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ANJA POTOČNIK,  
specialistka za korporativno komuniciranje, SIJ

»V našem podjetju čutim moralo, zadovoljstvo in pripadnost sodelavcev,« 

ugotavlja direktor Tomaž H. Taki podrejeni so sanje vsakega vodje ali direktorja. 

Ali pa morda ne? Ko pride v to družbo zavzet sodelavec, poje vse preostale tri – 

tamoralnega, tazadovoljnega in tapripadnega – za malico. Kako je to mogoče? 

Če malo poenostavimo; moralni sodelavec ne krade in ne laže; zadovoljni pravi, 

da je zadovoljen z delovnimi razmerami, kolektivom in plačo; pripadni je zvest 

svojemu podjetju in se ne ozira čez planke. Vprašanje pa je, če je kateri izmed njih 

pripravljen »iti korak dlje«, tako kot to počne zavzeti sodelavec, ki je predan, v delo 

vlaga dodatni trud, karseda izkorišča in nadgrajuje svoje znanje in kompetence 

ter je navdušen podpornik vrednot in ciljev svoje družbe. Filozofinja, svetovalka 

korporacijam in priznana avtorica Danah Zohar pravi, da je za dolgoročno in 

uspešno poslovanje organizacije potrebnih vsaj 75 odstotkov zavzetih ljudi. Številka 

se na prvi pogled zdi logična, vendar realnost priča drugače. Lani je bilo namreč 

po Gallupovih raziskavah v ZDA zavzetih le 32 odstotkov zaposlenih, v Nemčiji pa 

celo polovica manj – 16 odstotkov. Kje smo SIJ-evci? Kot boste lahko prebrali v 

nadaljevanju revije, »srce na igrišču pusti« 29 odstotkov naših zaposlenih, kar je 

precej več od slovenskega povprečja (15 odstotkov) ter precej dober rezultat, če se 

primerjamo z Nemci ali Američani. A mi se nočemo primerjati z drugimi, temveč 

hočemo tekmovati sami s seboj. Če smo v primerjavi z letom 2015 za več kot šest 

odstotkov bolj zavzeti, verjamemo, da lahko ob naslednjem merjenju temperaturo 

zavzetosti še pošteno povišamo. A le, če bo vsak izmed nas znal razpreti svoja krila, 

saj, kot pravi teorija »učinka metulja« ali »učinka domin«, imajo vsak posameznik 

in njegova predana pozitivna dejanja neznansko moč. Zakaj je ne bi izkoristili sebi, 

svojemu podjetju in širši družbi v prid?

Si pripravljen iti korak dlje?
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Osrednja tema decembrske 3. Strateške konference Skupine 
SIJ je bila Odprava ozkih grl in s tem povezan proces nenehnih 
izboljšav. Pogosto se pri tej temi najprej pomisli na odpra-
vljanje težav in zastojev v proizvodnem procesu. Morda tudi 
zato, ker se tam ozka grla hitro in zelo očitno pokažejo. Če ni 
materiala ali delavcev, linija stoji; če izdelki niso pravočasno 
zapakirani, tovornjaki čakajo … Vendar je izziv ozkih grl veliko 
kompleksnejši. Pogosto vidimo rešitev za odpravo ozkih grl 
v novih naložbah, s čimer ni nič narobe, če naložbeni projekt 
skrbno preučimo in do potankosti premislimo, kako bomo vlo-
žek oplemenitili. Nove tehnološke linije niso nove igrače; zave-
dati se moramo ogromnih finančnih sredstev, ki se namenjajo 

za naložbe, zato je z vsemi novimi pridobitvami treba ravnati 
z veliko odgovornostjo in jih kar najbolje izkoristiti, poudarja 
direktor za tehnologijo v Skupini SIJ Slavko Kanalec. Ali se pri 
tem dovolj zavedamo, koliko ozkih grl lahko široko razprejo 
izboljšani miselni procesi, odkrita in konstruktivna komunikaci-
ja, prepoznavanje priložnosti in razumevanje izzivov? V Skupini 
SIJ smo si zadali nalogo, da bomo ozka grla reševali še bolj pre-
mišljeno, odločno in zavzeto, da bomo tako karseda najbolje 
izkoristili dosedanje in prihodnje naložbe v tehnologijo, razvoj 
ter v izobraževanje in usposabljanje sodelavcev. Predstavljamo 
nekaj dobrih in spodbudnih primerov, ko so ozka grla zadihala 
s polnimi pljuči, ker mi to znamo, hočemo in zmoremo.

Naložbe niso samoumevni obliži za ozka grla?

 odpravljanje ozkih grl.
 proces nenehnih izboljšav.

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv SIJ, Sandi Fišer

3. Strateška  
konferenca  
Skupine SIJ – 

àà NAPREDUJEMO

Alojz Buhvald, izvršni 
direktor za proizvodnjo, 
SIJ Metal Ravne

Slavko Kanalec, 
direktor za 
tehnologijo, SIJ

»Obvezno čtivo« za temo ozkih grl je gotovo knjiga E. 
M. Goldratta in J. Coxa z naslovom Cilj, ki na razumljiv 
način skozi zgodbo predstavi izziv prepoznavanja in 
odpravljanja ozkih grl. S podnaslovom knjige Proces 
nenehnih izboljšav avtorja poudarjata, da je vsak – 
četudi navidezno brezhiben – proces mogoče še izbolj-
šati, seveda pa je treba najprej odpraviti zamaške ali 
ozka grla, ki preprečujejo normalen potek delovanja. Z 
razširitvijo pristopa je Goldratt razvil teorijo omejitev 
oziroma TOC (Theory of Constraints). Ta je postala 
izjemno priljubljen način za reševanje proizvodnih pro-
blemov in je dejansko uporabna na številnih poslovnih 
področjih. Koncept poudarja, da naj se poslovni siste-
mi ne ukvarjajo s tistim, s čimer se ni treba. Koncept 
celovitega obvladovanja kakovosti pa poudarja, da ni 
dovolj stvari delati prav, pomembneje je: delati prave 
stvari. Teorija omejitev pa nas sooča z dejstvom, da 
delni optimumi ne delujejo vedno pozitivno in ne ved-
no v smeri zagotavljanja globalnega optimuma. 

1. Prepoznati omejitev (omejitve) sistema.

2. Ugotoviti, kako izkoriščati 
omejitev (omejitve) sistema.

3. Podrediti vse drugo prejšnji odločitvi.

4. Odstraniti omejitev (omejitve) sistema.

5. Opozorilo! Če je na prejšnji stopnji 
omejitev odpravljena, se je treba vrniti 
k prvi stopnji, nikakor pa se ne sme 
dovoliti, da bi omejitve sistema povzročila 
inertnost (lenobnost, nedelavnost)!

Ne delaj stvari prav. Delaj prave stvari! Teorijo omejitev – TOC lahko skrčimo na pet korakov: 
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Ozka grla zahtevajo široke rešitve

Stroj za razrez vzorcev z vodnim curkom Vodni curek je lahko zelo zmogljiv in natančen.

SIJ Acroni – odprava ozkega grla z 
bonusom dodatne priložnosti
Odprava ozkega grla v mehanskem laboratoriju SIJ Acronija je 
stara že skoraj desetletje, a je odličen primer odprave ozkega 
grla z dveh vidikov. Ne gre za ozko grlo neposredno v proiz-
vodnji in za njegovo odpravo smo poiskali rešitev, ki je poleg 
osnovne odprave ozkega grla prinesla celostno rešitev in s tem 
večjo dodano vrednost od pričakovane. 

V SIJ Acroniju smo ob koncu prejšnjega desetletja naglo 
povečevali proizvodnjo plošč iz različnih vrst jekel in v oddelku 
tehnične kontrole smo se soočili z novim izzivom. Pravočasno 
zagotavljanje rezultatov mehanskih preiskav vzorcev plošč je 
postalo naše ozko grlo, ki se je odražalo ob koncih mesecev v 
kaotičnem in nervoznem stanju v laboratorijih ter z nadurnim 
delom. Obenem smo bili na oddelku tehnične kontrole soočeni 
s črno-belo sliko. Zelo sodoben in avtomatiziran mehanski la-
boratorij na eni strani in zastarel ter iztrošen oddelek mehan-
ske priprave vzorcev na drugi strani, ki ni mogel v danem času 
pripraviti vseh potrebnih vzorcev. Občasno so se pojavljale 
tudi napake na pripravljenih vzorcih, kar je negativno vplivalo 
na pravilnost rezultatov med mehanskimi preizkušanji. Do-
daten izziv se je pojavil ob vpeljavi nekaterih visoko trdnih in 
obrabnoobstojnih jekel v reden proizvodni program, kjer smo s 
klasičnimi mehanskimi metodami priprave vzorcev imeli velike 
težave oziroma je bila priprava vzorcev skorajda nemogoča. 
Zaradi preobremenjenosti in starosti naprav se je povečalo 
število okvar in na oddelku tehnične kontrole so še pogosteje 
zamujali s preiskavami in rezultati preiskav. 

In kaj je prava rešitev? Nekateri so jo videli v naložbi v na-
bavo novih in močnejših strojev za klasično mehansko pripravo 

vzorcev. Ta rešitev ne bi bila optimalna, kajti klasični mehanski 
postopki so časovno zamudni in omejeno uporabni pri obde-
lavi obrabnoobstojnih in visoko trdnih jekel. Kakovost klasično 
pripravljenih vzorcev pa tudi ni popolna, kar bi se lahko in se 
tudi je odražalo v nepravilnih rezultatih mehanskih preiskav 
vzorcev. Kljub temu smo se poigravali z idejo o manjši naložbi v 
rabljeno opremo.

Prevladala je netipična (out of the box) ideja, da bi v proces 
mehanske priprave vzorcev vpeljali novo tehnologijo – rezanje 
z vodnim curkom, čeprav gre za razmeroma počasen in drag 
način preverjanja. Ko pa smo pridobili osnovne ponudbe in 
preračunali obratovalne stroške, se je izkazalo, da je rešitev 
zelo učinkovita, tako glede stroškov priprave vzorcev kot tudi 
kakovosti pripravljenih vzorcev, ki so dimenzijsko optimalni, 
brez zareznih učinkov ali morebitnih toplotno vplivanih con. 
Projekt se je še dodatno optimiral, ko smo za nabavo rezalnika 
z vodnim curkom pridobili nepovratna sredstva. 

Takoj po zagonu se je izkazalo, da naprava deluje stabilno 
in v skladu s pričakovanji. Vzorce za mehanske preiskave smo 
pripravljali sproti. Naprava pa ni bila vedno zasedena, zato so 
sodelavci prepoznali dodatno priložnost. Začeli so razrezovati 
rezervne dele za interno uporabo na vzdrževanju, na trgu pa 
smo začeli ponujati razrez plošč v rondele. 

To je lep primer klasične odprave ozkega grla, kjer se je s 
tehnološkim preskokom vplivalo tudi na kakovost izdelkov. 
Našle in izkoristile pa so se tudi možnosti za dodatno proiz-
vodnjo in prodajo izdelkov, s čimer je bil naložbeni projekt 
nadpovprečno uspešen, oddelek, ki se je vrsto let ukvarjal le s 
servisno dejavnostjo za interno rabo, pa je začel ponujati svoje 
storitve na zunanjem trgu in ustvarjati neposredne prihodke. 
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SIJ Metal Ravne – ko naročila 
prehitevajo odpravo ozkega grla
V SIJ Metalu Ravne se soočamo s hitrimi spremembami proi-
zvodnega programa v smeri povečevanja deleža zahtevnejših 
izdelkov. Ti imajo daljše in zahtevnejše tehnološke poti ter obi-
čajno tudi bolj zasedajo ozka grla. Če se spremembe programa 
dogajajo konstantno na daljši rok, lahko s kombinacijo optimira-
nja tehnologij, novih investicij in optimalnega planiranja ozkega 
grla zastoje zelo uspešno odpravljamo. 

Večji problem se pojavi, če so na določenem segmentu 
naročil spremembe hitre in se dogodijo v kratkem časovnem 
obdobju. S takšnim primerom smo se soočili na mehanski 
obdelavi Kovaškega programa, in sicer pri rezkanih izdelkih. 

Do leta 2013 je ta program konstantno naraščal, naročilom 
smo sledili s kombinacijo manjših novih naložb, optimiranjem 
tehnologij in povečevanjem zunanjih storitev. V letu 2014 pa 
smo skorajda podvojili količine. Soočali smo se s povečevanjem 
naročil predvsem na ameriškem trgu. V trenutku je ta faza 
proizvodnje postala izrazito ozko grlo, posledično so se poveče-
vali zaostanki, dobavni termini so se podaljšali. Da bi rešili ozko 
grlo in zadovoljili potrebe trga, smo morali zelo hitro ukrepati. 
Hitro smo ugotovili, da bi bila nabava novega rezkalnega stroja 
sicer tehnološko zelo ustrezna, vendar bi bil rok dobave predolg, 
saj smo naročila že imeli v hiši. Odločili smo se za kombinirano 
rešitev, in ta se je izkazala za zelo uspešno. 

àà NAPREDUJEMO

Portalni rezkalni stroj je odpravil predvsem ozko grlo pri mehanskem obdelovanju ploščatih odkovkov za ameriškega kupca.
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Takoj smo preverili vse možne zmo-
gljivosti v Sloveniji, ki bi jih lahko koristili v 
prehodnem obdobju. Hkrati smo zelo hit-
ro poiskali ponudbe za nov rezkalni stroj, 
preverili pa smo tudi vire za nabavo starih 
rezkalnih strojev. Uspešni smo bili na vseh 
treh področjih, kratkoročno smo povečali 
zunanje storitve rezkanja, srednjeročno 
nam je uspelo nabaviti več starih rezkalnih 
strojev in jih s podjetjem Serpa, ki danes 
spada v SIJ Ravne Systems, uspešno in 
hitro sanirati, zato so bili takoj na voljo za 
proizvodnjo. Dolgoročno pa smo naba-
vili nov rezkalni stroj, ki je bil namensko 
narejen za določeno skupino izdelkov. S 
to kombinacijo in hitro reakcijo nam je 
uspelo izpolniti večino naročil, saj smo 
zmogljivosti v zelo kratkem času skoraj 
podvojili. Iz tega primera smo se naučili, 
kako lahko s hitro akcijo in različnimi kom-
binacijami uspešno rešuješ ozka grla. Niso 
vedno potrebni novi stroji, možnosti je 
lahko več, moramo pa zelo dobro poznati 
ozka grla in natančno predvidevati, kaj se 
bo zgodilo v prihodnosti.

SIJ Elektrode Jesenice 
– maloserijska naročila 
terjajo več fleksibilnosti
V proizvodnji oplaščenih elektrod se 
v SIJ Elektrodah Jesenice srečujemo s 
stalnim prilagajanjem in optimiziranjem 
zmogljivosti proizvodnih linij glede na 
prispela naročila. Ta so razdrobljena, ma-
loserijska in zahtevajo veliko dnevnega 
prilagajanja. Mesečno, tedensko in tudi 
dnevno proizvajamo široko paleto tehno-
loško in kakovostno različnih elektrod. 
Proizvodne poti in zaporedja operacij so 
različna. Velikokrat se prepletajo, križajo 
in podvajajo. Obvladovanje optimalnega 
pretoka je zato izjemno pomembno 

in zahtevno delo. Velikoserijska oziroma masovna naročila so tehnološko 
najpreprostejša ter stroškovno najučinkovitejša. Ves proces poteka tekoče 
in optimalno. Elektrode se proizvajajo neprekinjeno, linijsko od izdelave 
do pakiranja, posledično pa je večja tudi kakovost. Glavno ozko grlo so le 
pretočne peči, ki imajo omejeno zmogljivost sušenja. Ozka grla smo že v 
preteklem letu s procesi preventivnega in tekočega vzdrževanja prepolovili.

»Strateška konferenca nam je bila v veliko pomoč«
Na podlagi koristnih izkušenj, ki sem jih izvedel na strateški konferenci, in 
letnega periodičnega vnaprejšnjega načrta vzdrževanja najbolj izpostav-
ljenih komponent v peči nameravamo ozka grla dodatno zmanjšati. V letu 
2018 načrtujemo popolnoma obnoviti peč linije 4, na kateri se proizvede in 
posuši okoli 65 odstotkov mesečne proizvodnje. S tem bomo ozko grlo na 
pretočnem sušenju odpravili.

Pri izdelavi srednje in visoko legiranih elektrod je proces izdelave zaradi 
zahtevnosti tehnologije temu primerno daljši. Poteka nelinijsko, serije so 
majhne, menjave kvalitet in dimenzije na linijah pa pogoste. Glavna ozka 
grla so zračno sušenje elektrod na okvirjih, sušenje v komornih pečeh in roč-
no prelaganje ter pakiranje elektrod v nestandardne embalažne enote. Na 
ozka grla odločujoče vpliva obseg proizvodnje dvojno oplaščenih elektrod, 
ki pomenijo tehnološko najzahtevnejši proces. Zaradi zahtevnosti oplašče-
nja, dolgega procesa izdelave in velikega obsega ročnega dela proizvedena 
mesečna količina močno vpliva na produktivnost in izplen oddelka. 

Dnevno se srečujemo z omejenimi zmogljivostmi dveh komornih peči 
za sušenje dvojno oplaščenih elektrod, specialnih elektrod in vseh debe-
lih dimenzij. V peči se lahko naenkrat posuši v povprečju le tona elektrod. 
Dodaten dejavnik so režimi sušenja, ki so pri različnih kvalitetah drugačni. 
Optimizacija procesa sušenja v komornih pečeh je eden največjih izzivov 
vodenja in načrtovanja nemotenega poteka proizvodnje elektrod. Ozko grlo 
na sušenju odpravljamo z združevanjem manjših serij ter uvedbo dodatne, v 
konicah potrebne izmene.

Tudi z naložbami v odpravo ozkih grl 
Trenutna situacija in načrtovana prodaja specialnih elektrod in srednje 
legiranih bazičnih elektrod sta nas spodbudili k načrtovanju nakupa dodatne 
komorne peči. Z njo bomo pridobili zmogljivosti sušenja in kakovost elektrod, 
saj bo nova peč dosegala višje temperature sušenja kot obstoječi peči. S tem 
bomo zagotovili pogoje za proizvodnjo visokokakovostnih bazičnih, srednje 
in visoko legiranih elektrod za zahtevno varjenje v ekstremnih razmerah na 
naftnih ploščadih in gradbiščih.

