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Sodeluj, spodbujaj in spremeni!
Eden največjih mislecev na področju ustvarjalnosti in inovativnosti Edward de Bono 

pravi, da večina ljudi razmišlja »nazaj«. Saj poznate tiste, ki se na vse kriplje oklepajo 

starih postopkov in rešitev, ker jim spremembe ne dišijo, in modrujejo, zakaj bi uvajali 

neke afnaste novotarije, če pa smo do zdaj kar dobro delali na stari način. Jih »brem-

zata« strah in lenoba ali inovativnosti smrtonosna kombinacija obojega? Saj je vseeno, 

pogubno pa bi bilo, če bi tako razmišljali vsi naši predniki. Potem bi se še danes lahko 

obiskovali v jamah in si vpili z enega hriba na drugega. 

Še dobro, da že od nekdaj inovativni duh uide tudi iz zaprte steklenice in da nas izku-

šnje učijo, da novi pristopi, aplikacije ter postopki pomenijo prihranek časa in denarja 

ter nas razbremenijo nepotrebnega dela. Kot lahko v nadaljevanju preberete v članku 

»Kdaj nastajajo ideje«, pa je pomembno, da podjetje ali skupino vodijo ljudje, ki se 

zavedajo, kakšno postrežbo ima rada inovativnost, da se širi v podjetju in ustvarja 

napredek, konkurenčno prednost in zadovoljstvo ljudi, ki vidijo, da imajo njihovo delo 

in njihove kreativne ideje smisel. Spoznala sem menedžerko, ki mi je povedala, da ona 

najbolj učinkovito dela pod pritiskom, zato tudi svojemu timu »omogoča« ta zagon. 

Ponosno je pojasnila, kako umetno skrajšuje roke, da so podrejeni vsi panični, in 

potem stisnejo vse od sebe. Nisem je vprašala, kakšna je fluktuacija v njenem timu, a 

kot kažejo strokovna dognanja, taka umetna panika umetelno pobija kreativnost. Kajti 

inovativnost zahteva čas, v katerem lahko izziv dodobra spoznamo in ga pretvorimo v 

rešitev. Inovativnost se prebije tudi skozi železna vrata, a ima rada mehke odnose, kaj-

ti najkreativnejši so tisti timi, v katerih je dovolj samozaupanja za izmenjavo podatkov 

in mnenj, njihovi člani pa ne trepetajo, da bi naredili napako. 
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Tudi v Skupini SIJ spodbujamo inovativnost sodelavcev in 
ta dejavnost ima v posameznih družbah že lepo tradicijo. 
Še posebno v družbah SIJ Metal Ravne in SIJ Acroni se lah-
ko s ponosom ozrejo na prehojeno pot in prejete nagrade. 
Ker so iz družb prihajali predlogi za izboljšanje sistema, 
smo v preteklem letu izdelali smernice za posodobitev 
sistemov spodbujanja inovativne dejavnosti v proizvodnih 
podjetjih Skupine SIJ. Na podlagi teh predlogov je  
1. oktobra 2017 stopil v veljavo nov, posodobljen pravilnik. 
Sistem smo tudi preimenovali v TOP (Totalna optimizacija 
poslovanja). V vojaški strategiji je topništvo ognjena pod-
pora pehote, zato tudi sistem TOP razumemo kot udarno 
podporo poslovanju v podjetjih Skupine SIJ. Spremembe 
sistema lahko povzamemo v naslednjih točkah:

Glavni izzivi sistema TOP:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• povečanje zanesljivosti dobav,
• povečanje kakovosti dela (manj izmeta in zastojev),
• odpravljanje ozkih grl v proizvodnji,
• odkrivanje notranjih rezerv za optimizacijo pro

izvodnje.

Glavni cilji sistema TOP:
• vključitev zaposlenih v proces vodenja proizvodnje,
• odkrivanje kreativnega potenciala zaposlenih,
• povečanje motivacije in učinkovitosti zaposlenih,
• spreminjanje korporativne mentalitete v smeri za-

vesti o soudeležbi pri izboljšanju delovanja družbe,
• dvig proizvodnje na višjo raven z uresničevanjem 

idej, ki jih imajo zaposleni (uvajanje predlogov za 
racionalizacijo, izumov, modelov ipd.).

Kot koristni predlogi se ne štejejo:
• predlogi, ki znižujejo zanesljivost, življenjsko dobo in 

druge lastnosti končnih izdelkov in opreme oziroma 
poslabšujejo delovne razmere in vpliv na okolje,

• predlogi, ki nimajo razdelane konkretne tehnične 
rešitve, temveč samo določijo nalogo drugim ali 
predvidevajo učinek, ki bi ga lahko dosegli z reali-
zacijo predloga,

• predlogi, ki jih inženirji in tehnologi izdelajo v okvi-
ru svojih rednih delovnih obveznosti.

Glavni kriteriji za to, da se oddan 
predlog šteje kot koristni predlog:

• Višina vloženih sredstev je nižja od 14.500 evrov.
• Vložek se povrne v največ enem letu.
• Implementacija predloga traja največ šest mese-

cev.
• Pričakovani gospodarski učinek se ovrednoti in 

znaša najmanj 145 evrov.
• Po implementaciji je mogoče ovrednotiti dejanski 

gospodarski učinek predloga.

Analiza rezultatov inovativne 
dejavnosti v zadnjih petih letih
Iz tabele je razvidno, da se dejavnost v velikih pro
izvodnih podjetjih lepo razvija. Velik izziv pa je v malih 
proizvodnih podjetjih. Na dosežene prihranke smo lahko 
upravičeno ponosni in potrjujemo, da so največji kapital 
zaposleni v podjetju. 

Slavko Kanalec, direktor za 
tehnologijo, Skupina SIJ

Foto. arhiv Skupine SIJ

N VATVNI

Marljivi kot čebele in obenem tudi 

Slovenci smo inovativni in na pobudo naših čebelarjev je bil 20. maj razglašen za 
svetovni dan čebel. Znane so kot marljive delavke, brez katerih bi človeštvo trpelo 
lakoto. Niso pa inovativne, kajti svojih življenjskih vzorcev se držijo že zelo dolgo, 
in brez inovativnih čebelarjev njihova pridnost ne bi prišla povsem do izraza. 
Pravo nasprotje tem marljivim žuželkam smo ljudje. Veliko inovacij je na neki 
način sad naše lenobe, ko si skušamo olajšati življenje in delo. 
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Napredek inovacijske dejavnosti v Skupini SIJ

2017 
(real.) 

2017  
(EUR/zap.)

Gosp. načrt  
2017

2016  
(real.)

2016  
(EUR/zap.) 2015 (real.) 2015  

(EUR/zap.) Štev. zap. Število
predlogov

Predlogov/
štev. zaposlenih

SI
J A

CR
ON

I

Ideje, iskrice 347 980 582 322

2017 1.296 541 0,42

Koristni predlog 180 226 121 113

Tehnična izboljšava 14 23 25 21

Število udeležencev 718 1229 875 767

Gospodarska korist (EUR) 1.880.918 1.451 6.889.437 5.991 4.472.826 3.990

Prihranek (EUR) 117.800 91 139.990 122 124.350 111

Izplačane nagrade (EUR) 50.397 70 78.569 90 57.878 75

SI
J M

ET
AL

 R
AV

NE

Ideje, iskrice 149 300 117 9

2017 1.031 147 0,14

Koristni predlog 173 270 122 172

Tehnična izboljšava 33 30 27 8

Število udeležencev 636 600 496 313

Gospodarska korist (EUR) 1.275.750 1.237 900.000 6.338.063 6.094 733.754 746

Prihranek (EUR) 6.728.144 6.526 1.200.000 2.009.400 1.932 1.377.500 1.400

Izplačane nagrade (EUR) 82.895 130 45.000 63.606 128 46.112 147

SI
J R

AV
NE

 SY
ST

EM
S 

(p
od

at
ki

 sa
m

o 
za

 n
ek

da
nj

e 
No

že
 R

av
ne

) Ideje, iskrice 17 140 43 87

2017 476 21 0,04

Koristni predlog 22 40 27 13

Tehnična izboljšava 3 5 2 2

Število udeležencev 43 185 80 113

Gospodarska korist (EUR) 10.600 22 92.311 476 0 0

Prihranek (EUR) 80.389 169 44.091 227 48.900 257

Izplačane nagrade (EUR) 5.099 119 4.431 55 3.295 29

SI
J E

LE
KT

RO
DE

 
JE

SE
NI

CE

Ideje, iskrice 21 152 33 21

2017 154 6 0,04

Koristni predlog 11 12 18 16

Tehnična izboljšava 4 2 4 1

Število udeležencev 39 166 59 38

Gospodarska korist (EUR) 18.001 117 0 0 0 0

Prihranek (EUR) 109.644 712 34.900 212 13.150 83

Izplačane nagrade (EUR) 2.791 72 1.154 20 727 19

SI
J S

UZ

Ideje, iskrice 10 0 6 11

2017 109 0 0,00

Koristni predlog 0 42 10 10

Tehnična izboljšava 2 0 3 4

Število udeležencev 13 42 19 23

Gospodarska korist (EUR) 2.500 23 0 0 5.700 51

Prihranek (EUR) 0 0 0 0 0 0

Izplačane nagrade (EUR) 0 0 395 21 1.225 53

Sk
up

in
a 

SI
J

Ideje, iskrice 544 1.572 516

2017 3.066 373 0,13

Koristni predlog 386 590 298

Tehnična izboljšava 56 60 61

Število udeležencev 1.449 2.222 1.529

Gospodarska korist (EUR) 3.187.769 1.040  13.319.811 4.733 1.939

Prihranek (EUR) 7.035.977 2.295  2.228.381 792 580

Izplačane nagrade (EUR) 141.182 97  148.155 97 87
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Število udeležencev 

2014 / 816

Število udeležencev 

2015 / 1.268

Število udeležencev 

2016 / 1.529 Število udeležencev 

2017 / 1.449

Število 
udeležencev 

2018 / 1.407

(projekcija)

Število udeležencev 

1–4, 2018 / 469

(realizacija)

14,43

Skupni prihranki na ravni skupine rastejo iz leta v leto. Očitno pa se je število 
inovatorjev ustalilo pri 1.400, čeprav se je število zaposlenih občutno povečalo. 

Natančna delitev nalog,  
neprestano definiranje vedno novih 

storilnostnih indikatorjev in visok 
tempo ponavljajočih se nalog velikokrat 

ubijajo inovativnost sodelavcev. 
Takšen način dela sčasoma postane 

monoton in brezciljen. Prepričan sem, 
da moramo zaposlene permanentno 

spodbujati k organiziranemu 
inovativnemu razmišljanju in delu, 

ki za marsikoga lahko pomeni pot iz 
povprečnosti ter rutine. 
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2017 Naslov Družba Avtor/-ji Gospodarska 
korist (EUR)

Prihranek 
(EUR)

N
A
J
B
O
L
J
Š
E

  
IDE

JE
/IS

KR
ICE  Sesalna naprava za emulzijo SIJ Acroni Gorazd Tišov 500 -

Predelava nosilca za avtomatsko 
mazanje torne rezalke Braun

SIJ Metal 
Ravne

Andrej Peršak, 
Aleksander Merčnik 500 -

Namestitev magacina za orodje SIJ Ravne 
Systems Danilo Špakir - -

Namestitev dveh paraboličnih 
ogledal na prehodih z L4 na 

L1 in z L4 na odpremo
SIJ Elektrode 

Jesenice Monika Kermc 0 0

2017 Naslov Družba Avtor/-ji Gospodarska 
korist (EUR)

Prihranek 
(EUR)

N
A
J
B
O
L
J
Š
I  

KO
RIS

TN
I P

RE
DL

OG Predelava merilnika trdote 
na izvor svetlobe LED SIJ Acroni

Miran Bricelj, Marko 
Tarman, Mojca 

Smolej, Janez Kovač, 
Marko Lebar

60.178

Rekonstrukcija zapornega 
čepa tehnološke izvrtine na 
bloku 40/45 MN stiskalnice

SIJ Metal 
Ravne

Anton Mikša, 
Renato Jurač 25.000 

Izdelava priprav za signiranje 
namenskega programa

SIJ Ravne 
Systems  Jože Svenšek 10.000 

Čiščenje žice na Lamneah z vročo vodo SIJ Elektrode 
Jesenice Peter Brkić 0 8.000

Predelava nakladalno- 
-razkladalnih miz na tračni žagi  SIJ SUZ Josip Abramović 0 0

2017 Naslov Družba Avtor/-ji Gospodarska 
korist (EUR)

Prihranek 
(EUR)

N
A
J
B
O
L
J
Š
A

  
TE

HN
IČN

A I
ZB

OL
JŠ

AV
A

Razvoj procesne poti izločevalno 
utrjenega nerjavnega jekla lastne 
blagovne znamke SINOXX 4542

SIJ Acroni

dr. Boštjan Bradaškja, 
mag. Boštjan Pirnar, 
dr. Matevž Fazarinc, 
dr. Grega Klančnik, 

Stanislav Jakelj, mag. 
Viktorija Marušič, mag. 

Milan Klinar, Robert 
Robič, mag. Anton Košir, 
dr. Anton Jaklič, Primož 
Jan, Borut Lešnik – zlato 
državno priznanje GZS

0 36.000 

Rekonstrukcija pogona pokrova 
vakuumske ponovčne peči 1

SIJ Metal 
Ravne Rudolf Hudrap - 163.000

Ohlajanje globinske peči SIJ Ravne 
Systems  Marjan Kotnik - 1.500

Centriranje valjavskih orodij 
za valjanje polnjene žice

SIJ Elektrode 
Jesenice Jernej Kunšič 0 36.000
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1.
GIBANJE PROTI ZARJAVELEMU UMU
Znoj je kot WD40 za naš um – podmaže škripajoče 
tečaje v možganih in spodbuja tekoče razmišljanje. 
Gibanje omogoča naši zavesti dostop do svežih idej, ki so 

zakopane v nezavednem.

2.
PIKE, POVEZANE V IZVIRNO PODOBO
Ustvarjalnost redko zahteva povsem izvirno idejo – 
predvsem je pomembno iskanje novih, drugačnih 
povezav med obstoječimi idejami. »Ustvarjalnost je 

pravzaprav le povezovanje stvari. Če vprašate ustvarjalne ljudi, 
kako so nekaj naredili, jih navda občutek krivde, saj niso niče-
sar zares naredili, ampak le nekaj uvideli.« Steve Jobs

3.
RAZBITI OKVIRI
Omejitve lahko pozitivno vplivajo na ustvarjalnost. 
Čeprav bi pričakovali, da je popolna svoboda najboljša 
za ustvarjalnost, pa nas pravzaprav lahko ohromi. Kako 

naj razmišljamo zunaj okvirov, če teh ni? Za ustvarjalnost so 

potrebne zmerne časovne in prostorske omejitve. Odličen 
primer je Ernest Hemingway, ki je v šestih besedah (v prevo-
du v petih) povedal celo zgodbo: »Naprodaj: otroški čeveljčki, 
nikoli nošeni.«

4.
POTOVANJE V TUJINO ŠIRI OBZORJA
Svet vidimo skozi prizmo lastnih izkušenj, ki oblikujejo 
naša pričakovanja. Nekatere raziskave kažejo, da poto-
vanja spodbujajo ustvarjalnost. To lahko izhaja iz stika 

z drugačnimi kulturami, načini življenja in pogledi na svet, ki 
razširijo naša obzorja in spodbudijo sveže ideje, na katere sicer 
ne bi niti pomislili.

5.
USTVARJALNOST PLEŠE V ZVOKIH OKOLICE
Mišljenje, da je za ustvarjalnost potrebna tišina, je 
povsem zmotno. V tišini se lažje zberemo in rešujemo 
naloge, kjer se osredotočamo na podrobnosti. Ustvar-

jalne misli pa se sproščajo v zvokih okolice, na primer kavarne 
ali parka.

Razširjeno mnenje je, da so ustvarjalni 
ljudje posebneži z lastnostmi, ki jih ne more 
imeti vsakdo. Tak način razmišljanja lahko 

od poskušanja in generiranja ustvarjalnih idej odvrne precej posameznikov, 
ki so prepričani, da niso ustvarjalni. To blokado lahko odpravite le sami. 
Verjemite, da ste ustvarjalni, in takšni boste tudi postali. Naj vam naslednja 
odkritja o ustvarjalnosti pomagajo osvoboditi se spon negotovosti.

Drznite si
USTVARJATi

Saša Jošt, strokovna sodelavka – prevajalka, 
SIJ Acroni

Foto: Information Versus Knowledge remix by 
Ron Letkeman (Inspired by Hugh MacLeod)

Vir: povzeto po https://www.fastcompany.
com/3028465/10-surprising-ways-to-
transform-your-creative-thinking

ZNANJE IZKUŠNJE USTVARJALNOST
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6.
UTRUJENI MOŽGANI, SVEŽE IDEJE
Pričakovali bi, da probleme uspešneje rešujemo, ko 
smo zbrani, vendar se nam ustvarjalne ideje pravza-
prav porajajo, ko smo utrujeni. Takrat možgani težko 

odmislijo motnje in se osredotočijo na eno samo stvar. Čeprav 
je to slabo, kadar delamo, ravno takrat dobimo nepričakovan 
navdih, ki ga zaradi tunelskega vida prej nismo videli.

