroni

V družbi SIJ Acroni smo si zadali cilj izboljšati varnost in zdravje pri delu. Junija smo uvedli
mesečne delovne sestanke – varnostne konference. Na njih sprejemamo odločitve o
ključnih aktivnostih za povečanje varnostne kulture, analiziramo izredne dogodke in se
dogovarjamo o izvajanju preventivnih aktivnosti. Vse s ciljem: 0 nezgod pri delu!
V okviru varnostnih konferenc so vodstveni zaposleni že
uspešno naredili prve korake v smeri izboljšanja varnosti
in zdravja pri delu: določili so odgovorne osebe za varnost
zaposlenih znotraj varnostnih območij po obratih, začeli so
izvajati redne varnostne obhode, na katerih preverjajo varnost
v posamičnem obratu, ter z namenom preprečevanja izrednih
dogodkov uvedli posebne obrazce, imenovane Safety Flash.

Smeli koraki za boljšo varnost
Varnostna območja, zaokrožena tehnološka področja znotraj
obratov, smo sprva oblikovali za omejevanje stikov med zaposlenimi v obdobju širjenja koronavirusa. Z namenom preprečevanja nezgod smo sistem varnostnih območij nadgradili in
določili odgovorne osebe za posamezna varnostna območja
po obratih. Njihova naloga je zagotavljanje varnega delovnega
okolja z odpravljanjem morebitnih potencialnih nevarnosti in
tudi skrb za izvajanje varnega dela zaposlenih.
Junija so se začeli redni varnostni obhodi po obratih. Z njimi
preverjamo upoštevanje pravil vseh sklopov varnosti in zdravja
pri delu ter uporabo osebne varovalne opreme pri zaposlenih.
Redne varnostne obhode izvajajo vodilni zaposleni, in sicer
nenapovedano v različnih časovnih terminih (tudi ponoči, med
vikendi in prazniki).
Začeli smo uporabljati obrazce, imenovane Safety Flash. Ob
izrednem dogodku obrazec izpolnimo z vsemi ključnimi infor-

macijami, kot so opis vzroka dogodka, takojšnji in preventivni
ukrepi, ter s priporočili za druge obrate. Na vsaki varnostni
konferenci vodilni zaposleni obrazce Safety Flash skrbno
analizirajo z namenom preprečevanja tovrstnih dogodkov v
prihodnje.

Odločno naprej do končnega cilja – 0 nezgod pri delu
V okviru prizadevanj za izboljšanje varnosti pri delu zaposlenih
smo začeli okrepljeno preverjati prisotnost alkohola in drog
pri zaposlenih. Zanju sicer velja ničelna toleranca. V prihodnje
bomo še strožji glede neupoštevanja pravil varnosti in zdravja
pri delu ter uporabe varnostne opreme; z neupoštevanjem
pravil namreč ogrožamo tako sebe kot druge, zato bomo naš
odnos do varnosti pri delu zaostrili, kršitelje pa sankcionirali.
Naš cilj je jasen – 0 nezgod pri delu. Junija nam ga je uspelo
doseči v letošnjem letu prvič, avgusta smo ga dosegli drugič.
V tromesečju od junija do avgusta smo tako zabeležili le eno
nezgodo, kar je spodbuden napredek in potrditev, da smo na
pravi poti, saj takšnega rezultata ne pomnimo.
Zaslug za rezultate seveda nikakor ne gre pripisovati zgolj
varnostnim konferencam, so pa te zagotovo prispevale k mnogim preventivnim aktivnostim in večji ozaveščenosti zaposlenih, s čimer so dodale pomemben kamenček v mozaiku naše
skupne kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo.

Dr. Adis Medić, vodja službe Varnost
in zdravje pri delu, SIJ Acroni

Sven Mikael Gottfridsson, direktor za
proizvodnjo nerjavnega programa, SIJ Acroni

»Skrb za lastno varnost in varnost sodelavcev
je odgovornost vsakogar od nas. Vsak ima
obvezo prenehati izvajati delo, ki ni varno. Znati
moramo prevzeti odgovornost za napake, jih
popraviti in stremeti k izboljšavam. Le tako bomo
dosegli naš skupni cilj – 0 nezgod pri delu.«

»Stopnjo varnosti v družbi vidim kot ogledalo
uspeha proizvodnje. Z izboljšanjem varnostne
kulture bomo posledično pridobili tudi višjo
produktivnost, boljši donos in kakovost, zvišali
bomo razpoložljivost naprav ter znižali stroške.«
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Udeležence varnostnih konferenc smo poprašali, kako ocenjujejo sedanjo raven varnosti in zdravja pri delu, vodje obratov
pa tudi, kaj nameravajo storiti, da bomo dosegli naš skupni cilj.

V primerjavi s svetovnimi
jeklarskimi podjetji naši
rezultati niso dobri.
Slavko Kanalec, izvršni direktor
za proizvodnjo, tehnologijo,
investicije, Skupina SIJ
»SIJ Acroni je na področju varnosti in zdravja
pri delu v preteklih letih dosegel velik
napredek in v primerjavi z drugimi družbami v Skupini SIJ beleži odlične rezultate. V
primerjavi s svetovnimi jeklarskimi podjetji
pa rezultati niso tako dobri. Naš zaostanek je precejšen. Če
realno in kritično pogledamo na urejenost naših delovnih mest
ter naš odnos do spoštovanja navodil in predpisov, potem si
moramo priznati, da imamo še veliko potenciala za izboljšanje.
Upam, da nas bo vedno več prepričanih, da je možno delati
brez nezgod pri delu, in da bomo ta cilj kmalu dosegli.«

Vroča valjarna postane
še varnejši obrat
Rok Grebenšek, vodja obrata
Vroča valjarna, SIJ Acroni
»Kaj je treba storiti za izboljšanje varnosti in
zdravja pri delu, je veliko lažje zapisati kot
tudi dosledno izvajati. Junija smo že naredili
prve korake, kot so skrb za čisto in urejeno
okolje, opozarjanje na dosledno uporabo
obvezne varovalne opreme ter upoštevanje
pravil varnosti in zdravja pri delu. V nadaljevanju bomo pregledali vse delovne procese, ali se kje skriva kakšna nevarnost
ter kako jo predvideti. Moj cilj je, da Vroča valjarna postane še
varnejši obrat, z 0 poškodbami.«

Varnejše delo poleg varnosti
prinaša tudi ekonomske koristi
Goran Gigić, vodja obrata
Jeklarna, SIJ Acroni
»Izboljšanje zdravja in varnosti pri delu bo
poleg preprečevanja nezgod prineslo še več
koristi: izboljšanje proizvodnih parametrov,
kot so produktivnost, kakovost, poraba in
donos, zmanjšanje zaostankov, stroškov
popravil in izgube časa, proizvodni prostori
bodo čistejši in bolj urejeni, organizacija bo boljša. Začeli smo
z malimi koraki, z določitvijo varnostnih območij in urejanjem
delovnih mest … V prihodnje nas čaka nadgradnja programov
za varno delo po posameznih področjih, pri čemer bo potrebno tesno sodelovanje s sodelavci službe za Varnost in zdravje
pri delu.«
→
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Vodenje z zgledom je pravi
pristop k spremembam

Stremimo k najboljšim
praksam v svetovnem merilu

Blaž Kolman, vodja obrata Predelava
debele pločevine, SIJ Acroni
»Osebno zelo podpiram sistematičen pristop
za izboljšanje razmer pri varstvu in zdravju
pri delu. V obratu Predelava debele pločevine ga začenjamo z ureditvijo delovnega okolja in delovnega procesa, z jasno določenimi
osebami in odgovornostmi. Ker se spremembe začnejo pri nas samih, delujemo od zgoraj navzdol; s
tem namenom smo v obratu že izdelali zaveze vodilnega kadra
in jih je možno videti ob glavnem vhodu. Zavezujemo se, da
bomo uporabljali predpisano varovalno opremo, na uporabo
pa sodelavce opozarjali. Tudi sicer v obratu upoštevamo načelo: 'Le urejen obrat je varen in produktiven.'«

Igor Smolej, vodja obrata
Hladna valjarna, SIJ Acroni
»Pri varnosti in zdravju pri delu kljub vsem
prizadevanjem še nismo dosegli želene ravni.
Varnostne konference, na katerih se ozremo
po dobrih praksah v svetovnem merilu, so
zato zelo dobrodošle. Tudi v obratu Hladna
valjarna smo sodelavci sprejeli zavezo za
nove ukrepe in aktivnosti za izboljšanje varnostne kulture v
naši družbi. Začeli smo izvajati dogovorjene ukrepe, kot so
redni mesečni obhodi, zaposlene dosledno opozarjamo na
obvezno uporabo varnostne opreme, večjo skrb namenjamo
Število poškodb po obratih v prvem
urejenosti obrata … Verjamem, da smo na pravi poti.«
14

Število poškodb po obratih v prvem polletju

Nezgode pri delu v družbi SIJ Acroni po obratih 2018–2020
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Pretrganje žične vrvi na žerjavu št. 9 – Lužilnica, obrat PDP

Kaj je bil vzrok dogodka?

Vzrokov za nezgodo je posledica več nepravilnosti v zadnjem času na
tem žerjavu:
- Ne vemo, kdaj je bila nazadnje zamenjana žična vrv (ni evidence).
- Žično vrv je potrebno zaradi hlapov kisline menjati vsaj 3krat letno.
- Natančnost pri centriranju žične vrvi. V kolikor žična vrv ni centrirana,
pride hitro do natrganja.
- Proizvodnja mora planirati čas za menjavo žične vrvi, v nasprotnem
primeru je potrebno zaustavili obratovanje žerjava z namenom
preprečitve ponovnega dogodka.
- Ne upoštevajo se tudi navodila po postopku VZE17.07.ND
(proučiti oz. revidirati navodila)
- Slabša kvaliteta žičnih vrvi

Takojšnji ukrep:

Vpoklic dežurnega Žerjavnega oddelka, menjava poškodovane žične
vrvi ter vzporedne žične vrvi (menjava poteka v paru)

Preventivni ukrepi:

Uvedba evidence menjave žične vrvi
Uvedba periodike menjave 3x na leto
Uvedba plana menjave žičnih vrvi (Žerjavni oddelek)
Revidiranje navodila VZE 17.07.ND
Nabava žičnih vrvi boljše kakovosti

2019
Jeklarna
2019

2019

VV Vzdrževanje
HP

+
Kaj se je zgodilo?