Slobodan Filipov, vodja proizvodnje  
elektrod, SIJ Elektrode Jesenice
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Odpravljanje ozkih grl je timsko delo

strateška  
konferenca



Stroga žirija ni imela lahkega dela 

Zmagovalec je samo 
eden, pravijo, a pri 

timskem delu slavijo 
vsi člani tima

Akcija Znamo varno, zmoremo zdravo je bila tudi del strateške konference

 odpravljanje ozkih grl.
 proces nenehnih izboljšav.

Najbolje so ozka grla 
odpravili v ekipi FITEL. Za 

»pretočnost obuvanja« in  
»nepotrebnost 

prepogibanja« jim bo služila 
žlica iz nerjavnega jekla, 

proizvedena v SIJ Acroniju.

(Z leve) Andrey 
Zubitskiy, 
predsednik uprave 
Skupine SIJ, Igor 
Malevanov, član 
uprave Skupine 
SIJ in CFO, in dr. 
Denis Mancevič, 
namestnik 
predsednika uprave 
in CEO (*v času 
konference so imeli 
žiranti drugačne 
vodstvene nazive)

Sodelavci, 
ki so zelo 
samodisciplinirani 
ali pa ne morejo 
spati, so se 
pognali v tek v 
trdi temi, seveda 
pa so se prej 
dobro ogreli s 
svojo trenerko, 
legendarno 
atletinjo Brigito 
Langerholc Žager.



àà NAPREDUJEMO

1. Tehnologija in proizvodnja: Aktualizirali smo tehnolo-
gije in zmanjšali število aktivnih tehnologij za 20.000. 
Verigo tehnologij za določen izdelek sistemsko pregledu-

jemo, pri čemer se zadnja tehnologija obarva zeleno, preostale 
pa rdeče. Doseči želimo, da nam bo ob vsakem novem naro-
čilu iste klasifikacije in oblike sistemsko ponujena samo ena 
tehnologija, ki je pregledana in odobrena. V proizvodnji smo 
izboljšali izplen za 2,2 odstotka in zmanjšali neuspelo proizvo-
dnjo za 9,7 odstotka glede na leto 2015.

2. Planiranje proizvodnje: Navkljub slabšim naročilom 
in nezavidljivemu stanju na trgu smo proste zaloge 
zmanjšali za 8,6 odstotka. Sodelovanje z Aiossom pri 

konstrukciji plana taline in pripravi mikroplaniranja daje prve 
rezultate. 450 nalepk s kodo QR smo nalepili na zalogo, ki smo 
jo identificirali, določili lokacijo in vnesli v sistem, 1.351 pa na 
odpremo, z namenom razbremeniti sodelavce v špediciji.

3. Vzdrževanje: Pripravili smo QM za izvajanje aktivno-
sti preventivnega vzdrževanja in čiščenja na glavnih 
agregatih. Izvajamo preventivno vzdrževanje stiskalnic. 

Kontrolno lahko tehtamo na obeh žerjavih v Kovačnici težkih 
odkovkov.

4. Varnost pri delu in čistoča: Dosegli smo pozitivne 
trende pri bolniških izostankih in varnosti pri delu, tri 
mesece nam je uspelo delati brez nezgode. Delovna 

mesta smo uredili, jih fotografirali in fotografije izpostavili kot 
standard urejenosti. Od marca do decembra smo dodatno 
ocenjevali urejenost oddelkov, zmagal je oddelek Težka kovač-
nica, sledita mu Kovačnica težkih odkovkov in Adjustaža. 

5. Kadri: Prevetrili smo sistematizacijo in dali priložnost 
za razvoj najboljšim perspektivnim sodelavcem. Na 
podlagi strokovnega znanja, delovnih izkušenj in zavze-

tosti smo imenovali osem prvih kovačev. Prvi kovači so v prvi 
vrsti odgovorni za produktivnost, kakovost izdelkov ter tudi za 
uigrano delovno ekipo. Med trajanjem projekta je osem naših 
sodelavcev uspešno zaključilo študij ob delu in pridobilo naziv 
inženirja. 

6. Komuniciranje: Sodelavce smo redno seznanjali s pro-
jektom in novostmi, ki smo jih vnašali v naše vsakda-
nje delo: na srečanju zaposlenih smo projekt predsta-

vili vsem zaposlenim, pripravili smo štiri številke internega 
biltena in o projektu poročali v reviji SIJ. 

Lani spomladi, ob začetku projekta Kovačnica 2.0 in v času, ko je 
vodenje Kovaškega programa prevzel Ivan Vušnik, smo zapisali, 
da je čas za nadgradnjo – Kovačnico 2.0, v okviru katere si bodo 
kovači skupaj skovali prihodnost. Danes, ob uradnem zaključku 
projekta, predstavljamo najpomembnejše dosežke.

Nadgradnjo Kovačnica 2.0 
smo odlično skovali

Monika Žvikart, specialistka 
korporativnega komuniciranja, 
SIJ Metal Ravne

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne 

PODPROJEKTI

Čeprav se je projekt na papirju uradno zaključil, se za kovače iskanje priložnosti »biti vedno boljši« nadaljuje. 
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 Lani spomladi smo sodelavcem predstavili projekt v Adjustaži, ki je v ocenjevanju urejenosti oddelkov  
dosegla tretje mesto, za zmagovalko Težko kovačnico in drugouvrščeno Kovačnico težkih odkovkov. 

V letu 2016 so v Kovačnici dosegli rekordno odpremo v zgodovini, 41.712 ton. 
Največ so odpremili izdelkov kakovosti SIHARD 2379, SITHERM 2344 (UTOPMO2) in SITHERM 2343 (UTOPMO1). 

Ivan Vušnik, direktor 
Kovaškega programa 
SIJ Metala Ravne: 
»Ne samo da je projekt 
Kovačnica 2.0 pomagal 
novemu vodstvu pri delu, 
neopazno se je vrinil v vse 
pore našega vsakdanjega 
dela, tudi na področja, 
kamor v začetku še nismo 
nameravali. Pri kritični masi 
zaposlenih smo dosegli za-
vest o nujnosti sprememb. 
To se kaže tako pri ureje-
nosti delovnih mest, trendu 
zniževanja delovnih nezgod 
in navsezadnje tudi pri vide-
zu naših izdelkov.« 

Alojz Buhvald, izvršni 
direktor za proizvodnjo 
SIJ Metala Ravne: 
»Na proizvodnih kolegijih 
smo v drugi polovici leta 
navdušeno opazovali sema-
forje, na katerih so bili vsi 
cilji obarvani zeleno …« 
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V Kovačnici SIJ Metala Ravne kujemo valje za hladno valjanje 
različnih kvalitet in dimenzij. Največji valji imajo dimenzijo bal 
do 850 mm, njihova masa pa presega 10 ton. Uporabljajo se 
za izdelavo valjev za hladno valjanje barvnih in tudi železovih 
zlitin (jekel). Za razliko od sendzimir valjev so valji površinsko 
kaljeni, saj med obratovanjem kljubujejo visokim obreme-
nitvam. Njihovi značilnosti sta homogena mikrostruktura 
in enakomerna visoka trdota, ki je tako kot globina kaljene 
plasti odvisna od kemijske sestave jekla. Optimalne mehanske 
lastnosti valjev so dosežene z optimalno toplotno obdelavo – 
površinskim kaljenjem, ki se izvede z indukcijskim ogrevanjem. 
Kaljenju sledi podhladitev valjev, ki zagotovi popolno transfor-
macijo avstenita v martenzitno strukturo.

Postopek izdelave valjev 
Kovanje valjev, ki ima v Kovačnici že dolgo tradicijo, se v Jek-
larni začne z izdelavo jekla, nadaljuje pa z ulivanjem v ingote. 
Ingoti so lahko klasični ali izdelani po EPŽ-postopku, njihova 
masa pa se giblje od dve do 45 ton. Proces se nadaljuje v Ko-
vačnici, kjer ingote ogrejemo, predkujemo in skujemo v valje. 
Po kovanju sledita toplotna obdelava ter rezanje, valji so nato 
pripravljeni za odpremo h kupcu. Za našega kupca, družbo Ste-
inhoff, je v tehnološki proces vključena še mehanska obdelava, 
saj želijo valje v grobo struženem stanju. Navadno si pri kupcu 
sledijo še nadaljnje operacije, kot je prikazano na tehnološki 
skici. 

Projektni pristop za povečanje proizvodnje valjev 
Začetek projektnega pristopa k proizvodnji valjev sega v leto 
2014. Ingoti – ulitki so podvrženi poroznosti, zato sta odprava 
le-te in zagotovitev kompaktne strukture ena izmed primarnih 
nalog kovanja. V preteklosti smo se pri kovanju valjev srečevali 
tako s problemom ostanka poroznosti na balah valjev kot tudi 
z raztrganinami na čepih valjev. Ravno reševanje teh izzivov je 
botrovalo projektnemu pristopu. 

Kombinacija orodij različnih širin je dala rešitev tako za 
poroznost kot tudi za raztrganine. Po novi tehnologiji, ki je 
rezultat projekta, bale kujemo z orodjem večjih širin tako, da 
v čim večji meri odstranimo poroznost oziroma jo zavarimo. 
Z ožjim orodjem pa kujemo čepe valjev, s čimer se izognemo 
nastanku raztrganin. Da je proces kovanja še stabilnejši, smo 
za različne faze kovanja določili nove temperature ogrevanja. 
Z uvedbo nove tehnologije je drastično upadala neuspela 
proizvodnja, povečali pa smo dimenzije bal.

Izzivi za prihodnost
Nenehna rast proizvodnje kovanih valjev v Kovačnici pomeni, 
da nam kupci zaupajo in hkrati priznavajo, da imamo kako-
vostne proizvode, znanje in potrebno tehnologijo. Uvedba 
kombinirane tehnologije kovanja s širokimi in ozkimi orodji 
pomeni pomemben preskok v razumevanju procesa plastične 
predelave – kovanja. Povečali smo tehnološko zanesljivost, 
ki pa je predpogoj za nenehno rast dimenzijskega programa 
kovanih valjev. Glede na trenutne trende na trgu verjamem, 
da bomo v SIJ Metalu Ravne naredili še naslednji tehnološki 
preskok ter kupcem začeli dobavljati valje zgolj v mehansko 
(grobo) obdelanem stanju.

V Mežiški dolini so štirje proizvajalci valjev, ki pretežno proizvajajo valje za hladno valjanje. 
Največja med njimi sta Union Electric Steel (nekdanji Åkers) in SIJ Ravne Systems. SIJ Metal 
Ravne je osredotočen na lastno proizvodnjo jekel in jeklenih profilov, Kovačnica pa poleg 
profilov kuje – izdeluje še fazonske odkovke. Med slednjimi imajo vodilno vlogo prav kovani 
valji. S projektnim pristopom h kovanju valjev in individualno tehnološko obravnavo naročil 
pa smo v treh letih izrazito povečali rast proizvodnje in prodaje valjev.

Mežiška dolina – dolina valjev

àà NAPREDUJEMO

Mag. Miran Kadiš, vodja 
tehnološkega oddelka 
Kovačnice, SIJ Metal Ravne

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne 
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Kovanje valjev na 45 MN stiskalnici 

BRUŠENJE
MT KONTROLA

KONTROLA 
DIMENZIJE

PREIZKUS 
TRDOTE

PAKIRANJE

PODHLAJEVANJE POPUŠČANJE MERJENJE 
TRDOTE

KONČNO 
STRUŽENJE

40/46 MN
STISKALNICA

REZANJE IZDELAVA CENTRIRNIH
VRTIN

GROBO
STRUŽENJE

UZ IN MAGNETNA
KONTROLA

STRUŽENJE POVRŠINSKO
KALJENJE

MERJENJE 
TRDOTE

POPUŠČANJEKALJENJE

INGOT /EPŽ-ELEKTRODE 
LITJEUHP / EAF 40 t LF/VD/VOD EPŽ

Tehnološka pot izdelave valjev za hladno valjanje od izdelave jekla do odpreme h kupcu

večji izplen zaradi individualnega  
tehnološkega pristopa

V številkah:

2–3 %

4 ×
večja prodaja valjev v  
zadnjih treh letih – v času 
projektnega pristopa
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Naš izziv – novo visoko toplotno prevodno 
orodno jeklo za globalno konkurenčnost
Razvoj avtomobilske industrije, ki je stalni generator napredka 
komercialnih materialov in tehnologij, zahteva odličnost 
in stalne izboljšave izdelkov tudi pri drugih udeležencih v 
proizvodni verigi, kot smo npr. proizvajalci orodnih jekel. Zato 
SIJ Metal Ravne v programu MARTINA kot nosilec prvega razi-
skovalno-razvojnega projekta v sodelovanju s partnerji razvija 
nova orodna jekla za delo v avtomobilski in kovinski industriji.

Naš cilj je razviti novo nestandardno globalno konkurenčno 
orodno jeklo za delo v vročem, ki bo ob visoki žilavosti in hkra-
tni visoki obrabni obstojnosti imelo tudi visoko toplotno prevo-
dnost. Želimo doseči podaljšanje življenjske dobe orodij za 
tlačno litje, utopno kovanje in vroče oblikovanje. Jekli morata 
biti odpornejši na termično utrujanje, omogočati intenzivnejše 
hlajenje orodij, s tem pa tudi izdelavo vedno večjih orodij z vse 
zahtevnejšimi oblikami gravur. Pri obeh jeklih moramo zato 
doseči visoko homogenost in čistost. 

Potencial in prednosti novega orodnega jekla
Pri plastični predelavi oziroma »vročem štancanju« se ohla-
janje jekla izvede preko utopnega orodja, zato je kakovost 
tako izdelanega avtomobilskega dela odvisna od toplotne 
prevodnosti orodnega jekla. Višja toplotna prevodnost pa tudi 
prepreči lokalno pregretje orodja, ki lahko vodi do pospešene 
obrabe in s tem skrajša življenjsko dobo orodja.

Kot prepoznavni proizvajalec orodnih jekel želi SIJ Metal Ravne še izboljšati 
svoj konkurenčni položaj, zato razvijamo nova jekla v okviru lani pognanega 
večpartnerskega projekta MARTINA. Razvojni cilj projekta je izdelati vrhunsko 
orodno jeklo, ki ima poleg vseh običajno zahtevanih lastnosti (popuščna 
obstojnost, trdnost, žilavost, obrabna obstojnost, odpornost na termično 
utrujanje …) še toplotno prevodnost, ki bo za približno 50 odstotkov višja v 
primerjavi z običajnimi orodnimi jekli za delo v vročem. Ta kombinacija je izziv, 
saj se naštete lastnosti v veliki meri medsebojno izključujejo. 

Izboljšanje toplotne prevodnosti 
orodnih jekel za 50 odstotkov

Andrej Vrečič, razvojni inženir I, 
RK - MRR SIJ Metal Ravne

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne

Sestavljeno orodje za visokotlačno litje
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Kaj je program MARTINA? Program MARTINA (MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije) je projekt, v katerega je vključenih 
16 slovenskih podjetij in ustanov – med njimi sta tudi SIJ Metal Ravne in SIJ Acroni oziroma RCJ – Razvojni center Jesenice, ki so si v 
naslednjih treh letih zadali cilj povečanega (so)vlaganja v nekaj ključnih novih materialov, tehnologij za razvoj in obdelavo materialov 
ter v raziskave in razvoj prototipov novih izdelkov. Več o MARTINI smo pisali v tretji in četrti izdaji lanske revije SIJ.

Pri tlačnem litju neželeznih kovin in zlitin, ki je v nenehnem 
porastu, so končne lastnosti odlitkov odvisne predvsem od 
hitrosti strjevanja odlitka v orodju, k čemur zlasti pripomore 
orodje z intenzivnim odvodom toplote. Tako orodje določa po-
leg kakovosti izdelka še produktivnost oziroma trajanje livnega 
cikla izdelka. Mehanske obremenitve orodij za visokotlačno 
litje, v kombinaciji z ozkimi tolerancami, zahtevajo toga orodja 
in tako omejujejo dvig intenzitete ohlajanja z naprednejšimi 
ohlajevalnimi sistemi. Za takšne aplikacije so zato najugodnej-
ša rešitev jekla s povišano toplotno prevodnostjo/difuzivnostjo. 

Misija neverjetno – doseči želene 
lastnosti, ki se med seboj izključujejo
Povišan delež legirnih elementov zagotavlja vse zahtevane 
lastnosti (obrabna obstojnost, trdnost v toplem, popuščna 
obstojnost, odpornost proti termičnemu utrujanju in žilavost), 
po drugi strani pa zmanjšuje toplotno prevodnost. Za povi-
šanje toplotne prevodnosti so zato potrebne nizke vsebnosti 
»tradicionalnih« legirnih elementov, kot so silicij (Si), mangan 

(Mn), krom (Cr) in vanadij (V). Za doseganje vseh zahtevanih 
lastnosti se zato ti »tradicionalni« legirni elementi nadomesti-
jo s povišanimi vsebnostmi molibdena (Mo), volframa (W) in 
kobalta (Co), ki tvorijo drugačne tipe karbidov, manj motečih 
za propagacijo termičnih vibracij, ter povišajo delež prostih 
elektronov in s tem povečajo toplotno prevodnost. Žal legi-
ranje samo s temi elementi zmanjša prekaljivost teh orodnih 
jekel, zato so potrebni še drugi elementi, kot sta npr. nikelj (Ni) 
in baker (Cu), ter izdelava jekla z dodatkom mikrolegirnih ele-
mentov (titan (Ti), tantal (Ta), niobij (Nb), cerij (Ce), bor (B) …).

Izvedli smo že modeliranje s termodinamskimi preračuni, 
trenutno smo v fazi izdelave laboratorijskih šarž in osnov-
nih preiskav jekel, v nadaljevanju pa bomo v laboratorijskih 
pogojih simulirali in izvedli vrsto preizkusov za zagotovitev 
vseh potrebnih informacij za izdelavo prototipov dveh novih 
orodnih jekel v proizvodnji. Upamo, da se bodo te že izdelane 
laboratorijske šarže prototipnih jekel prelevile v prve polindu-
strijske šarže še v prvem četrtletju tega leta. 

Izdelek tlačnega litja – ohišje menjalnikaGravurni vložek orodja
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VPRAŠALNIK SIOK je nastal pod okriljem svetovalnih podjetij in omogoča poleg merjenja 
organizacijske klime posameznega podjetja tudi primerjavo med podjetji v Sloveniji in 
primerjavo z rezultati merjenja klime v podjetju iz preteklih let. Vprašalnik preverja 12 kategorij.