7.
NOČ IMA SVOJO MOČ
Raziskave kažejo, da smo ustvarjalnejši v zatemnjeni 
svetlobi. Tema daje občutek osvobojenosti od spon in 
spodbuja tvegan in raziskovalen način razmišljanja. Za 

povečano ustvarjalnost je menda dovolj celo, da samo pomis-
limo na temo.

8.
VSE BARVE MAVRICE
Barve vplivajo na ustvarjalnost. Rdeča spodbuja zbranost, 
potrebno za naloge, pri katerih se moramo osredotočati 
na podrobnosti, zelena in modra pa sta barvi ustvarjal-

nosti. Morda se zato v naravi porodijo najboljše ideje.

9.
USTVARJALNI KAOS
Raziskava je pokazala, da neurejena miza spodbuja našo 
podzavest, da se osredotoča na nove stvari in ne na 
»klasične«. Za urejeno mizo pa smo menda radodarnejši 

in se odločamo za bolj zdrave prigrizke. Najbolje, da uvedemo 
dva delovna prostora: urejenega za analitične naloge in neure-
jenega za ustvarjalne.

10.
NORE IDEJE IZ DEŽELE SANJ
Ko se prebudimo, potrebujemo še nekaj časa, da 
zlezemo iz dežele sanj in se pripravimo na resno 
delo. Ravno to dremotno obdobje pa je morda 

ključ do ustvarjalnosti. Žive podobe iz sanj lahko navdahnejo 
izvrstne ideje.

S I J  3 | 2018 9



INOVATIVNI

SMO

àà INOVATIVNI SMO

S
MO VSI LAHKO INOVATIVNI?
Posameznikova inovativnost je resda odvisna od njegovih izkušenj, znanja, 
talenta in zmožnosti sprejemanja novih zamisli, vendar pa je prav vsak 

povprečen človek zmožen neke stopnje inovativnega dela. Le malo ljudi pa  
se svojega potenciala tudi resnično zaveda. 

N
AS DENAR DODATNO MOTIVIRA?
Večjo vrednost kot samo denarno nagrajevanje inovativnosti ima 
za posameznika klima v podjetju, ki omogoča, podpira in vrednoti 

kreativnost. Ljudje želijo priložnost, da se lahko poglobijo v svoje delo in 
pokažejo razvoj. Najbolj kreativni so ravno takrat, ko skrbijo za svoje  
delo in lahko razvijajo svoje sposobnosti.

S
MO POD PRITISKOM BOLJ INOVATIVNI?
Večina ljudi meni, da so pod pritiskom bolj inovativni, vendar je 
raziskava pokazala prav nasprotno. In ne samo to, kreativnost je  

padla tudi v naslednjih dveh dneh po časovnem pritisku. Inovativnost 
zahteva čas, v katerem lahko težavo spoznamo, nakar rešitve prihajajo kar 
same. Ob bitki s časom pa se nimamo časa podrobneje ubadati s težavo.

K
DAJ JE INOVATIVNOSTI NAJVEČ?
V raziskavi so odgovore primerjali tudi z občutki, ki so jih ta 
dan doživeli intervjuvanci. Inovativnost je najbolj pozitivno 

povezana z veseljem in ljubeznijo ter negativno z jezo, strahom in 
žalostjo. Kreativnost pa je najvišja dan po pozitivni izkušnji. 

S
ODELOVANJE ALI TEKMOVALNOST?
Obstaja prepričanje, da interna tekmovalnost spodbuja 
inovativnost. Raziskava je ugotovila ravno nasprotno. 

Najkreativnejši so tisti timi, v katerih je dovolj samozaupanja za 
izmenjavo podatkov in mnenj. 

Teresa Amabile, predstojnica oddelka za podjetniški 
menedžment na Harvard Business School, je s skupino 
doktorjev znanosti, podiplomskih študentov in direktorjev 
opravila študijo o inovativnosti in kreativnosti na delovnem 
mestu. Dnevno je 238 ljudi z različnih področij odgovarjalo 
na njihova vprašanja o poteku delovnega dne, težavah 
in idejah, s katerimi so te težave premagali. Spoznanja 
skupno 12.000 odgovorov so strnili v spodnjih dejstvih.

Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Vir članka: https://www.mojedelo.com/
karierni-nasveti/5-mitov-kreativnosti-3330

Kdaj
 nastajajo

ideje ?
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Iskanje vedno novih rešitev je za Skupino SIJ kot specializirane-
ga proizvajalca za nišne jeklarske trge odločujoče za njeno do-
bičkonosnost, konkurenčnost in izpolnjevanje potreb kupcev 
po vedno novih in boljših rešitvah. Rešitve, razvite v zadnjem 
letu, so prejele tri zlata odličja in po eno srebrno ter bronasto 
priznanje območnih zbornic GZS.

Zlato za jeklo SITHERM 2343
»Delo v vročem je lažje z orodnim jeklom SITHERM 2343« je 
letošnja zlata inovacija družbe SIJ Acroni, razvita v sodelovanju 
z Razvojnim centrom Jesenice (RCJ) in njunimi prodajno 

razvojnimi ekipami. 

DR. GREGA KLANČNIK, razvojni inženir v družbah  
SIJ Acroni/RCJ in vodja ekipe: »Inovativnost in konkurenčna 
prednost jekla SITHERM 2343 sta v skrbno načrtovanem 

V Skupini SIJ smo na razpisu za najboljše inovacije v okviru območnih zbornic GZS 
za Gorenjsko in Koroško prejeli kar pet priznanj – družba SIJ Acroni je prejela zlato 
priznanje, SIJ Metal Ravne zlato, srebrno in bronasto, SIJ Ravne Systems pa zlato. 
Vse tri zlate regijske inovacije se bodo potegovale za priznanja na državni ravni.

Petkrat priznana 
inovativnost Skupine SIJ

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv Skupine SIJ

procesu izdelave in toplotne obdelave, ki omogoča doseganje 
mikročistoče in homogenosti materiala brez dodatkov 
mikrolegirnih elementov.« Z jeklom SITHERM 2343 je družba 
SIJ Acroni že vstopila na zelo konkurenčen evropski trg.

BRANKO POLANC, nekdanji glavni direktor družbe SIJ 
Acroni, je ponosen, da je trud inovatorjev opažen in nagra-
jen: »Ohranjanje Razvojnega centra Jesenice se je izkazalo 
za dobro strategijo. Ponosni smo, da so prizadevanja naših 
razvojnih inženirjev in strokovnih sodelavcev na področju 
inovacij opažena in nagrajena. Z vpeljavo jekla SITHERM 2343 
smo postavili nov mejnik pri plasiranju nišnih izdelkov speci-
alnih vrst jekel z visoko dodano vrednostjo. SIJ Acroni je tako 
postal tudi proizvajalec orodnih jekel za vroče preoblikovanje 
in ulivanje barvnih kovin.«

Inovativna posadka 
družbe SIJ Acroni
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Avtomatska manipulacija  
okroglih palic je zlata vredna
Letos je dobitnik regionalnega zlatega priznanja iz Skupine 
SIJ tudi družba SIJ Ravne Systems, ki je prepričala z inovacijo 
»Edinstveni sistem avtomatske manipulacije okroglih palic«, 
zasnovano za sestrsko podjetje SIJ SUZ iz Skupine SIJ. 

Vodja tima inovatorjev iz družbe SIJ Ravne Systems NEJC 
GORINŠEK utemeljuje priznanje: »Projekt za družbo 
SIJ SUZ smo zastavili celovito – sami smo razvili idejo in 
rešitev, pripravili načrte, avtomatizacijo ter poskrbeli za 

izvedbo. Zlata nagrada za inovacijo 'Edinstveni sistem 
avtomatske manipulacije okroglih palic' potrjuje, da je to 
eden pomembnejših projektov v strojegradnji, in pomeni 
prelomnico v nadaljnjem razvoju podjetja. Omogoča nadaljnji 
razvoj PC Strojegradnja in je referenčni projekt. Kot tipsko 
rešitev smo sistem že ponudili tudi na trgu, tako slovenskim 
kot tujim kupcem.«

V zadnjem letu smo v družbi SIJ Ravne Systems poleg številnih 
uresničenih iskric in koristnih predlogov, ki izboljšujejo našo 
učinkovitost pri delu, razvili tudi kar nekaj novih izdelkov in 
jih kupci že uspešno uporabljajo. Projekt, ki je prejel zlato pri-
znanje, je eden izmed njih,« je povedal SAMO JENIČ, direktor 
družbe SIJ Ravne Systems.

Tri inovativne rešitve v treh žlahtnih barvah
Inovativnost pride vedno v troje, velja za družbo SIJ Metal Rav-
ne, v kateri se inovacije svetijo v zlati, srebrni in bronasti barvi. 
»Trn za stripanje ingotov« je SIJ Metalova bronasta inovacija, ki 
omogoča boljši izmet ingotov iz kokil, lažje čiščenje in vzdrže-
vanje ter varnejše delo. S srebrnim regionalnim priznanjem 
se ponaša »Optimizacija kovanja malih valjev«, ki je odpra-
vila ozko grlo in leta 2017 omogočila za 60 odstotkov večjo 
prodajo valjev v primerjavi z letom poprej. Z zlatom je komisija 
nagradila »Optimizacijo proizvodnje ledeburitnih jekel za delo 
v hladnem«, ki je razpolovila neuspelo proizvodnjo, znižala 
stroške izmeta in povečala količino izdelkov. 

GAŠPER STOPAR, vodja ekipe in vodja proizvodnje valjanih 
profilov, pojasnjuje: »Reševanje problema neuspele proizvo-
dnje pri proizvodnji orodnih jekel za delo v hladnem je bila več-
na tema na kakovostnih sestankih v Valjarskem programu. Z 
nekaterimi ukrepi nam je za nekaj časa uspelo zmanjšati preč-
ne razpoke, vendar je bila rešitev kratkotrajna. Odločili smo se 
poiskati dolgoročno rešitev. Problema smo se lotili sistemsko. 
Pregledali smo celotno procesno verigo in na ključnih mestih 
uvedli spremembe, ki so prinesle odlične rezultate.«

ANDREJ GRADIŠNIK, glavni direktor SIJ Metala 
Ravne: »V družbi SIJ Metal Ravne na trgu, ki zahteva 
vedno nove, večje in zahtevnejše izdelke, konkurenč-
nost zagotavljamo z neprestanim razvojem ter kom-
binacijo ustreznih investicij in lastnega znanja. Znanje 
dobi smisel in pomen, ko ga učinkovito uporabimo v 
praksi, izboljšamo svojo uspešnost in si zagotovimo 
boljšo prihodnost. Zelo pomembno je, da v podjetjih 
ustvarjamo inovacijsko organizacijsko kulturo. Vsak 
dan, na vsaki ravni in vsakem področju je pomembno 
spodbujanje pozitivnih sprememb, iskanje izboljšav in 
novih priložnosti.«

Vse tri zlate inovacije so se uvrstile v drugi krog in se 
bodo septembra potegovale za odličja na nacionalni 
ravni. V naslednji številki bomo podrobneje predstavili 
srebrno in bronasto inovacijo družbe SIJ Metal Ravne.

Inovativni planet 
Koroške v obratu EPŽ 
družbe SIJ Metal Ravne, 
ki je gostila podelitev 
nagrad GZS; inovatorji 
družb SIJ Metal Ravne in 
SIJ Ravne System skupaj 
s svojimi koroškimi 
inovativnimi kolegi, 
na skrajno levi mag. 
Sonja Šmuc, generalna 
direktorica GZS, in na 
skrajni desni glavni 
direktor družbe SIJ 
Metal Ravne Andrej 
Gradišnik
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Dobra izkoriščenost in nižanje stroškov 
ognjevzdržnih materialov
Eden naših glavnih ciljev je bilo tudi znižanje porabe ognje
vzdržnih materialov. V posodo konverterja se vgradi približno 
110 t ognjevzdržne obzidave, od tega je 90 t delovne dolo-
mitne obzidave, ki se jo po vsaki končani kampanji oziroma 
življenjski dobi pozidave poruši. Ker se cene dolomitne 
obzidave na globalnem trgu dvigujejo, je še toliko pomembne-
je, da stremimo k maksimalni izkoriščenosti obzidave in s tem 
nižanju specifičnega stroška. 

Za več kot trikrat izboljšali dosežek
S prvo kampanjo nerjavnih jekel, izdelanih s konverterjem AOD, 
smo dosegli 33 šarž, do šeste kampanje pa smo napredovali na 
79 šarž. Obzidavo konverterja smo spremljali vizualno, s termo 
vizijo ter merjenjem dolžine pihalic oziroma kopij za vpiha-
vanje argona in kisika. Na podlagi ugotovitev smo se odločali, 
kdaj bomo zaključili posamezno kampanjo. Po šesti kampanji 
smo že dobili tudi nekoliko boljši občutek za vizualno oce-

no. Vsako naslednjo kampanjo je bilo opaziti, da se največja 
obraba pojavlja v coni žlindre. Naši strokovnjaki za ponovčno 
tehnologijo so se posvetovali z dobavitelji ognjevzdržnih mate-
rialov in skupaj z njimi korigirali obzidavo konverterja. Ker smo 
opažali, da se obrablja del, ki je v stiku z žlindro, obenem pa je 
bilo še dovolj obzidave v predelu, kjer vpihujemo pline, smo 
rešitev iskali v tej smeri: rahlo smo povišali bazičnost žlinder. 
Prvo kampanjo s korigirano obzidavo smo zaključili s 93 šarža-
mi, z vsako nadaljnjo kampanjo pa smo dosegli ponovljivost in 
z zadnjo, dvajseto kampanjo tudi mejnik – 100 šarž. 

Preizkušamo meje – 110 je naslednja stopnja 
Poleg tehnološke ekipe je treba poudariti tudi dobro delo ope-
raterjev, ki s svojim delom neposredno vplivajo na rezultat. Do 
konca leta si želimo in načrtujemo doseči 110 šarž. Verjamem, 
da bomo z dobrim delom ta cilj tudi izpolnili. 

Grega Stare, tehnolog 
AOD, SIJ Acroni 

Foto: Danijel Malkoč,  
SIJ Acroni

Danijel Malkoč, vodja 
obrata Jeklarna, SIJ Acroni 

Pri dvajseti kampanji smo dosegli mejnik, 100 šarž. 

Mineva dobro leto, odkar smo 
zagnali 95tonski konverter AOD, eno 
največjih naložb družbe SIJ Acroni v 
zadnjih letih. S kar 30 milijonov evrov 
vredno investicijo v peč AOD (argon
kisikova dekarburacija) povečujemo 
produktivnost in znižujemo specifične 
stroške izdelave jekla ter utrjujemo 
položaj pomembnega proizvajalca 
nerjavnih in specialnih jekel na nišnih 
jeklarskih trgih.

Kampanja, vredne 
predsedniške, z 
izkoristkom 100 šarž
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Nova Ebnerjeva peč je velika pridobitev na 
ozkem grlu v toplotni obdelavi v valjarni
»Nova Ebnerjeva peč je s sodobno izvedbo, visoko stopnjo 
avtomatiziranosti in moderno vizualizacijo pripomogla k lažjemu 
in preglednejšemu delu. V peči žarimo v zaščitni dušikovi 
atmosferi najzahtevnejša orodna in hitrorezna jekla. S prenosom 
večine žarjenj na obe Ebnerjevi peči pa bomo na drugih pečeh 
sprostili zmogljivosti poboljšanja,« je učinke nove Ebnerjeve peči 
v proizvodnji pojasnil Jure Jamer, direktor Valjarskega programa. 
Zaradi povečanega obsega dela so na toplotni obdelavi in adjustaži 
dodatno zaposlili osem sodelavcev.

»Fajn je, da smo jo dobili«
Ne samo ustrezne lastnosti 
izdelkov, tudi oblika in videz
Valjani material z žarjenjem v zaščitni atmosferi pri-
dobi ustrezne lastnosti za nadaljnjo obdelavo (trdoto, 
mikrostrukturo), pri čemer pa ostane površina mate-
riala brez škaje in razogljičenja. Izdelki so bolj ravni, 
kar pomeni, da je potrebnega manj ravnanja, zato so v 
materialu nižje napetosti, zaradi nižjega razogljičenja 
pa je potrebne manj nadaljnje mehanske obdelave (npr. 
manj brušenja).

Ohranitev proizvodnje orodnih 
jekel in več specialnih jekel
SIJ Metal Ravne je tretji največji proizvajalec orodnih 
jekel v EU. Orodna jekla obsegajo skoraj tri četrtine 
našega proizvodnega in prodajnega programa, sledijo 
konstrukcijska in specialna jekla. Peč Ebner zagotavlja 
proizvodnjo dodatnih količin predvsem orodnega jekla 
za delo v hladnem ter nerjavnih in hitroreznih jekel, s 
čimer sproščamo zmogljivosti za proizvodnjo specialnih 
jekel. S tem sledimo svoji strateški usmeritvi, da ob oh-
ranitvi pomembnega položaja proizvajalca orodnih jekel 
v EU hkrati dosegamo rast proizvodnje specialnih jekel, 
namenjenih najzahtevnejšim kupcem iz energetskega in 
naftno-plinskega sektorja.

Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne
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»Ko pogledam material, lahko že na prvi pogled 
povem, ali je prišel iz nove ali stare Ebnerce« 
Andrej Gaiser, ki ima več kot trideset let delovnih izkušenj v valjarni  
SIJ Metala Ravne, od tega sedemnajst let v oddelku toplotne obdelave, 
najprej kot žarilec pri peči, deset let pa kot delovodja, že na pogled 
prepozna izdelke iz nove peči, saj so bolj ravni, brez škaj in razogljičenja. 
»Povprečno 24 ur potrebuje vez, da opravi pot skozi peč. Peč deluje po 
enakem principu kot stara, vendar je v njej veliko več elektronike. To pa 
ima svoje prednosti in slabosti,« pove, zato so se on in sodelavci morali 
naučiti in navaditi delati pri peči. Na začetku so potrebovali precej 
pomoči sodelavcev iz oddelka industrijske elektronike, ki pa lahko prav 
zaradi elektronike nekatere napake razrešijo kar na daljavo. 
»Ker ne vidimo, kaj se dogaja v peči,« pravi Gaiser, bi bilo dobro, če bi 
kupili še kamere, da bi omogočile tudi vpogled v sam proces v peči, ki ga 
zdaj spremljajo preko kazalnikov na ekranu. »'Fajn' je, da smo jo dobili,« 
strne svoje razmišljanje o novi Ebnerci. 

Energetsko učinkovita, z nizkimi specifičnimi porabami 
energentov in minimalnimi izpusti v okolje

185 ton težka

55 metrov dolga

do 1.000
od 0,7  
do 2,5

stopinj Celzija žarilne moči

tone/uro kapacitete (odvisno 
od debeline materiala in 
temperature ogrevanja)
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Prenova je trajala tri tedne, sodelovalo je 75 izvajalcev, med 
njimi je bilo 22 sodelavcev Laboratorijev, ki so sami prepleskali 
kar 2.100 kvadratnih metrov sten in stropov.

Laboratoriji so danes v Skupini SIJ združeni v enotno bla-
govno znamko SILABS. So eden največjih industrijskih labora-
torijev v Sloveniji. Njihovo delovanje je zelo uspešno, saj na 
leto rastejo z več kot 10odstotno stopnjo. 

Laboratoriji SIJ Ravne Systems letos 
praznujejo 30 let delovanja in 20. 
obletnico pridobitve akreditacije. Bili so 
prvi akreditiran industrijski laboratorij v 
Sloveniji. Kljub rednemu vzdrževanju pa 
je bila stavba potrebna notranje prenove.

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

Foto: Tomo Jeseničnik

Dr. Tadeja Primožič Merkač, 
direktorica Laboratorijev, 
SIJ Ravne Systems

Energična 30letnica v novi obleki

Danes se delo v Laboratorijih močno razlikuje od tistega pred tridesetimi leti. Zdaj kar 95 odstotkov dela opravimo 
za zunanje kupce. Do pred kratkim so bili naši prostori še vedno zasnovani in opremljeni kot v letih, ko smo izvedli 
manj kot polovico storitev v primerjavi z danes. S povečanjem obsega dela je predvsem kalibracijski laboratorij postal 
premajhen in iracionalen. 
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Dr. Tadeja Merkač Primožič, direktorica Laboratorijev, se zaveda, kako pomembno je, da svoje sodelavce vsako jutro zagleda 
nasmejane in polne elana: »Prenovljeni prostori, v katerih vsak dan skupaj preživimo vsaj osem ur, bodo vsekakor še dodatno 
pozitivno vplivali na naše dobro počutje, zadovoljstvo in zavzetost. Za izjemno solidarnost in pomoč pri prenovi prostorov 
se svojim sodelavcem iskreno zahvaljujem. Veliko dela smo namreč opravili kar sami zaposleni. Ob tej priložnosti smo delno 
spremenili tudi način poteka dela, s čimer smo skupaj ustvarili še boljše pogoje za razvoj in širitev dejavnosti.«

Zaposleni s ponosom rečejo, da se ne samo imenujejo 
Laboratoriji, pač pa so tudi videti kot laboratoriji. In to že v 
sprejemnici, kamor prihajajo tudi naši poslovni partnerji.

Na uradno odprtje prenovljenih prostorov so sodelavci Laboratorijev 
povabili tudi direktorja in predstavnike uprave družbe SIJ Ravne 
Systems. Po sprejemu in nagovoru direktorice Laboratorijev so si pod 
njenim vodstvom ogledali prenovljene Laboratorije.
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Blagovna znamka SIDUR pokriva posebno skupino malo legiranih, abrazijsko obrabno 
odpornih jekel, ki jih ponujamo v obliki debele pločevine. Gre za finozrnata in variva 
jekla, ki se klasično dobavljajo v kaljenem stanju (SIDUR 400 do SIDUR 600) z možnostjo 
nizkotemperaturnega popuščanja. V nekaterih primerih jih dobavljamo tudi v valjanem 
(SIDUR 250, 300) ali normaliziranem stanju (SIDUR 350 HI TEMP). Poimenovanje 
posameznih jekel je vezano na trdoto v dobavnem stanju in posredno na kupčevo 
aplikacijo z dodatnimi oznakami, kot je npr. za povišane temperaturo oznaka HI TEMP. 

Mark Bajc, 
specialist za 
produktni 
marketing,  
SIJ Acroni

Monika Štojs, 
vodja marketinga, 
SIJ Acroni

Dr. Grega Klančnik,  
glavni razvojni inženir  
za ogljična jekla,  
RCJ Jesenice
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SIDUR – trdnost serijsko za udarna 
kladiva, žlice bagrov, trezorje … 
Kot primer, jeklo SIDUR 400 je odporno proti obrabi, z 
nominalno zahtevano trdoto na delovni površini 400 HB. V 
skupini SIDUR imamo še posebneža. Gre za obrabno odpor-
no avstenitno (Hadfieldovo) jeklo SIDUR 3401, kjer številčna 
oznaka ne pomeni trdote, marveč osnovno oznako jekla 1.3401 
(X120Mn12). Dobavno stanje je gašeno. Končna delovna trdota 
je odvisna od aplikacije. Znano pa je, da se z deformacijskim 
utrjevanjem na površini doseže tudi do 600 HV. Jeklo se zato 
pogosto uporablja za udarna kladiva za drobljenje kamenin ipd.

Skupno vsem je, da mora biti debela pločevina za kupca 
funkcionalna. Ker se vsa našteta jekla oblikuje v specifične iz-
delke s prostim upogibom (kot so žlice bagrov, radialni sejalniki, 
kladiva, stiskalnice ipd.), morajo imeti zadostno sposobnost 
plastične deformacije v hladnem in, z izjemo jekla SIDUR 3401, 
tudi dobro mehansko obdelovalnost. Kot zanimivost omenimo, 
da se jeklo SIDUR 3401 zaradi omejene mehanske obdelave 
(kot je na primer vrtanje) uporablja za dele trezorjev. 

Razmerje med funkcionalno in obrabno 
odpornostjo izdelka – po meri kupca
Tako lahko sklenemo, da je konkurenčna prednost jekla SIDUR 
vezana na postavljen kompromis med potrebno funkcional-
nostjo materiala pri kupčevem krojenju v končni izdelek (z 
rezanjem, varjenjem in upogibanjem) in končno doseženo 

obrabno odpornostjo izdelka. Glavna prednost pa vsekakor 
ostaja kontinuirano prilagajanje kupcem in njihovim potrebam.

Nova linija HTL omogoča ponovljivost 
limitnih debelin jekel SIDUR
Obrabno odporna jekla so del proizvodnega programa Acroni-
ja (pozneje SIJ Acronija) že od leta 1994. Spreminjali so se kon-
cepti izdelave, kemijskih sestavov pa tudi debelinskih razredov. 
Z limitnimi debelinami se je spreminjala zahtevnost toplotnih 
obdelav. Pred kratkim, leta 2016, smo v podjetju zagnali novo 
linijo za toplotno obdelavo debele pločevine (HTL). Slednja 
združuje tri, do sedaj ločene procese obdelave debele pločevi-
ne – peskanje, kaljenje in popuščanje. Z linijo HTL smo časovno 
optimizirali proces toplotnih obdelav malo legiranih, abrazijsko 
obrabno odpornih jekel. Velika prednost nove linije je tudi v 
tem, da nam omogoča ponovljivo procesiranje limitnih debelin 
jekel blagovne znamke SIDUR. 

Zaupajo nam veliki evropski proizvajalci 
gradbenih strojev in rudniške opreme
Jekla blagovne znamke SIDUR tržimo v največji meri na evrop-
skih trgih, glavni kupci pa so veliki proizvajalci gradbenih stro-
jev in rudniške opreme ter njihovi poddobavitelji. Večinoma 
je glavni izziv pri trženju pridobitev certifikacije pri končnem 
kupcu in s tem možnosti za prodajo teh jekel. 

Uporaba jekla SIDUR v specifičnih izdelkih 

S I J  3 | 2018 19



Po ustaljenih in novih 
sejemskih tirnicah
Za Skupino SIJ je sejemski polčas, v katerem smo uspešno nastopali 
na treh sejmih. Poleg dveh sejemskih stalnic, sejmov WIRE & 
TUBE in IFAT, smo se letos premierno udeležili sejma INTERMAT, 
namenjenega gradbeništvu in infrastrukturi. Z izkupičkom vseh treh 
sejmov smo zadovoljni, saj so bile naše stojnice med bolj opaženimi 
in obiskanimi, udeležba na sejmih pa je izpolnila naša pričakovanja. V 
skladu z obiskom in številom sestankov, ki smo jim imeli na vseh treh 
sejmih, si lahko obetamo številna nova poslovna sodelovanja.

WIRE & TUBE 2018: Skupina SIJ ponovno uspešna 
na največjem svetovnem sejmu za žice in cevi
Največji svetovni sejem za žice in cevi je tudi tokrat potekal 
v prisotnosti družb Skupine SIJ, predstavile so se družbe SIJ 
Metal Ravne, SIJ Acroni, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ SUZ, Niro 
Wenden in Griffon & Romano. Gre za uspešen sejem, ki je 
sestavljen iz dveh delov oziroma združuje dve področji, in sicer 
WIRE (žica) ter TUBE (cev).

Med skoraj 2.700 razstavljavci je bila tudi Skupina SIJ. Na 
120 m2 velikem razstavnem prostoru smo svojim obstoječim 
in potencialnim strankam prikazali celosten prodajni pro-
gram skupine ter se dogovarjali o morebitnem/nadaljnjem 
sodelovanju. 

Lokacija: Düsseldorf, Nemčija
Datum: 16.–20. 4. 2018
Število razstavljavcev: 2.683
Število obiskovalcev: 71.500
Število zastopanih držav: 67

Alenka Bizilj Kavrečič, 
specialistka za digitalni 
marketing, SIJ

Foto: arhiv Skupine SIJ

Mark Bajc, strokovni 
sodelavec za produktni 
marketing, SIJ Acroni

Tanja Stopar, strokovna 
sodelavka za marketing, 
SIJ Ravne Systems

Ina Rupreht 
Fedler, marketing, 
SIJ Metal Ravne

Sejem WIRE & TUBE tudi tokrat ni razočaral z udeležbo.

àà MARKETINŠKI MOTOR
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IFAT 2018: Vodilni ekološki sejem tudi 
s prisotnostjo SIJ Ravne Systems
Med 14. in 18. majem 2018 je družba SIJ Ravne Systems razsta-
vljala na vodilnem ekološkem sejmu v Evropi, sejmu IFAT. Ta je 
postal stalnica v naboru sejemskih dogodkov družbe SIJ Ravne 
Systems, kjer se industrijski noži pod uveljavljeno blagovno 
znamko Ravne Knives pojavljajo že od leta 2008. V primerjavi z 
letom 2016 je bil sejem po številu razstavljavcev in obiskovalcev 
zelo uspešen. 

Prisotnost na sejmu je omogočila priložnost za srečanje z ob-
stoječimi in potencialnimi kupci nožev za reciklažo, kar nazorno 
prikazuje število zabeleženih sestankov, v petih dneh kar 132.

Družba SIJ Ravne Systems je imela odlično priložnost za sez-
nanjanje z novostmi pri razvoju novih tehnologij reciklaže in ne 
nazadnje za pregled nad konkurenco in njenimi aktivnostmi. 

Udeležbo na sejmu IFAT ocenjujemo v družbi SIJ Ravne 
Systems za zelo uspešno, zato se ga bomo udeležili tudi v pri-
hodnje.

Lokacija: München, Nemčija
Datum: 14.–18. 5. 2018
Število razstavljavcev: 3.305
Število obiskovalcev: 141.000

INTERMAT 2018: Uspešna prva 
predstavitev Skupine SIJ v Parizu 

Mednarodnega trienalnega sejma INTERMAT 2018, ki je pote-
kal med 23. in 28. aprilom v Parizu, sta se prvič udeležila tudi 
družbi SIJ Acroni in SIJ Elektrode Jesenice. Sejem, ki je name-
njen gradbeništvu in infrastrukturi, je bil dinamičen in živahen 
dogodek, saj ga je obiskalo 173.300 obiskovalcev, od tega je 
bilo 30 odstotkov obiskovalcev tujcev iz 160 držav. 

Skupina SIJ se je med 1.400 razstavljavci predstavila prvič, 
in sicer z blagovnima znamkama SIDUR in SIMAXX ter ustrezni-
mi varilnimi materiali. Naš razstavni prostor je bil obiskan po 

pričakovanjih. Glavna namena naše predstavitve na sejmu 
sta bila pridobivanje novih strank in predstavitev predvsem 
francoskim potencialnim partnerjem, kar je potekalo v pravem 
vzdušju za sklepanje poslov. 

Tako kot je poslovna praksa na vseh naših sejemskih nasto-
pih, smo se tudi za predstavitev na sejmu INTERMAT ustrezno 
pripravili. Podrobno smo analizirali vse razstavljavce, za katere 
smo ocenili, da uporabljajo našo pločevino. Ciljali smo na izved-
bo uvodnih sestankov s predstavniki nabave naših potencialnih 
strank in jih nekaj opravili že na sejmu. Sicer pa smo s poten-
cialnimi strankami vzpostavili kontakte in predstavitvene ter 
prodajne aktivnosti nadaljevali po sejmu. Čeprav naši blagovni 
znamki še nista najbolj prepoznavni na francoskem trgu, je bil 
odziv pozitiven. Razvitih je bilo lepo število poslov, ki prikazujejo 
obetavni začetek sodelovanja ne samo na francoskem, ampak 
tudi na drugih mednarodnih trgih. 

Lahko rečemo, da je sejem izpolnil naša pričakovanja, in če 
se bo v prihodnjih treh letih prepoznavnost naših blagovnih 
znamk dodatno utrdila, pričakujemo še bolj pozitiven trend 
prodaje specialnih jekel in varilnih materialov na naslednji 
predstavitvi, na sejmu INTERMAT leta 2021.

Lokacija: Pariz, Francija
Datum: 23.–28. 4. 2018
Število razstavljavcev: 1.400
Število obiskovalcev: 173.300
Število zastopanih držav: 160

Premierni nastop na sejmu INTERMAT v Franciji  
se je odvijal v skladu z našimi pričakovanji.

IFAT 2018 – na stojnici je bilo vse dni pestro.
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Mag. Sara Wagner, 
vodja korporativnega 
komuniciranja, SIJ

Potem ko po besedah ZDA Evropski uniji in ZDA sicer kot 
strateškima partnericama ni uspelo doseči sporazuma, ki bi 
Washington prepričal o izvzetju Evropske unije iz omenjene-
ga ukrepa, je 1. junija odjeknila novica, da so ZDA potrdile že 
marca napovedane 25odstotne carine na jeklo in 10odstotne 
na aluminij za Evropsko unijo, Kanado in Mehiko. 

Vse do tedaj smo se v Skupini SIJ aktivno zavzemali za dve rešitvi: 

1. izvzetje Evropske unije kot celotnega bloka, preko ak-
tivnega sodelovanja s slovenskimi državnimi organi ter 

predstavništvi v ZDA, s predstavništvom ZDA v Sloveniji, preko 
Evropskega združenja jeklarjev in drugih institucij;

2. oziroma izvzetje posameznih vrst jekel Skupine SIJ, ki jih 
ZDA ne proizvajajo v enakem dimenzijskem obsegu ali 

pa je njihova proizvodnja omejena.

V Skupini SIJ uvedba carin najbolj zadeva družbi SIJ Acroni 
in SIJ Metal Ravne, proizvajalki jekel, ne pa tudi družbe SIJ 
Ravne Systems, saj carine ne veljajo za izdelke iz jekla (npr. 
industrijske nože). SIJ Acroni v ZDA proda največ specialnih in 
nerjavnih jekel, SIJ Metal Ravne orodnih jekel.