2018

2018

Resnost

ŠTEVILO POŠKODB
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Jeklarna

Vzdrževanje
PDP
SlužbePDP

VV

HP
2020

Vzdrževanje
2020

VV

HP
PDP

Vzdrževanje 2020
Službe

Službe

TVEGANJE

X

Verjetnost

+

Čas nezgode: 20/06/2020, 00:15
Kraj nezgode: PDP, Lužilnica, žerjav št. 9
Dnevi bolniške odsotnosti: /
Omejitve delovanja: /
Lastno osebje ali zunanji izvajalec: lastno osebje
Kontakt: dežurni žerjavnega oddelka
Fotografija dogodka:

Priporočila za ostale
obrate:
Uvesti evidenco menjave
žičnih vrvi za vse žerjave
(terminski plan)
Natančnost pri delu
žerjavnega oddelka
(centriranje žičnih vrvi in
drugih vzdrževalskih del
Revidirati navodila
VZE17.07.ND

Primer izpolnjenega
obrazca Safety
Flash, na katerem
so zbrane vse
ključne informacije o
izrednem dogodku z
besedo in sliko.
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Irena Kolenc
Janović, specialistka
za korporativno
komuniciranje,
SIJ Acroni

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

Monika Žvikart, specialistka
za korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: Borut Žigon, Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne

Hvaležni za vaših
1.160 let pripadnosti
Letos smo podelili priznanja 29 jubilantom Skupine SIJ, ki se lahko vsak posebej pohvalijo
s 40 leti dela in pripadnosti Skupini SIJ, vsi skupaj pa z neverjetnimi 1.160 leti pripadnosti.
Ker je letos Sijev dan zaradi posebnih razmer, povezanih s koronavirusom, odpadel, smo
priznanja jubilantom izročili na slavnostnih podelitvah po regijah. Bilo je enako lepo!
V družbah Skupine SIJ na Gorenjskem smo priznanja za 40 let
delovne dobe in pripadnosti Skupini SIJ podelili 19 jubilantom.
Priznanja sta jubilantom izročila mag. Branko Žerdoner, glavni
direktor družbe SIJ Acroni, in mag. Andrej Pogačnik, direktor
družbe SIJ SUZ. Mag. Žerdoner je v uvodnem nagovoru poudaril, da se v družbah Skupine SIJ zavedamo, kako dragocene
so izkušnje in znanja naših dolgoletnih zaposlenih, saj na njih
temeljita naša prihodnja razvoj ter uspeh poslovanja.
»Preživeti 40 let v skupini je lepa doba. Danes ni več veliko
takšnih, ki se lahko pohvalijo s tako dolgo delovno dobo v
skupini ali celo družbi. V družbah Skupine SIJ cenimo vašo
pripadnost in jekleno voljo, da ste vztrajali na naši skupni poti
skozi vsa ta leta, tudi v obdobjih, ko morda ni bilo najlažje.
Tudi današnje obdobje prinaša mnoge izzive in tudi te bomo
prebrodili, s skupnimi močmi,« je jubilante nagovoril Žerdoner
ter se jim zahvalil njihovo pripadnost in prispevek k skupnim
dosežkom.

Na Koroškem so priznanja tistim jubilantom, ki so se
lahko udeležili dogodka v Izobraževalnem centru SIJ, podelili
Marjana Drolc Kaluža, izvršna direktorica za nabavo Skupine
SIJ, Alenka Stres, direktorica SIJ ZIP centra, in Viljem Pečnik,
direktor družbe SIJ Ravne Systems.
»V čast mi je bilo podeliti priznanje tako srčnim in pripadnim sodelavcem, ki so svoje življenje neločljivo povezali z
našo skupino. Ponosni in hvaležni smo, da imamo sodelavce,
ki so kljub burnim časom vztrajali in gradili našo skupno pot.
Veseli smo, da lahko še vedno računamo na vas, na vaše izkušnje in kljub ponovno težkemu obdobju pozitiven odnos do
dela, sodelavcev in naše skupine,« se je po podelitvi priznanj
jubilantom še enkrat zahvalila Marjana Drolc Kaluža.
V nadaljevanju smo besedo prepustili sodelavcem jubilantov. O desetletjih dela v naši skupini in o svojih sodelavcih so
povedali veliko lepega. Lahko dodamo le: Ponosni smo, da
imamo takšne sodelavce!
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Polonca Marjanovič,
nekdanja finančna
direktorica, SIJ Acroni
»Moj prvi delovni dan je bil
1. marca leta 1979. Pripravništvo sem opravljala na Plansko-analitskem oddelku, tam
so me lepo sprejeli. Že takoj
naslednji teden so me peljali na
ogled takratne Železarne Jesenice
in spoznala sem proces ter sodelavce po obratih, kar mi je precej olajšalo delo v prihodnosti. S
takratnimi sodelavci se še zdaj enkrat na leto dobimo na kosilu
in obujamo spomine.
Vsa leta sem ostala zvesta tako imenovani ekonomiki,
znotraj področja sem zamenjala veliko delovnih mest. V tem
obdobju se je zgodil ogromen tehnološki napredek. Prvi računalnik smo na oddelku dobili leta 1992, danes pa si dela brez
osebnega računalnika nihče več ne more niti predstavljati.
Lepih spominov je veliko. V zelo lepem spominu mi bo ostal
skeč, ki so mi ga sodelavci pripravili za 50. rojstni dan. Uprizorili so menedžerski pregled, pri katerem sem morala sodelovati.
Vsi smo se do solz nasmejali.
Seveda pa vedno vse ni bilo idealno, bili so tudi zelo stresni
trenutki … Nikoli pa mi ni bilo žal, da sem do konca ostala
zvesta Železarni Jesenice in nato SIJ Acroniju.«

Ibrahim Mesić, livar v
Jeklarni, SIJ Acroni
»Še danes se spominjam, kot
da bi bilo včeraj. Moji prvi
koraki v železarni so bili, ko
nas je takratni nadrejeni sprehodil mimo martinarskih peči
do elekro peči. Nekoč je veljala
tradicija, da novince prekalijo z
zagonom peči, saj so močan ropot
zdržali le najpogumnejši.
Skozi leta sem bil priča ogromnemu tehnološkemu napredku, ki je vplival na proces dela, področje kakovosti in tudi
na vrste jekla. Uspela sta nam ogromen napredek in konkurečnost ter nas pripeljala v sam vrh svetovnega jeklarstva.
V 40 letih se je zvrstilo veliko vzponov in padcev. SIJ Acroniju sem ostal pripaden tudi v kriznem obdobju, in lahko rečem,
da se mi je na koncu tudi obrestovalo. Ostalo mi je veliko lepih
spominov. Eden od njih je zagotovo zagon nove kontiliv naprave, ki je pomenil velik tehnološki preskok in nam je močno
olajšal delo, izboljšala pa se je tudi kakovost jekla.«

Danica Mlinarec,
saldakontistka, SIJ Acroni
»Moj prvi delovni dan je bil poln
pričakovanj in strahu pred
neznanim. Imela sem srečo,
da sem začetno uvajanje
opravljala pri Romanu Smoleju,
takratnem direktorju financ, saj
mi je s svojim znanjem in umirjenostjo veliko pomagal.

Od prvega dne do danes se je res veliko spremenilo. Vedno
smo sledili novostim in napredku, ki ga je zahteval sodobni
čas. Menjava informacijskih sistemov je prinesla veliko učenja
in napredka hkrati. Iz leta v leto sem pridobivala več izkušenj,
pozitivnih, pa tudi negativnih. Tudi te zadnje so pomemben del
naše rasti.
V življenju se vedno odpirajo nove priložnosti, sploh če smo
aktivni na več področjih. Nekaj let sem v popoldanskem času
delala kot napovedovalka na Radiu Triglav Jesenice. A sem
ostala zvesta SIJ Acroniju.
Lepih spominov se je v vseh letih nabralo veliko. Uspehi pri
delu, razumevanje s sodelavci, kakšna pohvala nadrejenega,
izboljšave v delovnem okolju in še marsikaj mi je ta leta obogatilo in polepšalo.«

Nusret Smajlović,
vratar-receptor, SIJ SUZ
»Prvega dne se seveda še
danes zelo dobro spominjam,
bilo je to daljnega leta 1978.
Od takrat se je precej spremenilo, tako v družbi kot tudi
glede mojega dela. Po 37 letih
dela v proizvodnji kot žičar rezalec v zadnjem obdobju opravljam
delo kot vratar-receptor. Menim, da je
delo, ki ga opravljam, odgovorno in na trenutke tudi zahtevno,
saj mora biti dobro opravljeno.
Bili so lepi, a kdaj tudi manj lepi časi. Tudi o odhodu v drugo
službo sem že razmišljal, in sicer ob stečaju družbe leta 1998. A
stvari so se hitro začele obračati v pravo smer, tako da sem na
koncu vendarle ostal, in še danes sem tukaj.
Veliko spominov se je nabralo v vseh 40 letih, in zelo težko
bi izpostavil smo enega. Med njimi je veliko lepih in še vedno
se ustvarjajo.«

Zvonko Naglič, elektrikar,
SIJ Ravne Systems
»Spomnim se dne, ko sem kot
vajenec prišel v delavnico, v
kateri delam še danes.
V vseh teh letih je tehnologija napredovala z velikimi koraki.
Mladi smo zelo spoštovali starejše. Tudi poklic, ki si ga opravljal, je
bil spoštovan, ne pa tako kot danes,
ko si dejansko deklica za vse.
Doživel sem veliko lepega, še več pa slabega. Občutek
imam, da so, odkar sem v fabriki, ves čas neke krize. Že kot
vajenec sem moral delati ob sobotah, med počitnicami smo
opravljali obvezno prakso – ne za plačilo, ampak za štipendijo.
Ko pomislim, s koliko sodelavci sem že delal, veliko jih je že
preminulih, se zavedam, da delam že celo večnost. Služba je
del mene, zato si težko predstavljam odhod v pokoj, a se bom
že navadil.
Delo v tujini me nikoli ni zanimalo, druga podjetja pa se z
Železarno Ravne niso mogla primerjati. Z leti ti vse skupaj zleze
pod kožo, in ne razmišljaš več o premestitvi na drugo delovno
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mesto ali odhodu v drugo podjetje. Zanimiv je podatek, da so
mi pri izračunu za pokojnino upoštevali leta od 1979 do 2003 –
takrat si vedel, zakaj in čemu hodiš v službo.«

Marko Perić, elektrikar,
SIJ Ravne Systems
»Spomnim se prvega dne, bilo
je septembra 1975, ko sem v
Železarni Ravne začel delati
kot vajenec in ko sem začel
spoznavati, kaj me čaka.
Delo se je v minulih desetletjih močno spremenilo. Ne le
zaradi tehničnega in tehnološkega
napredka, temveč tudi zato, ker moraš
danes narediti veliko več v krajšem času in se vedno nekam
mudi.
Najlepši spomini so vezani na 80. leta, ko je bilo lepo oditi
v službo, saj je bilo vse bolj sproščeno, in smo imeli čas tudi za
šalo. Danes je preveč stresa in gonje za dobičkom.
O drugi službi sem razmišljal le po osamosvojitvi Slovenije,
ko se je začel razpad Železarne Ravne. Kljub vsemu sem vztrajal, kajti 'mati fabrika' je bila in je ostala moja prva in zadnja
izbira.«