Organizacijsko klimo, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih 
SIOK 2016 smo v Skupini SIJ lani merili drugič. Odzivnost 
zaposlenih je bila visoka, saj je sodelovalo 2.272 zaposlenih, 
kar je 75,1 odstotka vseh povabljenih in je tudi več kot 
pri SIOK 2015. Če bi izmerjeno klimo v letu 2016 postavili 
na termometer od 1 do 5 °C in jo primerjali z letom 2015, 
bi opazili, da se je živo srebro premaknilo nekoliko višje. 
To je dobro, naša temperatura se dviguje, a ni še tam, 
kjer si kot skupina želimo biti. Izzivi torej ostajajo. Nanje 
imamo pripravljene odgovore, takšne, ki bodo živo srebro 
dolgoročno in vztrajno pomikali navzgor.

KAKŠNA JE 
TEMPERATURA?
àà  MOTIVIRANJE IN ZAVZETOST ZAPOSLENIH

Mag. Sara Wagner, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Infografika: SANS, Andrej Knez

KAKŠNA JE 
TEMPERATU RA?
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KAKŠNA JE 
TEMPERATURA?

Nagrajevanje 2,72

Inovativnost in iniciativnost 3,42

Razvoj kariere 2,52

Motivacija in zavzetost 3,42

Odnos do kakovosti 3,54

Notranje komuniciranje  
in informiranje 2,76

Poznavanje poslanstva,  
vizije in ciljev 3,01

Vodenje 3,06

Notranji  
odnosi 3,13

Organiziranost 3,00

Strokovna  
usposobljenost  

in učenje 3,04

Pripadnost  
organizaciji 3,13
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Po sloganom »Vaše mnenje šteje« smo septembra lani 
izpeljali drugo merjenje organizacijske klime, zadovoljstva in 
zavzetosti zaposlenih v Skupini SIJ. Smo med tistimi uspešnimi 
podjetji, ki se zavedamo, da so zadovoljni in zavzeti zaposleni 
ključni za doseganje ciljev in poslovne uspešnosti. Omenjena 
področja je zato treba redno preverjati in hkrati biti priprav-
ljen tako na pozitivne kot negativne rezultate merjenja. Oboji 
so osnova za pripravo akcijskega načrta za izboljšanje slabše 
ocenjenih kategorij in ohranjanje dobro ocenjenih.

Na splošno lahko rečemo, da je temperatura v Skupini SIJ 
leta 2016 v primerjavi z letom 2015 narasla. Ocenjevali smo jo 
na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni slabo oceno in na našem 
termometru kaže na najnižjo temperaturo, 5 pa pomeni najviš-
jo temperaturo, torej našo dobro oceno, ki zajema povprečne 
rezultate vseh slovenskih podjetij, sodelujočih v tej raziskavi. 

je skupni indeks ORGANIZACIJSKE 
KLIME, kar je nekoliko višje kot leta 
2015, ko je znašal 2,90. Kot skupina se 
počasi pomikamo proti našemu cilju, 
povprečju SIOK v Sloveniji, ki je 3,37.

je skupni indeks ZADOVOLJSTVA 
ZAPOSLENIH, kar je prav tako višje 
kot leta 2015, ko je znašal 3,11. Tudi 
naše zadovoljstvo se pomika proti cilju, 
povprečju SIOK v Sloveniji, ki je 3,58.

3,05

3,22
Ko smo pregledovali vse naše povprečne ocene trditev tako 

pri ocenjevanju klime kot zadovoljstva, smo jih združili v dva 
paketa po petnajst. V prvem so tiste trditve, pri katerih je živo 
srebro na termometru najvišje, v drugem pa tiste, ki smo jih 
ocenili slabo, in so naš največji izziv.

VISOKA TEMPERATURA: NAŠE NAJVEČJE PREDNOSTI 
Zaposleni v Skupini SIJ smo najbolj zadovoljni s stalnostjo 
zaposlitve (3,96) in svojim delovnim časom (3,82). Čutimo se 

odgovorne za kakovost svojega dela (3,93) ter se po svoji moči 
trudimo in prispevamo k doseganju standardov kakovosti 
(3,90). Na splošno smo zadovoljni tudi s svojim delom (3,71) in 
sodelavci (3,89). 

Sodelavci se učimo drug od drugega (3,86), svoje delo 
opravljamo samostojno (3,75), ocenjujemo, da smo zavzeti za 
svoje delo (3,75) in tako tudi pripravljeni na dodatno prizade-
vanje, kadar se to pri delu od nas zahteva (3,58).

Zavedamo se, da Skupina SIJ pričakuje, da predloge za 
izboljšave posredujemo vsi in ne le vodje (3,53). Prav tako se 
zavedamo, da so spremembe v skupini nujne in dobrodošle 
(3,70). Menimo, da ima Skupina SIJ zahteve glede delovne 
uspešnosti visoko zastavljene (3,61) ter jasno oblikovano in 
zastavljeno poslanstvo za dolgoročni obstoj in delovanje (3,55). 
V naših očeh Skupina SIJ uživa tudi velik ugled v okolju (3,55).

Povprečne ocene naših petnajstih največjih prednosti, pri 
katerih smo izmerili najvišjo temperaturo, so se v primerjavi z 
letom 2015 z izjemo ene ali dveh povsod izboljšale. V primerjavi 
s predlani so se izboljšale tudi povprečne ocene pri prav vseh 
naših petnajstih največjih izzivih, pri katerih smo izmerili najnižjo 
temperaturo. Ocene se počasi izboljšujejo, a kot v pogovoru (na 
strani 22) o aktivnostih, ki jih uvajamo za izboljšanje klime, 
zadovoljstva in naše zavzetosti, poudarja Mojca Veble, vodja 
kadrovskega oddelka Skupine SIJ, se spremembe ne odvijejo čez 
noč. Treba jih je izvajati dolgoročno in pri tem vztrajati.

NIZKA TEMPERATURA: NAŠI NAJVEČJI IZZIVI 
Naši največji izzivi so povezani z razvojem zaposlenih, nagra-
jevanjem, komuniciranjem in organiziranostjo. Menimo, da 
v Skupini SIJ ni sistema, ki bi omogočal, da najboljši zasedejo 
najboljše položaje (2,20). Nezadovoljni smo z možnostmi za 
napredovanje (2,45), prav tako vsem zaposlenim niso jasni 
kriteriji za napredovanje (2,43). Na vseh ravneh poslovanja si 
želimo realne možnosti za napredovanje (2,28).

Zadovoljstvo s plačo je zelo nizko (2,38). Ocenjujemo, da 
plača, ki jo zaposleni prejemamo, ni enakovredna ravni plač na 
trgu (2,47), in v primeru poslovnih težav, če bi se nam plača še 
znižala, bi zaposleni zapustili Skupino SIJ (2,24).
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Odnos do 
kakovosti

Motivacija 
in zavzetost

Inovativnost in 
iniciativnost

Notranji odnosi Pripadnost  
organizaciji

Vodenje Strokovna 
usposobljenost  

in učenje

Poznavanje 
poslanstva  
in vizije ter 

ciljev

Organiziranost Notranje  
komuniciranje 
in informiranje

Nagrajevanje Razvoj  
kariere

3,73
Organizacijska klima – raziskava SIOK

3,55 3,60 3,40 3,53 3,31 3,43 3,42 3,45 3,24 2,88 2,85

Zaposleni smo vseh 12 kategorij organizacijske klime leta 2016 v 
primerjavi z letom 2015 ocenili nekoliko višje. Podobno kot leta 
2015 smo tudi lani najvišje ocenili naš odnos do kakovosti (3,54), 
našo motivacijo in zavzetost (3,42) ter inovativnost in iniciativnost 
(3,42). Najnižje smo ocenili razvoj kariere (3,52), nagrajevanje 
(2,72) in notranje komuniciranje in informiranje (2,76), čeprav 
smo na področju komuniciranja v primerjavi z letom 2015 naredili 
največji napredek izmed vseh 12 merjenih kategorij (+0,21). 

Našemu cilju SIOK so se najbolj približale kategorije motivacija 
in zavzetost, zatem nagrajevanje (ki je v primerjavi z letom 2015 
naredila drugi največji napredek izmed vseh 12 merjenih katego-
rij, +0,20) ter inovativnost in iniciativnost. Na drugi strani pa je 
največji razkorak do cilja na področju notranjega komuniciranja 
in informiranja, na področju organiziranosti in pri poznavanju 
poslanstva, vizije in ciljev.

Sk
up

in
a 

SI
J

Naš cilj: SIOK
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Vodje so organizacijsko klimo Skupine SIJ  
ocenili višje kot sodelavci, ki niso vodje. Zakaj je tako?
»Vodje organizacijsko klimo običajno zaznavajo bolj pozitivno od preostalih sodelavcev. 
To ni posebnost Skupine SIJ, ampak vzporednica tudi z drugimi slovenskimi podjetji. Ključ-
ni razlog za to je boljši dostop do poslovnih informacij, vodje imajo več virov obveščanja, 
na delovnih sestankih so intenzivneje vpeti v komunikacijo med različnimi oddelki. Imajo 
tudi boljši dostop do strokovnih in poslovnih znanj. Posledično so vodje bolj zadovoljni 
z osebnim razvojem. Pomembna poslovna aktivnost vodij je tudi postavljanje poslovnih 
ciljev na različnih ravneh v podjetjih, sodelujejo tudi pri pripravi strategij za doseganje ci-
ljev. Zato vodje običajno tudi bolje razumejo pomen ciljev podjetja in se z njimi tudi lažje 
identificirajo. S tem je višja tudi njihova pripadnost organizaciji. 
Po drugi strani pa je boljša zaznava organizacijske klime na strani vodij tudi svojevrsten 
izziv za podjetje. Ker vodje klimo zaznavajo bolj pozitivno kot drugi sodelavci, posledič-
no ne razmišljajo dovolj o potrebnih spremembah,« višje ocene vodij o organizacijski 
klimi Skupine SIJ pojasnjuje ROMAN KLARIČ iz HSC skupine, ki nam pomaga pri izvedbi 
raziskave SIOK. 

Glede stimulativnega dela plač menimo, da ga v praksi ne 
uporabljamo (2,42). Tisti, ki so bolj obremenjeni, niso ustrezno 
stimulirani (2,18) in vodje nam ne razložijo jasno, zakaj smo 
prejeli stimulacijo in zakaj ne (2,45). 

Na področju komuniciranja in organiziranosti si želimo 
boljši pretok informacij med posameznimi oddelki (2,37) ter 
redne delovne sestanke, ki zdaj niso redni ali pa jih sploh ni 
(2,58). Prav tako si želimo vsaj enkrat na leto strukturiran raz-
govor s svojim vodjem (2,67). Menimo, da bi pri postavljanju 
ciljev poleg vodij bolj morali sodelovati tudi zaposleni (2,57). 
Nekoliko tudi dvomimo v usposobljenosti kadrov za delo, ki ga 
opravljajo (2,58).

POZNAMO PREDNOSTI IN IZZIVE. KAKO NAPREJ?
Vsem sodelavkam in sodelavcem se iskreno zahvaljujemo za 
sodelovanje v raziskavi SIOK. Ker vaše mnenje šteje, smo na 
ravni Skupine SIJ oblikovali nove aktivnosti za izboljšanje slab-
še ocenjenih kategorij, povezanih z nagrajevanjem, razvojem 

kariere, našo organiziranostjo. Dobro je, da se živo srebro po 
SIJ-evem termometru organizacijske klime, zadovoljstva in 
zavzetosti zaposlenih počasi dviguje. Ni še tam, kjer si kot sku-
pina želimo biti, a odločeni, da »nam bo vedno topleje«, smo 
zastavili projekt Harmonia, v okviru katerega bomo poenotili 
kadrovske sisteme. Mojca Veble, vodja kadrovskega oddelka 
Skupine SIJ, nam je v pogovoru predstavila projekt. Preberite 
intervju na strani 22. 

Prizadevno bomo nadaljevali tudi aktivnosti, ki smo jih 
vzpostavili po prvi raziskavi SIOK v letu 2015. Še naprej bomo 
krepili interno komuniciranje in informiranje. Za prenos stro-
kovnega znanja na zaposlene ali novozaposlene smo nedavno 
predstavili mentorski program Skupine SIJ. Mentorji, prijavite 
se – razpis je na strani 30. Še naprej bomo gradili tudi 
sistem načrtovanja in spremljanja uspešnosti Skupine SIJ. Vse 
to, da bo na SIJ-u še »topleje«.
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4,19
Klima, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih – raziskava SIOK

3,97 4,02 3,89 3,84 3,45 3,37 3,44 3,57 2,78 2,91

Zaposleni smo bili leta 2016 v primerjavi z letom 2015 bolj za-
dovoljni pri delu. Najbolj smo zadovoljni s stalnostjo zaposlitve 
(3,96), sodelavci (3,89) in delovnim časom (3,82). Najbolj smo 
zaposleni nezadovoljni s plačo (2,38), možnostmi za napredova-
nje (2,45) in delovnimi razmerami – opremo in prostori (2,85). V 
primerjavi s SIOK 2015 je prirastek ocene najvišji pri zadovoljstvu 
z vodstvom organizacije (+0,25) in, zanimivo, tudi pri zadovoljstvu 
s plačo (+0,21). Podobno kot organizacijska klima se izboljšuje 

tudi naše zadovoljstvo. Povprečju SIOK smo se najbolj približali 
pri zadovoljstvu s sodelavci, na drugih področjih se mu počasi 
približujemo.
Našemu cilju SIOK se je najbolj približalo naše zadovoljstvo s 
sodelavci, zatem zadovoljstvo z delom in zadovoljstvo z delovnim 
časom. Na drugi strani pa je največji razkorak do cilja na podro-
čju zadovoljstva z delovnimi razmerami – opremo in prostori, z 
vodstvom organizacije in plačo.
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Mag. Sara Wagner, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Si predstavljate nogometno ekipo, v kateri bi štirje igralci 
za zmago pustili srce na igrišču, petim bi bilo vseeno, ali 
ekipa zmaga ali izgubi, trije pa bi igrali za nasprotno mo-
štvo? Takšna je približno slika zavzetosti zaposlenih Skupine 
SIJ pri delu. Verjeli ali ne, ta rezultat je nadpovprečen.

Zanimalo nas je, kaj krepi 
zavzetost sodelavcev v Skupini 
SIJ. Zakaj so nekateri pri svo-
jem delu pripravljen preteči 
dodatne kilometre, medtem 
ko je drugim vse odveč? Kako 
pomembno vlogo imajo pri 
motivaciji zaposlenih vodje in 
kako uresničujejo svoje pos-
lanstvo?

»Dobra komunikacija pomeni dober 
odnos in s tem krepitev zavzetosti za 
delo. Ni težko narediti več, kot se od 
nas zahteva, če je pristop pravi in z neko 
mero spoštovanja. Takrat se počutim 
nekaj vrednega, in to mi daje zagon in 
motivacijo za delo. Čeprav se včasih ne 
uresničijo naša pričakovanja ali ne prej-
memo ustrezne nagrade, se še vedno 
trudimo.« 

Meksida Topić, žičarka rezalka, 
SIJ Elektrode Jesenice

Zavzeti pustijo  
srce na igrišču

Zavzetost je 
stanje duha

àà  MOTIVIRANJE IN  
ZAVZETOST ZAPOSLENIH

Zavzetost je pripravljenost posameznika, da nadpovprečno angažira svojo energijo 
pri vsem, kar počne, in sicer z namenom dosegati izjemne rezultate. Posameznik je 
lahko popolnoma zadovoljen s tem, kako dela, da je del kolektiva in se na delovnem 
mestu dobro počuti. A to ni dovolj. Osnovni način razmišljanja podjetij danes je 
nedvoumen: kje (po)iskati rezerve za dosego poslovne uspešnosti, kako doseči 
opazne izboljšave v produktivnosti, profitabilnosti ali razvoju človeškega kapitala, 
"utelešenega" v znanju in sposobnosti zaposlenih. Preprosteje, kako preživeti, saj sta 
danes razvoj in preživetje sinonima z dveh strani istega kovanca. Večini je jasno, da se 
v ekonomiji znanja ni mogoče več zanašati le na "proizvod", na tehnološke prednosti 
in celo na upravljanje odličnosti poslovnih procesov. Ne več. Odgovor je skrit v 
ustreznejšem ravnanju z ljudmi, s ciljem, da je v celotni ekipi zaposlenih v podjetju 
čim več takih, ki v boju za najvišje stopničke pustijo srce na igrišču.

NAD SLOVENSKIM IN SVETOVNIM POVPREČJEM
Merjenje zavzetosti zaposlenih v Skupini SIJ v okviru SIOK 2016 nam pokaže, da je 
med nami vse več (28,89 %) zavzetih sodelavcev, tistih, ki delajo s strastjo in čutijo 
globoko povezanost s podjetjem. Odstotek je v primerjavi s tistim iz leta 2015 na-
rasel predvsem na račun aktivno nezavzetih sodelavcev (21,44 %), ki na delovnem 
mestu niso le nezadovoljni, ampak svoje nezadovoljstvo tudi aktivno izkazujejo. 

Nekoliko se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšal tudi delež nezav-
zetih posameznikov (49,67 %), ki naredijo le tisto, kar morajo, v 

delo vlagajo svoj čas, ne pa tudi strasti. 

Res da, je naše »nogometno moštvo«, če ga primerjamo 
s povprečnim slovenskim moštvom, nadpovprečno (15 % 

zavzeti – 70 % nezavzeti – 15 % aktivno nezavzeti*) in prav tako 
nadpovprečno v primerjavi s svetovnim povprečnim moštvom (13 % 

zavzeti – 63 % nezavzeti – 24 % aktivno nezavzeti*). Pa vendar, kaj ni cilj vsake 
športne ekipe in vsakega podjetja, da želi zmagati, da ima največji tržni delež, da 
posluje bolje od svojih konkurentov? Cilj je osvojiti lovoriko Lige prvakov in ne 
le biti njen del. In zato si moramo v prihodnje prizadevati za ekipo, kjer bodo vsi 
igralci na igrišču tekli zmagi naproti. Ne boste verjeli, kako malo je včasih potreb-
no, da se v zaposlenih prebudi ta strast: po SIOK 2016 zaposleni zelo pogrešamo 
to, da nas nekdo pohvali za dobro opravljeno delo.