Možnih je več rešitev – izvzetje, dvig 
cen, preusmeritev na druge trge
Po junijski uvedbi 25odstotnih carin za uvoz jekla v ZDA smo 
tako nadaljevali prizadevanja za izvzetje posameznih vrst jekel 
Skupine SIJ. Preko svoje hčerinske družbe v ZDA smo oddali 
obrazce za izvzetje tistih jekel, za katere vemo, da se v ZDA 
ne proizvajajo oziroma se proizvajajo v omejenih količinah ali 
pa ne dosegajo zahtevane ravni kakovosti. Pri izpolnjevanju 

obrazcev za izvzetje jekel informacijsko podpiramo in poma-
gamo tudi našim kupcem v ZDA, ki prošnje za izvzetje oddajajo 
v svojem imenu. Od vseh večjih porabnikov smo pridobili 
tudi uradne obrazložitve, zakaj predlagajo, da se Sijeva jekla 
izvzamejo, in jih uporabili kot dodatek oddanim prošnjam za 
izvzetje. Z največjimi ameriškimi strankami, ki so naši partnerji 
že vrsto let, iščemo tudi rešitve v smeri porazdelitve dodatne-
ga bremena stroška carin skozi ustrezne dvige prodajnih cen.

Bo na evropskem trgu gneča?
Podobno kot drugi evropski jeklarji bomo količine, ki jih 
dolgoročno lahko izgubimo na trgu ZDA, primorani nadome-
ščati tudi s prodajo na druge trge, predvsem v Evropski uniji, 
kjer pričakujemo še dodatne pritiske zaradi preusmerjanja 
presežkov na evropski trg, ter prodajo na Bližnjem vzhodu in 
deloma tudi v Aziji. Naši naslednji koraki bodo odvisni tudi od 
zaščitnih ukrepov za jeklarsko industrijo, ki naj bi jih Evropska 
unija sprejela v bližnji prihodnosti.

Evropska unija ZDA vrača tam, kjer 
najbolj boli – carine na viski, motorje, 
kavbojke, tudi jeklene izdelke
Članice Evropske unije so soglasno podprle uvedbo carin na 
ameriške izdelke v vrednosti skoraj tri milijarde evrov. Gre za 
odgovor na ameriško uvedbo visokih carin na evropsko jeklo 
in aluminij. Carine naj bi veljale za ameriške izdelke iz jekla – 
ZDA denimo na izdelke iz jekla niso uvedle carin, le na jeklo. 
Evropska unija ukrepe uvaja tudi za viski bourbon, arašidovo 
maslo, motorna kolesa znamke Harley Davidson in kavbojke 
znamke Levis.

ZDA so po nizu protekcionističnih ukrepov 1. junija potrdile že marca 
napovedane 25-odstotne carine na jeklo in 10-odstotne na aluminij za 
Evropsko unijo, Kanado in Mehiko. Kako smo se na to odzvali v Skupini SIJ? 
Kako domačo industrijo ščiti Evropska unija?

ZDA UVEDLE 
CARINE NA JEKLO

àà MARKETINŠKI MOTOR
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Carine, ki so jih uvedle ZDA, bodo vplivale  
na celotno evropsko jeklarsko industrijo.

Opomba: Podatki o jeklarski industriji in za Skupino SIJ so za leto 2017.
Viri: Eurofer. 15. junij 2018. European Steel in Figures 2008-2017.  
Dostopno prek: http://www.eurofer.org/News%26Events/ 
PublicationsLinksList/201806-SteelFigures.pdf 
Skupina SIJ. April, 2018. Letno poročilo Skupine SIJ in SIJ d.d. 2017.

TISOČ DELAVCEV je v Evropi zaposlenih v  
jeklarski industriji, od tega 3.700 V SKUPINI SIJ.320

MILIJARD EVROV prometa letno ustvari 
evropska jeklarska industrija, od tega 
756 MILIJONOV EVROV SKUPINA SIJ.170

MILIJONOV TON letno odlijejo 
evropske jeklarne, k čemur 468,5 
TISOČ TON prispeva SKUPINA SIJ.170 

TOVARN v 22 državah v Evropi 
proizvaja jeklo, med njimi tudi  
2 DRUŽBI v SKUPINI SIJ ‒  
SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne.

500 

IZVOZA V ZDA ustvari evropska 
jeklarska industrija. ZDA so drugi 
najpomembnejši trg. SKUPINA SIJ 
v ZDA ustvari 9-ODSTOTNI DELEŽ 
PRIHODKOV OD PRODAJE. ZDA 
so med pomembnejšimi trgi. 

15 % 
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Vsi imamo svoje rutine, tako doma kot na delu. Omogočajo 
nam, da so stvari utečene, zato bolj organizirane in manj 
stresne. Pomislite, kako vas jutranja rutina – jutranja kava ali 
poslušanje priljubljene radijske postaje na poti na delo vpelje v 
ritem delovnega dne in vam da občutek varnosti in stabilnosti. 
Na delovnem mestu pa rutina zagotavlja, da veste, kako delo 
poteka, kje so spravljeni določeni pripomočki itd.

Rutinski postopki zaradi svoje predvidljivosti omogočajo 
prepoznavanje tveganj in varnostne ukrepe proti znanim tve-
ganjem. Ukrepi za varno delo, od nošenja osebne varovalne 
opreme naprej, zato sodijo v dnevno rutino vseh zaposlenih. 
Hkrati pa je ob spoštovanju varnostne rutine treba paziti, da 
se ne ujamemo v pasti delovne rutine. Te nevidno prežijo na 
nas na vsakem koraku. Rutina namreč vodi v avtomatizem, k 
pomanjkanju premisleka in nevarni samozavesti v stilu »doslej 
se še ni zgodilo, da bi …, zato se zagotovo tudi tokrat ne bo«.

Če mislite, da je pustolovščina 
lahko nevarna, poskusite rutino, 
ta je lahko smrtonosna.«  
(Paulo Coelho)

Tudi opravila, ki smo jih naredili že neštetokrat, zato izva-
jajmo s polno pozornostjo. Naj bosta trenutek za odmik od 
rutine in premislek o varnosti ena najpomembnejših dnevnih 
rutin. Primer: Minuta za varnost je sicer rutinska naloga vodij, 
a njen namen je prav odmik od rutine, trenutek za premislek o 
posebnostih v ekipi ali delovnem okolju, s katerimi se srečuje-
mo tisti dan. Zgolj rutinsko obkljukanje poročila je lahko velika 
past za varnost vse ekipe.

Vsi jo poznamo in vsak dan živimo z njo. V naše življenje in delo vnaša red, optimizira 
porabljen čas in energijo. Preganja dvome, kako se kaj dela, in preprečuje kaos na 
delovnem mestu. A včasih se ji preveč predamo in premalo razmišljamo o njej. Rutina. 
V osnovi pozitivna, a se v njej obenem skriva tudi nevarnost. Kot večina stvari v 
življenju ima svoje pluse in minuse, tudi na delovnem mestu.

Rutina je dvorezen meč

Katja Krumpak, specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ

Vir: http://www.safetyandhealthmagazine.com/
articles/16381-safety-leadership-the-risks-with-routine

àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Nevarnost rutine je v tem, da smo pre-
več prepričani vase in v to, da obvlada-
mo zadeve in nas ne more nič presene-
titi. A morda prav danes naletiš na oviro 
na tleh, ki je včeraj ni bilo tam, in se 
spotakneš. Fantom ves čas polagam na 
srce: čuvaj sebe in ljudi okrog sebe! Če z 
mislimi nisi čisto pri delu, se lahko hitro 
zgodi nesreča.« 

Mohamed Šabić, 

operativni planer vzdrževanja, SIJ Elektrode Jesenice

Rutina je vsekakor del našega vsakda-
njega življenja. S prakticiranjem rutine si 
omogočamo stalnost, varnost in lagod-
nost, pri čemer pa se na žalost izogiba-
mo spremembam, ki se jih bojimo. Na 
delovnem mestu nam rutina jemlje sa-
moiniciativo in ogroža varnost pri delu, 
je pa res, da je včasih celo zaželena, v 
smislu odločnosti in občutka gotovosti. 
Moj moto pa je: naj ti rutina ne omeji 
lastne ustvarjalnosti.«

Tadej Šteharnik,

delovodja, Strojegradnja, SIJ Ravne Systems

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J24



Največji problem rutine je, da je vedno, 
kadar pride v tehnološkem procesu do 
sprememb, potrebna posebna pazljivost, 
da se ne pripeti napaka. Če se delo izvaja 
rutinsko, se lahko spregledajo spremem-
be, kar pa ni dobro za proces proizvo-
dnje. Je pa t. i. zdrava rutina lahko tudi 
dobra – v primeru pregleda strojev ter 
delovne opreme pred začetkom izmene, 
če ti to pride 'pod kožo', bo zagotovo 
kakšna poškodba manj.«

Gašper Stopar,

vodja proizvodnje valjanih profilov, SIJ Metal Ravne

Rutina nam omogoča, da stvari opravlja-
mo hitreje, saj točno vemo, kaj moramo 
narediti prej in kaj nas čaka pozneje, 
tako tudi lažje dokončamo več opravil. 
Tudi sama sem človek rutin in se zave-
dam, da je rutina lahko dvorezni meč. 
V naše življenje prinaša red, nas pa tudi 
omejuje. Imejmo rutine, uporabimo jih 
v svojo korist, vendar ne dopustimo, da 
postanemo zaradi njih ujetnik samega 
sebe.« 

Katja Naveršnik,

delovna terapevtka, SIJ ZIP center

Rutino dojemam kot dolgčas. Z rutino se 
prenehajo razvoj, izboljšave in spre-
membe. Prisotna je povsod v življenju 
in prevečkrat jo dojamemo ter prese-
žemo prepozno. Vsekakor ne želim biti 
dolgočasen, zato se rutine izogibam. 
Vsepovsod, razen kjer rutinske navade 
vzpostavljajo red in varno delo, pa še pri 
tej rutini je treba vzpostaviti nerutinsko 
'varnostno zanko'.« 

Smiljan Breznik,

inženir kakovosti in vodja Strojne predelave, SIJ SUZ

Ob omembi rutine vsak najprej po-
misli na njeno negativno stran – zaradi 
rutinskega dela se pozabi na preteče 
nevarnosti. Meni osebno, kot verjetno 
večini, je rutina tudi to, da si pripravljen 
na nepredvidljivo; vsakdo preveri, ali je 
cesta prosta, preden jo prečka. Enako 
velja za našo proizvodnjo. Na primer, 
večino zaposlenih vidim, kako pogledajo 
navzgor, preden prečkajo območje, v 
katerem operira mostno dvigalo. Ko gre 
za varnost, ne smemo zaspati.«

Danijel Malkoč,

vodja Jeklarne, SIJ Acroni
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V kampanji »Znamo varno, zmoremo zdravo« 
poudarjamo, da mora vsak posameznik biti 

tisti prvi, ki poskrbi za svojo varnost. Kako vi 
skrbite za svojo varnost pri delu?
Kot varnostni inženir moram biti v prvi vrsti 

vzgled sodelavcem. Ne morem in ne smem 
si privoščiti, da bi me kdo videl brez osebne 
varovalne opreme ali da ne bi spoštoval pred-
pisov, navodil in postopkov za varno in zdravo 

delo. Če bi me delavci samo enkrat videli brez 
očal, bi to že lahko razumeli kot sporočilo, 

da neuporaba zaščitnih očal sploh ni tako 
huda kršitev. Vsi moramo biti vzgled, tako 

sodelavcem, ki jih vodimo, kot nadre-
jenim. Kadar sem pozabil očala, raje 

nisem vstopil v obrat, četudi sem 
imel res kratek opravek. Pri varnosti 
ne igrajte na srečo, saj pri igrah na 
srečo vedno zmaga »casino hiša«.

Kot varnostni inženir skrbite za 
varnost sodelavcev z različnih 
vidikov. Kje srečate največje 
izzive, pri spoštovanju pravil, 
delovnih razmerah, komunikaci-
ji, pomanjkanju izobraževanj …?
Ko na enem delovišču dela več 
različnih izvajalcev, več različnih 
podjetij z različnimi nalogami, je 
preprečevanje nezgod, tudi zame 
osebno, največji izziv. Vedno gre za 
nove okoliščine, treba je poskr-
beti za učinkovito komunikacijo, z 
vsemi vpletenimi uskladiti vrstni 
red del in določiti »pravila igre«. Ob 
vzdrževalnih delih običajno pa hkrati 
poteka še redna proizvodnja.

Odgovornost za sodelavce nosi tudi vsakdo izmed nas, tako 
da izvajamo ukrepe, ki so v naši pristojnosti in moči, da 
opozorimo kolege in nadrejene na nevarnosti … Kakšno moč 
imajo po vaših izkušnjah kolegialni nasveti in opozorila? 
Lahko poveste primer, ko ste že s tem uspešno spremenili 
ravnanje zaposlenega?
Sem za to, da je prvo opozorilo na kolegialni ravni. A prijazna 
opozorila žal nimajo dolgoročnega učinka, zaležejo le za tisti 
dan ali do naslednje podobne situacije. S prijazno besedo mi 
žal še ni uspelo dolgoročno spremeniti vedenja koga od sode-
lavcev. Tudi iz napak ali nezgod, ki se pripetijo sodelavcem, se 
bolj malo naučimo. Takšne stvari ljudje zelo hitro pozabijo, še 
posebno, kadar ni hujših posledic ali pa gre za lažje poškodbe, 
ki ne pustijo trajnih zdravstvenih okvar.

Lahko navedem celo primer delavca, ki si je poškodoval 
oko – ko se je vrnil na delo, sem mu rekel, da upam, da si bo v 
prihodnje vedno nadel očala, a nisem dobil pričakovanega od-
govora. To je še en dokaz, da se nezgoda ne zgodi, nezgoda je 
povzročena. Trudim se biti ravno prav strog, glede na izkušnje 
se odločim, kakšen pristop izberem v dani situaciji. 

S prve linije varnosti: z Adisom Medićem, strokovnim sodelavcem za varnost in zdravje pri 
delu v SIJ Acroniju, smo se pogovarjali o tem, kako je uresničil idejo o posebni ekipi za manj-
ša sprotna popravila, s katero so od oktobra lani do maja letos izvedli več kot sto popravil in 
s tem pomembno prispevali v mozaik varnosti pri delu.

Nezgoda se ne zgodi,  
NEZGODA JE POVZROČENA

àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Katja Krumpak, specialistka za  
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Adis Medić in Elvis Balić, SIJ Acroni

Dostop na valjčno progo pred ureditvijo in po njej
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Ali je po vašem mnenju varnost pri delu predvsem domena 
varnostnih inženirjev ali je stvar vseh zaposlenih, od delav-
ca do direktorja?
Zagotovo vseh zaposlenih, kar pa v praksi za nekatere drži bolj, 
za druge manj. Veste, v svetu še vedno vsakih 15 sekund zaradi 
nezgode pri delu ali poklicne bolezni umre en delavec. To je 
veliko preveč, vsaka nezgoda je preveč. Vsak trenutek moramo 
misliti na svojo varnost in varnost sodelavcev. 

Stalno razmišljate o možnih izboljšavah, ne čakate na druge, 
da se bo kaj premaknilo, ampak ste sami tisti, ki daje pobu-
de. Kaj vas motivira, da greste preko izpolnjevanja osnovnih 
delovnih nalog?
Skrbi me, ko vidim neko nevarno situacijo, ki nam je še ni uspe-
lo sanirati, in se bojim, da se bo ravno tam nekdo poškodoval. 
Vest mi ne pusti, da ne bi ničesar naredil. Vedno pomislim tudi 
na najbolj črn scenarij, večkrat celo v sanjah.

Vodite ekipo, ki redno opravlja manjša 
popravila za nujne izboljšave na področju 
varnosti in zdravja. Projekt je nastal na 
vašo pobudo. Kako ste prišli do te ideje?
Težko gledam potencialne nevarnosti, ki bi 
bile običajno popravljene šele čez teden ali 
celo mesec dni. Porodila se mi je ideja, da 
bi to lahko spremenili in pospešili z ekipo 
samo za tovrstna popravila. Želim, da se vse, 
kar je objektivno mogoče, popravi takoj ali 
vsaj naslednji dan. Trenutno imam v ekipi tri 
delavce. Začeli smo v Vroči valjarni, kjer primarno skrbim za 
varnost, urgentna popravila pa zdaj izvajamo že v vseh obratih.

Ste naleteli na kakšne ovire pri vzpostavljanju projekta in ekipe?
Ne, za vzpostavitev ekipe in za nabavo materiala smo se zelo 
hitro dogovorili. Hvala glavnemu direktorju Branku Polancu, ki 
je idejo prepoznal kot zelo pozitivno in jo brez zadržkov podprl, 
kar štejem za velik mejnik na področju varnosti.

A ne smemo ostati samo pri tehničnih ukrepih. Kitajci so 
zgradili Kitajski zid, da bi bili popolnoma varni pred sovražniki. 
A že v naslednjem stoletju je sovražnik trikrat prestopil zid, ker 
so bili stražarji podkupljivi. Spoznali so, da bi vsa ta leta morali 
»graditi na ljudeh«, namesto da so gradili le zid. Tehnični 
ukrepi torej še zdaleč niso dovolj, treba je poskrbeti tudi za 
varnostno kulturo, usposobljenost, komunikacijo, promocijo 
varnosti in motivacijo.

Kaj bi svetovali kolegom, ki bi želeli v svojem delovnem 
okolju izpeljati podoben projekt?
Da vzpostavijo ekipo, katere naloga je izrecno izboljšanje 
varnosti in zdravja pri delu. Idealno je, da je ta ekipa tudi 
na vpoklic, ponoči ter ob vikendih in praznikih so popravila 
najmanj moteča.