Stanko Ban, univerzalni
oblikovalec kovin,
SIJ Ravne Systems
»Svojega prvega dne se ne
spomnim najbolje, vem pa,
da se mi ni zdelo stresno,
čeprav sem imel šolsko prakso samo na industrijski šoli,
in sem šele ob zaposlitvi prvič
zares prestopil prag železarne.
Moram pa se zahvaliti prvemu sodelavcu Jožetu Kordežu za marsikateri koristen nasvet in mojstru
Francu Mesnerju, ki je za mene ostal vzor pravega praktičnega
mojstra.
Delo se je precej spremenilo, ves čas pa sem delal pri
stružnicah.
Najraje se spominjam prvih let, ko smo v popoldanski
izmeni v petek zvečer po generalnem čiščenju strojev skupaj z
mojstrom sedli za mizo ter s pogovorom končali delovni teden.
O tem, da bi v življenju delal kaj drugega, kot to, za kar sem
se izučil, nisem razmišljal. To delo imam rad. Menim, da je
vsako delo častno in da se je pri vsakem delu treba potruditi,
da je dobro narejeno.«

Adolf Gruber, izmenovodja,
SIJ Ravne Systems
»Prvi dan ko sem prišel v
podjetje, sem spoznal nekaj
zaposlenih, delovodja pa mi
je pokazal delovno mesto. To
je bila čisto nova stružnica, ki
jo je bilo treba razmastiti in
pripraviti za delo.

Skozi leta sem opazil, da se je podjetje nenehno posodabljalo in prilagajalo trendom na trgu. V začetku so bili izdelki
enostavnejši, sedaj pa so vedno zahtevnejši, zato pa smo pridobili sodobne in moderne stroje, ki nam pomagajo pri delu.
Imam veliko lepih spominov, zato težko izpostavim samo
enega.
Nikoli nisem prišel v situacijo, da bi pomislil na odhod v
drugo službo: ker sem imel rad svoj poklic strugarja, potem pa
sem tudi napredoval na položaj delovodje. Zelo dobro pa sem
se tudi razumel z vsemi sodelavci.«

Jože Svenšek, univerzalni
oblikovalec kovin,
SIJ Ravne Systems
»Prvi dan sem razmišljal o
tem, da bom dobil prvo
plačo, s svojim delom vstopil
v samostojno življenje in da
bom znanje, ki sem ga dobil v
šoli, nadgradil s prakso.
Imel sem srečo, da so mi
sodelavci že od prvega dne predajali
svoje praktično znanje. Z leti sem ga samo še nadgrajeval, saj
so mi bili izzivi v strojništvu velik motivator. Mislim, da se delo
ni dosti spremenilo, še vedno je delavec tisti, ki mora opraviti
delo – seveda je ob vse boljših strojih in orodjih to lažje.
Najlepši spomin me veže na prireditev Dan metalurga, ki
je bila na Ravnah leta 2016, ko sem bil skupaj s tremi srečneži
izžreban, da odpotujem na olimpijske igre v Rio de Janeiro.
V 40 letih dela se zagotovo zgodi, da razmišljaš, ali je morda
čas za novo službo. Toda slabe strani kaj hitro pozabiš, če imaš
okoli sebe dobre sodelavce, s katerimi se razumeš in te zjutraj
ob kavici razvedrijo!«

Katica Iršič, strokovna
delavka III, SIJ ZIP center
»Svojega prvega delovnega
dneva se res dobro spomnim,
najbolj tega, kako je bilo pri
malici. Takrat nas je bilo več
kot 6.000 zaposlenih. Da
smo dobili malico v jedilnici,
smo čakali v dolgi vrsti. Ko sem
končno dobila svojo malico, ni bilo
nobene proste mize, da bi se usedla,
zato sem pladenj preprosto postavila na eno od odlagalnih miz
in odšla iz jedilnice. Bilo mi je preveč nerodno, da bi se pri malici pridružila komu drugemu. O odhodu v drugo službo nikoli
nisem razmišljala. Sem pa znotraj družbe opravljala različna
dela, od žerjavovodskih do kurirskih, nazadnje pa sem delala v
pisarni. Vsako od teh del je od mene zahtevalo učenje nečesa
novega. Sprememb je bilo res veliko, vsaka je bila zame nekaj
posebnega.«
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Ivanka Pečnik, referentka
v planski službi, SIJ
Metal Ravne
»Prvega delovnega dne se ne
spomnim podrobno. Vem pa,
da sem prišla v 'fabriko', ker
naj bi se zaposlila v kemijskem
laboratoriju, saj sem končala
kemijsko šolo, pa sem za čas
nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu pristala v 'razmnoževalnici'. Tiskala in kopirala sem razno dokumentacijo. Nekaj
časa sem opravljala še delo kurirke, nakar sem se na predlog
ravnatelja Jeklovleka zaposlila v pripravi dela. Od takrat se je

v načinu mojega dela ogromno spremenilo. Namesto ročnega
vpisovanja naročil, vložka in drugih podatkov v debele, 500-listne knjige danes vse naredim z računalnikom. Sicer je v končni fazi rezultat mojega dela še vedno stiskana dokumentacija
za zaposlene v proizvodnji PSP, vendar pa so računalniki moje
delo razbremenili. Čeprav smo tako ljudje kot tudi 'fabrika' šli
skozi različne faze rasti, se ne spomnim, da bi kdaj razmišljala
o zamenjavi službe. Moja generacija je tudi vzgojena v duhu,
da se je treba 'šihta držati'. To je pri mladih danes drugače. Pomembno se mi zdi, da sem se v svojem delovnem času veliko
presmejala, kar mi tudi v življenju nasploh veliko pomeni. So
pa seveda bili tudi trenutki, ko je bilo napeto in žalostno.«

Podelitev priznanj družb Skupine SIJ na Gorenjskem (z leve proti desni): Nedeljko
Andrić, Nedim Omanović, Damjan Vilman, Silva Dokl, Franc Mencinger (vsi SIJ
Acroni), mag. Andrej Pogačnik, direktor družbe SIJ SUZ, Danica Mlinarec (SIJ
Acroni), mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe SIJ Acroni, Boris Renko,
Polonca Marjanovič, Irena Razinger, Ibrahim Mešić (vsi SIJ Acroni), Nusret
Smajlović in Srečko Bele (oba SIJ SUZ), Mile Rajlić, Senad Isamović, Viko Močnik,
Milan Višenjak, Mile Kalaba (vsi SIJ Acroni).
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Na podelitvi priznanj jubilantom družb Skupine SIJ v Izobraževalnem centru SIJ na
Koroškem so se zbrali (z leve proti desni): Marjana Drolc Kaluža, izvršna direktorica
za nabavo Skupine SIJ, Alenka Stres, direktorica SIJ ZIP centra, Katica Iršič, SIJ ZIP
center, Stanko Ban, Marko Perić, Zvonko Naglič in Adolf Gruber (vsi štirje iz družbe
SIJ Ravne Systems) ter Viljem Pečnik, direktor družbe SIJ Ravne Systems.

Nedeljko Andrić Predelava debele pločevine
Silva Dokl

Strateški razvoj in investicije

Senad Islamović Hladna valjarna
Mile Kalaba

Hladna valjarna

Polonca Marjanovič Finance
Franc Mencinger Vzdrževanje
Tatjana Polenik Računovodstvo

Ibrahim Mešić Jeklarna
Danica Mlinarec Finance

SIJ Acroni

Viko Močnik

Vroča valjarna

SIJ Metal
Ravne

Stanko Ban

Mile Rajlić Vzdrževanje
Boris Renko

Hladna valjarna

Damjan Vilman

SIJ Ravne
Systems

Milan Visenjak Hladna valjarna
Srečko Bele Storitve

Oskar Jeseničnik Noži (proizvodnja)
Zvonko Naglič Interno vzdrževanje
Marko Perić

Vroča valjarna
Predelava debele pločevine

Valji (proizvodnja)

Adolf Gruber Noži (proizvodnja)

Avdija Smajić Hladna valjarna
Anton Smolej

Operativno planiranje
proizvodnje

Alojz Poberžnik Skladišče surovin

Nedim Omanović Planska služba
Irena Razinger Finance

Ivanka Pečnik

Interno vzdrževanje

Jože Svenšek Valji (proizvodnja)

SIJ SUZ
SIJ ZIP
center

Nusret Smajlović

Storitve

Katica Iršič Servis in podporne storitve
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Danica Vajksler,
referentka za
sisteme vodenja in
standardizacijo,
SIJ Metal Ravne

KADROVSKA GIBANJA V JUNIJU in JULIJU
SIJ ACRONI

SIJ RAVNE SYSTEMS

Naša nova sodelavka je julija postala ENISA PIVALIĆ v oddelku Računovodstvo.
Junija se je upokojil IBRAHIM MEŠIĆ iz obrata Jeklarna. V pokoju mu želimo
vse najlepše.
Julija so se upokojili AVDIJA SMAJIĆ in SLOBODAN DEJANOV iz obrata Hladna
valjarna ter RUDOLF REICHMANN iz obrata Predelava debele pločevine. V
pokoju jim želimo vse najlepše.
Junija je podjetje zapustilo 9 delavcev, julija pa 7.

Junija je naš novi sodelavec postal MARKO ŠTEHARNIK v Vzdrževanju in
strojegradnji (servis).
Julija pa so naši novi sodelavci postali TINA KOPRIVŠEK v Financah, računovodstvu in kontrolingu (Računovodstvo), NIKOLA BABIĆ v Valjih (proizvodnja),
MILENKO STUPAR v Internem vzdrževanju, SREČKO GRIL, DANIJEL KOTNIK,
KLEMEN KRIČEJ, MIRAN MIHELAČ, BORIS RANC in ERMIN ŽMAVCER v Vzdrževanju in strojegradnji (servis).
Junija je delovno razmerje prenehalo trem sodelavcem, julija pa osmim.

SIJ METAL RAVNE

Zaključek šolanja
Julija je uspešno zaključil šolanje sodelavec ANŽE JELEN iz Internega vzdrževanja in pridobil naziv elektrotehnik. Iskrene čestitke.