*Vir: Gallup. 2013. State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide.

ZAVZETI V 
LETU 2016
28,89 %

AKTIVNO NEZAVZETI  
V LETU 2016
21,44 %

NEZAVZETI V 
LETU 2016 
51,43 %

Zavzeti v letu 2015: 
22,57 % | ↑ 6,32 %

Aktivno nezavzeti v  
letu 2015: 25,49 % | ↓ 4,05 %

Nezavzeti v letu  
2015: 49,67 % | ↑ 1,76 %
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Anja Potočnik,  
specialistka korporativnega 
komuniciranja, SIJ

Foto: osebni arhiv  
anketiranih, arhiv SIJ

»Motivacijo za delo sem si od nekdaj 
zagotavljal sam. Možnosti razvoja in nap-
redovanja seveda pripomorejo k zagonu, 
vendar sem mnenja, da je vsakdo odgo-
voren za kakovost lastnega dela drugim, 
predvsem pa sebi, kar zagotavlja prese-
ganje pričakovanj tudi pri samostojnem 
delu ter vodenju sodelavcev.« 

Aleš Falatov, potencial druge 
generacije potencialov in 
naslednikov, sicer tržni analitik, SIJ

»O tem, kaj me žene naprej, nisem nikoli 
sistematično razmišljal. Tako pač funkci-
oniram, gre pa tudi za kilometrino, izku-
šnje in dobre odnose, ki sem jih ustvaril 
s sodelavci. Vesel sem, da lahko svoje 
znanje in izkušnje prenašam na mlajše 
sodelavce oziroma dijake na praksi. 
Mentorstvo je zelo odgovorna naloga, ki 
ima vzgojno in razvojno funkcijo. Tega se 
še posebno zavedam, ker sem kot dijak 
potreboval ravno to, da mi je nekdo znal 
stvar razložiti in demonstrirati. Veliko še 
imamo postoriti in v želji po razvoju in 
napredku nedvomno bomo.« 

Stanko Jehart, lesarski tehnik, 
Mizarstvo, SIJ ZIP center 

»Sam osebno v službo hodim, da pošte-
no in dobro delam. Če želimo biti pri tem 
tako jaz kot družba uspešni, pa je nujno, 
da so procesi in organizacija dela smi-
selno urejeni, stroji in orodja primerno 
vzdrževani, da ima vodja dovolj izkušenj 
in znanja, da lahko opravlja svoje delo. 
Pomembno je tudi, da smo zaposleni za 
svoj trud primerno nagrajeni.« 

Stanko Ban, strugar, SIJ Ravne Systems

»Zavzetost sodelavcev poskušam kre-
piti z odprto komunikacijo in njihovim 
vključevanjem v timsko delo, kjer dobijo 
priložnost izraziti svoje mnenje in so za 
dobre ideje pohvaljeni. Zavzetost mojih 
sodelavcev je zame potrditev, da delam 
dobro, in mi daje dodatno motivacijo, 
veliko pa mi pomeni tudi neposredna 
pohvala nadrejenega.« 

Milena Došenović, potencial 
druge generacije potencialov in 
naslednikov, sicer vodja financ 
in računovodstva, SIJ SUZ 

»Zavzetost do dela najbolj krepijo spo-
štovanje, podpora in pohvala sodelavcev 
in nadrejenih. Pozitivno vplivajo tudi 
pošten odnos in samoiniciativnost vseh 
vpletenih ter tudi kakšna nagrada. Zavi-
rajo pa jo mačehovski odnos do potreb 
in idej, da bi bilo delo lažje, ter brezbriž-
nost ob nespoštovanju dogovorov.« 

Matija Markič, strokovni sodelavec za 
monitoring in vzorčenje, SIJ Acroni

»Predanost delu temelji na medseboj-
nem zaupanju in povezanosti. Kot vodja 
sodelavce spodbujam, da smo pri delu 
vedno uspešnejši in da skupaj, kar se da 
dobro, uresničimo zastavljene načrte. 
Trudim se, da jim dam dovolj informacij, 
ki jih potrebujejo za vsakodnevno delo. 
Poslušam njihove predloge in jih skušam 
čim več uresničiti. Dobro opravljeno 
delo skušam prepoznati in pohvaliti. Za 
napake, ki nastanejo, pa skupaj poišče-
mo vzroke in se iz tega nekaj naučimo, 
da se napake ne ponovijo. Podobno pa 
spodbuja tudi mojo zavzetost.« 

Mateja Kušej, vodja logistike, 
SIJ Metal Ravne
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Mojca, ste sodelovali v raziskavi SIOK 2016?
»Seveda, sem sodelovala, saj vsako mnenje šteje.«

Zakaj je za vas, ki vodite kadrovski oddelek,  
pomembno, da tudi vi lahko sodelujete v raziskavi? 
»Vse raziskave, ki jih izvajamo znotraj podjetja, in tiste, ki jih v 
izpolnitev dobim od zunaj, jemljem zelo resno, in se odzovem 
nanje. Da izrazim svoje mnenje, videnja, svoje občutke. Hkrati 
tudi vem, da podjetja rezultate pregledajo, pripravijo analize in 
potem še aktivnosti, da se stvari izboljšujejo. Tudi v Skupini SIJ je 
tako. Zato je prav, da se glas zaposlenih sliši, da sodelujemo vsi.«

So rezultati SIOK 2016 skladni z vašimi  
pričakovanji ali so vas presenetili? 
»Ne, niso me presenetili. Kot strokovnjaki kadrovske stroke 
smo to, kar so zaposleni uradno povedali skozi SIOK, že prej 
zaznali, opazili, čutili. Z raziskavo smo dobili še objektivno sliko. 
Presenečenj pa ni bilo ne leta 2015, ko smo prvič merili klimo, 
zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, prav tako ne lani. Rezultati 
merjenja nam vsakokrat pokažejo, kako zaposleni v družbah 
'dihajo' in se odzivajo na delovanje uradnih sistemov družb. So 
kot neke vrste bilanca stanja posameznega podjetja. Pregled 
za nazaj in smer za naprej. V drugo smo raziskavo izvedli že kot 
pravi profesionalci.« 

Izpeljati SIOK v tako veliki skupini,  
kot je SIJ, verjetno res ni mačji kašelj?
»Tako je. Zato bi se zahvalila svojim kolegom iz kadrovskih služb, 
ki so opravili odlično delo in vložili veliko energije. Skupaj smo 
zbrali mnenja 75,1 odstotka vseh naših sodelavcev, ki smo jih 
povabili k izpolnjevanju. Ob tej priložnosti bi se zahvalila tudi 
vsem sodelavcem, ki ste se na povabilo k raziskavi odzvali v tako 
velikem številu – vaše mnenje šteje.«

Kaj so torej povedali zaposleni?  
Kateri so naši ključni izzivi in kako odgovarjamo nanje?
»Še naprej ostajajo ključna področja, na katerih izvajamo ak-
tivnosti za dvig organizacijske klime, zadovoljstva in zavzetosti, 
tista iz leta 2015: notranje komuniciranje in informiranje, prenos 
znanja in mentorski program ter sistem spremljanja uspešnosti 

Skupine SIJ. Tem aktivnostim dodajamo še četrto, HARMONIO 
– prenovo kadrovskih sistemov v Skupini SIJ. Še naprej bomo raz-
vijali tudi operativno vodenje zaposlenih in urejali procese dela.« 

Kaj vse obsega HARMONIA?
»Na ravni Skupine SIJ bomo prvič sklenili enotno podjetniško 
kolektivno pogodbo (PKP). Če želimo delovati kot skupina, se 
moramo poenotiti, in PKP je osnovni pravni akt, ki nam to 
omogoča. Uredili bomo sistemizacijo delovnih mest, uvedli nov 
plačni sistem ter enotno ocenjevanje in nagrajevanje delovne 
uspešnosti. Pripravili bomo tudi poenotene pogodbe o zapo-
slitvi. Vse to bomo urejali v letu 2017. Prenova teh kadrovskih 
sistemov bo prinesla temelj za enotno delovanje kadrovskih 
procesov, s čimer zagotovimo primerljivost, jasnost, enotne 
pogoje, enake možnosti za vse, lažji prenos znanja in izkušenj, 
tako kot opisujemo v shemi.« 

Če prav razumemo, torej Jeseničanom ne bo več treba  
gledati »čez plot« k Ravenčanom, in nasprotno,  
in ugotavljati, kje imajo eni ali drugi boljše pravice? 
»Ne, sedaj bodo sodelavci obravnavani enako. Korošcem in 
Gorenjcem res ne bo več treba gledati čez plot, da bi primerjali 

Harmonia, grška boginja harmonije in sloge, v slovenščini harmonija kot sinonim za ubranost, 
skladnost, poenotenje. Ni naključje, da smo projekt, ki ga izvajamo za poenotenje kadrovskih 
sistemov v Skupini SIJ, poimenovali prav po njej. S Harmonio bomo naslovili tudi nekatere 
največje izzive pri merjenju organizacijske klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih SIOK 
2016. Kako konkretno, nam je povedala Mojca Veble, vodja kadrovskega oddelka Skupine SIJ.

Harmonia, 
smer za naprej

Mag. Sara Wagner, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Foto: osebni arhiv Mojce Veble

àà MOTIVIRANJE IN ZAVZETOST ZAPOSLENIH

PREJ

Poenotenje kadrovskih sistemov v Skupini SIJ

 Od organizacijskih enot, ki se razlikujejo  
 po organizaciji dela, pooblastilih …,

 Od dolgega seznama delovnih mest,  
 ki so različno ovrednotena …,

 Od manj transparentnih plačnih sistemov,  
 kjer so za podobno delo delavci različno plačani …,

 Od starejših in različnih dogovorov z zaposlenimi …

 Od nekompatibilnih kolektivnih dogovorov in  
 odpovedanih podjetniških kolektivnih pogodb …

1
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4
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med seboj dodatke, nadurno delo, dopuste ter druge pravice 
in obveznosti. Stare sisteme bodo zamenjali transparentni, 
sodobni in enostavni za razumevanje tako za stroko, vodje kot 
zaposlene. Poglejmo še malce širše, skozi primer: če bi zaposleni 
na enakem delovnem mestu opravljal delo v različnih družbah 
v Skupini SIJ, in sicer s ciljem, da usvoji ali prenese svoje znanje, 
mu pri selitvi iz ene v drugo družbo ne bi bilo treba 'računati', 
kaj zanj to pomeni.«

Mojca, ampak v resnici ta projekt ni »vaš«, kadrovski. S HAR-
MONIO pravzaprav vzpostavljamo okvir za boljše vodenje. 
»Ključna vloga kadrovske funkcije za dolgoročno stabilnost pod-
jetja je v tem, da usmerja vodje k boljšemu vodenju zaposlenih. 
To pomeni, da moramo kadroviki imeti strateško vlogo, delovati 
moramo proaktivno in biti nosilci sprememb, ne zgolj izvajalci 
operativno administrativnih kadrovskih procesov. In s HARMO-
NIO delamo korak v to smer, tako da oblikujemo celovit kadrovski 
sistem, ki omogoča ustrezna orodja vodenja ter vzpostavlja 
kadrovske procese, ki so usmerjeni v poslovne rezultate.«

Kaj pa to pomeni za vodje?
»Tako kot mi tudi vodje spreminjajo svojo vlogo. Če so tradi-
cionalno bili predvsem 'veliki strategi', 'strukturni arhitekti' in 
'sistemski inženirji', morajo za dolgoročno stabilnost podjetja v 
večji meri postati predvsem 'ustvarjalci poslanstva', 'oblikovalci 
procesov' in 'voditelji zaposlenih'. Dolgoročno uspešno podjetje 
je namreč tisto, ki svoj uspeh gradi na prepletanju poslovnega 
(torej stroke, vizije, ciljev) in človeškega faktorja (torej vodenja 
zaposlenih) ter dobrega kadrovskega sistema, ki ju podpira.« 

Kako hitro pa se pokažejo učinki aktivnosti,  
ki jih izvajamo za izboljšanje klime?
»Organizacijske klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih ne 
moremo spremeniti čez noč. Bistvene spremembe zaznamo šele 
čez daljše časovno obdobje. Zato bomo aktivnosti po SIOK 2015 
kot aktivnosti po SIOK 2016 izvajali daljše časovno obdobje. A 
zastavljene aktivnosti po SIOK 2015 so že pokazale prve rezultate.«

Sva lahko konkretnejši?  
Kaj se je v očeh zaposlenih v SIOK 2016 izboljšalo? 

»Lanskoletno merjenje klime je najvišje izboljšanje rezultatov v 
primerjavi z letom 2015 pokazalo pri notranjem komuniciranju 
in informiranju. Na tem področju je korporativno komuniciranje 
tudi naredilo velike korake, in to smo zaposleni opazili: v največjih 
družbah so vzpostavili oddelke korporativnega komuniciranja, ki 
posebno pozornost posvečajo komuniciranju z zaposlenimi. Pri 
svojem delu sledijo enotni strategiji internega komuniciranja, 
česar sodelavci sicer ne 'vidimo', kar pa je za nas oprijemljivega, 
so na primer časopisi družb, prenovljene oglasne deske, ponekod 
izvajajo minute za pogovor pa glavni direktorji so zaposlenim 
odprli vrata … To je le delček celote. Pripravljajo še veliko več. Tudi 
rezultate in aktivnosti po raziskavi SIOK 2016 letos zaposlenim 
predstavljamo veliko temeljitejše kot po prvi raziskavi. So pa za-
posleni skozi raziskavo povedali tudi, da bolje poznajo poslanstvo, 
vizijo in cilje, in ta kategorija organizacijske klime je v primerjavi 
s SIOK 2015 dosegla tretjo najvišjo rast. Tudi to izboljšanje lahko 
povežemo z aktivnostmi na področju internega komuniciranja.« 

Ob prebiranju rezultatov se nam je zdelo zanimivo, da se je 
izboljšala tudi kategorija nagrajevanje, čeprav se bomo tega 
področja temeljito lotili šele v okviru HARMONIE.
»Drži, nagrajevanje je kategorija, ki je dosegla drugo najvišjo rast. 
Boljše ocene v letu 2016 povezujemo z doseganjem četrtletnih 
ciljev družb in posledično z izplačilom četrtletnih nagrad. Ne 
smemo pa zanemariti tudi nagrade za poslovno uspešnost, ki je 
bila tudi v letu 2016 izplačana glede na doseganje poslovnega 
rezultata posamezne družbe. Nas pa tu letos čaka veliko dela, in 
sicer v okviru projekta Harmonia.«

Veliko dela nas torej čaka. A moramo vztrajati pri začrtani poti.
»Ne gre zanemariti dejstva, da moramo konstantno skrbeti za 
vsa področja delovanja. Za izboljševanje klime, zadovoljstva in 
zavzetosti bo potrebnega veliko truda in vztrajnosti. Obstoje-
čim aktivnostim po SIOK 2015 smo v okviru Harmonie dodali 
še nove, da se pozitivni trend spremembe klime zgodi še v 
preostalih kategorijah klime.« 

… proti poenoteni organizacijski strukturi  
 (do določene mere).

… proti jasni, enostavni in  
 primerljivi sistemizaciji.

…  proti takšnemu, ki je pravičen,  
 transparenten in enostaven za uporabo.

…  proti enotnim in sodobnim pogodbam o zaposlitvi.

…  proti eni sami podjetniški kolektivni 
 pogodbi, ki je pravična in jasna.

POTEM

Na ravni Skupine SIJ bomo prvič sklenili enotno podjetniško 
kolektivno pogodbo (PKP). Če želimo delovati kot skupina, se 
moramo poenotiti, in PKP je osnovni pravni akt, ki nam to omogoča. 
Uredili bomo sistemizacijo delovnih mest, uvedli nov plačni sistem 
ter enotno ocenjevanje in nagrajevanje delovne uspešnosti. Pripravili 
bomo tudi poenotene pogodbe o zaposlitvi.« 

Mojca Veble, vodja kadrovskega oddelka Skupine SIJ
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Maja 2016 je na Jesenicah potekalo prvo srečanje vodstev 
laboratorijev Skupine SIJ v organizaciji SIJ Acronija. Naloge, ki 
smo si jih zadali, so že uspešno uresničene. Pregledali smo 
posamezne laboratorijske dejavnosti znotraj družb Skupine SIJ 
in sprejeli odločitev, da popišemo vse vire, ki so v posameznih 
laboratorijih na voljo (ljudje, kompetence in oprema). Temu 
je sledila priprava celostne matrike storitev, ki je ključna za 
uspešno trženje laboratorijskih storitev.

Že junija 2016 smo se zbrali na drugem srečanju, ki je 
potekalo v organizaciji SIJ Metala Ravne. Rodila se je ideja o 
postaviti skupne blagovne znamke z imenom SILABS. Idejno 
zasnovo je predstavil Mario Ivankovič – vodja marketinga v 
Skupini SIJ. Odločili smo se, da novo blagovno znamko SILABS 
podpremo s strokovno bogatim promocijskim katalogom, kot 
podlago za trženje naših storitev.

Septembra 2016 pa smo na tretjem srečanju, takrat že 
skupine SILABS, ki je potekalo v organizaciji SIJ Ravne Systems, 
predstavili novi katalog laboratorijskih storitev, združenih pod 
blagovno znamko SILABS. 

Sodelavci družbe Ravne Systems so takoj ponesli ime nove 
blagovne znamke SILABS na drug konec sveta. Storitve kalibra-
cijskega laboratorija so izvedli v Sierri Leone.

Na Dnevu akreditacije decembra 2016, ki je potekal na Brdu 
pri Kranju, smo dobili enkratno priložnost, da novo blagovno 
znamko SILABS predstavimo širši slovenski strokovni javnosti. 
Ponujeno priložnost smo več kot dobro izkoristili. SILABS je 
na Dnevu akreditacije zablestel in več kot pozitivno presene-
til. Prednosti združenega sistema vodenja smo predstavili dr. 
Tadeja Primožič Merkač – SIJ Ravne Systems, Franc Gostenčnik 

– SIJ Metal Ravne in Nataša Bratun – SIJ Acroni. 
Z novimi aktivnostmi pa smo zelo zagnano startali tudi 

v novem letu. Tako je januarja 2017 v organizaciji SIJ Ravne 
Systems potekalo skupno strokovno srečanje notranjih preso-
jevalcev vseh laboratorijev. Za predstavnike iz družbe SIJ Metal 
Ravne pa so stekla tudi že izobraževanja, da se nam v okviru 
presojevalcev pridružijo tudi oni. 