Ekipo morajo sestavljati sodelavci, ki jim zaupaš, imajo 
ustrezno tehniško izobrazbo in poznajo predpise in pravila 
varnosti. Tako mi npr. pri popravilu ograje ni treba razlagati, 
kakšna mora biti njena višina na tistem mestu. In še sami lahko 
kaj dodatnega svetujejo.

Zakaj bi po vašem mnenju vsa vodstva proizvodnih družb 
morala imeti posluh za stalna manjša popravila?
Preprosto zato, ker je to naložba, ne strošek. In zato, da delav-
ci vidijo, da se stvari izboljšujejo, da si prizadevamo za varnost 
in zdravje pri delu, saj jih to motivira in počutijo se varnejše 
na delovnem mestu. Drugi vidik je pozitivni finančni učinek. 
Ker zmanjšamo verjetnost poškodb, prihranimo sredstva za 
bolniške odsotnosti, izplačilo odškodnin in zahtevkov ZZZS in 
ZPIZ. Da ponazorim, trenutno aktualni zahtevki delavcev in 
ZZZS znašajo okrog pol milijona evrov. Že z manjšimi posegi se 
preprečujejo tudi potencialno zelo težke nezgode, zmanjšu-
jejo se stroški podjetja iz tega naslova ter, najbolj pomembno, 
ohranja se zdravje ljudi. Stroški popravil se porazdelijo med 
obrate, kjer so bila popravila izvedena, zato mesečni strošek 
za posamezen obrat niti ni visok, približno 900 evrov.

Je ekipa ves čas ista ali se sodelavci 
menjavajo glede na potrebna znanja in 
veščine za popravila?
Ja, ekipa je stalna, v njej sta dva sodelavca 
za področje strojništva in eden za podro-
čje hidravlike. Želel bi si še koga za elektro 
popravila in gradbena dela, da bi za sa-
nacijo talnih površin lahko poskrbeli sami. 
Imamo namreč še vedno kar precej težav z 
urejenostjo pohodnih površin. Seveda bi si 
želel tudi višjo kvoto ur, zdaj jih imamo 30 
na mesec. Potrebe za popravila se ves čas 

porajajo, saj smo težka industrija.

Kako ekipa gleda na svoje delo, čutijo člani svoj prispevek k  
varnejšemu delovnemu okolju in varnosti sodelavcev?
Zagotovo, ponosni so na svoje delo. Ko zaključijo projekt, mi 
z veseljem pokažejo fotografije »prej in potem«, kaj je bilo 
narejenega: »Adis, si videl, si zadovoljen?«

Se za popravila odločate sami ali vam  
sodelavci podajajo tudi svoje predloge? 
Potrebe odkrivamo skupaj z ekipo, predloge pa sporočajo 
tudi drugi sodelavci, varnostni inženirji in delavci v proizvo-
dnji. Tako rekoč vsi, tudi direktor sam mi kaj naroči. Najbolj 
žalostno v celi zgodbi bi bilo, če od vodstva, vodij obratov in 
tehnologov ne bi dobil popolnoma nobenega namiga. Izva-
jamo tudi popravila kot korektivne ukrepe po poškodbah pri 
delu z namenom preprečevanja ponovitve. Najmanj predlogov 
dobim od delavcev, a prav od njih bi si jih želel največ, saj sami 
najbolje poznajo svoje delo in orodje. Želim razbiti mit, da se 
tako in tako ne bo nič premaknilo na bolje. Kdor poda predlog, 
je vedno presenečen nad našim hitrim odzivom. Vabim vse 
sodelavce, naj kar pristopijo, pokličejo, pošljejo sporočilo, pov-
sem vseeno, v kakšni obliki dobimo informacijo. Da ne čakajo, 
da se kaj zgodi.

Varnostne 
izboljšave 
so poceni in 
učinkovita 
zavarovalna 
polica.«
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Kateri so kriteriji, po katerih izberete najbolj kritična mesta za 
popravila in določite prioritete, kaj je treba popraviti najprej?
Cilj je, da vse rešimo takoj, še isti dan oziroma v najkrajšem 
možnem času. Ocenimo verjetnost za nastanek poškodbe 
glede na delovno opremo in delovne razmere, predvidimo 
obseg potrebnih del, preverimo, ali tisti dan tam poteka pro
izvodnja … Določimo tudi asistenta za območje, vedno nekoga 
iz proizvodnje, saj morajo delavci biti na koncu zadovoljni z 
rešitvijo. Ne moremo priti k nekomu »na dom« in urediti stvari 
brez posvetovanja.

Tudi za material skrbite sami, za nabavo in vzdrževanje zalog?
Ekipa sproti poroča o stanju in material nabavljamo po načelu 
minimalnih zalog. Pri kakšnem večjem popravilu bi se lahko 
zgodilo, da tisti hip ne bi imeli dovolj materiala na zalogi. A do 
zdaj smo uspešno načrtovali porabo in se še nismo znašli pred 
takšno oviro.

Kako popravila in spremembe v svojem delovnem okolju 
zaznavajo in sprejemajo delavci? Se kdaj zgodi, da kakšne 
spremembe sodelavci sploh ne opazijo takoj, ampak se šele 
čez čas zavejo, da je prinesla pozitivno spremembo v njiho-
vo delovno okolje? Na primer, da betonskega stebrička sredi 
vozne poti, v katerega bi se lahko kdo zaletel, zdaj ni več.
Pozitivno. Zaposleni postajajo pozornejši, iz opažanj, kaj se je 
na nekem mestu spremenilo, dobijo nove ideje in dajo še svoje 
predloge. Včasih imam celo občutek, da se nekateri bojijo, da 
je to preveč dobro, da bi bilo res, ali da projekt ne bo dolgo 

trajal. Včasih se sprašujejo, le kdo je to naredil. Na stvari, ki jih 
ni več, pa je logično, da naj jih na nekem mestu ne bi bilo, kot 
je omenjeni stebriček, pa se hitro pozabi, da so kdaj bile. 

Kako pa gledate na varnost, ko pridete domov, imate 
kakšna posebna hišna pravila glede varnosti?
Svoj poklic gotovo nosim tudi domov. Na igrišču sem vedno v 
bližini, čeprav mi otroci govorijo: »Ati, saj lahko sam, ne skrbi.« 
Tudi na kolo moji otroci ne gredo brez čelade. V trgovskem 
centru pogledam požarni red in načrt evakuacije, iz gole 
radovednosti, ali je že upoštevan najnovejši pravilnik. Večkrat 
se predpražnik na vhodu trgovin zaviha, ljudje stopajo čez in 
nihče si ne vzame trenutka, da bi ga poravnal in morda prepre-
čil zvit gleženj že naslednjega, ki bo vstopil. Tudi na delovnem 
mestu je tako. Nekateri imajo za takšne situacije odprte oči 
in mislijo tudi na druge, drugi žal ne. A brezbrižnost je zelo 
nevarna, osebno pa je sploh ne razumem. Kot me doma skrbi 
za bližnje, tako me v službi za sodelavce. Vest mi ne da miru, 
da ne bi preprečil, kar se da. 

Ste to vest pridobili predvsem skozi delo ali ste bili nadpov-
prečno pozorni in skrbni za dobrobit drugih že od malih nog?
Kot otrok sem si želel voziti reševalno vozilo, to je bila takrat 
moja predstava o sanjski službi. Danes pa imam tak poklic, 
da je reševalno vozilo zadnja stvar, ki jo želim videti ali slišati. 
Starši so mi povedali, da sem že kot otrok skrbno pazil na čisto-
čo in urejenost. Morda je to povezano tudi s tem.

Brezbrižnost je 
zelo nevarna, 
osebno pa 
je sploh ne 
razumem.«

Odstranitev popolnoma nepotrebnega 
stebrička nekdanje tehtnice

Postavitev ograje 
ob vozu za odrezke, 
Predelava debele 
pločevine
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àà POGOVARJAMO SE

Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni 

Foto: Borut Žigon, SIJ Acroni 

Vir: www.steeluniversity.org

Svetovno »slovenstvo«  
v izdelavi jekla
Anže Bajželj in Jakob Kraner, študenta Naravoslovnotehniške fakultete, sta 
na uglednem svetovnem prvenstvu steelChallenge12 v indijskem Mumbaju 
dokazala, da smo Slovenci v poznavanju izdelave jekla v samem svetovnem vrhu. 

Naziv svetovnega prvaka je uradno pripadel vam, Anže, 
Jakob pa je prav tako sodeloval v ekipi. Torej tudi Jakobu 
pripada vsaj malo naziva svetovni prvak?
Anže: Res je, tekmovanje je potekalo v posamični kategori-
ji, tako da uradno naslov svetovnega prvaka pripada meni. 
Vendar v resnici naslov pripada celotni ekipi in odraža uspešno 
delo vseh. V ekipi je bil poleg Jakoba in mene še doc. dr. Ma-
tjaž Knap. 

Jakob: Osebno sem zadovoljen že z osvojenim drugim mestom 
na regijskem tekmovanju. Ne bom pa oporekal besedam in 
dejanjem preostalih dveh članov ekipe, ki naziv svetovnega 
prvaka predstavljata kot skupen uspeh. 

Koliko učenja in truda se v resnici skriva za tako prestižnim 
nazivom, kot je svetovni prvak v virtualni izdelavi jekla? 
Koliko jeklene volje in koliko talenta?
Anže: Že priprave na regijsko tekmovanje so bile intenzivne, 
najprej sva proučila literaturo, nato sva začela simulacije v pro-
gramu. Pri izvajanju simulacij in obdelavi podatkov sva morala 
biti potrpežljiva in trmasta v tej meri, da naju je vse zanimalo 
in sva vsaki stvari hotela priti do dna. 

Jakob: Nisem se veliko učil, vsaj v takšni obliki ne, kot jo prakti-
ciram za študij. Pomembne so ideje, tako da je verjetno največ 
truda bilo vloženega prav v razmišljanje, kako nekaj, če sploh, 
izvesti ali izboljšati.

Anže Bajželj in Jakob Kraner sta obiskala 
SIJ Acroni, kjer sta si z velikim zanimanjem 
ogledala proizvodnjo jekla. Na fotografiji 
(z leve proti desni): Kaja Draksler, 
vodja projektov v kadrovski službi SIJ, 
Adis Medić, strokovni delavec VZD, SIJ 
Acroni, Jakob Kraner, drugouvrščeni na 
regionalnem prvenstvu steelChallenge-12, 
Emil Šubelj, industrijski inženir v Jeklarni, in 
Anže Bajželj, svetovni prvak v jeklarstvu.
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Nam lahko podrobneje predstavita izziv – virtualno 
izdelavo jekla in kako sta se spopadla z njim? 
Anže: Treba je bilo izdelati jeklo primernih kvalitet po 
najnižji ceni. Letos je bilo tekmovanje v obdelavi jeklene 
taline po postopku sekundarne oziroma ponovčne 
metalurgije. Namen naloge je bil enostaven. V ome-
jenem času je bilo treba talino, ki je bila dostavljena iz 
konverterja, s čim nižjimi stroški obdelati ter jo dostaviti 
na ulivanje.

Jakob: Vedeli smo, da je naše poznavanje simulacije po-
novčne metalurgije kot procesa z uporabo različnih agre-
gatov skoraj popolno. Moje naloge do svetovnega prven-
stva so bile predvsem sestavljanje in brskanje za različnimi 
kemijskimi sestavami taline iz kisikovega konverterja ter 
najrazličnejšimi jekli in legurami, ki jih uporabljajo jeklarne 
v realnosti in jih simulacija SteelUniversityja ni vsebovala. 
Skratka, kako Anžetu »zagreniti« priprave in ga s čim več 
različnimi nalogami pripraviti na tekmovanje. (Smeh.)

Za timski uspeh je najpomembnejše dobro sode-
lovanje in vidva sta se očitno več kot odlično ujela. 
Konkurenca je bila namreč huda – dve kitajski ekipi, 
južnokorejska in brazilska ekipa. 
Anže: Res je, konkurenca je bila huda. Na voljo sta bili 
le dve uri časa, ob uporabi tablice, kalkulatorja in lista 
za zapisovanje. Štejejo hitre ideje in malo sreče, za 
veliko optimiranja ni pretirano časa. Kot nama je uspelo 
ugotoviti, so se tudi nasprotniki poskušali pripravljati v 
skupini, da bi čas intenzivneje izrabili in poskusili čim več 
simulacij …

Jakob: … vse druge ekipe so bile številnejše! Konkuren-
ta je treba spoštovati, hkrati pa mu dati vedeti, da je 
premagljiv. Tudi midva nasprotnim ekipam po koncu 
tekmovanja nisva razkrila in izdala vseh podrobnosti in 
posebnosti svojih priprav. Mislim, da sva več kot njim 
razkrila v tem intervjuju. 

Morda za konec še kakšna zanimiva anekdota s tekmo-
vanja?
Anže: Zanimiva je zgodba s samega vrhunca tekmovanja. 
Kot prvemu v študentski kategoriji mi je uspelo narediti 
uspešno simulacijo in dolgo časa sem ostal na vodilnem 
položaju. Takrat mi je v glavi že rojilo polno misli in idej, 
kako bo videti, če zmagam … Kar naenkrat pa sta me 
kitajska predstavnika prehitela in misli so v trenutku 
izpuhtele. Zares mi je uspelo šele v zadnjih sekundah.

Jakob: Hm … Zaradi pričakovanja tekmovanja in polne 
glave sem z večera na jutro tekmovanja Anžetu ob pol-
noči pozabil voščiti za rojstni dan, čeprav sem imel darilo 
pripravljeno v kovčku. (Smeh.)

àà NAŠI SODELAVCI

KADROVSKA GIBANJA V 
APRILU IN MAJU 2018

SIJ ACRONI 
Aprila so podjetje zapustili štirje delavci, maja pa je odšlo 12 sodelav-
cev.
Aprila so naši novi sodelavci postali: TILEN KOVAČ v Jeklarni, JANUŠ 
MLAKAR v Jeklarni, MARKO ŠIVIC v Jeklarni, GREGA BOHINC v Jeklarni, 
BRANKO BRGANT v Jeklarni, JANEZ KOVAČIČ v Vroči valjarni, HARIS 
MUSTAFIĆ v Vroči valjarni, GORAZD SMOLEJ v Vroči valjarni, MICHEL 
GLUŠICA v Hladni predelavi, STANISLAV LESKOVŠEK v Hladni predelavi, 
JURE MARTINJAK v Hladni predelavi, OMAR HADŽISULEJMANOVIĆ v 
Predelavi debele pločevine, LUKA RIHTARŠIČ v Predelavi debele plo-
čevine, ALEN IBRAHIMOVIĆ v Obratu vzdrževanja, MIRSAD ZEĆIREVIĆ 
v Obratu vzdrževanja, MATJAŽ MARKEŽ v Obratu vzdrževanja, MILAN 
ĐOKIĆ v Interni logistiki, ENVER MEHIĆ v Interni logistiki, SAJID NU-
HANOVIĆ v Interni logistiki, ANDRAŽ SMOLEJ v Interni logistiki, SAMIR 
TUBIĆ v Interni logistiki, KLEMENTINA DEBELJAK v Indirektni nabavi, 
LUKA RADMAN v Nabavi, ERNA MUSIĆ v Prodaji, ANAMARIJA KOFOL v 
Kakovosti in IRENA KOLENC JANOVIĆ v Kadrovski službi. 

Maja so se nam pridružili: IZAHIR EJUPI v Jeklarni, HUSEIN ŠIŠIĆ v 
Jeklarni, ROMAN ČELESNIK v Hladni predelavi, FADIL KARAJKOVIĆ v 
Predelavi debele pločevine, GREGA MARKOVČIČ v Predelavi debele 
pločevine, AMIR SEFIĆ v Predelavi debele pločevine, MITJA JEKLER 
v Obratu vzdrževanja, DRAGO MARTINJAK v Interni logistiki, ALEX 
MALKOČ v Kakovosti, ZENO MURIĆ v Kakovosti in dr. MIHA TRDIN v 
Raziskavah in razvoju.

Nejra Rak Benič, nekdanja vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Aprila so postali naši sodelavci: ERVIN BAJRIĆ in SANEL DŽEBIĆ v Jek-
larskem programu, SALIH MUJČINOVIĆ, JASMIN EMINIĆ in ALMIR EMI-
NIĆ v Valjarskem programu, ALMIR MUJAGIĆ, PARIM QUNAJ, URAN 
HOXHAJ, ANDREJ CIRAR in SAMIR DIZDAREVIĆ v Kovaškem programu, 
ADMIR BAŠIĆ v Vzdrževanju, JAN DAMIŠ v Razvoju in kontroli in MITJA 
LAURE v Nabavi. Podjetje je zapustilo šest sodelavcev.
Upokojil se je MIRAN KAC iz Valjarskega programa. Zahvaljujemo se 
mu za prizadevno delo in mu v pokoju želimo vse najlepše.
Maja so postali naši sodelavci: DENIS DUKIĆ, AHMED MUŠINOVIĆ v 
Jeklarskem programu, ABDULAH SMAJIĆ, NERMIN BEGOVIĆ, SANEL 
ŠARIĆ, SENAD ĆEHIĆ, REFIK EMINOVIĆ v Valjarskem programu, SINIŠA 
BLAGOJEVIĆ, ALJAŽ DITINGER v Kovaškem programu in SENAD ALDŽIĆ 
v Vzdrževanju. Podjetje je zapustil en sodelavec. 