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

Junija in julija so postali naši novi sodelavci JANEZ POČIVALNIK, ALEN VAJDL
v Jeklarskem programu, BOJAN BRDNIK, NEJC HUTMEIER, ALJAŽ KOVAČ,
DAMIR ČUKIĆ v Valjarskem programu, ALADIN GERŠAK, ŽELJKO TATIĆ, TOMAŽ KOVAČ v Kovaškem programu, MITJA JONKE v Transportu, špediciji in
skladiščnem poslovanju ter GABER ŽINKO v Informatiki. Podjetje je zapustilo
11 sodelavcev.
Upokojili so se DUŠAN GRZINA iz Valjarskega programa, VITOMIR REPANŠEK
iz Kovaškega programa in FRANC ČEBULJ iz Planiranja. Zahvaljujemo se jim za
njihovo delo in jim v pokoju želimo vse najlepše.
Irena Praznik, referentka v kadrovski službi, SIJ Metal Ravne

SIJ ELEKTRODE JESENICE

Dragica Pečovnik, vodja kadrovskih razvojnih projektov, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

Naši novi sodelavci so junija in julija postali SEBASTIJAN KOŠIR, ALEŠ KOGOVŠEK in EMIR MUJEZINOVIĆ, vsi v oddelku Jeklovlek, in MARKO KOŠIR v
oddelku Storitve.
Za dolgoletno delo v našem kolektivu se iskreno zahvaljujemo sodelavcema
VEHBIJI SEJDOVIĆU in MIĆU PANIĆU in jima želimo vse najlepše ob upokojitvi.
Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

Julija se je pridružila ŠPELA JEŽ v oddelku financ, računovodstva in kontrolinga. Junija in julija sta podjetje zapustila po dva sodelavca.
Ana Zavelcina, specialistka v kadrovski službi, SIJ Elektrode Jesenice

JUBILANTI V JUNIJU in JULIJU
SIJ ACRONI

Za 10 let delovnega staža čestitamo EDINU BENIĆU iz oddelka Kakovost in
razvoj.
Jubilanti z 20-letnim delovnim stažem so postali KLEMEN FAJFAR iz obrata
Hladna valjarna, MIRZA BEGIĆ iz obrata Jeklarna in EMIR TURKUŠIĆ iz obrata
Predelava debele pločevine. Čestitamo.

SIJ ELEKTRODE JESENICE

Dopolnjenih 10 let delovne dobe je junija dosegel sodelavec iz skladišča
DRAGAN GRUJIĆIĆ. Čestitamo!
Ana Zavelcina, specialistka v kadrovski službi, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS

Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so postali UROŠ ZORMAN iz obrata
Hladna valjarna, VOJISLAV ĐORĐESKI iz obrata Predelava debele pločevine,
JOŽEF BIZJAK iz Vzdrževanja, ROBERT ČRTALIČ, UROŠ NOVAK in IGOR JARC iz
Jeklarne ter TOMAŽ PREŠEREN iz obrata Hladna valjarna. Čestitamo.

Junija sta jubilanta za 10 let delovne dobe postala: MATEVŽ SIRK iz Nožev
(proizvodnja) in DEJAN PAVLIČ iz Valjev (proizvodnja/toplotna obdelava).
Jubilant za 20 let delovne dobe pa je postal ROK GOSTENČNIK iz Nožev
(proizvodnja).
Vsem jubilantom čestitamo.

Za 40 let delovnega staža čestitamo IGORJU OMEJCU iz obrata Hladna
valjarna, ZENIDU KAZIĆU iz Planske službe, FADILU HODŽIĆU, MUHAMEDU
SELIMOVIĆU iz obrata Hladna valjarna ter BOJANI SUŠNIK iz Logistike in
distribucije.

Julija je v Valjih (proizvodnja/toplotna obdelava) jubilant za 10 let delovne
dobe postal MARKO PEŠIĆ, jubilant za 20 let delovne dobe pa MATEJ
SEKAVČNIK. Obema jubilantoma iskrene čestitke.

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE

10 let: DANILO KADIŠ iz Jeklarskega programa, MARIJA VALTL, SMILJAN ŠKRABEC, DARINKO URŠEJ, PETER VERBOVŠEK, ČRT PIKO iz Valjarskega programa,
AVGUST VOGRIN, TONČEK LAZNIK, ANTON PEČOVNIK, ANASTAZIJA MLAKAR,
OŽBEJ GROS iz Kovaškega programa, BORIS KAMNIK iz Vzdrževanja, ALEŠ
BRGLEZ, GORAN PAVLOVIĆ, ANDRINA CIGALE iz Razvoja in kontrole, ALEŠ
TOMŠE iz Prodaje, VALENTINA GERŠAK iz Nabave.
20 let: DENIS SEDOVŠEK iz Jeklarskega programa, BOJAN VADNJAL iz Valjarskega programa.
30 let: DAVORIN ŠUMAH iz Jeklarskega programa, DRAGOTIN KOČET, MIRAN
KASTELEC, ANDREJ RANC, RADO PISAR, JANEZ MAGER iz Valjarskega programa, SREČKO PROPRAT, BOJAN BUHVALD iz Kovaškega programa, MITJA
LAURE iz Vzdrževanja, MIRA PIKO iz Transporta, špedicije in skladiščnega
poslovanja, MARTIN SPESNY iz Interne logistike.
40 let: ANTON DOLENC iz Planiranja.
Vsem jubilantom čestitamo!
Irena Praznik, referentka v Kadrovski službi, SIJ Metal Ravne

Dragica Pečovnik, vodja kadrovskih razvojnih projektov, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

Jubilant s 40 leti delovnega staža je junija postal MEHMED OSMIĆ, julija pa
MIĆO PANIĆ.
Iskrene čestitke obema!
Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER

Dopolnjenih 40 delovnih let je junija dosegla sodelavka NEVENKA ZAVRŠNIK,
julija pa ERIKA KAČIČ SREBOT. Obema čestitamo.
Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center
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Liljana Toplak, strokovna
delavka, SIJ ZIP center

Ne 'vidim' vsega,
kar nosite v sebi
Psihologi, ki se na znanstven način osredotočajo na proučevanje duševnih procesov,
osebnosti, vedenja posameznika, njegovega odnosa do sebe in do drugih ter okolice, svoje
poklicne izzive najdejo v zelo širokem spektru področij dela: v zdravstvu, šolstvu, socialnih
zavodih, vojski, športu, podjetjih ... in seveda tudi na področju zaposlitvene in poklicne
rehabilitacije. S tem področjem pa se ukvarja tudi Center za rehabilitacijo invalidov Koroške
(CRIK), ki od leta 2006 deluje v okviru SIJ ZIP centra. Od lanskega poletja v timu CRIK kot
psihologinja sodeluje Maja Mataln, mag. psihologije. Z njo smo se pogovarjali o njeni vlogi,
poskušamo pa razbiti tudi stereotipe, ki se držijo naziva psiholog.
Obisk pri psihologu v nekaterih vzbudi stereotipno razmišljanje, strah in odklonilno vedenje. Spet drugi imajo občutek oziroma mislijo, da ta s pogledom razbere vse njihove
misli in občutke. Tretji menijo, da je nekaj resno narobe s
tabo, če greš k psihologu. Seveda pa obstajajo tudi takšni,
ki ob obisku psihologa občutijo razbremenitev. S kom kot
psihologinja delate v SIJ ZIP centru in kako vas sprejemajo
vaši 'uporabniki'?
Moram reči, da zelo pozitivno, vse morebitne strahove in
zadržke praviloma odpravimo že na uvodnem razgovoru, ko
predstavim namen in pomen naših srečanj. Delam s posamezniki, napotenimi na zaposlitveno in poklicno rehabilitacijo.
V naš Center za rehabilitacijo invalidov Koroške posameznike
napotujeta Zavod RS za zaposlovanje ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pomoč in podporo nudim
tudi mladim s posebnimi potrebami, ki so vključeni v projekt
Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela, in uporabnikom programa socialne vključenosti. Sodelujem s člani tima,
zaposlenimi v SIJ ZIP centru, in na splošno z vsakim, ki potrka
na moja vrata z željo po sodelovanju ali pomoči. Naše delo
poteka tako individualno kot skupinsko.
Če ne znate brati misli in čustev, kakšne pa so potem vaše
naloge?
Misli res ne znam brati, znam pa zelo dobro poslušati in opazovati svoje sogovornike. Ena mojih ključnih nalog je oceniti
posameznikove sposobnosti, kognitivne funkcije in sposobnosti učenja za posamezno delovno mesto. Ocenjujem tudi
posameznikovo osebnost in vedenje, sprejemanje invalidnosti,

interese ter cilje. Delujem v želji in s ciljem pri posamezniku
odkriti močna področja delovanja in mu oziroma ji nato postaviti ustrezne zaposlitvene cilje. Pomagam tudi pri razvijanju
spretnosti in veščin. Svetujem, spodbujam in motiviram vključene k aktivnejši vlogi in zastavljanju realističnih ciljev.
Mladim s posebnimi potrebami nudim pomoč v procesu
poklicne orientacije in pri lažjem prehodu za nadaljevanje
poklicne poti. Hkrati jim pomagam pri krepitvi strategij
spoprijemanja s stresom, dvigovanja samopodobe, spodbujam
socialno vključenost itd.
Uporabnike programa Socialna vključenost spodbujam h
krepitvi socialne mreže in usmerjam pri vsakodnevnih obremenitvah.
Ob tovrstnih storitvah obravnavam in usmerjam tudi ljudi s
psihosocialnimi problemi in duševnimi motnjami. V ta namen
izvajam terapevtske intervencije in svetovanje.
Kakšen je vaš tipični delavnik?
Podobno kot delavnik vsakega zaposlenega. Zjutraj pridem
nekoliko prej, prižgem računalnik in odgovorim na elektronsko
pošto. Pregledam urnik dela, poročila drugih članov tima in se
pripravim na delo z napotenimi/vabljenimi uporabniki. Nato
opravljam storitve zaposlitvene rehabilitacije (obravnave), svetujem in občasno tudi obiščem uporabnike storitev v drugih
delovnih okoljih. Malicam v zadnji tretjini delavnika. Po obroku
je čas za timski sestanek in pisanje strokovnih poročil.
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Kako pa poteka delo z vašimi uporabniki?
Za delo psihologa je bistvenega pomena vzpostavitev zaupnega odnosa. Pri delu uporabljam polstrukturirani intervju,
svetovanje in terapevtske tehnike. Uporabljam tudi psihodiagnostična sredstva (psihološke teste, vprašalnike in drugo
psihološko diagnostiko), ki mi pomagajo pri ocenjevanju
posameznikov. Morda je pomembno omeniti, da psihologi, ne
glede na področje dela, ne predpisujemo zdravil.
Kakšna je po vašem mnenju ključna dodana vrednost psihologa v CRIK?
Moji sogovorniki so deležni psihološkega svetovanja in pogleda z druge strani, predvsem s perspektive uporabnika storitev.
Ocenim njihovo delovanje na duševnem področju, skrbim za
opolnomočenje pri delu z invalidi v različnih delovnih okoljih,
spodbujam pozitivno delovno klimo, jih učim komunikacijskih
veščin, načinov spoprijemanja s stresom in še bi lahko naštevala.
Vas to delo izčrpa, bi tudi vi kdaj potrebovali psihologa? Kaj
vam polni baterije?
Vpogled v rezultate storitev, uspešnost dela in raznovrstna
populacija, s katero se srečujem, mi dajejo energijo. Podpora
in sodelovanje znotraj tima dodatno prispevata k višjemu
zadovoljstvu. Hkrati me zahtevnost dela občasno izčrpa.
Vsem timskim delavcem se omogoča supervizija. To je
metoda dela, katere cilj je razbremenitev za postavljanje
mej profesionalnega delovanja oziroma ohranjanje delovne
učinkovitosti in ravni energije. Dodatno omogoča razvijanje
strokovnih spretnosti.