SILABS postaja vedno aktivnejši in  
prepoznaven. Leto 2016 je bilo za nas prelomno.

Predstavitev SILABS na Dnevu akreditacije – Brdo, december 2016

Trg, mi prihajamo!

Nataša Bratun, vodja kemije in 
vhodne kontrole, SIJ Acroni

Foto: Nataša Bratun, SIJ Acroni, 
in arhiv podjetja

àà USTVARJAMO NOVE PRILOŽNOSTI
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Naš partner, slovensko družinsko podjetje FIIC Ltd., ima sedež 
v središču Freetowna. To je glavno mesto Sierre Leone, obmo-
rske države v Zahodni Afriki. Približno dve uri vožnje iz mesta 
ima podjetje kamnolom, kjer proizvaja pesek iz granita različ-
nih granulacij, ter linijo za izdelavo tlakovcev. Zaposleni pri liniji 
za izdelavo tlakovcev so domačini iz okoliških vasi, strokovni 
sodelavci in vodje pa so Evropejci.

Eden njihovih kupcev bo tlakovce uporabil za tlakovanje 
novega pomola in pristanišča v mestu Freetown. Da glede 
kakovosti izdelkov ne bi bilo nobenega dvoma, je podjetje 

naročilo kalibracijo stiskalnice za beton. S tem bodo zagotovili, 
da je zmes betona, iz katerega so narejeni tlakovci, skladna z 
zahtevano kakovostjo. Pri delu v njihovem laboratoriju me je 
presenetila opremljenost, ki je v skladu z evropskimi standar-
di in se z lahkoto primerja tudi z opremljenostjo slovenskih 
laboratorijev. 

Moja pot v Freetown pa najverjetneje ni bila prva in edina 
– naš cilj je, da sodelovanje s tem in morda še kakim laboratori-
jem v tem mestu razširimo tudi na druga merila, na primer za 
merjenje temperature, mase in dolžine. 

Kot sodelavca kalibracijskega laboratorija družbe SIJ Ravne Systems me je službena 
pot lani ponesla tudi na drugo celino, v Afriko. Za slovensko podjetje, ki v državi 
Sierra Leone proizvaja tlakovce, sem kalibriral stiskalnico za beton.

Pokliči SILABS za 
kalibracijo v Afriki

Alojz Hrastnik, vodja mehanskega 
laboratorija, SIJ Ravne Systems

Foto: Alojz Hrastnik, SIJ Ravne Systems

Operater poleg stiskalnice za beton z našo sondo za silo

Ročna separacija granita 

Strojna separacija granita podjetja FIIC
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Prva jekla te velike skupine smo začeli izdelovati že pred prib-
ližno 40 leti in od takrat delež teh jekel v našem proizvodnem 
programu ves čas narašča. Število različnih vrst jekel trenutno 
obsega nad 100 različnih kvalitet, ki kar najbolje pokrijejo vse 
specialne potrebe naših kupcev in uporabnikov izdelkov iz teh 
jekel. Pri uporabi se izdelki iz teh jekel ne segrejejo nad 200 °C. 

Kaj pričakujemo od jekel SIHARD?
• Zelo dobro obrabno odpornost.
• Visoko tlačno trdnost.
• Čim boljšo žilavost.
• Dobro dimenzijsko stabilnost in čim manjšo  

deformacijo pri toplotni obdelavi.
• Dobro obdelovalnost.

Kako dosežemo te lastnosti?
Z ustrezno mikrostrukturo: 

• trde osnove – popuščenega martenzita, ki ima trdoto 
okrog 800 HV (to je najvišja trdota, ki jo lahko doseže 
jeklo brez karbidov),

• karbidov s trdoto do 3000 HV, ki dajejo jeklu najboljšo 
obrabno odpornost in rezilnost. 

Karbidi so treh vrst: 
• primarni, ki se tvorijo v talini med strjevanjem,
• sekundarni, ki se izločajo med ohlajevanjem 

po plastični predelavi,
• terciarni, ki se izločajo med popuščanjem jekel.

Pogoj, da jeklo dobi ustrezno mikrostrukturo, je kemijska 
sestava z nad 0,4 odstotka C, da se doseže visoka trdota mar-
tenzitne osnove, in dodatkom karbidotvornih elementov: Cr, 
Mo, V, W in nekaj Ti in Nb. 

Tipično in najpogosteje uporabljeno jeklo je SIHARD 2379, 
ki ima v mikrostrukturi približno 12 odstotkov karbidov in zato 
doseže visoko trdoto, dobro obrabno odpornost in rezilnost 
ter se uporablja za izdelavo visoko zmogljivih rezilnih orodij: 
industrijskih nožev, orodij za štancanje, obrezovanje in valjanje 
navojev. 

V zadnjih letih pa razvijamo jekla z nižjim deležem Cr – 8 
odstotkov in dodatkom drugih karbidotvornih elementov, kot 
so Mo, V in W , ki imajo ob višji trdoti kot SIHARD 2379 boljšo 
žilavost, in se uporabljajo za prebijalna orodja, vtiskovalna 
orodja, orodja za štancanje, rezanje, valje za preoblikovanje 
pločevine in izdelavo navojev. 

V Skupini SIJ smo razvili dve jekli SIHARD, SIHARD S470 in 
SIHARD S471, in njuna prodaja se je v zadnjih petih letih pove-
čala za 259 odstotkov.

SIHARD je nova oznaka za skupino 
naših jekel, ki poudarja njihovo glavno 
lastnost – TRDOTO, in ne težavnost, 
čeprav bi si tudi s tega vidika jekla 
SIHARD zaslužila to ime. Izdelava, 
posebno plastična predelava teh jekel, 
je namreč najzahtevnejša med vsemi 
našimi jekli. To je skupina jekel, po 
kateri je Skupina SIJ v svetu najbolj 
prepoznana kot vrhunska proizvajalka 
orodnih jekel.

Mag. Darja Oblak,  
raziskovalna inženirka I,  
SIJ Metal Ravne

Vlado Perovnik, strokovni 
direktor razvoja, SIJ Metal Ravne

Foto: SIJ Ravne Systems

àà MARKETINŠKI MOTOR



Dimenzije orodij in naših izdelkov so povezane s količino 
legirnih elementov. Majhne količine legirnih elementov zago-
tavljajo enakomerno trdoto na manjših orodjih, za večja orodja 
pa se uporabljajo jekla z večjo vsebnostjo legirnih elementov. 
Največji ploščati in okrogli izdelki, ki smo jih v SIJ Metalu Ravne 
spodobni izdelati, se približujejo že dimenziji 700 mm, kar je 
glede na težavno plastično predelavo vrhunski dosežek. 

Toplotno obdelavo končnih izdelkov SIHARD jekel lahko 
izvajajo le posebej izurjeni in opremljeni ponudniki storitev, 

saj je to tista zadnja operacija, ki omogoča doseganje vseh 
optimalnih lastnosti teh jekel.

Razvoj teh jekel še ni končan, saj se uporabljajo v vse zah-
tevnejših pogojih, zahteve po količini izdelkov, ki se izdelujejo 
z orodji iz teh jekel, pa so vedno večje. Zato načrtujemo razvoj 
novih, še bolj specialnih in kupcem na kožo pisanih jekel iz 
skupine SIHARD.

Oznaka Stara 
oznaka AISI W. Nr. C Si Mn Cr Mo V W

SIHARD 2357 OH253 S7 1.2357 0.50 0.60 0.60 3.30 1.50 0.10

SIHARD 2767 OH239 1.2767 0.45 0.25 0.30 1.35 0.25

SIHARD 2510 OW4 O1 1.2510 0.95 0.25 1.10 0.60 0.10 0.60

SIHARD 2842 Merilo O2 1.2842 0.90 0.25 2.00 0.35 0.10

SIHARD 2363 OA2 A2 1.2363 1.00 0.30 0.55 5.20 1.05 0.20

SIHARD K560 OH236 ~A8 0.50 1.05 0.45 8.00 1.50 0.52

SIHARD 2379 OCR12VM D2 1.2379 1.55 0.25 0.30 11.5 0.70 1.00

SIHARD 2080 OCR12 D3 1.2080 2.05 0.25 0.30 11.5

SIHARD S470 OH255 1.00 1.10 0.30 8.00 2.30 0.30

SIHARD S471 OCR8W 1.10 1.00 0.35 7.90 1.50 2.20 1.20
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5.000 t 10.000 t 15.000 t

12 % Cr
8 % Cr

V zadnjih petih letih je rast prodaje jekel z 12 odstotki Cr 132-odstotna, jekel z osmimi odstotki Cr pa 259-odstotna.

Nož za rezanje papirja  
iz jekla SIHARD 2379
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Gostila sta nas ekipa naše družbe Kopo International, 
ki je del servisno-prodajne mreže Skupine SIJ, in 
naš distributer v ZDA. Na sejmu smo skupaj z njimi 
predstavili nabor izdelkov družb SIJ Acroni, SIJ Metal 
Ravne in SIJ Ravne Systems, in sicer blagovnih znamk 
SINOXX, SIPREME in SIQUAL. Obiskovalcem smo vzeli 
dih tudi z vzorci omenjenih jekel in jih navdušili z našo 
mobilno aplikacijo, bogatim razstavnim prostorom ter 
katalogom. Ta je bil pripravljen posebej za to priložnost, 
opremljen tudi z ameriškimi merskimi enotami.

Sejem PowerGen International je edinstven in eden največjih 
dogodkov v energetiki. Teme vzporednih prireditev obsegajo 
proizvodnjo energije in podporne dejavnosti, od jedrske energije, 
fosilnih goriv do obnovljivih virov in najnovejših inovacij v teh 
segmentih. PowerGen International poteka decembra vsako leto, 
izmenjaje v Orlandu na Floridi in v Las Vegasu v Nevadi. Evropsko 
različico sejma – PowerGen Europe v Milanu pripravijo junija vsa-
ko leto, lani smo na tem sejmu razstavljali in se po dobrih vtisih 
odločili, da se udeležimo tudi večjega v Orlandu.

Opazna je bila razlika med sejmom v Milanu in tem v ZDA, saj 
so razstavni prostori v ZDA po kvadraturi manjši ter po zasnovi 
preprostejši. Ugotovili smo tudi razliko v verigi vrednosti, saj je v ZDA 
distribucija pomembnejša kot v Evropi. Na splošno lahko ocenimo, 
da je trg ZDA za nas še velik potencial, in že delamo korake v pravo 
smer, da ga bomo čim bolje izkoristili.

Sejem PowerGen USA –  
velikan med energetskimi 
dogodki

àà MARKETINŠKI MOTOR

Aleš Falatov, tržni analitik, SIJ

Foto: Miran Čevnik, SIJ Metal Ravne

SIJajna ekipa pred sejmiščem v Orlandu

• Datum: 13. – 15. 12. 2016
• Število razstavljavcev: 1.400
• Obiskovalcev: 20.000
• Število zastopanih držav: 111
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àà PONOSNI NA PRETEKLE DOSEŽKE

»Republika, k tvojemu triintridesetemu rojstnemu dnevu ti 
jeseniški in slovenski železarji čestitamo z novo delovno zmago 
z novimi proizvodnimi kapacitetami — z novo hladno valjamo. 
115.000 ton plemenite hladno valjane pločevine letno za našo 
predelovalno industrijo, to je naše darilo, darilo združenega 
dela tebi republika, tebi socialistična samoupravna domovina,« 
so bile prve besede ob odprtju Hladne valjarne leta 1976, ki jih 
je izrekel recitator. 

Scenarij uradnega zagona je pripravil Joža Varl, uspešen 
novinar in urednik tednika Železarne Jesenice Železar in človek, 
ki je močno zaznamoval kulturni in umetniški razvoj Jesenic. 
Kulturni program ob odprtju je bil bogat, tako bogat, da našte-
vamo le del nastopajočih: moški komorni zbor Staneta Žagarja 
iz Krope, moški vokalni oktet tovarne Veriga Lesce, ženski in 
moški zbor Jesenice, mladinski zbor Blažeta Arniča — gimnazi-
ja Jesenice in pihalni orkester jeseniških železarjev.

V naslednjih letih je Hladna valjarna doživela kar nekaj 
sprememb. Po izgubi skoraj celotnega jugoslovanskega trga 

leta 1991 je Hladna valjarna potrebovala spremembo, da se je 
lahko spopadla z močno konkurenco z Zahoda – povečali smo 
proizvodnjo nerjavnih kvalitet, polgotovih elektro pločevin in 
visokoogljičnih kvalitet, zmanjšali pa proizvodnjo nizkoogljičnih 
kvalitet.

Danes so ključni proizvodni programi osredotočeni pred-
vsem v proizvodnjo dinama (elektro pločevina), nerjavne MKM 
ter specialnih jekel.

»Če želiš videti spremembo v svetu, moraš ti biti ta spre-
memba,« je nekoč rekel Mahatma Gandhi. Spremembe nas 
ženejo k napredku in zato smo vsako leto boljši. To vam lahko 
iz prve roke potrdijo sodelavci Marjan Kramar, Đuro Ćulibrk, 
Dušan Baloh in Kasim Nuhajnović, ki življenje in razvoj Hladne 
valjarne spremljajo od njenega rojstva pa vse do danes. 

Sodobno hladno valjarno leta 2017, njen prispevek k dobrim 
poslovnim uspehom SIJ Acronija in njene smele načrte 
za prihodnost bomo predstavili v prihodnji številki.

»Če hočemo uspeti, moramo najprej sploh verjeti, da nam lahko uspe,« je nekoč rekel 
angleški pisatelj Michael Korda. In pred 40 leti smo na Jesenicah verjeli, da nam lahko 
uspe. Odprtje Hladne valjarne, ki so jo zgradili v vsega 30 mesecih, je 28. novembra 1976 
pospremilo več kot 10.000 delavcev in občanov. Trak je slovesno prerezal takrat 21-letni 
metalurški tehnik in še vedno naš zvesti sodelavec Marjan Kramar.

Častitljivih 40 let Hladne 
valjarne v SIJ Acroniju

Jože Špiljak, specialist za 
korporativno komuniciranje, 
SIJ Acroni

Foto: arhiv SIJ Acronija, NUK

Zgodovinska čast 
prereza traku 
na slavnostnem 
odprtju je pripadla 
takrat 21-letnemu 
Marjanu Kramarju. 

Na slovesno 
odprtje Hladne 

valjarne leta 
1976 so vabili 

tudi plakati. 

Naložba v Hladno valjarno je bila ena največjih naložb v nekdanji Jugoslaviji, vredna kar 103 milijone 
dolarjev. Tedanji proizvodni načrt proizvodnje Hladne valjarne je obsegal predvsem proizvodnjo 
nizkoogljičnih jekel in posameznih vrst elektro pločevine oziroma 15.000 ton nerjavnih jekel, 30.000 ton 
dinamo pločevine in 70.000 ton nizkoogljičnih jekel. Danes smo te številke že krepko presegli.
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àà SKRBIMO ZA NASLEDSTVO SODELAVCEV

Zaposleni s svojimi delovnimi izkušnjami in strokovnim zna-
njem pomenimo konkurenčno prednost podjetja, zato se v 
Skupini SIJ zavedamo, kako pomembno je uspešno prenašanje 
znanja v delovnih timih in obratih, v družbi in med družbami. 
Tudi analiza rezultatov merjenja organizacijske klime SIOK je 
med drugimi prioritetnimi ukrepi poudarila prenos znanja in 
mentorski program.

S sodelovanjem vseh kadrovskih služb smo v letu 2016 
pripravili enoten mentorski program, ki omogoča sistematičen 
proces prenašanja znanja med zaposlenimi in usposabljanja na 
delovnem mestu. Program je usmerjen v usposabljanje novo-
zaposlenih, prerazporejenih zaposlenih in bodočih zaposlenih, 
torej dijakov in študentov, ki pri nas opravljajo praktični pouk v 
sklopu rednega šolanja. 

In kaj prinaša program mentorjem?
Mentor je za uspešno mentoriranje enega do dveh mentori-
rancev nagrajen s plačilom v znesku 10 odstotkov povprečne 
bruto plače v Republiki Sloveniji, kar je bruto osnova mentor-
ske nagrade, v primeru hkratnega mentoriranja več osebam 
pa se izplača še 30-odstotni dodatek. Mentorjem, ki dosežejo 
visoke letne ocene, velja posebna zahvala za dobro delo in do-
datna letna nagrada. Novost in hkrati velik poudarek v novem 
mentorskem programu je tudi skrb za razvoj mentorjev. Poleg 
usposabljanja za razvoj mentorskih veščin, kot so komunika-
cijske in socialne večine ter veščine vodenja in spremljanja 
mentorirancev, mentorjem omogočamo tudi strokovna izobra-
ževanja za sledenje novostim v stroki ter pomoč in podporo 
med dejanskim izvajanjem mentoriranja.

Letos v Skupini SIJ uvajamo prenovljen in poenoten mentorski program za prenos znanja 
in usposabljanje na delovnem mestu. Program mentorjem prinaša nove priložnosti za 
strokovni in osebni razvoj, zato vas vabimo, da se prijavite na razpis in se pridružite 
najboljšim strokovnjakom v Skupini SIJ.

Pridruži se najboljšim 
strokovnjakom in 
postani mentor

Janja Rakovec Bodnaruk, vodja 
izobraževalnega centra, SIJ

»Rad delam 
z mladimi 
radovedneži, 
kakršen sem bil 
tudi sam, in jih 
zato tudi bolje 
razumem, s 
tem pa vračam 

drugim tisto, kar sem sam prejel od 
svojih mentorjev.«
Alen Šest, elektrotehnik RTA, SIJ Acroni

 »Z veseljem se pos-
vetim svojim mento-
rirancem, da jih pra-
vilno usmerim ter 
gradim na njihovih 
najboljših sposob-
nostih in veščinah. 
Tako pridobim 

ustrezno usposobljene nove sodelavce, 
ki mi pomagajo izboljšati in olajšati delo. 
Zato na vsakega mentoriranca gledam kot 
na pomoč, ki je vedno dobrodošla.«
Tilen Ravlan, vodja ponudb in tehnologije,  
SIJ Ravne Systems

»Mentor mora biti izkušen 
delavec in zaupen sveto-
valec in vodnik. Mentor je 
najpomembnejša vez med 
šolo, trgom dela in podje-
tjem, za uspešen prenos 
znanja pa potrebuje 
potrpežljivost in nenehno 
pripravljenost pomagati. 