Zaključek izobraževanja
MATIJA KOMPREJ iz Razvoja in kontrole je končal šolanje na Višji 
strokovni šoli in postal inženir strojništva. Čestitamo.

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

→
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àà NAŠI SODELAVCI – 
NAPREDUJEMO

Marko Jamnik iz SIJ Metala Ravne ter Luca Gemo, Adam 
Partyka, Stefano Miani in Christian A. Rahm iz INTECA so za 
članek z naslovom Uporaba stenskih gorilcev pri proizvodnji 
visoko legiranih in specialnih jekel v elektroobločni peči pre-
jeli nagrado za najboljši objavljen strokovni članek. Nagrado 
jim je podelilo združenje AIST za tehnologijo železa in jekla, 
neprofitna strokovna organizacija, ki združuje 17.500 članov 
iz več kot 70 držav, izročilo pa v okviru vodilne konference s 
področja jeklarske tehnologije AISTech 2018 v Filadelfiji.

Marku Jamniku nagrada 
združenja AIST za najboljši 
objavljen strokovni članek

V nagrajenem članku avtorji predstavljajo operativne rezultate različ-
nih postopkov taljenja v proizvodnji visoko legiranih specialnih jekel v 
elektroobločni peči v jeklarni SIJ Metala Ravne po obširni posodobitvi 
tega ključnega agregata z vgradnjo štirih dodatnih stenskih gorilcev v 
izvedbi avstrijskega podjetja INTECO v letu 2015. K optimiziranju teh-
nološkega postopka je pomembno prispevala tudi inovacija zapiranja 
vrat za žlindro na peči, ki jo je razvil tim sodelavcev SIJ Metala Ravne.

Nagrajenec Marko Jamnik, obratni inženir v Jeklarskem progra-
mu v SIJ Metalu Ravne, je pojasnil, da so elektroobločne peči sicer v 
svetu poznane kot eden najbolj uporabnih in fleksibilnih agregatov za 
proizvodnjo široke palete standardnih jeklenih izdelkov. »V SIJ Metalu 
Ravne pa smo se soočili s specifično situacijo, saj v elektroobločni 
peči proizvajamo veliko različnih, relativno manjših serij predvsem 
visoko legiranih specialnih jekel. V preizkušanju različnih tehnoloških 
rešitev smo razvili optimalne postopke, tako z vidika skrajšanja časa 
taljenja kot tudi funkcionalnosti in zanesljivosti procesa.« 

Podrobnosti in pozitivne učinke njihovih rešitev lahko preverite 
v nagrajenem članku, ki je objavljen na spletni strani združenja AIST: 
https://www.aist.org/AIST/aist/AIST/SteelNews/eaftecharticle-

Jan2018_1.pdf.

Monika Žvikart, specialistka  
za korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne

àà NAŠI SODELAVCI

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Aprila so se nam pridružili: v Prodaji SANELA RUSTJA, v oddelku 
VAC JANEZ KRNIČAR in v oddelku Elektrode UROŠ JENKOLE.
Maja so se nam pridružili: v oddelku Elektrode MERSIHA HAFIZO-
VIĆ, ALEN KRIVĆ, ROK PAJIĆ MURGELJ in SAMIR BRDAR, v oddelku 
Navarjanje pa JERNEJ LADAN. 
Novim sodelavcem želimo uspešno delo. 
Delovno razmerje je prenehalo devetim sodelavcem. 
Aprila je dočakal zasluženo upokojitev MIRSAD ĐAMASTAGIĆ. 
Zahvaljujemo se mu za dolgoletni trud v podjetju ter želimo vse 
najlepše v pokoju.

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Aprila so naši novi sodelavci postali: ALEŠ FIJAVŽ in JAKA ČELIK 
v Proizvodnem programu Noži ter ŽIGA ŠTEBIH v Proizvodnem 
programu Valji.
Delovno razmerje je prenehalo štirim sodelavcem.
Maja pa sta naša nova sodelavca postala: NATAŠA URAN v Labora-
toriju in DAVID OVČAR v Proizvodnem programu Noži.
Delovno razmerje prenehalo devetim sodelavcem. 

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

SIJ SUZ 
Aprila sta se nam pridružila dva nova sodelavca, in sicer BARBARA 
KOŠNJEK na Upravi in NINO FAJFARIČ v oddelku Strojna predelava. 
Podjetje sta zapustila dva delavca.
Maja se nam je na Upravi pridružila nova sodelavka VESNA MARKIČ.
Podjetje je zapustil en delavec.
Upokojil se je HUSO DŽAFIĆ iz oddelka Storitve. Zahvaljujemo se 
mu za njegovo prizadevno delo in mu v pokoju želimo vse najlepše.

Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Aprila so se nam pridružili novi sodelavci, in sicer: MOJCA PRIKER-
ŽNIK in ANDREJA PESTOTNIK v OE Tiskarna in MATJAŽ ČMAREC v 
OE Storitve. Maja pa se nam je pridružila nova sodelavka, TATJANA 
ROŽEJ v OE CRIK.
Družbo je aprila zapustil en sodelavec.
Maja se je upokojila MIRJANA ŽUNTER, zahvaljujemo se ji za priza-
devno delo in ji v pokoju želimo vse najlepše.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

→

→

KADROVSKA GIBANJA V 
APRILU IN MAJU 2018

Nagrado sta na slavnostni 
podelitvi v okviru 
konference AISTech 2018 v 
Filadelfiji prevzela Marko 
Jamnik iz SIJ Metala Ravne 
(levo) in Adam Partyka iz 
INTECA (desno) v družbi 
glavnega direktorja SIJ 
Metala Ravne Andreja 
Gradišnika (na sredini).
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Sedem ekip se je letos udeležilo tekmovanja Case study Com-
petition v organizaciji Poslovne šole Bled – IEDC. Med njimi je 
bila prvič tudi ekipa iz Skupine SIJ v sestavi Tomaž Golob in Nejc 
Gorinšek, SIJ Ravne Systems; Grega Stare in Rok Grebenšek, SIJ 
Acroni; ter Alenka Bizilj Kavrečič in Marko Petovar iz SIJ d.d.

V tekmovanju smo se ekipe soočile z reševanjem realne go-
spodarske situacije, v kateri je bilo sprva treba prepoznati pro-
bleme oziroma izzive, zatem pa pripraviti celostno strategijo za 
reševanje situacije in jo predstaviti pred tričlansko mednarodno 
žirijo v sestavi alumnov IEDC Bled. Za pripravo strategije, kako 
bi Amazon, ki velja za največjega svetovnega spletnega trgovca, 

vstopil na trg fizičnih trgovin in tudi na novem trgu postal eden 
večjih trgovcev, smo imeli na voljo (le) 24 ur. 

SIJevo ekipo smo sestavljali različni profesionalni profili, 
kar je prineslo zelo raznovrstne poglede na reševanje situacije. 
Projekta smo se lotili na različne načine, a na koncu predstavili 
enotno rešitev, h kateri je vsak član prispeval svoj pogled. Poleg 
zelo dobre predstavitve projekta smo kot ekipa silno ponosni 
tudi na naše sodelovanje, sinergije in vztrajnost, pa tudi na to, 
da smo kljub resnosti tekmovanja ohranili smeh in sproščenost. 

Na tekmovanju sicer nismo zmagali, smo pa bogatejši za 
nepozabno izkušnjo in enotni, da si še želimo tovrstnih izzivov.

Kaj pričakovati, ko na kupu zbereš šest ljudi, ki se med seboj ne poznajo, 
gospodarski problem (ki ga je treba najprej sploh prepoznati) in časovni 
pritisk? Predvsem nepozabno izkušnjo, poleg tega pa tudi neprespano 
adrenalinsko noč, ki rezultira v uspešni predstavitvi projekta.

Neprespana noč za skupni cilj

Alenka Bizilj Kavrečič, 
specialistka za digitalni 
marketing, SIJ

Foto: Boris Pretnar

Osredotočenost tudi po neprespani noči ni popustila. Različni pogledi na projekt so prinesli zanimive rešitve.
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Nekaj deset sodelavcev družbe SIJ Ravne Systems poleg službe druži in povezuje 
še ljubezen do jeklenih konjičkov na dveh kolesih. Vsaj enkrat na leto se zberejo 
in se skupaj odpravijo na daljši motoristični izlet. Letos so tako sredi aprila na 
prav poletno vročo nedeljo skupaj odprli sezono varnih kilometrov ter doživetij 
polnih uric, ki jih preživijo »v sedlu«.

Jekleni vitezi na dveh kolesih

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

Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal 
Ravne; Rok Kotnik, SIJ Ravne 
Systems

Bojan Potočnik, ki je poskrbel 
za organizacijo in vodenje 
letošnjega skupnega izleta 
motoristov SIJ Ravne Systems, 
je lepo število svojih službenih 
ter hkrati motorističnih 
kolegov – bilo jih je čez 20 – 
zbral pred upravno stavbo. 
Strinjamo se z njegovo izjavo, 
da »ga ni primernejšega mesta 
za start, kot je parkirišče pred 
našo družbo. Služba in motor 
povezujeta naša dva svetova. 
Naš skupni hobi bogati naše 
vezi, ki jih vsak dan tkemo v 
službi. Motoristično druženje 
izkoristimo za sproščen 
pogovor, daleč od naglice 
vsakdanjega delovnika.«

Vožnja z motorjem ni le 
premik od točke A do točke 
B – namen in smisel običajno 
nista v cilju, ampak v užitku, 
ki ga ponuja celotna pot 
do tja. In tako so izlet, ki je 
preko 20 motoristov skozi 
Avstrijo vodil do Prekmurja, 
do Hrvaške in skozi Štajersko 
nazaj na Koroško, začutili 
tudi naši sodelavci. 
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JUBILANTI V FEBRUARJU IN MARCU

SIJ ACRONI 
Jubilanti v aprilu 
Jubilant z 10letnim delovnim stažem je postal DAG REKAR v Jeklarni.
Jubilanta s 30letnim delovnim stažem sta postala DŽEMAL IMŠIROVIĆ 
v Komerciali in MATJAŽ ARH v Hladni predelavi.

Jubilanti v maju 
Jubilant z 10letnim delovnim stažem je postal JASMIR DUREK v 
Jeklarni.
Jubilant s 40letnim delovnim stažem je postal BOŽIDAR ČERNE v 
Hladni predelavi.

Vsem jubilantom čestitamo!
Nejra Rak Benič, nekdanja vodja kadrovske službe, SIJ Acroni 

SIJ METAL RAVNE 
Jubilanti v aprilu
10 let: GORAN GORNIK, SAŠA VUKOVIĆ iz Kovaškega programa, PETER 
BOROMISA iz Vzdrževanja in JELKA ČAS iz Nabave.

Jubilanti v maju 
10 let: IVAN RAMOT, BORIS OBROVNIK, MIHAEL VEROVNIK, SEBASTJAN 
ŽAUCER iz Jeklarskega programa in MIRAN BRICMAN iz Valjarskega 
programa.
30 let: VERA KRAJNC iz Računovodstva.
40 let: IRMA FAJMUT iz Kadrov in ALOJZ POTOČNIK iz Vzdrževanja. 

Vsem jubilantom čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne 

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Maja je jubilej – 30 let dela zaokrožila SAMKA SILIĆ.  
Iskrene čestitke in še veliko uspeha pri delu. 

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Maja je jubilant za 10 let delovne dobe v podjetju postal BRANKO 
MITHANS iz Proizvodnega programa Noži, 
jubilant za 20 let delovne dobe pa EDVIN ŠTREKELJ iz Vzdrževanja. 
Obema jubilantoma iskreno čestitamo.

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

SIJ ZIP CENTER
Za 30 let delovne dobe čestitamo ALMIRJU DENIĆU  
iz obrata Jeklovlek.

Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Maja je 20 delovnih let dosegel sodelavec ANTON NOVAK. Čestitamo.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

→

Rok Kotnik je še poln vtisov povedal: »Izpred uprave SIJ Ravne Systems smo se 
preko Radeljskega prelaza odpeljali v Avstrijo in po lepih avstrijskih cestah do 
Gornje Radgone in Lendave, kjer smo si ogledali stolp Vinarium. Nekje v Prlekiji, v 
šotorišču Cezanjevci, kamor sam od sebe poti sicer ne najdeš, smo se okrepčali z 
odličnim bogračem. Spomnili smo se tudi nekdanjega sodelavca Milivoja Zaplatića 
in mu na grobu v Varaždinu prižgali svečo. Vračali smo se mimo Maribora do 
Slovenske Bistrice, kjer smo se ustavili še na moto pikniku Gams cluba. Na poti 
sicer ni manjkalo običajnih motorističnih peripetij, vendar smo z veliko mero 
dobre volje in sodelovanja vse premagali. Na števcih se je številka povišala za 380 
kilometrov. Bilo je nepozabno in – kar je najpomembneje – vsi smo se vrnili zdravi 
in celi ter si obljubili, da se kmalu spet srečamo.« 

Darko Lampret (na sliki desno) je motorist že 15 let. V vožnji skupaj s partnerko, ki 
vozi svoj motor, uživa proste vikende. Pogosto se odpravita na kakšen motoristični 
zbor v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Avstriji. A Darko pred 
užitkom na prvo mesto vedno postavlja varnost: »Za varnost motoristov smo 
odgovorni vsi, tako motoristi z upoštevanjem predpisov in prilagajanjem vožnje 
sposobnostim in razmeram na cesti kot drugi vozniki, ki lahko s pozornim in 
skrbnim ravnanjem prispevajo k naši večji varnosti. Pri vožnji z motorjem moramo 
biti ves čas popolnoma zbrani, saj skorajda ne dopušča napak in nezbranosti. Zelo 
hitro si lahko na tleh – po svoji krivdi ali po krivdi drugega. Med našo obvezno 
opremo na motorju spadajo čelada, primerna zaščitna oblačila, rokavice in obutev 
ter po možnosti še hrbteničnik.« 
»Zelo podobno kot v službi torej. Tudi tukaj smo vsi – mi sami, naši vodje in 
sodelavci – odgovorni za varnost na delovnem mestu. Naša zaščitna oprema 
je sestavljena iz podobnih 'kosov' kot motoristična,« doda Nejc Kostanjevec, ki 
motorja sicer še nima, si ga pa seveda nekoč želi imeti. In kako si ga ne bi, saj je 
pri izdelavi torzijskih vzmeti vsak dan obkrožen s timom, v katerem je od desetih 
sodelavcev kar osem motoristov! 
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Čeprav delovne terapevte v glavnem uvrščajo v zdravstveno 
stroko, je naše področje delovanja bistveno širše – pomembno 
vlogo lahko odigramo tudi v proizvodnih procesih. V družbi SIJ 
ZIP center se tako vključujem v vse delovne procese s splošni-
mi preventivnimi aktivnostmi, ogledi ter analizo delovnih mest 
in izvedbami prilagoditev. 

Opazuj in prisluhni
Velikokrat prilagoditev delovnega mesta ne zahteva velikih 
finančnih vložkov, vseeno pa lahko z njimi bistveno olajšamo 
in izboljšamo delovno funkcioniranje zaposlenega, izboljšamo 
počutje in zadovoljstvo na delovnem mestu. Delavce usposa-
bljamo za obvladovanje in preprečevanje težav ter jih spodbu-
jamo, da so aktivni člen pri vzpostavljanju pogojev zdravega 
dela. Kot delovna terapevtka s prenosom teoretičnega znanja 
v prakso (ozaveščanje, opazovanje pri izvedbi delovnih nalog, 
svetovanje, demonstracija pravilnih gibov/dvigovanja, preven-
tivna telovadba …) skušam vplivati na preprečevanje obolenj in 
ohranjanje zdravja. Delavce tudi aktiviram k iskanju rešitev in 
predlogov. 

Dobri zgledi nas »dvigujejo«
Prilagoditev delovnega mesta smo izvedli na rezalnem stroju v 
naši tiskarni, kjer je med delom treba stati, gibi pa se ponavlja-
jo. Med delom je sodelavec stal v nepravilni drži, ob prepogi-
bih in dvigih bremen pa je preobremenil svoje telo. 

Delovni terapevti smo pomemben člen pri vzpostavljanju zdravega dela in delovnega 
okolja ter uspešnih, zdravih in zadovoljnih zaposlenih. Med naše naloge spadajo 
prilagoditve delovnega okolja in delovnih nalog – in s tem se ukvarjam tudi sama, kot 
edina sodelavka na tem področju v SIJ ZIP centru.

Prilagodimo delovna mesta delavcem

Katja Naveršnik, delovna terapevtka, 
Center za rehabilitacijo invalidov 
Koroške, SIJ ZIP center 

Foto: Katja Naveršnik, SIJ ZIP center

ENOSTAVNE PRILAGODITVE, KI 
OLAJŠAJO OPRAVLJANJE DELA:

• Ureditev delovne površine po 
načelu ergonomije »ohranjaj 
vse v lahkem dosegu«.

• Uporaba dvižnih naprav: mehanične 
roke, dvižne mize, vakuumska 
prijemala, hidravlična dvigala (v 
primerih, kjer dvigovanje s pripomočki 
ni mogoče, je treba zaposlene naučiti 
pravilnega dvigovanja bremen itd.).