59

Kako skrbite za svoj strokovni razvoj?
Za uspešno delo sta potrebna nenehno izpopolnjevanje in
sledenje novostim na področju psihologije, zaposlitvene in
poklicne rehabilitacije. V ta namen se udeležujem izobraževanj
za uporabo psihodiagnostičnega materiala, za uspešno delo z
uporabniki, o novostih na področju zaposlovanja itd. Psihologi
lahko z ustreznim izobraževanjem pridobimo tudi dodatna
psihoterapevtska znanja iz priznanih pristopov, eden teh je
vedenjsko-kognitivna terapija, iz katere se izobražujem.
Kako je koronakriza vplivala na vaše delo in vaše uporabnike?
Koronakriza je ustavila naše delovanje. Nekateri so potrebovali
razbremenilne pogovore, te so nudili tudi drugi člani tima. Ponovno zaganjanje delovanja je bilo prežeto z nekaj tesnobe pri
posameznih uporabnikih storitev, večinoma pa so bili izjemno
veseli ponovnih delovnih aktivnosti. Delovanje se počasi vrača
v stare, utrjene tire. Način dela seveda prilagajamo zdravstvenim ukrepom.
In za konec – kakšna je vizija vaše vloge v SIJ ZIP centru?
Delo psihologa bi bilo smiselno razširiti in ponuditi storitve
tudi na drugih področjih. Povečali bi lahko delovanje v različnih organizacijskih enotah z učenjem strategij zaposlenih za
lažje spoprijemanje s stresnimi obremenitvami, za vzdrževanje
ravnovesja med delom in družino, motiviranje itd. Hkrati bi si
morali še naprej prizadevati za destigmatizacijo dela psihologa
in ljudi, ki ga obiskujejo, ter za izboljšanje sprejetosti ljudi z
različnimi sposobnostmi in ovirami.
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Prva generacija metalurških
tehnikov z diamantnima
Martino in Aljažem

Monika Žvikart, specialistka za
korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: Srednja šola Ravne,
Dobran Laznik, SIJ Metal Ravne

S koncem šolskega leta 2019/20 je šolanje zaključila tudi prva generacija
metalurških tehnikov, ki so v šolskem letu 2016/17 sedli v klopi Srednje šole
Ravne kot naši štipendisti in dijaki ponovno uvedenega programa metalurškega
tehnika. Vsi so maturo uspešno opravili v junijskem roku, Martina Ditinger in
Aljaž Rebol pa sta dosegla vseh 23 točk in tako postala diamantna maturanta.

Prva generacija metalurških tehnikov, naših štipendistov, na sliki
z ravnateljico in svojo razredničarko Ivanko Stopar, je uspešno
zaključila šolanje. Nekateri med njimi se bodo že jeseni zaposlili
v družbah SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems, drugi bodo
nadaljevali študij metalurgije, z nekaterimi pa se bo naša skupna
pot na njihovo željo tudi razšla.

V SIJ Metalu Ravne smo čestitali našima štipendistoma, diamantnima maturantoma:
(z leve) Borut Urnaut, glavni direktor SIJ Metala Ravne, Aljaž Rebol, Martina Ditinger
in Alojz Buhvald, izvršni direktor za predelavo jekla. Monografija Ko zapoje kovina.
Tisočletja metalurgije na Slovenskem, s katero smo oba opremili, naj jima bo dobra
popotnica za nadaljnje odkrivanje metalurgije.

»Veliko šolskih let je že za mano, a takega leta, kot je bilo to, še ni
bilo. V trenutku se je svet ustavil in znašli smo se v neznanem,« je
na podelitvi maturitetnih spričeval dejala ravnateljica Srednje šole
Ravne, mag. Ivanka Stopar, ki je bila metalurškim tehnikom tudi
razredničarka, zato je na njihov uspeh še posebno ponosna. »Ni
kaj skrivati, da smo se tako učitelji kot dijaki letošnje mature bali.
Dobri rezultati so nas zato še posebno razveselili.«
Dobrih rezultatov 'naših' metalurških tehnikov smo bili
veseli tudi v SIJ Metalu Ravne. »Da so dijaki prve generacije
metalurških tehnikov iz pravega 'materiala', smo vedeli že zelo
zgodaj, saj smo jih kot SIJ Metalove štipendiste spremljali že

od vpisa. Med njihovim šolanjem so pozitivne informacije o
njih prihajale tudi od naših sodelavcev, ki so jim kot predavatelji na Srednji šoli podajali strokovno znanje. Veseli smo, da
bodo mnogi med njimi že jeseni postali naši sodelavci, nekateri pa se nam bodo pridružili po zaključku študija, šolanje bodo
namreč nadaljevali kot naši štipendisti,« je poudaril glavni
direktor SIJ Metala Ravne Borut Urnaut, ki je Martini in Aljažu
za doseženi uspeh tudi osebno čestital.
Ob tej priložnosti smo Martino in Aljaža tudi vprašali, po
čem si bosta zapomnila srednješolska leta in kakšen je recept
za diamantni uspeh.
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Martina je ljubiteljica živali. Delo z živalmi ji je v veselje in sprostitev.
Najraje pa ima konje, ki sicer zahtevajo veliko dela, vendar pa, kot pravi,
se vložen trud povrne, ko se povzpneš na njihov hrbet. Upa, da bo kmalu
imela svojega konja. Martina je septembra postala naša sodelavka v
oddelku Razvoj in kontrola.

Aljaž je športnik, rad igra košarko in hodi v fitnes. Je tudi muzikant, v
Pihalnem orkestru na Prevaljah igra trobento. Rad se tudi druži s kolegi.
Kot naš štipendist bo jeseni nadaljeval študij metalurgije.

Kakšen je recept za diamantni uspeh na maturi?
Martina: Najpomembneje je poslušati razlage že v šoli. Bolj kot
poslušaš v šoli, manj se je treba naučiti doma. Ko gre zares, pa
se je treba 'dati zraven'. Še posebno pred izpiti, da učenja ne
prelagaš predolgo.

razredničarka, je vedno našla čas za nas in nam je omogočila
mnogo dobrih stvari. Tudi ekskurzijo v London v četrtem letniku, ta nam bo zagotovo vsem vedno ostala v spominu. Mislim,
da nam je tudi ta ekskurzija pomagala pri maturi. Seveda pa si
bom zapomnil tudi sošolce, saj so bili neverjetni.

Aljaž: Se strinjam. Sprotno učenje in delo sta zelo pomembna.
Morda bi tudi šlo brez, a mislim, da bi bilo zelo težko na koncu
nadoknaditi vsa štiri leta. Pomembno pa se mi zdi tudi, da so
nas učili sodelavci iz SIJ Metala Ravne, saj so nam s strokovnega področja dali največ znanja.

Martina: Meni je bilo tudi 'fajn', še zlasti zadnja leta, ko smo se
s sošolci zelo povezali. Bom kar pogrešala ta čas. Kot je rekel
že Aljaž, je bila seveda najboljša stvar ekskurzija v London, kjer
smo si poleg mestnih znamenitosti ogledali tudi naravoslovni
in tehnični ter znanstveni muzej in galerijo. Vsak dan v Londonu pa smo morali o njem napisati spis.

Kaj je bilo na maturi najtežje? Nanjo sta se pripravljala v
času epidemije koronavirusa. Kako sta se soočala s tem?
Aljaž: Meni se je najtežja na maturi zdela angleščina, morda zaradi
principa nalog. Za vse predmete pa se je bilo treba 'fejst' učiti. Ja,
pripravljali smo se doma. V tem koronačasu nisem imel težav z
učenjem, pomagal sem tudi drugim sošolcem, res pa je, da je bilo
treba delati na drugačen način, kar pa je bilo napornejše.
Martina: Meni je način dela v času korone doma ustrezal.
Dejansko mi je bilo lažje delati doma, pri učenju sem se lažje
koncentrirala. Na maturi mi je bil najtežji izpit s strokovnega
področja, saj nisem vedela, kakšne tipe nalog lahko pričakujem. Ko pa sem na izpitu dobila naloge, sem videla, da sem se
naučila prave stvari. Najtežje je, če se učiš kaj takega, česar
potem ni na izpitu.
Po čem si bosta najbolj zapomnila srednješolska leta?
Aljaž: Mislim, da je bil to najlepši čas mojega življenja. Nimam
slabe besede o srednji šoli. Ravnateljica, ki je bila tudi naša

Kje se vidita čez 10 let?
Aljaž: Jaz vidim samo tistih pet let v prihodnost, ko se mi zdi,
da bom ravno končal študij, deset let naprej pa je že veliko
(smeh) … Vidim se, da bom prišel delat v SIJ Metal Ravne. Kam,
še ne vem. Mislim, da bom v času študija spoznal tisti pravi
spekter, kaj me bo zares najbolj veselilo. Mi je pa v času prakse
v SIJ Metalu Ravne bila najbolj všeč kovačnica.
Martina: Že komaj čakam, da se bom septembra zaposlila v
SIJ Metalu Ravne. Verjetno bom čez 10 let še vedno zaposlena
tu. Vesela pa bi tudi bila, če bi lahko v tem času končala študij
ob delu. Že od začetka šolanja mi je bil najbolj všeč OTK. Veseli
me, da sem dobila priložnost, da bom tam tudi delala.
Martini in Aljažu tudi v prihodnosti želimo še veliko
uspehov.
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korporativno komuniciranje, SIJ

Nagrada za vašega otroka,
uspešnega športnika?
ŠPORTNA ŠTIPENDIJA!
Leto je naokoli in spet iščemo uspešne mlade
športnike. Skupina SIJ in Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez (OKS) namreč tudi v šolskem
letu 2020/2021 podeljujeta do štiri štipendije za
športnike, otroke zaposlenih v družbah Skupine SIJ.
Vabljeni, da oddate vlogo do 16. oktobra 2020.
V Skupini SIJ s ponosom podpiramo vrhunske slovenske
športnike in tiste v lokalnih športnih klubih. Ker pa se zavedamo, da na mladih svet stoji, gre naša podpora tudi perspektivnim mladim športnikom. Zanje poskrbimo s športnimi
štipendijami, ki jih v sodelovanju z OKS razpisujemo za otroke
zaposlenih v Skupini SIJ. Štipendija je 120 evrov na mesec za
celo šolsko leto.