Ključna naloga mentorja je, da stalno spodbuja 
mentoriranca k učenju, razvoju in napredovanju, 
za to pa mora ustvarjati in vzdrževati dobre med-
sebojne odnose na delovnem mestu.«
Marjan Hovnik, obratni inženir I,  
Kovaški program, SIJ Metal Ravne
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Če ste med branjem 
tega članka pomislili na 

sodelavca, ki bi bil odličen 
mentor, ga lahko tudi sami 
predlagate preko razpisa 

in povabili ga bomo k 
sodelovanju.

SIJ ACRONI 
Decembra je podjetje zapustilo pet delavcev, 
januarja pa devet. 
Naši novi sodelavci so decembra postali 
BLAŽ KRNIČAR v Jeklarni, ALEN ŠABOTIĆ 
v Jeklarni, SAMIR SELIMOVIĆ v Hladni pre-
delavi, AMIR MUHIĆ v Obratu vzdrževanja, 
ŽIGA MAVSAR v Predelavi debele pločevine, 
SAŠO OBLAK v Predelavi debele pločevine, 
EDIN ČINDRAK v Predelavi debele pločevine, 
KUSHTRIM RAHIMI v Predelavi debele 
pločevine, ASMIR DELIĆ v Predelavi debele 
pločevine, ARMIN KARDAŠEVIĆ v Predelavi 
debele pločevine, GREGOR BREGAR v Prede-
lavi debele pločevine, MARK BAJC v Prodaji, 
IVAN PAPIĆ v Kadrovski službi in IGOR TRIP-
LAT BUNJEVAC v Logistiki. Čestitamo!
Januarja so naši novi sodelavci postali ESAD 
BABIĆ v Jeklarni, DINO RAHMANOVIĆ v Jek-
larni, NEDŽAD BEGOVIĆ v Jeklarni, DANIJEL 
PERIĆ v Vroči valjarni, HARIS KALTAK v Toplo-
tni obdelavi za specialna jekla, DEJAN TOPIĆ 
v Obratu vzdrževanja, SIMON KRATNAR v 
Nabavi, BARBARA STRNAD PODLESNIK v 
Financah in ANELA DENIĆ v Kadrovski službi. 
Čestitamo!

Jubilanti
Jubilanta z 10-letnim delovnim stažem sta 
januarja postala SIMON DOBRAVEC v Jek-
larni in DALIBOR ILIĆ v Obratu vzdrževanja. 
Čestitamo!
Jubilant s 40-letnim delovnim stažem je 
decembra postal STANISLAV PETERNELJ iz 
Obrata vzdrževanja. Januarja pa je jubilant 
s 40-letnim delovnim stažem postal EMIL 
ŠTEFELIN v Jeklarni. Čestitamo!

Zaključek šolanja
Šolanje je oktobra dokončal GAŠPER KOKO-
ŠAR iz Jeklarne in pridobil naziv diplomirani 
inženir tehnologije prometa. Čestitamo!
Januarja pa je šolanje dokončal ADIS MEDIĆ 
iz Vroče valjarne in pridobil naziv doktor 
znanosti. Čestitamo!

Nejra Rak Benič, strokovna sode-
lavka za HRM 1, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Decembra so postali naši sodelavci MIHA 
PEČNIK, BENJAMIN ANTOLIČ ČUČEJ in MIHA 
MARKSL v Valjarskem programu.
Upokojili so se VLADIMIR OTO iz Jeklarskega 
programa, JOŽEF ŽELODEC iz Kovaškega pro-
grama, OLGA APLINC in ADRIJAN ZALESNIK 
iz Razvoja in kontrole. Zahvaljujemo se jim 
za prizadevno delo in jim v pokoju želimo 
vse najlepše. Podjetje je zapustilo še sedem 
sodelavcev.
Januarja so postali naši sodelavci VINCENC 
SLEMNIK v Valjarskem programu, ALEŠ CEH-
NER, ARIF IKANOVIĆ, ARNES ALDŽIĆ, MATEJ 
BRAČKO in UROŠ SEMERNIK v Kovaškem 
programu, DAMIJAN KLANČNIK v Logistiki in 
NEJA HROVAT v Razvoju in kontroli. 
Upokojil se je MILAN ŠKAFAR iz Valjarskega 
programa. Zahvaljujemo se mu za prizadev-
no delo in mu v pokoju želimo vse najlepše. 
Podjetje je zapustilo še pet sodelavcev.

Jubilanti 
Decembra je 10-letni delovni jubilej dosegla 
DARJA DANJI iz Razvoja in kontrole, 30-letni 
delovni jubilej so dosegli DUŠAN KRAMER, 
SILVESTER MEŽA, POLONCA KLANČNIK in 
SLAVKA ČESNIK iz Valjarskega programa, 
IRENA GREGOREC in GORAN HABER iz 
Razvoja in kontrole.
40-letni delovni jubilej so dosegli ZDRAVKO 
MLAKAR iz Kovaškega programa, IVAN GNA-
MUŠ iz Vzdrževanja in ADRIJAN ZALESNIK iz 
Razvoja in kontrole. 
Januarja so 10-letni delovni jubilej dosegli 
SILVO SEKAVČNIK in TILEN ROŽIČ iz Valjar-
skega programa, FRANC LUTER in DARKO 
KONEČNIK iz Kovaškega programa, DOMINIK 
SMREČNIK iz Vzdrževanja, 30-letni jubilej 
je dosegla JELKA ČEPIN iz Prodaje. Vsem 
jubilantom čestitamo! 

Irena Praznik, strokovna delavka, Ka-
drovska služba, SIJ Metal Ravne 

SIJ ELEKTRODE 
JESENICE
V decembru 2016 in januarju 2017 ni bilo 
novih zaposlitev. 
Decembra je prenehalo delovno razmerje 
enemu delavcu – ĆAMIL DUGONJIĆ je 
dočakal zasluženo upokojitev. Zahvaljujemo 
se mu za dolgoletni trud v podjetju ter mu 
želimo vse dobro v pokoju.

Jubilanti
Decembra je 20-letni delovni jubilej dosegla 
MARJETA LUPINSKI (z oddelka elektrode). 
Iskrene čestitke!

Tanja Volmajer, vodja kadrovske 
službe, SIJ Elektrode Jesenice

NOŽI RAVNE 
V mesecu decembru je naš novi sodelavec 
postal MATJAŽ KUKENBERGER v Vzdrževanju.
Decembra se je upokojil sodelavec RUDI 
LASNIK iz Vzdrževanja. Zahvaljujemo se mu 
za njegovo prizadevno delo in mu v pokoju 
želimo vse najlepše.
Delovno razmerje je prenehalo še petim 
sodelavcem. 
V mesecu januarju je delovno razmerje 
prenehalo trem sodelavcem.

Jubilanti 
Decembra je jubilant za 20 let delovne dobe 
postal MARKO PALKO iz proizvodnje Valjev. 
Iskrene čestitke.
Januarja je jubilant za 10 let delovne dobe v 
podjetju postal DEJAN ODERLAP iz proizvo-
dnje Nožev. Iskrene čestitke.

Dragica Pečovnik, Kadri, Noži Ravne

SIJ RAVNE SYSTEMS
Decembra so naši novi sodelavci postali 
TADEJ ŠTEHARNIK – Strojegradnja, ANDREJ 
BLATNIK in DARKO KOLAR – Proizvodnja B in 
C v Mehanski obdelavi ter BOŠTJAN APŠNER 

– Toplotna obdelava.

Delovno razmerje je prenehalo dvema sode-
lavcema: ROMANU KRAMOLCU – Logistika 
ter zaradi upokojitve BOŽU ŠTALEKARJU 

– Priprava dela in ponudbe. Zahvaljujemo 
se mu za vse minulo delo in pripadnost 
podjetju do zadnjega delovnega dne. Vse 
najlepše v pokoju. 
Januarja so naši novi sodelavci postali 
ALEKSANDER SLEMNIK – Kakovost, SERGEJ 
VRHOVNIK in JURE ŠUMNIK – Strojegradnja 
na vzdrževanju ter BLAŽ SIHERLE, MATEJ PO-
GOREVČNIK, MILADIN TOPIĆ in BORIS MORI 

– Proizvodnja B in C v Mehanski obdelavi.
Delovno razmerje je prenehalo trem 
sodelavcem; DANIJELU PESJAKU – Priprava 
dela ter zaradi upokojitve ZDRAVKU DULER-
JU – Proizvodnja B v Mehanski obdelavi in 
dr. MILANU ŠVAJGERJU – Skupne službe. 
Zahvaljujemo se jima za vse minulo delo in 
pripadnost podjetju do zadnjega delovnega 
dne. Vse najlepše v pokoju. 

Jubilanti 
V mesecu decembru je jubilantka s 30-le-
tnim delovnim stažem postala GORDANA 
ŠVAJGER – Skupne službe. 

Boris Sešel, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ 
Naš novi sodelavec je postal RASIM TRAKO v 
oddelku Storitve.
Decembra so podjetje zapustili trije delavci, 
januarja pa sta podjetje zapustila dva 
delavca.

Jubilanti 
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem sta 
postala: IZET ŽERIĆ in EMIRA SILIĆ iz oddelka 
Storitve. Čestitamo!

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

SIJ ZIP CENTER
Decembra se nam je pridružil MARKO 
SOVINC, januarja pa sta se pri nas zaposlila 
MARKO KNEZ in SAŠA VRHNJAK.

Petra Gams, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

Kadrovska gibanja v decembru 2016 in januarju 2017
àà NAŠI SODELAVCI

Mentor je strokovnjak na določenem delovnem mestu z ustrezno izobrazbo ali večletnimi 
delovnimi izkušnjami, ki s svojim delom izkazuje visoko delovno uspešnost. Mentor je 
posameznik, ki želi prenašati svoje znanje na sodelavce, in ga delo z ljudmi veseli.
Pridružite se Alenu, Tilnu, Marjanu in drugim mentorjem v Skupini SIJ. V dobri družbi 
boste pomagali sodelavcem do varnejšega in uspešnejšega dela, hkrati pa razvijali svoje 
strokovne in vodstvene potenciale. Prijavite se na razpis, ki ga najdete na spletni strani 
https://moj.sij.si/za-zaposlene/ic in na oglasnih deskah.

KDO JE MENTOR?
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àà SKRBIMO ZA NASLEDSTVO SODELAVCEV

Drugo generacijo potencialov in naslednikov Skupine SIJ smo slavnostno razglasili na 3. 
Strateški konferenci. Gre za nadgrajeni lani uveden program Mladi potenciali. V program 
so se uvrstili zaposleni na podlagi ocenjevanja njihovega potenciala in kompetenc. Gre 
za izrazito sposobne posameznike na določenem področju dela, s primerno karierno 
ambicioznostjo, dobrimi delovnimi rezultati in dobro oceno potenciala za osebni razvoj in 
za predajanje znanja prihodnjim generacijam.

Potenciali in nasledniki – pomembni 
nosilci prihodnosti Skupine SIJ

Mag. Mojca Čeferin Kveder, 
specialistka za razvoj 
zaposlenih, SIJ

Na 3. Strateški konferenci Skupine SIJ smo razglasili novo 
generacijo potencialov in naslednikov – 29 je potencialov,  
13 naslednikov. 

Kot POTENCIALE prepoznavamo naše mlajše sodelav-
ce, ki imajo visoko razvite kompetence za opravljanje 
dela, so zelo motivirani in dosegajo visoko delovno 
uspešnost. Na podlagi dosedanjih rezultatov predpos-
tavljamo, da bodo uspešni tudi v prihodnje, tudi če 
bodo prevzeli zahtevnejše in odgovornejše delo.

NASLEDNIKI pa imenujemo nekoliko starejše, izku-
šenejše sodelavce, ki lahko v prihodnosti pokrijejo 
ključne poslovne funkcije tako na strokovni kot tudi 
vodstveni ravni in bodo delovno aktivni vsaj še 15 do 
20 let. Razlog za uvajanje novosti imenovanja tudi 
nekoliko starejših sodelavcev je dejstvo, da se bo v pri-
hodnjih desetih letih upokojilo veliko naših izkušenih 
sodelavcev, ki danes pokrivajo ključna strokovna in 
vodstvena delovna mesta. 

Od potencialov in naslednikov se pričakuje, da so motivi-
rani za pridobivanje novih znanj preko organiziranih usposab-
ljanj in s samoučenjem. Ravno tako se pričakuje, da bodo ob 
izvajanju svojega dela pridobivali tudi nove delovne izkušnje 
in krepili poznavanje delovanja organizacije in tehnoloških 
procesov ter spremljali novosti na svojem poklicnem podro-
čju in jih ustrezno uvajali v svoje delo. 

Aktivnosti potencialov v letu 2016
Vsi kandidati prve generacije potencialov so prejeli svoj 
osebni razvojni načrt. Na podlagi rezultata so se določile tudi 
razvojne potrebe po usposabljanju zunaj strokovnih kompe-
tenc, ki so se pokazale kot izziv posameznika. Mladi poten-
ciali so svoje znanje širili in krepili kompetence na akademiji 
za mlade potenciale Skupine SIJ, ki je potekala od marca do 
novembra 2016.

V okviru strokovne ekskurzije v svetovno priznano in 
uspešno jeklarsko družbo ABS v Udinah pa so si mladi poten-
ciali ogledali najsodobnejšo tehnologijo, navdušili sta jih tudi 
čistost in urejenost obratov. Poleg tega je bila to priložnost, da 
so se bolje spoznali, si izmenjali mnenja in izkušnje.

• prepoznati in zadržati najboljše posameznike v Skupini SIJ;
• širiti bazo potencialnih naslednikov na ključnih delovnih mestih;
• razvijati potenciale in naslednike Skupine SIJ;
• povečati motivacijo pri najboljših posameznikih v Skupini SIJ.

Cilji programa Potenciali in nasledniki so:

Upravljanje perspektivnih sodelavcev ni  
kadrovski proces, temveč poslovni proces,  
ki ga je treba v organizaciji upravljati skozi  
njene vodstvene ravni.« 

Mladi potenciali v letu 2015 Izvedeno število delavnic Število pedagoških ur Prisotni udeleženci
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Simon Matjaš,  
SIJ Metal Ravne
Navdušile so me najsodobnejše teh-
nologije in naprave, presenetila pa red 
in čistoča v obratih (skoraj brezprašna 
jeklarna). Zaposleni spoštujejo navodila 
o varnosti (nošenje zaščitnih sredstev), 
čistoči in redu (v vsej družbi, ki smo si jo 
ogledali, sem videl samo dve poškodova-
ni ograji in nobene poškodbe na napravi 

– to govori o odnosu zaposlenih do naprav). V komandnih kabinah 
so bili samo operaterji naprav in nihče drug, res pa, da je večina del, 
ki jih pri nas opravijo pomočniki pri napravi, tam avtomatiziranih. 
Prav tako nisem videl kaj dosti prenašanja (z dvigali), prevažanja 
materiala iz hale v halo, pač pa imajo neko smiselno razporeditev 
opreme, ki omogoča, da ne izgubljajo dragocenega časa pri naklada-
nju in razkladanju ter prevozih izdelkov. Mi izgubimo preveliko časa 
s prestavljanjem materiala iz ene v drugo fazo. Skupno število zapo-
slenih imajo malo čez tisoč, od tega je približno 200 vzdrževalcev, 
pri nas v SIJ Metalu Ravne pa je približno 110 vzdrževalcev. Škoda, da 
nas niso peljali še v kovačnico, tam je vedno zanimivo.

Nasledniki druge generacije so:
• DARJA DOBREC, SIJ 

• MARKO GARBAJS, SIJ 

• MARIO IVANKOVIČ, SIJ 

• MARJETA MLINAR, SIJ 

• BOŠTJAN BRADAŠKJA, SIJ Acroni 

• MARJAN HOVNIK, SIJ Metal Ravne

• DARJA KAC, SIJ Metal Ravne

• MARTIN BIVŠEK, SIJ Ravne Systems 

• BOŠTJAN KOTNIK,  
SIJ Ravne Systems 

• JANEZ OREŠNIK, SIJ Ravne Systems 

• TILEN RAVLAN, SIJ Ravne Systems 

• KSENIJA SEP KEČEK,  
SIJ Ravne Systems 

• MATEJ TOMAŽ, SIJ Ravne Systems 

Potenciali druge generacije so:
• ALEŠ FALATOV, SIJ

• MATJAŽ ARH, SIJ Acroni 

• AMIR BULUT, SIJ Acroni 

• BRANISLAV GAVRIĆ, SIJ Acroni 

• ROK GREBENŠEK, SIJ Acroni 

• MARTIN JERAM, SIJ Acroni 

• GAŠPER KOKOŠAR, SIJ Acroni 

• PETRA MLINAR, SIJ Acroni 

• TOMAŽ MRDJA, SIJ Acroni 

• SAŠO ROBIČ, SIJ Acroni 

• SEMIR SELIMOVIĆ, SIJ Acroni 

• ANDREJ SKUMAVC, SIJ Acroni 

• GREGOR ZUPANČIČ, SIJ Acroni 

• ROK BARBIČ, SIJ Metal Ravne

• SARA DODLEK, SIJ Metal Ravne

• MIRAN KOPMAJER,  
SIJ Metal Ravne

• DOMEN KOSI, SIJ Metal Ravne

• JANEZ KRAJNC, SIJ Metal Ravne

• MARKO PEČOLAR, SIJ Metal Ravne

• ROK POTOČNIK, SIJ Metal Ravne

• BLAŽ ŠULER, SIJ Metal Ravne

• BOJAN TROST, SIJ Metal Ravne

• POLONA VRABIČ, SIJ Metal Ravne

• UROŠ GOLNAR, SIJ Ravne Systems 

• ŽAN GRABNER, SIJ Ravne Systems 

• BLAŽ KONTREC, SIJ Ravne Systems 

• JAN LOGAR, SIJ Ravne Systems 

• MIHA VALENTE, SIJ Ravne Systems 

• MILENA DOŠENOVIĆ, SIJ SUZ 

Gaj Slivnik, SIJ Acroni
ABS je urejena jeklarna. Premična 
stena, ki zapre prostor peči, zmanjšuje 
zaprašenost in močno zmanjša hrup 
v proizvodni hali. Po celotnem obratu 
so markirane varne poti za uporabo, 
ko se prenašajo bremena, na višini 
imajo semaforje, ki prepovedujejo 
prečenje pod bremenom. Zunaj varnih 
poti se lahko gibajo le pristojni. Vsi 

uporabljajo OVO (obvezno varnostno opremo). Delovne kabine 
so očiščene, zaposleni so videti motivirani. Naprave so izjemno 
dobro vzdrževane in zdi se, kot da so nove. Filozofija podjetja 
ni izdelati čim več v čim krajšem času, temveč izdelovati jeklo v 
kontroliranih pogojih – optimalno tako z vidika vnosa energije in 
vzdržljivosti naprav. Brez dodatnih popravkov ognjevzdržnega 
materiala jim je uspelo pri EOP (elektroobločni peči) izdelati 
preko 500 šarž. Proces vodijo z veliko natančnostjo. Strokovna 
ekskurzija je bila poučna in nas kar sili v delo, v ABS očitno zmo-
rejo, zakaj ne bi še mi?