• Uporaba ergonomske podloge 
pri stoječem delu.

• Zmanjšanje pritiska na posamezne 
dele telesa (držala škarij, klešč … 
naj bodo tapecirana, primerno 
dolga in oblikovana po roki).
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In kako smo rešili problem? Na delovno mesto, kjer je na 
paleti naložen papir večjih dimenzij, smo postavili električni 
dvižni voziček. Sodelavec lahko zdaj sam glede na svoje pot-
rebe nastavlja višino in obrača voziček, na katerem je naložen 
papir. S tem smo zmanjšali obremenitev zaradi sklonjene drže 
hrbta in ročnega dvigovanja papirja s tal. Dvižni voziček lahko 
uporabljajo tudi drugi sodelavci, in sicer pri delu, ki zahteva 
dvigovanje ali prenašanje težjih bremen. Tako smo odpravili 
vzrok za nevarnost nastanka zdravstvenih težav, povezanih s 

kostnomišičnimi obolenji. Ugotovili smo, da je delovno mesto 
po prenovi brez kritičnih položajev, saj smo delavca razbreme-
nili nevarnih neergonomskih gibov.

Cilj delovnih terapevtov torej je, da preprečimo tveganje 
za zdravje in omogočamo delavcem, da se kljub morebitnim 
telesnim oviram uspešno vključujejo v delo. Delovna terapija 
prispeva k izboljšanju kakovosti življenja za vse. Naj bo življenje 
polno in v pravem ravnovesju.

ALI STE VEDELI?
Študij delovne terapije poteka na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in traja tri leta. V Sloveniji deluje 

približno 500 delovnih terapevtov, to je povprečno 25 delovnih terapevtov na 100.000 prebivalcev, kar 
je do štirikrat manj kot v nekaterih razvitejših državah (Nemčija, Irska, Švedska, Danska ...). Delovnega 
terapevta najpogosteje srečamo v bolnišnicah, domovih za starejše, rehabilitacijskih centrih in šolah.

Našemu sodelavcu v OE Tiskarna smo prilagodili višino delovne površine z uporabo električnega dvižnega 
vozička. Cilj je preprečiti okvare hrbtenice, ki bi bile posledica dvigovanja bremen in nepravilne drže. 
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Malo več kot polovica pohodnikov je od Ivarčkega jezera proti 
Uršlji gori krenila po daljši turi. Mimo Jurčka smo ubrali »Gro-
fovsko pot«, ki ni markirana in je zelo lepo speljana v strmino 
Črnega vrha pod Uršljo goro. Pot nas je vodila mimo lovske 
koče, ki je še zadnji pomnik na čase, ko so v naših gozdovih 
gospodarili veleposestniki. Tukaj smo si privoščili daljši počitek. 
V »bifeju pod jelko« je zapisano: »Sem se odmakni, si dušo 
poplakni, naberi moči, saj konec ni še poti. Za sabo pa pusti 
naravo čisto in lepo.« Ni kaj dodati, to je treba upoštevati. Po 
treh urah smo se pred Domom na Uršlji gori srečali s kolegi, ki 
so šli po krajši poti z Naravskih ledin. 

Opoldne smo se skupaj odpravili na vrh in se ob križu s 
krajšim kulturnim programom posvetili spominu na Francija. 
Tone je prebral Kamnikovo pesem o Uršlji gori. Prebrali pa smo 

tudi spominski zapis dr. Verovnika, vključno s člankom, ki ga 
je Telcer napisal o neprimernem odnosu človeka do narave, z 
naslovom Umazano okno na Uršljo goro. 

Nazaj grede nas je na Naravskih ledinah čakala malica s po-
polno postrežbo, ki jo je zagotovilo Gorenje Gostinstvo. Anika 
in njene sodelavke, ki so postregle z odličnim golažem, so se 
res potrudile. 

Ker so se nad nami začeli zbirati nevarni oblaki, smo se 
kmalu poslovili in se podali v dolino – z novimi vtisi, pomešani-
mi s spomini na Francija.

SIJ Metal Ravne je naš pohod podprl in polepšal z majica-
mi, za malico pa so poskrbeli SIJ Ravne Systems, Akers valji in 
Sorbit. Vsem se lepo zahvaljujemo.

V soboto, 19. maja 2018, se nas je 120 ljubiteljev gora podalo na 156. Jeklarski pohod 
na Uršljo goro. Pripravili smo ga v spomin na deseto obletnico smrti Francija Telcerja, 
pobudnika in dolgoletnega organizacijskega vodje naših pohodov.

Na veličastno Uršljo z 
legendarnim Francijem v mislih

Jože Apat, vodja projektov,  
SIJ Metal Ravne

Foto: Jože Apat, SIJ Metal Ravne

Na vrhu Uršlje gore smo se s kratkim kulturnim programom 
spomnili na čase, ko smo po hribih »vandrali« skupaj s Francijem.
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Vam manjka motivacije za gibanje 

in šport? Preberite, kako se s tem 

soočajo članice in člani ŠD SIJ. 

àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Športno društvo SIJ je bilo v preteklih 
mesecih izjemno aktivno, saj se je 
športnih dogodkov udeležilo več kot 85 
članov, ki so prehodili 245 km, pretekli 
126 km ali prekolesarili 2.120 km.

Ana Zaletelj, SIJ: 
»Hm, skrivni recept, ki me spravi s kavča v tek? Morda je v tem, da doma nimamo kavča.
Šport pri meni že od malih nog igra precej pomembno vlogo. Rekreacija je moj ventil za 
sproščanje in nabiranje energije, je čas, ki si ga vzamem zase. Res se je dostikrat težko 
odpraviti od doma, ampak takrat pomislim, kako dobro se bom kljub naporom počutila po 
dejavnosti. Verjetno še večji razlog za 'suvanje v rit' so pa moji fantje, ki kar prekipevajo od 
energije. To pa pomeni, da mora tudi mami migati, če želi iti v korak z njimi.« 

Darinko Hribar, SIJ Metal Ravne:
»Tako pač to je, najbolje se je gibati in preživljati svoj prosti čas v neizmerno čudoviti 
naravi. Rad se udeležujem prireditev in vključujem v društva, kjer lahko pomagam ali 
svetujem pri športnih aktivnostih in navdihujem druge člane za vsesplošno športno 
udejstvovanje.«

Darko Mandelc, SIJ Acroni:
»Marsikdo od nas ima izgovora 'nimam časa' in 'spomladanska utrujenost', tako pridobi kak-
šen kilogram, zato je motivacija ključna za dosego cilja. Rekreacija, uravnotežena prehrana 
ter jeklena volja so ključ do uspeha. Odlični motivator so športne aktivnosti, ki jih prireja ŠD 
SIJ. Na organiziranih prireditvah so zagotovljeni spremstvo, medicinska pomoč in še zlasti 
motivacija sotekmovalcev, zato ni izgovorov, da se tudi vi ne pridružite.«

Dr. Mojca Loncnar, SIJ Acroni:
»Zakaj tečem? Odgovor je enostaven: ker to 
rada počnem. Tek zame ni le oblika rekreacije, 
temveč način sprostitve. Velikokrat tečem sama. 
Med tekom si zbistrim misli. Se zgodi tudi, da se 
mi med tekom porodi ideja, kako rešiti kakšen 
problem. Pridejo tudi dnevi, ko greš enostav-
no le teč, s ciljem preteči tisti krog, ki si ga že 
stokrat pretekel. In po teku prideta tista prijetna 
utrujenost in zadovoljstvo, da si nekaj naredil 
zase. Zato tečem.«

Emil Zohorović,  
SIJ Metal Ravne:
»Šport mi daje svobodo 
in sprostitev, tako fizično 
kot mentalno. Treningi so 
včasih naporni in dolgi, v 
dežju ali vročini. Ampak ko 
dosežeš zastavljeni cilj in si 
čestitaš s prijatelji, so občutki 
fenomenalni.«

2.491 športnih km 
JE ZA NAMI!

Alenka Bizilj Kavrečič, ŠD SIJ 

Foto: Sara Wagner,  
arhiv Perutnine Ptuj,  
Janja Rakovec Bodnaruk
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Pohodniki 
ob žici
Maj smo člani Športnega društva (ŠD) 
SIJ začeli s tradicionalnim pohodom 
Pot ob žici, tokrat v že 62. izvedbi. 
Pohod je pritegnil kar 30.000 pohod-
nikov, od tega je bilo tudi nekaj članov 
ŠD SIJ. Slednji pohoda sicer niso začeli 
z iste kontrolne točke, vendar pa so 
majice z oznako ŠD SIJ poskrbele, da 
so se na trasi prepoznali in se toplo 
pozdravili ter si namenili nekaj spod-
budnih besed. 

Tekači v troje
Na dan mladosti, 25. maja, smo se člani-

ce in člani ŠD SIJ združili v trojke in sode-
lovali na dobrodelni prireditvi Poslovni tek 

trojk na Bledu. Skupina SIJ je imela najštevil-
nejšo (sedem trojk) in pa tudi najuspešnejšo 

zasedbo, saj smo osvojili tretje mesto v moški 
konkurenci (Zohorovič, Tretjak, Grilc) in tretje 

mesto v mešanih trojkah (Kolbe, Loncnar, Jenič). 
Tako smo dosegli cilje, ki smo si jih zadali ob lanskem 

premiernem nastopu – ohranili smo značko številčno 
najmočnejše ekipe ter dodali še ene stopničke.
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Kolesarji nori na Poli
V soboto, 2. junija, pa smo na Ptuju pod »balanco« uspešno spravili prvi kolesar-
ski dogodek v sklopu ŠD SIJ, 16. Poli maraton. Ta maraton je prej družabni dogo-
dek kot tekmovanje in zato tudi brez startnih številk in merjenja časa, a smo kljub 
temu članice in člani ŠD SIJ zavrteli pedale na vso moč. Ob tem pa nismo pozabili 
uživati v prekrasni trasi in lepem vremenu. 

SIJeva ekipa je bila med najštevilnejšimi z 58 udeleženci, za lovoriko tretjeuvr-
ščene številčno najmočnejše ekipe sta nam zmanjkala dva udeleženca. Odziv sode-
lujočih, ki so bili nad organizacijo dogodka, predvsem pa nad kolesarskimi dresi več 
kot navdušeni, priča, da bomo v prihodnjem letu nastopili v še večjem številu.

Ugodnosti za člane ŠD SIJ Kako postanem član ŠD SIJ
skupinske prijave in (so)financiranje 
prijavnine na rekreativnih prireditvah 
pod okriljem Športnega društva (ŠD) SIJ

športno darilo  
(športne majice/kape/nogavice …)

občasne vodene priprave na 
rekreativne dogodke z znanimi 
slovenskimi športniki

Izpolniš pristopno izjavo, ki jo dobiš v tajništvu družbe ali na 
Yammerju v skupini Športno društvo SIJ (v zavihku Files), in 
jo pošlješ na ŠD SIJ, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana ali pa jo 
poskeniraj in pošlji na sd.sij@sij.si. Po podpisu pristopne izjave 
boš na svoj elektronski naslov prejel program ŠD SIJ za leto 
2018 in obvestilo o plačilu letne članarine, ki znaša 20 EUR.

Za člane, ki so v sezoni 2017 plačali članarino in se niso 
udeležili nobenega dogodka, je upravni odbor društva 
sprejel sklep, da se jim prizna članarina za letos.

TEKAŠKA SEKCIJAkolesarska SEKCIJA POHODNIŠKA  

SEKCIJA



àà SPOŠTUJEMO NAŠO DEDIŠČINO

Medtem ko je veliko Peltonovo kolo že razstavljeno v jugo-
zahodnem delu Jesenic, blizu karavanškega predora, je malo 
Peltonovo kolo »počivalo« na Javorniku zraven obrata Prede-
lava debele pločevine. Vse do nedavnega, ko se je Luka Novak, 
vodja in pobudnik projekta, na predlog nekdanjega glavnega 
direktorja Branka Polanca ter skupaj z ekipo zanesenjakov 
lotil zahtevne obnove. Kolo so v kratkem času in v neprijetnih 
vremenskih razmerah uspešno odkopali, očistili, prebarvali in 
ga prepeljali na vidno mesto, kot si ga zasluži.

Branko Polanc, nekdanji glavni direktor družbe SIJ Acroni, je 
ob tem povedal: »Malo Peltonovo kolo je bilo nekoč izjemno 
pomembno za železarje, opravljalo je zares veliko in ključno 
delo glavnega poganjalca proizvodnih linij v takratni novi va-
ljarni, zato je prav, da tudi danes dobi pomembno mesto pred 
stavbo družbe SIJ Acroni. Naj bo to spomenik težkemu, preda-
nemu delu, ki ga zdaj sodelavci družbe SIJ Acroni opravljamo 
na drug način, a še vedno enako predano.« 

Kar 38 ton težko in 4,5 metra visoko malo Peltonovo kolo 
je bilo v preteklem stoletju nadvse pomemben pomočnik 
železarjev. Skupaj z velikim Peltonovim kolesom je od leta 1902 
zagotavljalo glavni pogon proizvodnih linij takrat nove valjarne 
Kranjske industrijske družbe na Javorniku, v najboljših letih je 

doseglo 80 vrtljajev na minuto. Malo Peltonovo kolo je svoj 
zadnji ingot izvaljalo leta 1979.

Z malim Peltonovim kolesom je povezanih več nenavadnih 
zgodb. »Zelo zanimiva zgodba iz leta 1903 govori, da je enemu 
izmed podobnih Peltonovih koles v javorniški valjarni ob pobe-
gu razneslo vztrajnik in da so njegov 500kilogramski del našli 
v strugi potoka Javornik, ki je od valjarne oddaljen približno 
200 m,« je povedal Luka Novak.

Na dogodku so predstavili tudi vizijo ohranjanja dediščine 
v prihodnosti in napovedali restavracijo table z napisom Očka, 
vrni se zdrav domov!, ki je že nekoč izvirno opozarjala železar-
je na pomemben vidik varnosti delavcev. Namen table bo tudi 
v prihodnje enak, in bo pomemben element akcije ozavešča-
nja o skrbi za varnost in zdravje pri delu na ravni Skupine SIJ 
Znamo varno, zmoremo zdravo.

»Ponosni smo na več kot 600letno tradicijo železarstva, 
na kateri gradijo jeklarji nove uspešne zgodbe, kar dokazujejo 
vsakoletna priznanja za inovacije. Iskreno čestitamo družbi SIJ 
Acroni za ohranjanje tehniške dediščine in spodbujamo naše 
nadaljnje sodelovanje,« je sporočila Irena Lačen Benedičič, 
direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Slavnostno odkritje 
»malega velikana«

Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: Borut Žigon, SIJ Acroni

Na dogodku so zanimive zgodbe malega Peltonovega kolesa predstavili Luka Novak, vodja projekta prenove, Branko 
Polanc, nekdanji glavni direktor družbe SIJ Acroni, zdaj direktor proizvodnih operacij v družbi SIJ Acroni, in Albreht 
Anton, nekdanji obratovodja Predelave debele pločevine.

Sodelavci družbe SIJ 
Acroni so na slovesnem 
odkritju predstavili 
prenovljeno malo 
Peltonovo kolo, nekoč 
enega največjih ulitkov 
v enem kosu na svetu. 
»Mali velikan« danes 
kot pomemben simbol 
mejnikov v jeklarstvu 
ponosno pozdravlja 
sodelavce in poslovne 
partnerje pred poslovno 
stavbo družbe SIJ Acroni.
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Okoli 90 strokovnjakov iz evropskih držav in Kanade je med 4. in 
9. junijem na Ravnah na Koroškem razpravljalo o zanimivih in ak-
tualnih temah s področja industrijske dediščine. »Vsa ta spoznanja 
so pomembna za načrtovanje prihodnosti. Prihodnost namreč ne 
more ustvarjati brez preteklosti, mladost ne more brez starosti 
in razvoja ni brez dosežkov preteklosti,« je poudarila dr. Karla 
Oder, koordinatorica Slovenske poti kulture železa in ena glavnih 
organizatork simpozija. 

Pomembnost zavedanja, da naša današnja uspešnost in 
pričakovana prihodnost slonita na trdnih temeljih preteklosti, ki 
jih ustvarja 400 let jeklarstva v Mežiški dolini, je v pozdravu ude-
ležencem simpozija poudaril tudi glavni direktor SIJ Metala Ravne 
Andrej Gradišnik. »Hiša je trdna, kot so trdni njeni temelji. In po 
tem reku sodeč, se nam ni bati potresov in pretresov, ki nam jih 
utegne prinesti prihodnost.« 

Simpozij je spremljal tudi pester nabor spremljevalnih dogod-
kov. V knjižnici so razstavili fotografske motive dela v rudnikih in 
železarnah na Slovenskem. Čipkarice so v klekljani čipki upodobile 
jeklene skulpture ravenske forme vive. Članice likovne skupine 
pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje so se za to priložnost 
preizkusile v železarski motiviki. Udeleženci so spoznali tudi skok 
čez kožo, šego sprejemanja novincev v rudarski stan. 