Športna štipendija razbremeni družinski proračun
Prejemniki športnih štipendij v preteklem šolskem letu, med
katerimi so bili plavalec, deskar na snegu in dva judoista, pravijo, da je vsak evro dobrodošel in da štipendija razbremeni družinski proračun. Plačevanje treningov oziroma vsega, kar spada
zraven za ohranjanje vrhunske kondicije, je precejšen zalogaj
za vsako družino. S športno štipendijo je seveda nekoliko lažje.
»Meni štipendija pomaga predvsem pri plačevanju
mesečnih stroškov oziroma članarin. To zajema plačevanje članstva v fitnesu in telovadnici ter dve fizioterapiji na mesec,« pravi Črt Ikovic, deskar na snegu.
»S štipendijo si laže kupim športno prehrano in
opremo. Hkrati pa lahko s štipendijo poravnam
tudi morebitne stroške, povezane s šolo. Tako
znatno razbremenim družinski proračun,«
pove Nace Herkovič, judoist.

Športniki veliko potujejo, in to ni poceni. Če klub ne more
plačati vseh stroškov, je štipendija več kot dobrodošla.
»Dvakrat na dan se vozim na treninge iz okolice
Dravograda v Slovenj Gradec. S štipendijo si tako
pokrijem del stroškov za prevoz na trening,« pravi
Aljaž Gostenčnik, judoist. Včasih pa si privošči tudi
dober obrok, še dodaja.

Športna štipendija kot dodatna motivacija
Žan Rihter, plavalec, je že študent in pojasni, da ob študiju ter
napornih treningih ni časa za študentsko delo, zato mu športna štipendija olajša nakup predvsem s športom povezanih
stvari – raznih športnih napitkov, dodatne športne prehrane
ipd.
»Prejemanje štipendije mi pomeni dodatno motivacijo, saj se zavedam, da je pridobljena štipendija rezultat dolgoletnega truda, ki sem ga skozi leta vložil
v svojo športno kariero. Zato sem je res vesel.«
V Skupini SIJ bomo v sodelovanju z OKS še naprej v spodbudo in podporo mladim športnim upom, zato tudi letos razpisujemo štipendije za športnike, otroke zaposlenih v družbah
Skupine SIJ.
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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 – Združenjem športnih zvez (v nadaljevanju OKS) razpisuje štipendije
SIJ-OKS za športnike, otroke zaposlenih v odvisnih družbah
Skupine SIJ v Sloveniji.
Štipendije v višini 120 evrov 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 ŠPORTNE 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 kategoriziranega športnika mladinskega ali
državnega razreda 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 ŠPORTNE 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.
7.
8.
9.

ni v rednem delovnem razmerju;
njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu
ne presega minimalne letne plače v Republiki Sloveniji;
ne prejema štipendije za športnike v Republiki Sloveniji, ki jih podeljuje OKS-ZŠZ;
je vsaj eden od njegovih staršev ali skrbnikov zaposlen
v eni od odvisnih družb Skupine SIJ v Sloveniji.

ODDAJA VLOG
Vlogo za štipendijo kandidati oddajo na obrazcu »Vloga za
pridobitev športne štipendije SIJ-OKS 2020/21«.
Vlogo lahko oddajo do vključno 16. 10. 2020
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 in pripravi ožji izbor osmih športnikov. Med njimi
komisija, ki jo sestavljata dva predstavnika Skupine SIJ in
predstavnik OKS, izbere štipendiste.
Komisija se bo sestala najpozneje do 13. 11. 2020.
Sklep o pridobitvi štipendije oziroma sklep o zavrnitvi
vloge za pridobitev štipendije bo na naslov kandidatov
odpremljen najpozneje do 11. 12. 2020.
Pravice in dolžnosti štipendista se podrobneje uredijo 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 dijaka ali študenta.
Obrazec za vlogo za štipendije najdete
med novicami na intranetu Moj SIJ ali
v tajništvu svoje družbe.
Vloge za štipendije posredujte v zaprti kuverti
do vključno 16. oktobra 2020 na naslov:
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE –
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ,
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
s pripisom:
»RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE – SKUPINA SIJ«.
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Irena Kolenc Janović,
specialistka za korporativno
komuniciranje, SIJ Acroni
Foto: Domen Jančič

Več kot 800 igrač za jekleno
voljo in radost malih bolnikov
Skupina SIJ se je z veseljem pridružila dobrodelnim hokejistom HDD SIJ Acroni Jesenice pri akciji s
plemenitim namenom: zbrati čim več igrač za male bolnike Splošne bolnišnice Jesenice.
Otroška posteljica Splošne Bolnišnice Jesenice je bila zelo kmalu do roba polna plišastih živalic.

Letos je predaja igrač malim bolnikom zaradi posebnih razmer,
povezanih s koronavirusom, potekala malce drugače.

Letos je ekipa HDD SIJ Acroni Jesenice že drugo leto zapored
pripravila dobrodelno tekmo Teddy Bear Toss. Tekma povezuje
lokalno skupnost; na eni strani navijače, ki zberejo medvedke in s tem nagradijo prvega strelca domače ekipe, na drugi
strani ekipo, ki se nesebično bori za zadetke, da bi zbrala čim
več plišastih medvedkov za bolne otroke. V Skupini SIJ smo se
z veseljem pridružili našim hokejistom, ki so dokazali, da imajo
jekleno voljo tudi zunaj hokejskega igrišča – letos so za male
junake zbrali še več igrač kot lani, skupno več kot 800.
Marcel Rodman, športni direktor HDD SIJ Acroni Jesenice,
je ob izročitvi igrač povedal: »Takšne akcije so vedno dober
pokazatelj, da smo na Jesenicah resnično 'ena ekipa, eno srce'
glede dobrodelnosti. Veseli smo, da so se nam letos pridružili
tudi iz Skupine SIJ, saj smo skupaj še močnejši. Ta akcija je res

Paket družabnih iger bo še dodatno razveseljeval male bolnike.

nekaj posebnega, saj je poleg dobrodelnosti dogodek zanimiv
tudi za naše fante – ne zgodi se vsak dan, da je tvoj gol nagrajen s plišastimi medvedki.«
»Družbe iz Skupine SIJ se vedno z velikim veseljem odzivamo na dobrodelne pobude v naši lokalni skupnosti. In če nam
bo vsaj malo uspelo polepšati dneve otrokom v bolnišnici,
smo dosegli svoj cilj. Malim junakom želimo predvsem veliko
zdravja in neuklonljive jeklene volje, s katero je mogoče izpolniti tudi tiste cilje, ki se na prvi pogled zdijo težko dosegljivi,«
dodajamo iz družbe SIJ Acroni.
Takšni dogodki so le še dokaz več, da je z jekleno voljo
mogoče doseči prav vse, če se združimo v eno ekipo, z enim
velikim srcem!
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Ksenija Štrancar, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Aleksander Ocepek (1–3),
Aleš Fevžer (4–7)

Janja Garnbret in Tjaša Oder dajeta pečat
prepoznavnosti jeklenim poligonom v
Slovenj Gradcu in na Ravnah
Letošnjemu septembru bi lahko rekli tudi jekleni mesec, saj je bil povsem v znamenju
jeklenih poligonov za vadbo na prostem. Desetega septembra je poligon na Ravnah
na Koroškem, ki je eden prvih Sijevih poligonov v Sloveniji, tudi uradno dobil svojo
ambasadorko. To je naša olimpijka in ena najboljših plavalk pri nas – Tjaša Oder. Teden
dni pozneje smo nov jekleni poligon odprli v Slovenj Gradcu. Na slovesnem dogodku
se nam je pridružila tudi prva plezalka na svetu Janja Garnbret, ki bo kot ambasadorka
poligona Slovenjgradčane spodbujala h krepitvi telesa in duha.
Slovesno otvoritev v Pivki – tretjega in zadnjega jeklenega poligona v tem letu – nam je odnesla nevidna nadloga, ki sliši na ime
korona. A mi se ne damo kar tako. Jekleno športno pridobitev
smo zato vendarle formalno predali v uporabo vsem Pivčankam
in Pivčanom, da na njej lahko preizkušajo svoje telesne zmogljivosti in vztrajnost.
Za piko na i jeklenemu septembru smo zadnjo septembrsko
nedeljo v okviru evropskega tedna športa telovadili na vseh
14 poligonih po Sloveniji. Z organizirano vadbo pod budnim
očesom trenerjev smo kolektivno krepili jekleno voljo in tako
dodatno ovekovečili 23. september – dan slovenskega športa,
letos prvič tudi kot državni praznik.

Olimpijka Tjaša Oder ambasadorka
jeklenega poligona na Ravnah
V okviru sodelovanja med Skupino SIJ in Olimpijskim komitejem
Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS – ZŠZ) ter ob podpori
lokalne skupnosti smo v četrtek, 10. septembra, na Ravnah na
Koroškem že postavljenemu jeklenemu športnemu poligonu
ponosno dodelili ambasadorko. Vsem športnim navdušencem,
ki bodo na poligonu krepili svoj mišični tonus, bo v spodbudo
naša olimpijka in ena najboljših plavalk pri nas – Tjaša Oder.
Slavnostno odgrnitev table z ambasadorko poligona, ki je
sestavljen iz 86 metrov jeklenih cevi in so ga izdelali v družbi

SIJ Acroni, so pospremili tehnični direktor iz družbe SIJ Ravne
Systems Zoran Zajamšek, vodja regijske pisarne OKS – ZŠZ Slovenj Gradec Rok Konečnik, župan Občine Ravne na Koroškem dr.
Tomaž Rožen, ambasadorka poligona Tjaša Oder ter predsednik
Zveze športnih društev Ravne na Koroškem Danilo Čebulj.