Potenciali in nasledniki 
Skupine SIJ – generacija 2016 
skupaj z Mojco Veble, vodjo 
kadrovske službe Skupine 
SIJ (prva vrsta na sredini), 
in mag. Mojco Čeferin 
Kveder, specialistko za razvoj 
zaposlenih v Skupini SIJ (prva 
vrsta skrajno desno).
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V začetku leta 2015 smo v družbi SIJ Metal Ravne ugotovili, da 
se nam bo v naslednjih petih letih upokojilo vsaj 200 sodelav-
cev, nosilcev posameznih procesov in operaterjev na ključnih 
agregatih. Veliko teh sodelavcev je končalo srednjo metalurško 
tehnično šolo v času, ko je imel ta program na Ravnah še velik 
ugled in tradicijo. V zadnjih letih smo posamezne odhode 
sodelavcev sicer reševali z internim usposabljanjem kadra, ki 
je bil na voljo na trgu, a z rezultati nismo bili najbolj zadovoljni. 
Kadrovska analiza je pokazala, da potrebujemo dolgoroč-
nejšo in celovito rešitev. Odločili smo se, da obudimo poklic 
metalurškega tehnika na Srednji šoli Ravne, ki se je med tem 
preselila v nove prostore in ima izjemne pogoje za izvedbo 
tega programa. Za realizacijo cilja pa je bilo potrebnih veliko 
aktivnosti in prizadevanj.

Strokovni ekipi SIJ Metala Ravne 
je uspelo nemogoče
Zaradi izredno dolgega premora – programa metalurški tehnik 
na nobeni šoli v Sloveniji niso izvajali vsaj dvajset let – ni bilo 
veljavnega standarda za to usmeritev. Najprej je bilo treba 
prepričati strokovno osebje na Ministrstvu RS za izobraževanje, 
znanost in šport, da metalurgija ni strojništvo in potrebuje 
specifična znanja. Potem je strokovna ekipa iz različnih slo-
venskih podjetij, kjer pa smo bili predstavniki družbe SIJ Metal 
Ravne najbolj aktivni, skupaj s Centrom za poklicno izobraževa-
nje (CPI) pripravila poklicni standard in izvedbene kurikulume 
za sedem strokovnih predmetov. Po dodatnih pojasnjevanjih 
na različnih stopnjah potrjevanja programa je bil ta končno 
sprejet in uvrščen v program za šolsko leto 2016/17. Da je bilo 
opravljeno veliko delo, so nam potrdili tudi predstavniki CPI, 
saj do sedaj še nobenemu programu ni uspelo, da bi ga potrdili 
v manj kot letu dni od začetka projekta. Program je bil dode-
ljen Srednji šoli Ravne in Srednji šoli Slovenska Bistrica. 

Z začetkom letošnjega šolskega leta je v šolske klopi Srednje šole Ravne sedlo tudi 17 
dijakov in dijakinj, vpisanih v program metalurški tehnik. Program se je na srednjo šolo 
vrnil po 25 letih. V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je bil metalurški poklic 
precej nezanimiv in neatraktiven, podjetja so bolj odpuščala kot zaposlovala, kar se je 
poznalo tudi pri vpisu v srednjo šolo. Normalna posledica je bila ukinitev programa. 

Poklic metalurškega tehnika 
ponovno na Ravnah

Janja Rakovec Bodnaruk, vodja 
izobraževalnega centra, SIJ

Foto: Blaž Šuler,  
SIJ Metal Ravne

Borut Urnaut, izvršni 
direktor razvoja in 
kontrole, SIJ Metal Ravne

àà SKRBIMO ZA NASLEDSTVO SODELAVCEV

Mladi metalurgi se pri praktičnem pouku  
seznanjajo s trdoto različnih materialov.
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S tem pa je bil narejen šele prvi korak. S številnimi ak-
tivnostmi in promocijami poklica nam je uspelo zagotoviti 
zadostno minimalno število dijakov za prvi letnik. Treba pa je 
bilo zagotoviti tudi predavatelje za strokovne predmete. 

Naložba v prihodnost za celotno Skupino SIJ
V Skupini SIJ se zavedamo, da je sodelovanje v srednješol-
skem programu metalurški tehnik naša skupna investicija 
v prihodnost, ki kratkoročno ne bo poplačana, je pa nujno 
potrebna. Letos so v prvi letnik Srednje šole Ravne vpisani 
samo domačini iz Mežiške doline, ki prejemajo tudi štipendijo 
družb SIJ Metal Ravne oziroma SIJ Ravne Systems. Potrebe po 
metalurških znanjih pa niso prisotne samo v teh dveh podjetjih, 
temveč v celotni Skupini SIJ. Na Jesenicah se v SIJ Acroniju že 
dogovarjajo s Srednjo šolo Jesenice, da bi v program strojni 

tehnik vključili metalurška znanja, kar jim 20 odstotkov prila-
godljivega kurikuluma tudi omogoča. A to je le delna rešitev, 
saj si vsi želimo ustrezno usposobljene štipendiste in bodoče 
sodelavce. 

Da bodo prihodnji razredi metalurškega tehnika v Srednji 
šoli Ravne polno zasedeni, smo bližnji Mladinski hotel Punkl 
povabili k razmisleku o ponovni vzpostavitvi dijaškega doma. 
Tako bi lahko tudi dijakom iz gorenjske in drugih regij omogoči-
li šolanje za poklice, ki imajo v naši dejavnosti velik potencial za 
zaposlitev. Saša Jelen, vodja Punkla, je idejo toplo pozdravila in 
se v ta namen že povezala s Srednjo šolo Ravne, da preverijo 
možnosti za pridobitev koncesijske dejavnosti, zato verjame-
mo, da gredo naše aktivnosti za promocijo poklica v pravo 
smer.

strokovnih modulov se bo zvrstilo v 4-letnem programu v skupno 1.740 urah.

ur praktičnega usposabljanja bo potekalo v šoli in dodatno še 304 ure  
praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu. 

naših sodelavcev bo izvajalo strokovni program izobraževanja.  
Tedensko bodo odsotni od 2 do 4 ure. 

Prvi letnik usmeritve 
Metalurški tehnik 
s svojim učiteljem 
strokovnega predmeta 
Procesna metalurgija 
Blažem Šulerjem

9
340

11
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V letu 2015 se je med vzdrževalci poškodovalo šest sodelavcev, 
v letu 2016 (v treh četrtletjih, kolikor je potekala kampanja) 
nihče. »Vzdrževalci smo veseli rezultata nič poškodb v letu 
2016. Na začetku kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo je 
bilo nekaj nelagodja s strani posameznikov. Vendar smo skupaj 
tekmovanje hitro sprejeli zelo pozitivno. Videli smo, da meseč-
no delamo brez nezgod, dobivamo spodbudne besede vodstva 
podjetja, na silhuetah pa so se kar vrstile 'medalje'. Bolj kot je 
kampanja šla proti koncu, bolj smo se medsebojno spodbujali, 
češ da je treba zdržati do konca in še naprej,« je nad zmago 
navdušen Bojan Uršej, strokovni delavec v Vzdrževanju SIJ 
Metala Ravne.

NAJBOLJŠI SE O VARNOSTI POGOVARJAJO, 
REDNO VZDRŽUJEJO OPREMO, VODJE 
PA OPOZARJAJO ZAPOSLENE 
»V podjetju glede poškodb nenehno dvigujemo ozavešče-
nost zaposlenih. Redno se usposabljamo s področja varnosti 
in zdravja pri delu, nameščene imamo opozorilne plakate, v 
delovnem okolju redno vzdržujemo opremo. To zagotavlja 
varno delovno okolje,« dobro prakso širi Smiljan Breznik, 
inženir kakovosti iz SIJ SUZ-a. »Pri nas je na vsakem sestanku 
ena izmed točk dnevnega reda obvezno varnost in zdravje pri 
delu. Vodje oddelkov so tisti, ki redno bdijo nad zaposlenimi 
in jim pred začetkom delovnega dne dajejo ustrezne napotke 
in navodila. Dodaten zagon nam je dala tudi kampanja Znamo 
varno, zmoremo zdravo,« še ugotavlja Bojan Uršej.

NASVET DRUGIM
Breznik proizvodnim obratom za izboljšanje varnosti svetuje 
dnevno preverjanje in obveščanje zaposlenih na začetku vsake 
izmene s kratkim pogovorom na minuti za varnost: »V SIJ 
SUZ-u takrat lahko vsak zaposleni predlaga, kje in kako bi lahko 
izboljšali varnost pri delu. Predlog analiziramo in ga vpeljemo 
v najkrajšem možnem času.« Pri Metalovih vzdrževalcih je po 

Do pisanja tega članka so vzdrževalci SIJ Metala Ravne našteli že 385 dni brez nezgode 
pri delu. Če se je leta 2015 med njimi poškodovalo šest sodelavcev, se lani ni nihče. So 
živi dokaz, da se to da. Jeklovlek iz SIJ SUZ-a. V letu 2015 so zabeležili le eno nezgodo pri 
delu, v letu 2016 so rezultat ohranili. Tudi letos so »na ničli«. Na Ravnah na Koroškem in 
Jesenicah so v okviru kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo oboji zbrali največ točk, 
zato smo ju razglasili za najvarnejša in najbolj zdrava proizvodna oddelka leta 2016.

Mag. Sara Wagner, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Dobran Laznik, arhiv SIJ 
Mag. Tanja Avguštin Čufar, SUZ

Kaj zmagovalci 
delajo drugače?

àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Silhueta z nalepkami, polnimi nasvetov za varno delo
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besedah Uršeja zelo pestro, saj svoje delo opravljajo povsod 
po proizvodnji. Opozori, da so nekatera dela še posebno 
nevarna: »Vzdrževalna dela na višini, na dvigalih in žerjavih. 
Nezgode z višine so najhujše (invalidnost ali celo smrtni pri-
mer),« opozarja, zato so »vse žerjavne proge opremili z varova-
li – jeklenimi vrvmi, za zaposlene zagotovili varnostne pasove 
ter jih izobrazili o pravilni uporabi. Uvedli smo tudi obvezno 
komuniciranje vseh sodelujočih pri popravilih žerjavov (vzdrže-
valec-delovodja obrata-žerjavovodja). V praksi to poteka tako, 
da vsak sodelujoči izpolni in podpiše obrazec, kjer se seznani z 
deli. Uporabljamo tudi opozorilne kartončke in table z napisi,« 
pojasnjuje Uršej. »Preventiva je za zagotavljanje varnosti in 
zdravja bistvenega pomena in vpliva na celotni sistem,« še 
doda Breznik.

VSAKA POŠKODBA POMENI VEČJO 
OBREMENITEV PREOSTALIH SODELAVCEV
»Vsaka poškodba pomeni odsotnost z delovnega mesta in 
posledično večjo obremenitev preostalih sodelavcev. Kadar 
gre za težjo poškodbo, se vsak počuti neprijetno, še posebno 
nadrejeni. Posledice so lahko tudi globlje – odvisno od vsakega 
posameznika. V preteklih letih smo si seveda nudili v primeru 
poškodbe sodelavca medsebojno podporo, spodbude,« o 
težkih trenutkih, ko se poškoduje nekdo v ekipi, opozarja Uršej. 
Breznik se strinja in po njegovem nezgode pri delu vplivajo 
tudi na produktivnost, na stroške poslovanja, če se kdo poško-
duje, proces dela ne more teči brez prekinitev, in še kaj. Zato 
so sodelavci Vzdrževanja iz SIJ Metala Ravne in Jeklovleka iz SIJ 
SUZ-a zares lahko ponosni na svoja dosežka. 

Modri nasveti in plava navodila

Želimo imeti čim več takih 
silhuet brez delovnih nezgod.

težja  
poškodba

lažja  
poškodba

Legenda
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PONOSNI NA ZMAGO 
»Sodelavci so bili najprej rahlo presenečeni, saj niso pričako-
vali, da bomo zmagali. Zmaga jim veliko pomeni in so ponosni 
na to – na našo prizadevnost, požrtvovalnost ter previdnost 
pri delu,« o občutkih zmagovalcev pripoveduje Tilen Rebselj, 
kontrolor kakovosti iz SIJ SUZ-a. Metalovci so se beleženja dni 
brez nezgod pri delu lotili nekoliko bolj tekmovalno: »Rezul-
tate smo spremljali redno – na naših osmih silhuetah. Jeseni 
smo že potiho mislili, da smo lahko najboljši in dobimo glavno 
nagrado. A nismo smeli popustiti. In točno to se je zgodilo. 
Zmagovali smo! Ponosni smo in lahko pohvalimo prav vsakega 
našega sodelavca,« se veseli Uršej z vzdrževalci. V tem duhu, 
torej vsi skupaj, bodo tudi porabili prigarano nagrado. Kolikor 
zbranih točk, toliko sredstev porabijo za skupno nagrado in 
enak znesek po lastnem izboru podarijo lokalni skupnosti na 
Jesenicah oziroma na Ravnah na Koroškem. SIJ SUZ-ovci so 
zbrali 1950 točk/evrov, Korošci pa 1800 točk/evrov. 

NAGRADA ZA DVOJNI NAMEN: ZA 
ZAPOSLENE IN ZA DOBER NAMEN
»Po pogovorih z vodji oddelkov in sodelavci smo se odločili, 
da se dobimo maja na druženju, kjer bomo v duhu kampanje 
Znamo varno, zmoremo zdravo preizkusili naše športne spret-
nosti in se družili,« pravijo vzdrževalci iz SIJ Metala Ravne. V SIJ 
SUZ-u pa so se enoglasno odločili, da gredo na izlet v Sarajevo.

Kot zmagovalci kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo 
so tudi sredstva za dober namen podarili v duhu kampanje: 
»Člani Invalidskega društva Samorastnik z Raven na Koroškem 
so ekipa, ki kljub gibalnim omejitvam dosega zavidljive športne 
rezultate,« pravi Uršej. SIJ SUZ-ovci pa bodo sredstva podarili 
Gasilsko reševalni službi Jesenice (GARS): »Na naš klic se vedno 
hitro odzovejo in prav vsakemu se lahko zgodi, da bo kdaj po-
treboval njihovo pomoč. Take organizacije bi bilo treba vedno 
podpirati,« je prepričan Tilen Rebselj, kontrolor kakovosti iz SIJ 
SUZ-a. Ob predaji sredstev je GARS skupaj z zaposlenimi iz SIJ 
SUZ-a uprizoril tudi pravo gasilsko vajo reševanja iz proizvo-
dnega obrata zaradi požara – in skupaj so dokazali, da zares 
zmorejo varno.

RAZGLASILI TUDI NAJBOLJ ZDRAVE SKUPNE SLUŽBE
In če smo med proizvodnimi obrati iskali najbolj varne in 
zdrave, nas je med skupnimi službami zanimalo, katere so 
najbolj zdrave in so zmanjševale bolniško odsotnost. »Vsi sku-

paj si želimo zdravja in dobrega počutja, saj bomo le tako kot 
zadovoljni zaposleni prispevali k uresničitvi zastavljenih ciljev 
družbe,« o pomenu zdravja na delovnem mestu pripoveduje 
Tatjana Kavalar, komercialistka prodaje v zmagovalnih službah 
v SIJ Elektrodah Jesenice. »V ta namen nam podjetje brez-
plačno nudi različne športne vadbe ter udeležbe na športnih 
prireditvah. Vedno več se nas udeležuje teh dogodkov, s tem 
krepimo svoje zdravje, medsebojno povezanost in pripadnost 
podjetju,« dodaja Jure Smolič, komercialist – prodajni inženir iz 
SIJ Elektrod Jesenice. 

Zmagovalne službe iz SIJ Elektrod Jesenice so zbrale 500 
točk/evrov: »Ko smo se odločali, kako najbolj primerno po-
rabiti znesek, ki smo si ga prislužili kot zmagovalci v kampanji 
Znamo varno, zmoremo zdravo, smo želeli, da bi bilo to nekaj, 
kar bi bilo uporabno za vse v skupnih službah. Ker je naše delo 
večinoma sedeče, praktično vsak pa se je že srečal z boleči-
nami v hrbtenici ali vratnem predelu, bomo kupili sedežne 
blazine. Ponazarjajo sedenje na žogi, zato je naše telo aktivno 
tudi med sedenjem, s čimer si izboljšamo držo in počutje,« o 
nagradi pravi Tanja Volmajer, vodja kadrovske službe v družbi 
SIJ Elektrode Jesenice. 

Dobrodelna sredstva bodo namenili Svetu za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice – za podporo pri 
projektu Kaj veš o prometu: »Spomladi bodo izvedli medobčin-
sko tekmovanje 'Kaj veš o prometu?'. Cilj je učence osnovnih 
šol čim bolje pripraviti na samostojno udeležbo v prometu 
s kolesi. In kakor je za nas pomembna uporaba zaščitnih 
sredstev pri delu, da bi preprečili poškodbe, tako sta za 
udeležence v prometu pomembna uporaba zaščitnih sredstev 
(čelada, odsevni trakovi …) in pravilno ravnanje v cestnem pro-
metu. Naš slogan Znamo varno, zmoremo zdravo na delovnem 
mestu smo prenesli na varnost v cestnem prometu: Znamo 
varno, zmoremo zdravo v cestnem prometu. Z zgodnjim oza-
veščanjem otrok lahko naredimo veliko za povečanje njihove 
varnosti, zato sredstva podarjamo omenjenemu svetu,« še 
pove Volmajerjeva.

S predajo nagrad vsem trem zmagovalcem in donacij 
društvom iz lokalnega okolja smo zaključili kampanjo Znamo 
varno, zmoremo zdravo za leto 2016. Aktivno jo bomo izvajali 
tudi letos, posebno aprila, ko po vsem svetu zaznamujemo 
svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, tudi v jeklarski 
industriji.