Geološka, rudarska in železarska dediščina v knjižnicah, muzejih in arhivih je bila osrednja 
tema 14. mednarodnega simpozija ERBE na Ravnah na Koroškem. Glavni organizator, 
Društvo Slovenska pot kulture železa, je simpozij pripravil ob bližajoči se 400letnici 
železarstva v Mežiški dolini, 25letnici simpozija ERBE in 15letnici Slovenske poti kulture 
železa. Celotedensko dogajanje je popestril tudi bogat spremljajoči program.

Prihodnost na 
temelju preteklosti

Monika Žvikart, specialistka  
za korporativno komuniciranje, 
SIJ Metal Ravne

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne

àà SPOŠTUJEMO NAŠO DEDIŠČINO

Glavni direktor SIJ Metala Ravne se je zahvalil vsem, 
ki z veliko odgovornostjo in zanosom ohranjajo, 
varujejo in promovirajo našo železarsko dediščino.

Udeleženci mednarodnega simpozija ERBE so si ogledali 
proizvodnjo v Kovaškem programu SIJ Metala Ravne.

Jeklene skulpture forme vive mesta Ravne na Koroškem so dale ustvarjalni navdih 
klekljaricam sekcije Lipa Ravne na Koroškem pri Društvu klekljaric Koroške.  
V čipki so upodobile enajst skulptur. Razstava Klekljana forma viva bo na ogled  
v muzejskem razstavišču ravenskega muzeja na gradu do 4. septembra letos.
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V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je 
železnica zelo posodobila; železarna je uredila nov, sodobni 
normalnotirni kolodvor Fužine, počasi pa je začenjala ukinjati 
kompleksno omrežje ozkega tira. Transport je prevzel cestni 
promet, ki je bil hitrejši, cenejši ter bolj prilagodljiv. Železar-
na je kupovala le še dizelske lokomotive. Te so bile fabrikati 
tovarn GANZMEVAG (DHM2), Jembacher Werke (serija 731) 
in domačega podjetja Đuro Đaković iz Slavonskega Broda, ki je 
za železarno izdelalo tri lokomotive serije 642 ter več lokomo-
tiv serij DL180 in 732. Posebnost pri transportu pa sta bili tudi 
dve ameriški samovozni železniški tirni dvigali, ki sta opravljali 
raznovrstne naloge v vsej železarni, eno na Jesenicah, drugo 
pa na Belškem polju pri takrat novi vroči valjarni. 

Cestni tovorni promet izpodriva železnico
Obrati železarne so bili lokacijsko in logistično izredno neugo-
dno in logično krožno nepovezani. Stari in novi obrati so bili v 
ozki gornjesavski dolini postavljeni po različnih koncih, tok ma-
teriala ni bil krožen, na relativno ozkem prostoru, po katerem 
se je raztezala železarna, pa sta poleg vsega še soobstajali dve 
vrsti proge – ozki in normalni tir; zaradi ogromnega števila kri-
žišč ter dotrajanih naprav so bile pogoste prometne nesreče. 
Ob stalnem povečevanju proizvodnje in ob dejstvu, da je ogro-
men kompleks železnice v Železarni Jesenice postajal zastarel 
in neekonomičen, stroški njegovega vzdrževanja in vodenje pa 
so naraščali iz leto v leto, je grozil kolaps.

àà SPOŠTUJEMO NAŠO DEDIŠČINO

Za rojstvo industrijskega tira jeseniškega železarstva pojmujemo leto 1889, ko je 
bila postavljena martinarna s pomožnimi obrati. Svojo prvo lokomotivo je KID od 
železnice kupila leta 1905. Največ lokomotiv, kar 23, je v železarni vozilo leta 1959, 
vozov in vagonov so imeli 852, od tega 778 ozkotirnih in 74 normalnotirnih. V 
prometu je bilo zaposlenih kar 540 delavcev.

Po železnih cestah jeseniške 
železarske industrije (nadaljevanje iz prejšnje številke)

Luka Novak, SIJ Acroni

Foto: arhiv Gornjesavskega muzeja Jesenice

Viri: ustno izročilo; pisni viri Železarne Jesenice 
in Acronija; Mohorič I., 2000 let železarstva na 
Gorenjskem, 1969; glasilo KID Tovarniški vestnik; 
glasilo Železarne Jesenice Železar

Dne 17. maja 1979 je lokomotiva 
OD-II trčila v ozkotirno parno 
lokomotivo. Zadaj se tirno dvigalo, 
poimenovano Amerikanka, 
pripravlja na dvig prevrnjene 
lokomotive (arhiv Železarne 
Jesenice).
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Začelo se je leta 1974. Dne 2. aprila je bila ukinjena ozkotir-
na železnica na Javorniku. Od tega dne dalje so transport tam 
prevzeli tovornjaki. Lokomotive, ki so vozile po ozkotirnih pro-
gah javorniških obratov, je doletela naslednja usoda: Lokomo-
tiva OEI (AEG 1906, leta 1971 podarjena Železniškemu muzeju 
Ljubljana) je danes še ohranjena, prav tako sta ohranjeni 
lokomotivi OEII (Elin 1932) in OEVI (Železarna Jesenice, 1950). 
Obe sta bili po ukinitvi proge Jesenice–Javornik premeščeni na 
Jesenice, kjer sta vozili grodelj iz obrata Plavži v SMJeklarno. 
Električni lokomotivi OEIV in OEV (UNRRA 1947, Vickers M V 
131A) pa so po ukinitvi proge razrezali. Po ukinitvi ozkega tira 
na Javorniku je bilo kasneje dograjeno normalnotirno omrežje 
in so ga po potrebi uporabljali še do približno leta 2010.

Dne 19. aprila 1988 je bila ukinjena ozkotirna proga še na 
Jesenicah oziroma v vseh delih Železarne Jesenice. Ukinitvi je 
botrovala ustavitev SiemensMartinove peči in plavžev, s čimer 
so vse preostale obrate začeli oskrbovati po normalnem tiru in 
s cestnim transportom. Z ukinitvijo so v pokoj romale še zadnje 
ozkotirne lokomotive v Sloveniji, in sicer parne OI, OII, OV, 
OVIII in OXI, električni OEII in OEVI ter dizelski ODII in ODIII.

Po razpadu Jugoslavije in posledično tudi Železarne 
Jesenice so poleg ozkotirnih lokomotiv konec svoje »kariere« 
dočakale tudi marsikatere normalnotirne. Z nekaj lokomoti-
vami je posle jeklarstva nadaljeval Acroni, nekaj jih je uprava 
železarne prodala, nekatere pa so žalostno končale pod gorilci 
plinskih rezalnikov …

Industrijska železnica v podjetju Acroni, 
ustanovljenem po razpadu Železarne Jesenice
Novorojeni Acroni, d.o.o., je po razdrobitvi Železarne Jesenice 
kot prevzemnik večinskega dela proizvodnje jekla na Jesenicah 
svoj interni železniški promet nadaljeval s petimi lokomotivami. 
To so tri dizelskoelektrične lokomotive serije 642, ki so jih vse 
izdelali v Slavonskem Brodu (Đuro Đaković), in sicer DEI leta 
1972, DEII leta 1977 ter DEIII leta 1966; električna lokomotiva 
NEI, izdelana leta 1924 v Siemensu, ter dizelska lokomotiva 
JW/DL 180, izdelana leta 1964. Vse lokomotive z izjemo NEI, ki 
je bila pred približno desetimi leti na žalost uničena, so še v 
podjetju. Aktivno službo pa opravljata le še lokomotiva DEIII 

Vozovna delavnica Železarne Jesenice in pozneje podjetja Acroni.  
Spredaj dizelska lokomotiva ND-III serije 732-006 (arhiv Železarne Jesenice)

Pred ozkotirno kurilnico/delavnico  
15. maja 1980 (arhiv Železarne Jesenice)
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in leta 2006 kupljeno kombinirano tirno/cestno lokovozilo 
Zephir 16.300. Slednje pa je primerno le kot nadomestna loko-
motiva, ker ne zmore vleke težkih kompozicij in vleke v snežnih 
razmerah, njegova zasnova pa ni najprimernejša za naše žele-
zniško omrežje, ker tiri niso peronificirani (vdelani v asfaltno/
betonsko podlago). Ob povečani uporabi lokomotive Zephir so 
zato relativno pogosti defekti pnevmatik, ki se poškodujejo na 
kretnicah in ostrih robovih obrabljenih/zvaljanih tirov.

Trenutno imamo v podjetju SIJ Acroni približno 12 km indu-
strijskega tira. Po železnici se v naše podjetje preko jeseniške 
postaje uvaža jekleni odpadek, interni oziroma medobratni 
transport pa zajema prevoz ulitih in zbrušenih slabov v vročo 
valjarno, medobratne prevoze jeklenega izmeta drugih obra-
tov nazaj v Jeklarno ter druge pomožne dejavnosti tehnološke-
ga procesa. Ves preostali logistični proces temelji na cestnem 
kamionskem transportu, ki obvladuje uvoz drugih surovin za 
izdelavo jekla, odvoz končnih izdelkov in različne medobratne 
ter medtehnološke prevoze.

Prihodnost železne ceste v SIJ Acroniju je pred novim pog-
lavjem. Cestni transport vse bolj posega v logistiko tehnoloških 

procesov. Precej gotovo je, da se bo uvoz jeklenega odpadka 
še naprej odvijal po železnici, za druge prevoze kot potrebe 
tehnoloških procesov pa ni zagotovila. Dejstvo je, da je železni-
ca precej »drag špas«, tako vzdrževanje proge in njene opre-
me kot tudi tirnih vozil, pri katerih posebno izstopajo servisi in 
remonti vlečnih lokomotiv. 

V prvi vrstici prvega dela tega prispevka v prejšnji številki 
smo govorili o besedah, s katerimi se začno epska dela. No, 
zaključek gre pa takole: KID, Železarna Jesenice in Acroni (SIJ 
Acroni) so ponosni na 129 let dolgo tradicijo lastne industrijske 
železnice. V tej dobi se je po železnih cestah jeseniške železar-
ne prevozilo milijone ton materiala, v nešteto vagonih in z več 
kot 40 lokomotivami vseh mogočih izvedb. Tisoče zaposlenih 
v železniškem prometu je to z neopisljivim znanjem in voljo 
vodilo, upravljalo ter vzdrževalo. Tradicija, ki je epska in ki ji ni 
para v bližnji in daljni okolici. Bodimo ponosni na njo!

Mehanik vozovne delavnice Železarne Jesenice opravlja remontna dela 
na kompresorju lokomotive serije 642 (arhiv Železarne Jesenice).

Zapuščeni lokomotivi v zapuščeni Jeklarni I. Zadaj GANZ MEVAG DHM-2 (ND-I), spredaj 
Jenbacher Werke JW DH600C48 (avtor fotografije Franci Sluga)
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àà AFORISTIČNA ŠARŽA àà SUDOKU

Andrej Brumen - Dejde,  
SIJ Ravne Systems 

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

Ko nosimo glavo naprodaj, najvišjo ceno vedno plačamo sami. 

Tiste, ki imajo veliko sala, je prav, da se jih obere do kosti. 

V poplavi menedžerjev se utapljajo navadni ljudje.

Za osebni prostor so bolj kot kvadrati pomembni krogi. 

Služba pred družino, kovčki pred vrati.

àà MODRUJEMO àà SMEH JE POL JABOLKA 

Mož pridrvi iz službe domov in vpraša ženo:
– Ali se je že začela nogometna tekma?
– Ja, pred nekaj minutami.
– Pa je že padel kak gol?
– Ne, oba še stojita.

Pride žena k možu na obisk v zapor in ga vpraša:
– Kako se kaj počutiš, dragi?
– Kot doma, pravi.
– No, sem vesela, samo, kako to misliš, tako kot doma?
– No, saj veš, hrana je neokusna, perilo ni zlikano, seksa tudi ni,  
pa še ven me ne pustijo zvečer!

Vzrok nizke rodnosti v Sloveniji:
Preden povprečna slovenska mati izpusti svojega Janeza iz 
naročja, je sosedova Micka že v menopavzi.

Lahko se uprem vsem, samo skušnjavi ne.
Oscar Wilde

Vino je stalen dokaz za to, da nas ima bog rad in  
da nas ima rad srečne.
Benjamin Franklin

Alkohol je mogoče res človekov najhujši sovražnik,  
toda v Bibliji piše – ljubite svoje sovražnike.
Frank Sinatra

Prijaznost je jezik, ki ga gluhi sliši in slepi lahko vidi.
Mark Twain
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àà KUJEMO V ZNANJE Vir: http://www.educa.fmf.uni-lj.si

àà KRIŽARIMO PO MOŽGANIH
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke v reviji SIJ št. 2, katere geslo je bilo BODI PRVI PRI VARNEM DELU, so:

• Dobran Laznik, Operativno planiranje 
proizvodnje, SIJ Metal Ravne

• Gregor Svetina, Kakovost,  
SIJ Acroni

• Andrej Skumavc, Razvoj in 
tehnologije, SIJ Acroni

1. Kaj je jeklo?
a) toplotno obdelano železo
b) zlitina železa in ogljika z drugimi primesmi
c) zlitina železa in ogljika, ki smo ji namenoma  
 dodali še druge legirne elemente
d) železo, ki ga dobimo z vlivanjem

2. Kako razdelimo jekla po uporabi?
a) širokopotrošna jekla in posebna jekla
b) ogljikova jekla, legirana jekla in posebna jekla
c) orodna jekla, konstrukcijska jekla in posebna jekla

2. Katera od naštetih kovin ima največjo specifično težo?
a) železo
b) svinec
c) zlato

4. Kaj je dekapiranje?
a) priprava pločevine pred valjanjem
b) vrsta valjanja pločevine
c) postopek čiščenja pločevine po valjanju

Pravilni odgovori : 1.c, 2.b, 3. b, 4.c

Nagrajenci bodo prejeli zanimivo sestavljen pisarniški set.
Katero geslo smo izbrali tokrat? Na pravilno rešeno križanko pripišite svoje podatke: ime in priimek, obrat oziroma 
oddelek in družbo ter jo pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, do 
najpozneje 20. julija 2018. Tudi tokrat bomo s praktično nagrado razveselili avtorje izžrebanih rešitev.
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AVTOR:
DRAGO

RONNER.

MESTO NA
JUGO-

ZAHODU
TAJVANA

VERDIJEVA
OPERA CENT

REKA, OB
KATERI LEŽI

SANKT
PETERSBURG

MESTO
V SREDNJI
DALMACIJI

GUSAR

IME NAŠE
NEKDANJE
IGRALKE

KRAVANJE

GOROVJE
V SREDNJI
SIBIRIJI IN
MONGOLIJI

SZABO JE
MADŽARSKI

REŽISER.
SANI OLIVER

TWIST

SHAKE-
SPEAROV

KRALJ

GLAVNA
TIROLSKA

REKA

KRAJ PRI
CELJU

SLOVENSKA
KIPARKA

(DRAGICA)

DEL KOLE-
SARSKE
DIRKE

STENO-
GRAFIJA

NAHAJALIŠČE
SOLI

GRŠKA
BOGINJA

LOVA

NAPAD NA
POLITIČNO

OSEBO
SMUČAR

STENMARK

ZAČETEK
GESLA

POZITIVNA
ELEKTRODA
GRŠKI BOG
LJUBEZNI

IGRALKA
TIČ

RALIJAN

SIDRO,
KOTVA
ŽENSKI

PEVSKI GLAS

V ŠOP SPETI
LASJE

SMUKEC,
LOJEVEC

ALFRED
NOBEL

IZRAELSKI
KRALJ

SOTESKA,
TOKAVA

LUKA V
MAROKU

TEŽAVNOST
SESANJE

OTOK PRED
ZAHODNO

OBALO
SUMATRE V
INDONEZIJI

AMERIŠKI
PISATELJ
(NORMAN)

AMERIŠKI
SLIKAR
(JONAS)
UMETNO
VLAKNO

ČEBELI
PODOBNA
ŽUŽELKA

AM. ZVEZNA
DRŽAVA

ALKALIJSKA
KOVINA

(ZNAK Na)

HOMERJEV
EP

VAS BLIZU
LUKSORJA
V EGIPTU

MAILER JE
AMERIŠKI
PISATELJ.

MADŽARSKI
FILMSKI
REŽISER
(ISTVAN)

GOŠČAVA,
ŠČAVJE
VELIKA

STEKLENICA

MOČNIKU
PODOBNA

JED
WHISKY
PO NAŠE

DELAVEC
V

SLADARNI

POJAV NA
VODI
JULIO

IGLESIAS

KAMNITA
GMOTA
JANEZ
ERŽEN

KONEC
GESLA

SEKANJE,
SEČNJA

ŽELEZNIŠKA
TRAČNICA
POVRŠINA,
PO KATERI

SE HODI

ALENKA
GODEC

ČEŠKI
PISATELJ
JIRASEK

RUDI
ČAČINOVIČ

BRATRANEC
ROGER
VADIM

LUKA NA
JUGO-

ZAHODU
NORVEŠKE

JADRANSKI
OTOK

POKRAJINA
NA PELO-
PONEZU
V GRČIJI

OVČARSKI
PES

ARTEMIDA
JE GRŠKA
BOGINJA

LOVA.

KOZJA
VRBA,

MAČKOVINA

LAHEK, NA
OBEH STRA-
NEH KONI-
ČAST ČOLN
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