Jekleni poligon na Ravnah na Koroškem med prvimi
Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen je ob
slavnostnem dogodku povedal, da so jekleni poligon odprli pred
petimi leti in bili takrat prva občina v Sloveniji s tovrstno ponudbo. »Izjemno vesel sem, da smo zdaj dobili še ambasadorko
poligona, ki bo promovirala poligon in tudi šport nasploh. Tjaša
Oder je personifikacija vrhunske športnice. Promovirala ga bo v
smislu športne vadbe. Poligon zahteva od človeka moč, vztrajnost in jekleno voljo. Na njem preizkušamo svoje telo. Želim
varno in čim bolj pogosto uporabo, tako vrhunskim športnikom
kot rekreativcem.«
Župan se je zahvalil Skupini SIJ – Slovenski industriji jekla, ker
ima posluh za lokalno skupnost in spodbuja aktivnost v okolju, v
katerem deluje. Zahvalo je namenil tudi Olimpijskemu komiteju
Slovenije, ker promovira šport v njihovi občini. »Šport krepi,
zdravi in združuje ljudi,« je še dodal.
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Slovesno odgrnitev table na Ravnah na Koroškem so pospremili (z leve)
predstavnik OKS – ZŠZ Gorazd Cvelbar, vodja projektov na področju
športa za vse in športa na lokalni ravni, ambasadorka jeklenega
poligona Tjaša Oder, župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž
Rožen in tehnični direktor iz družbe SIJ Ravne Systems Zoran Zajamšek.

Tjaša si je po koncu prireditve vzela čas tudi za mlade športnike.

Vsak naš jekleni poligon za vadbo
na prostem ima svojega ambasadorja
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla z različnimi aktivnostmi pod skupnim imenom
Jeklena volja v ljudeh prebuja jekleno voljo. Ta je že od nekdaj v značaju Skupine
SIJ, s postavitvami jeklenih poligonov za vadbo na prostem v lokalnih okoljih pa jo
želimo prebujati pri vseh ljudeh. Ob vsakem poligonu je tabla z navdihujočo športno
zgodbo lokalnega športnega junaka, s katero v ljudeh prebuja jekleno voljo.
Jekleni poligoni so plod sodelovanja
med Skupino SIJ in OKS – ZŠZ
Postavljeni jekleni poligoni – zdaj jih je že 14 po vsej Sloveniji
– so plod sodelovanja med Skupino SIJ in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Seveda ob podpori
lokalne skupnosti.
Kot vseh otvoritvenih slovesnosti se je tudi odgrnitve table
ambasadorke ob poligonu na Ravnah udeležil predstavnik krovne športne organizacije na Slovenskem. Gorazd Cvelbar, vodja
projektov na področju športa za vse in športa na lokalni ravni,
je v imenu podpredsednika OKS – ZŠZ mag. Janeza Sodržnika
dogodek pospremil z naslednjimi besedami: »Veseli me, da
vedno več slovenskih občin pridobiva jekleni vadbeni poligon
ter da bomo v sodelovanju s slovenskimi občinami in ob podpori
Skupine SIJ tudi v prihodnje bogatili lokalne skupnosti z jeklenimi športnimi konstrukcijami. Prizadevamo si, da bi sleherni med
nami šport vključil v svoj vsakdan, in slovenski vrhunski športniki
imajo pri tem pomembno vlogo. Verjamem, da je Tjaša Oder,
vrhunska plavalka in olimpijka, vzor marsikateremu občanu Ra-

ven na Koroškem, in prepričan sem, da bo v svojih someščanih
prebujala jekleno voljo za gibanje. Ne le zaradi svojih vrhunskih
dosežkov, temveč predvsem zaradi discipline in vztrajnosti.«
V Skupini SIJ si želimo, da bi športni navdušenci z vadbo na
poligonu še bolje poskrbeli za svoje telo in zdravje. »Vadba na
tem poligonu bo marsikomu v izziv. Pot do doseženega cilja ni
nikoli lahka, za vsak uspeh, za doseganje svojega maksimuma na
katerem koli področju – športnem, izobraževalnem, kulturnem
ali poslovnem – je potrebna jeklena volja. S postavitvami poligonov za vadbo na prostem pa želimo jekleno voljo prebujati
tudi v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji,« je ob odgrnitvi
table ambasadorke povedal tehnični direktor iz družbe Ravne
Systems Zoran Zajamšek.

Slovenjgradčane bo navdihovala Janja Garnbret
Tudi slovenjegraški ljubitelji športa vseh generacij lahko od
17. septembra naprej krepijo telo in duha na novem jeklenem
poligonu za vadbo na prostem. Njegova ambasadorka trenutno
nosi naslov najboljše plezalke sveta. O Janji Garnbret govorimo,
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Jekleni poligon na Ravnah na Koroškem je bil postavljen leta 2015 in je bil med
prvimi, ki smo jih poklonili lokalnim skupnostim. Zdaj ima končno tudi ambasadorko.

Otvoritveni trak so prerezali (z leve) predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije
– Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec, podžupanja Mestne občine Slovenj
Gradec Martina Šisernik, ambasadorka jeklenega poligona Janja Garnbret,
vodja korporativnega komuniciranja v Skupini SIJ mag. Sara Wagner in prvi
podpredsednik OKS – ZŠZ mag. Janez Sodržnik.

seveda! Tabla s fotografijo Janje in njenimi uspehi ponosno stoji
ob boku novi športni pridobitvi na Koroškem.
Slovesne otvoritve jeklenega poligona so se udeležili predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih
zvez Bogdan Gabrovec in prvi podpredsednik OKS – ZŠZ mag.
Janez Sodržnik, vodja korporativnega komuniciranja v Skupini SIJ
mag. Sara Wagner, podžupanja Mestne občine Slovenj Gradec
Martina Šisernik, predsednica Športne zveze Slovenj Gradec
mag. Mojca Verhovnik ter vodja regijske pisarne OKS – ZŠZ Rok
Konečnik. Z glasbenimi utrinki je dogodek popestril Adi Smolar.
Ob koncu prireditve so v nebo poleteli golobi miru – Slovenj Gradec je namreč častni nosilec naziva »glasnik miru« – in

»Slogan Skupine SIJ mi je zelo blizu in ga podpiram. Če kdo ve, kaj je to jeklena
volja, potem vem jaz,« pravi Janja. Ji verjamemo, kajne?

s tem vsem občanom prenesli sporočilo o začetku tradicionalnega praznika mestne občine, ki se je začel prav z otvoritvijo
jeklenega poligona.
Spodobi se, da športniki vsak novi jekleni poligon tudi preizkusijo. V Slovenj Gradcu je ta čast pripadla mladim atletom in
judoistom iz lokalnih klubov.

Če kdo ve, kaj je to jeklena volja, potem vem jaz
Junakinja in ambasadorka novega jeklenega poligona za vadbo na
prostem, ki je na voljo vsem lokalnim športnim navdušencem, je
mlada vrhunska športnica, kandidatka za medaljo na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu ter najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret.
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Vesel sem, da se zgodba med Olimpijskim komitejem
Slovenije in našim sponzorjem, Skupino SIJ, uspešno
nadaljuje tudi v tem letu,« je na otvoritvi povedal
predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

Poligon v Slovenj Gradcu so prvi preizkusili mladi atleti in judoisti iz lokalnih klubov.

»Želim se zahvaliti občini Slovenj Gradec in lokalni športni
zvezi. Zelo sem ponosna in vesela, da sem lahko ambasadorka
jeklenega športnega poligona v svojem domačem okolju, ki me
podpira že od vsega začetka moje športne poti. Čutim, da se
lahko z vlogo ambasadorke oziroma na tak način vsaj malo zahvalim in vrnem uslugo svoji skupnosti. Pa tudi slogan Skupine SIJ
mi je zelo blizu in ga podpiram. Če kdo ve, kaj je to jeklena volja,
potem vem jaz. Še enkrat hvala vsem. To mi res veliko pomeni,«
je častno poslanstvo pokomentirala Janja.

Jeklena zgodba med Skupino SIJ in OKS se nadaljuje
Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec
se je pridružil mislim mlade športnice. Poudaril je, da si tako kot
v Skupini SIJ tudi v OKS – ZŠZ želijo, da bi športni navdušenci
z vadbo na poligonu še bolje poskrbeli za svoje telo in zdravje.
»Vesel sem, da se zgodba med Olimpijskim komitejem Slovenije
in našim sponzorjem, Skupino SIJ, uspešno nadaljuje tudi v tem
letu. Ravno v mojem kraju je ambasadorka poligona najboljša
športna plezalka na svetu – le kdo ne bi bil vesel take pridobitve;
v športnem, rekreacijskem in olimpijskem smislu. Vsem prebivalcem Slovenj Gradca želim, da bi ob boku Janje Garnbret na
novem jeklenem poligonu preživeli čim več časa. Da bi se gibali,
družili in zabavali.«
»Lepo se nam zdi, da lahko lokalnim skupnostim, v katerih
delamo in živimo, nekaj vrnemo. In seveda je to jeklo. Z gradnjo
poligonov – v vsakem od njih je 86 metrov jeklenih cevi – želimo
v ljudeh prebujati jekleno voljo, obenem pa jih opomniti, kako
vseprisotno je jeklo. Tudi vsakdanjem življenju,« je poslanstvo
projekta opisala mag. Sara Wagner, vodja korporativnega
komuniciranja v Skupini SIJ. In dodala: »Poligoni so dejansko
namenjeni vsem generacijam: otroci se lahko razgibajo, mladi se
tako družijo, telovadijo in skrbijo za svoje telo. Tudi starejši pri
tem niso izključeni, saj je možnosti za vadbo na teh poligonih res
zelo veliko.«
Prvi podpredsednik OKS – ZŠZ mag. Janez Sodržnik je otvoritev poligona pospremil s temi mislimi: »Slovenski narod je špor-

tni narod. Ne le po rezultatih vrhunskih športnikov, temveč tudi
in predvsem zato, ker imamo Slovenci res radi šport. Po deležu
telesno dejavnih smo v samem vrhu evropskih držav. Zato je pomembno, da skupaj s partnerji – lokalnimi skupnostmi in Skupino SIJ – ponujamo športne poligone po vsej Sloveniji. Veseli me,
da bomo sodelovali tudi v prihodnjih letih. S tem občankam in
občanom ponujamo možnost športnega udejstvovanja v njihovi
lokalni skupnosti. Ko jekleni konstrukciji dodamo še motiv, ki ga
v nas dodatno spodbudijo vrhunski športniki s svojimi neverjetnimi dosežki, imamo vse za dosego novih osebnih zmag.«

Jekleni poligon bo zaradi Janje še bolj prepoznaven
Nad novo jekleno pridobitvijo in, seveda, olimpijsko ambasadorko je bila še posebno navdušena podžupanja Mestne občine
Slovenj Gradec Martina Šisernik. Izpostavila je dobro sodelovanje občine z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem
športnih zvez ter pohvalila učinkovito delovanje regijske pisarne.
»Zelo smo veseli, da v okviru projekta Zdrav življenjski slog prebivalcev Slovenije to udejanjamo ta trenutek pred našim Mladinskim kulturnim centrom. V ponos nam je, da je ambasadorka
poligona naša šampionka, plezalna kraljica Janja Garnbret, saj
bo poligon prav zaradi nje in njenega imena še bolj prepoznaven. Njegov namen za gibalno aktivnost mladih in tistih malce
starejših bo dosežen, in bo v nas krepil jekleno voljo za zdravo
življenje ter premagovanje ovir.«

Tudi evropski teden športa v
znamenju jeklenih poligonov
V okviru evropskega tedna športa, ki je potekal med 23. in 30.
septembrom, je bila zadnjo nedeljo v septembru organizirana
vadba na vseh 14 jeklenih poligonih za vadbo na prostem: na
Prevaljah, Ravnah na Koroškem, Jesenicah, v Murski Soboti,
Ljubljani, Grosupljem, Novi Gorici, Mozirju, Krškem, Postojni, na
Ptuju, v Tržiču, Slovenj Gradcu in Pivki. Športnim navdušencem,
ki so se aktivno vključili v evropski teden športa, so pri vadbi na
poligonih pomagali profesionalni trenerji.
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à SPONZORIRAMO

Jekleni poligoni za vadbo
na prostem prejeli
olimpijsko priznanje

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Aleš Fevžer; Anže Vrabl;
Anja Potočnik, SIJ

Ponosni smo, da smo 21. septembra 2020 prejeli priznanje Mednarodnega olimpijskega
komiteja (MOK) »Šport in trajnostna arhitektura 2019« (2019 IOC Trophy – Sport and
Sustainable Architecture) za projekt postavitve jeklenih poligonov za vadbo na prostem
po vsej Sloveniji. Priznanje za razvijanje športnih objektov z uporabo trajnostnih
materialov je Andreyu Zubitskiyu, predsedniku uprave Skupine SIJ, med svojim uradnim
obiskom v Sloveniji podelil predsednik MOK Thomas Bach.

Ob predaji priznanja (z leve proti desni): predsednik OKS Bogdan Gabrovec,
predsednik uprave Skupine SIJ Andrey Zubitskiy, predsednik MOK Thomas Bach,
glavni podpredsednik Skupine SIJ Tibor Šimonka

V Skupini SIJ smo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem
Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS – ZŠZ), s katerim
tesno sodelujemo od leta 2013, ter v sodelovanju z lokalnimi
skupnostmi na različnih koncih države postavili 14 jeklenih
poligonov za vadbo na prostem. Skupno bomo do leta 2022
postavili kar 20 jeklenih poligonov za vadbo na prostem in
tako omogočili šport in rekreacijo za vse – ne glede na športno
kondicijo in starost.
»Projekt poligonov izpolnjuje prav tiste lastnosti, ki jih s
priznanjem Šport in trajnostna arhitektura nagrajujemo v

Mednarodnem olimpijskem komiteju, saj spodbujamo gradnjo
trajnostno naravnanih športnih objektov. Sodelovanje Skupine
SIJ in Slovenskega olimpijskega komiteja prepoznavamo kot
zgledno partnersko sodelovanje in se veselimo vaših prihodnjih skupnih projektov s pridihom jekla,« je ob predaji priznanja povedal Thomas Bach, predsednik MOK.
Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ, je ponosen, da so vse družbeno odgovorne in trajnostno naravnane
aktivnosti Skupine SIJ prepoznane ne samo v lokalni skupnosti
in na ravni države, temveč, da jih je opazil in nagradil tudi
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Z gradnjo poligonov, v vsakem od njih je 86 metrov
jeklenih cevi, želimo prebujati jekleno voljo v
ljudeh, obenem pa jih opomniti, kako vseprisotno
in neminljivo je jeklo – edini material na svetu, ki
ga je mogoče stoodstotno vedno znova in znova
predelovati, ne da bi pri tem izgubil svoje lastnosti.

Tako se sveti nagrada MOK za naše sijajne
poligone za vadbo na prostem – 14 smo jih že
postavili, do leta 2022 pa jih bomo še šest.

MOK: »Počaščeni smo, da smo prejemniki nagrade za šport
Družbena odgovornost projekta pa se ne udejanja samo s
in trajnostno arhitekturo. Kot največja jeklarska skupina v Slopostavljanjem trajnostne športne infrastrukture. Vsak poligon
veniji si s tem projektom prizadevamo, da bi javnost spoznala,
ima namreč svojega ambasadorja, uspešnega športnika iz
kako pomemben in vsesplošno uporaben material v naših
kraja, v katerem je postavljen. Ambasador ptujskega poligoživljenjih je jeklo. Z njim se srečujemo povsod, tudi v športu in
na je boksar Dejan Zavec, slovenjgraškega – plezalka Janja
športni infrastrukturi. Z vsakim podarjenim poligonom v Skupi- Garnbret, krškega – metalec kladiva Primož Kozmus, novogoni SIJ naredimo veliko dobrega za prebivalce lokalnih skupnosti. riškega – smučar Jure Franko, jeseniškega – smučarka Alenka
V Skupini SIJ v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije
Dovžan, ravenskega – plavalka Tjaša Oder in ljubljanskega
sicer prepoznavamo še številne trajnostno naravnane možnos- – smučarska tekačica Petra Majdič, če jih naštejemo le nekaj. S
ti uporabe jekla in stranskih proizvodov v športni infrastrukturi. svojim vzorom in jekleno voljo so vzgled in spodbuda, da ljudje
Prihodnje leto bomo tako na olimpijske igre v Tokio ponesli
z redno rekreacijo poskrbijo za svoje telo in svojega duha. Tako
slovensko baklo, narejeno iz Sijevega stoodstotno recikliraneza vrhunske rezultate kot tudi za redno rekreacijo sta potrebni
ga jekla in lesa. Razvijamo pa tudi projekt kolesarskih polisamodisciplina in vztrajnost, kar je sporočilo projekta Jeklena
gonov, t. i. pumptrackov, kjer bi pri izdelavi lahko uporabljali
volja, s katerim v Skupini SIJ skupaj z ambasadorko jeklene
žlindro, stranski proizvod pri proizvodnji jekla, in tako elemenvolje Petro Majdič združujemo različne aktivnosti. Z njimi, tako
te krožnega gospodarjenja širili tudi na področju športa za vse. kot tudi s postavljanjem jeklenih poligonov za vadbo na prosTo nagrado posvečam našim sodelavcem, ki izdelujejo jeklene
tem, v ljudeh prebujamo jekleno voljo pri športnih aktivnostih
poligone, in vsem tistim, ki skrbijo za razvoj novih trajnostno
in drugih pomembnih ciljih.
naravnanih projektov Skupine SIJ v športu.«
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à PRAZNUJEMO
Monika Žvikart, specialistka za
korporativno komuniciranje,
SIJ Metal Ravne
Foto: Koroško filatelistično društvo
Vir: Koroško filatelistično društvo
(http://www.kfd.si)

Priložnostna znamka 400 let jeklarstva ima
nominalo A in je vredna 55 centov. Kupite jo lahko
v poslovalnicah Pošte Slovenije in z njo pošljete
standardno pismo. Komu ga boste napisali?

Pošlji mi pismo s 'šikano' znamko
V počastitev 400-letnice jeklarstva v Mežiški dolini je Pošta Slovenije 13.
julija 2020 izdala priložnostno znamko. Koroško filatelistično društvo pa je v
sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem in štirimi občinami Mežiške
doline pripravilo poseben spominski filatelistični sklop.
Priložnostni filatelistični sklop Pošte Slovenije je oblikoval
Edi Berk na podlagi fotografije Toma Jeseničnika, posnete v
valjarni SIJ Metala Ravne. Thurni so postopek kontinuiranega stiskanja kovine med dvema nasproti si vrtečima valjema
uvedli že v prvi polovici 19. stoletja, na Prevaljah pa so na ta
način izdelovali tirnice. Izdajo znamke sta pospremila še ovitek
prvega dne in žig prvega dne s stiliziranim znakom Thurnove
jeklarne, ki je bil na pošti 2390 Ravne na Koroškem v uporabi
na dan izdaje, 13. julija 2020.

Spominski filatelistični sklop je oblikoval arhitekt Borut
Bončina, tudi sam predani filatelist. Sklop sestavljajo tri priložnostne pisemske ovojnice in spominska razglednica. Spominski poštni žigi pa so se 13. julija 2020 uporabljali tudi na vseh
poštah Mežiške doline (2391 Prevalje, 2392 Mežica in 2393
Črna na Koroškem).
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à AFORISTIČNA ŠARŽA

Andrej Brumen - Dejde,
SIJ Metal Ravne

à SUDOKU
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»Za uspeh moraš nekaj imeti v sebi,« pravijo nekatere ženske.
Kdor zajezuje tok življenja, bo imel poplave.
Ker se ji ni oglasil, mu je odzvonilo.
Nekaterim moškim karantena ni prinesla nič novega.
Mnogokateri sosed premika meje.
Aforistično šaržo »na veliko« pa je Dejde naložil na http://ablogizmi.blogspot.com/.

à MODRUJEMO

à SMEH JE POL JABOLKA

Če bi bil vsak tako visok (pomemben), kot si domišlja,
da je, bi imela strela lahko delo.

Ropar
Vpraša sodnik roparja: »Zakaj ste oropali banko?«
Ropar: »Oni so prvi začeli!«

Egoizem je vzrok za vse druge človekove pokvarjenosti.

Račun za komunalo
Ko gledam prejeti račun za komunalo, sklepam, da:
• iz moje pipe teče malvazija,
• smeti odvažajo s ferrarijem in
• travo okrog moje hiše kosijo: Messi, Ronaldo, Ibrahimović ...

Nemški pregovor

Johann G. Fichte

Usoda je vzrok, ki ga za nazaj pogosto pripisujemo
odločitvam z dramatičnimi posledicami.
J. K. Rowling

Če bi imel cvet za vsakokrat, ko pomislim nate, bi hodil
skozi svoj vrt do konca življenja.
Alfred Tennyson

Matura
Sin vodje gangsterjev se vrne od mature.
Oče ga vpraša: »Sine, kako je bilo na maturi?«
Sin odvrne: »Krasno. Trije so me spraševali
tri ure, pa jim nisem nič povedal.«
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à KRIŽARIMO PO MOŽGANIH

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke v reviji SIJ 3/2020, katere geslo je bilo IDEJE PREBIJAJO MEJE, so
• Klemen Erman, SIJ Acroni

• Marjeta Lupinski, SIJ Elektrode Jesenice

• Jana Triglav Planko, SIJ d.d.

Nagrajenci bodo prejeli uro, ki šteje korake, iz akcije Znamo varno, zmoremo zdravo.
Katero geslo smo izbrali v četrti letošnji številki? Sodelavci Skupine SIJ, napišite ga na pravilno rešeno križanko, pripišite svoje podatke (ime in
priimek, družba) ter jo pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. oktobra 2020.
Tudi tokrat bomo s praktično nagrado razveselili izžrebance.
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