Lani smo na ravni Skupine SIJ zagnali kampanjo 
za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu Znamo 
varno, zmoremo zdravo. Zastavili smo si ambici-
ozna cilja: vsi bomo stremeli k nič (0) nezgodam 
pri delu in vsi si bomo prizadevali, da v primerjavi 
z letom prej zmanjšamo stopnjo bolniškega sta-
leža. Cilje smo vse leto spremljali po proizvodnih 
obratih/programih v SIJ Acroniju, v SIJ Metalu 
Ravne, v SIJ Ravne Systems, SIJ SUZ-u in v SIJ 
Elektrodah Jesenice na posebnih panojih – silhu-
etah. V omenjenih družbah smo iskali tudi najbolj 
zdrave skupne službe, tiste, ki bodo dosegle 
zastavljeni cilj pri zmanjšanju bolniške odsotnosti.

Vsak mesec smo na lokaciji na Jesenicah in 
na lokaciji na Ravnah razglasili najboljši obrat/
program in objavili lestvico najboljših. Med 
seboj so se pomerili vsi obrati/programi iz vseh 
družb na lokaciji. Najboljše smo vsako četrtletje 
nagradili še z manjšimi uporabnimi darili, janu-
arja letos pa smo med vsemi razglasili najbolj 
varen in zdrav obrat/program. Najboljša obrata/
programa in skupne službe so prejeli finančno 
nagrado, v enakem znesku pa po lastni izbiri 
prispevajo tudi dobrodelna sredstva za lokalno 
skupnost. 

SPOMNIMO 
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àà SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Tako kot v drugih družbah Skupine SIJ tudi v SIJ ZIP centru 
promociji zdravja posvečamo veliko pozornosti. V družbi smo 
zato ustanovili posebno delovno skupino, ki aktivno sodeluje 
z vodstvom podjetja. Boljše zdravje in zadovoljstvo zaposlenih 
skušamo doseči z majhnimi, a vztrajnimi koraki:

• zaposlenim so na voljo zloženke in plakati, s katerimi jih 
ozaveščamo o varnem in zdravem delu, pravilni prehrani 
in aktivnem preživljanju prostega časa;

• stremimo k temu, da so delovna mesta našim sodelav-
cem ergonomsko čim bolj prilagojena;

• uvedli smo aktivne odmore in minuto za varnost;
• izvajamo delavnice o pravilnem dvigovanju bremen ter 
• sodelujemo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, 

ki naše sodelavce ozavešča o pomembnih dejavnikih 
tveganja za zdravje.

Tanja Bončina, strokovna 
sodelavka, SIJ ZIP center
»Zelo pomembno je, da pri 
vsakodnevnem delu upoštevamo, 
kako pomembno je pravilno 
dvigovanje bremen. Naj nas 
naglica in hitenje ne odvrneta od 
upoštevanja pravilnih postopkov. 
Delavnica o pravilnem dvigovanju 
bremen in aktivnih odmorih je 
vedno dobrodošel opomnik …« 

Kotiček za promocijo zdravja: zaposleni imamo na voljo različne zloženke in plakate, 
ki nas ozaveščajo in spodbujajo k bolj zdravemu življenjskemu slogu in varnemu delu.

Ko velika bremena 
postanejo lahka stvar

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

Foto: Katja Naveršnik, SIJ ZIP center

Pravilno dvigovanje bremena.Nepravilno dvigovanje bremena.

med petimi največjimi slovenskimi izvozniki
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Snežni izziv jeklenih je v soboto, 4. februarja, na Ravne na Koroškem privabil 
več kot 200 sodelavcev iz vseh družb Skupine SIJ. Uživali so v sončnem 
dnevu na ravenskem smučišču Poseka, burno navijali za svoje smučarske 
tekmovalce, se sankali, dobro jedli pa seveda zapeli in zaplesali. Imeli smo 
»en sila fajni timbuilding« – priložnost, da se spoznamo s sodelavci iz drugih 
družb Skupine SIJ in se družimo s svojimi sodelavci tudi v sproščenem okolju.

FIS-proga v soncu čaka na SIJ-evce.

Korošice verjamejo samo 
v kape s cofom in so si po 
svoje predelale kapo, ki so jo 
prejeli vsi udeleženci.

Metalovci (samo del najštevilčnejše ekipe) so uživali na svojem terenu. Samo Jenič ni smučal, a je prišel 
spodbujat svoje sistemce.

Ženski in moški slog smučanja; eleganca in »direkt na kol«
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Druženje  
 zaposlenih,  

študentov in  

 štipendistov

»Sestri« iz SIJ Metala Ravne ali dokaz  
možnosti simbioze marketinga in financ

Navijači so se martinčkali in navijali za vse, najbolj pa seveda za svoje veleslalomiste.

Ženski in moški slog smučanja; eleganca in »direkt na kol« Andrej Gradišnik je Blažu Jasniču prepustil naziv najboljšega smučarja med direktorji.
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Veleslalomisti so pripravljeni.

Uuu, to gre pa hitro! Zoki je viteško »prečekiral« teren za Julijo in Saro.

Zipovci v elementu

V imenu uprave nas je nagovoril Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne, 
ki je bil ponosen, da so metalovci poleg nogometa najboljši tudi v smučanju. 

Elektrodovci so s svojim smehom, petjem in plesom naredili pravi žur.

Dedejevci
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Ženske veleslalomske 
junakinje: 1. mesto: 
Petra Mlinar, SIJ 
Acroni; 2. mesto: 
Suzana Paradiž, SIJ 
ZIP center; 3. mesto: 
Branka Novak, SIJ 
Metal Ravne. Petra 
se dobro znajde tako 
na odrskih deskah kot 
na snežnih strminah. 
Verjamemo, da ji bodo 
nove elanke dobro 
služile.

Moški v kategoriji 
»mladi po letih« so 
drveli med količki in 
končni razplet je bil: 
1. mesto: Bojan Trost, 
SIJ Metal Ravne; 
2. mesto: Klemen 
Resman, SIJ d.d. 
uradno – pravi pa, da 
je srčni acronijevec; 
3. mesto: Samo 
Lečnik, SIJ d.d.

Moški v kategoriji 
»mladi po srcu« so se 
borili kot levi: 1. mesto: 
Hinko Pepevnik, SIJ 
Metal Ravne; 2. mesto: 
Anton Košir, SIJ Acroni; 
3. mesto: Bojan 
Potočnik, SIJ Ravne 
Systems.

Kot absolutni zmagovalec med moškimi je dvignil najsodobnejše elanke v zrak 
Bojan Trost iz SIJ Metala Ravne.

Po naporni smuki in navijanju se prileže dobra hrana.
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àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Alenka Bizilj, specialistka 
za korporativno 
komuniciranje, SIJ 

Športno društvo SIJ –
razmigaj in prezrači se v dobri družbi!

UGODNOSTI ZA 
ČLANE ŠD SIJ

KAKO POSTANEM 
ČLAN ŠD SIJ

ŠD SIJ  
NA YAMMERJU

• 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

• sofinanciranje rekreativnih dejavnosti  
(fitnes, košarka ipd.)

• 61. pohod – Pot ob žici, 6. maj 2017
• 9. Telcerjev pohod na Uršljo goro, 13. maj 2017 

(pohod bo potekal skupaj z Jeklarskimi pohodi)
• Vrtača, 26. avgust 2017 (pohod bo potekal skupaj 

z Jeklarskimi pohodi)

• 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 2017 in obvestilo o plačilu letne 
članarine, ki znaša 20 EUR.

Pridruži se nam na 
Yammerju v skupini 

Športno društvo SIJ ter 
bodi obveščen o vseh 
aktualnih dogodkih!

TEKAŠKA SEKCIJA
• 4. Istrski maraton (10 km – 21 km – 42 km), 

9. april 2017 (prijave zaključene)
• Nočna 10tka (10 km), 8. julij 2017, ali 

Poslovni tek trojk (odločitev bo naknadno)
• 22. Ljubljanski maraton (10 km – 21 km –  

42 km), 29. oktober 2017

POHODNIŠKA SEKCIJA

REKREATIVNA  
SEKCIJA

• fitnes, košarka, mali nogomet in plavanje
• sprotno dopolnjevanje aktivnosti glede  

na interes članov društva

KOLESARSKA  
SEKCIJA

• 15. Poli maraton, 4. junij 2017 
• Krejanov memorial, september 2017 
• Juriš na Vršič, september 2017
• Parantzana – dvodnevni izlet članov 

društva, oktober 2017
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Simpozij je bil zasnovan kot enotna blagovna znamka državne-
ga pomena s štirimi prizorišči: v Kostanjevici na Krki (les), Seči 
pri Portorožu (kamen), na Ravnah na Koroškem (jeklo) in v 
Mariboru (beton). Medtem ko so v okviru kiparskega simpozija 
v Mariboru prenehale aktivnosti leta 1977, so preostala tri 
prizorišča, kot enotna blagovna znamka državnega pomena, 
uspešno delovala vse do leta 1989, zatem pa postala odvisna 
od lokalnega okolja.

V mestu z večstoletno tradicijo železarstva je bila gonilna 
sila simpozijev nekdanja Železarna Ravne. Skupaj z lokalnimi 
oblastmi in Muzejem Ravne je na Koroškem v pol stoletja 
(1964–2014) izpeljala devet kiparskih simpozijev, na katerih 
je sodelovalo 37 mednarodnih umetnikov. V urbani ambient 
Raven in še treh mest Mežiške doline (Prevalje, Mežica in Črna 
na Koroškem) je bilo do danes umeščenih 36 skulptur. 

Stalna razstava o Formi vivi na Ravnah 
povzema kronološki potek organizacije 
in izvedbe kiparskih simpozijev
Razstava se osredotoča na predstavitev nastalih javnih skulp-
tur in njihovih avtorjev, s pregledno postavitvijo pa pušča 
prostor vsem nadaljnjim ravenskim kiparskim simpozijem 
Forme vive. S postavitvijo razstave zaokrožamo aktivnosti, 
zastavljene ob njeni petdesetletnici (2014), ko je Občina Ravne 

na Koroškem vzpostavila tudi celostno promocijsko strategijo 
zbirke. Začela se je tudi obsežnejša obnova skulptur, postavlje-
ne so bile različne označevalne table, izšel je retrospektivni 
katalog, oblikovana je bila predstavitev skulptur in avtorjev na 
spletu. Forma viva Ravne je postala prva stalna zbirka jeklenih 
skulptur večjih dimenzij na prostem, ki si jo je mogoče ogledati 
preko spletne aplikacije (fvr.si), pri tem pa uporabiti virtualno 
navigacijo pametnega telefona. 

Forma viva Ravne s svojo trajno naravnanostjo in dediščin-
sko vrednostjo zbirke mednarodne likovne umetnosti dodaja 
svojevrsten pečat lokalnemu okolju in pripomore k razvoju 
kulturnega turizma. Ob obisku Raven lahko tej edinstveni 
zbirki jeklenih skulptur na prostem namenite več časa in si 
privoščite tako imenovani urbani piknik s kulinarično culo, ki 
bo poskrbela, da bo ogled skulptur lažji zalogaj in prava popot-
niška avantura.

• Naslov: Muzejsko razstavišče, Na gradu 2, Ravne na 
Koroškem.

• Odprto: tor.–pet. od 9. do 12. ure in od 14. do 17. ure,  
sobota od 9. do 13. ure. 

• Vstopnina: odrasli 2,50 eur (z vodenjem 3,00 eur),  
mladina 1,70 eur (z vodenjem 2,00 eur), invalidi in  
upokojenci 2,00 eur (z vodenjem 2,50 eur). 

• Info: +386 2 62 12 564 (tajništvo), www.kpm.si.

Od decembra 2016 je v Koroškem pokrajinskem muzeju na gradu Ravne na ogled nova stalna 
razstava o nastajanju ravenske zbirke skulptur na prostem. Razstava je bila zasnovana leta 1964 
kot del nacionalne kulturne manifestacije na Mednarodnem simpoziju kiparjev Forma viva. 

Forma živi na Ravnah  
že od leta 1964

Aleksandra Čas, kustosinja za  
kulturno zgodovino, Koroški  
pokrajinski muzej (KPM)

Foto: Jure Kotnik, 
arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja

àà LOKALNO–AKTUALNO

Simulacija razstave, ki jo je oblikoval Jure Kotnik. Sonični oblak umetnikov  
Drinovec-Oberžan pred  
podjetjem SIJ Ravne Systems

Skulptura brez imena japonskega 
umetnika Ichira Yoshibe krasi atletski 
stadion Raven že od leta 1965. 
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àà LOKALNO–AKTUALNO

Svetovno krizo so v tistem času preživela podjetja, ki so sledila 
potrebam trga in sprejemala novitete. Na Jesenicah je v tem 
pogledu izstopal Andrej Čufer, zasebni podjetnik, ki je imel 
gostilno, fotografski atelje in trgovino. Leta 1929 je bil izvoljen 
za prvega župana mesta Jesenice. Zagotovo pa vemo, da je 
bil tudi lastnik avtomobila, ki so bili v tistih časih na Jesenicah 
prava redkost. 

Bolj kot na cestah je bilo živahno na železniški postaji. Tam 
so se križale povezave na relacijah Trbiž–Ljubljana, Celovec–
Gorica–Trst oziroma München–Beograd. Poseben tir je po-
vezoval postajo z železarno, med obrati pa so tovor prevažali 
po ozkotirni progi, ki je bila na relaciji Jesenice–Javornik že 
elektrificirana. 

Po drugi svetovni vojni metalurgija 
kot eden izmed temeljev razvoja 
Po drugi svetovni vojni je vladalo splošno pomanjkanje. Država 
je do leta 1952 s potrošniškimi in industrijskimi nakaznicami 
mesečno zagotavljala posamezniku najmanjšo količino živil in 
industrijskih izdelkov po nižjih enotnih cenah. Stremela je k 
uravnavanju cen izdelkov in plač zaposlenih, zato ni odobrava-
la zasebnega sektorja. Sledile so zaplembe in nacionalizacije 
premoženja. Prizadevala si je, da bi Jugoslavija iz kmetijske 
postala sodobna industrijska država. Sestavila je zvezno plan-
sko komisijo s približno 3.000 strokovnjaki, ki so za obdobje 
1947–1952 načrtovali proizvodnjo, obtok in porabo proizvodov 
za vso državo, pri čemer sta imeli prednost metalurgija in 
energetika. 

Druga »petletka« osredotočena 
na kmetijstvo in izvoz
V novem petletnem planu gospodarskega razvoja za obdobje 
1957–1961 so bili v ospredju povečanje kmetijske proizvodnje, 
izvoz, dohodek od turizma, posodobitev prometnih povezav 
ter gradnja stanovanj. Država se je vse bolj odpirala zahodu. 
Po sprejetem odloku so od leta 1962 državljani lahko prvič 
enkrat na leto legalno kupili devize (do 15.000 dinarjev). 

Šestdeseta leta zaznamuje dvig 
družbenega standarda 
V tistem času so na trgu bili že prvi gospodinjski aparati ter 
radijski in televizijski sprejemniki domačih proizvajalcev. Leta 
1964 je bilo na Jesenicah, Javorniku, Koroški Beli, Hrušici in v 
Planini pod Golico skupno že 788 televizijskih sprejemnikov.

Med raziskovanjem zgodovine in razvoja železarne na Jesenicah vedno znova naletimo 
na zanimiva dejstva, ki še dodatno osvetlijo pomen in vlogo železarne pri razvoju Jesenic 
in širše regije. Raziskovalec dr. Marko Mugerli je ugotovil, da je že pred drugo svetovno 
vojno jeseniška železarna sodila med največje v Kraljevini Jugoslaviji. Proizvodnja je 
znašala 135.000 ton. Čeprav je svetovna kriza leta 1932 ustavila proizvodnjo, zastoj ni 
trajal dolgo. Železarna se je pobrala in nadaljevala svojo uspešno zgodbo.

Kraljevina, 788 televizorjev  
in Karavanški predor

Irena Lačen Benedičič, 
direktorica Gornjesavskega 
muzeja Jesenice (GMJ)

Foto: Fototeka GMJ

Čuferjeva trgovina na Plavžu; foto Franc Vilman.
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Zadnji konec tedna v januarju je v Mitneku v Podpeci nad Črno 
na Koroškem potekala tradicionalna, tokrat že petindvajseta 
prireditev Gradovi kralja Matjaža. Blizu 50 ekip in več kot 400 
graditeljev je na sončni ravnici pod goro Peco izdelalo čudovite 
umetnine – gradove, obzidja, kipe in druge skulpture. 

Županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak je 
ponosno ocenila, da je tudi letošnja prireditev v celoti uspela. 
»Za nekaj dni smo prebudili kralja Matjaža, mu zgradili veliko 
snežnih gradov in skulptur, se z njim tri dni zabavali in družili 
ter v Črno na Koroškem privabili številne obiskovalce iz vse Slo-
venije in tudi sosednje Avstrije.« Člane strokovne komisije so 

najbolj prepričali graditelji iz TD Mala Nedelja, drugo nagrado 
so podelili ekipi ŠD Plenilec in tretjo KUD Šolta. Kralju Matjažu 
je bil najbolj všeč grad, ki so ga zgradili člani TD Dravograd, 
občinstvo pa je največ glasov namenilo gradu ekipe Čalapani. 

Člani TD Dravograd so na prireditvi v čast kralju Matjažu 
sodelovali že tretjič. »In kot pravi pregovor, v tretje gre rado. 
Letos smo Grofje Pukštajni poleg odlične izgradnje dvorca Puk-
štajn kralju Matjažu pripeljali tudi Alenčico,« nam je povedala 
Alenka Koren Gomboc, predsednica TD Dravograd, in pojasnila, 
da si kralj Matjaž vsako leto izbere svojo Alenčico, in do nas-
lednje prireditve v letu 2018 bo to prav njihova članica.

Med vlado Staneta Kavčiča (1967–1972) se je slovenska go-
spodarska politika zavzemala za odprtost in tržno konkurenč-
nost podjetij. V železarni je zaradi velikega števila zaposlenih, 

porabe surovin in energije proizvodnja postala nekonkurenčna 
oziroma predraga. Prodaja je upadala, sredstva za naložbe 
so se zmanjševala, zato so se železarne v republiki povezale. 
Leta 1969 so se železarne Štore, Ravne in Jesenice povezale v 
skupno podjetje Slovenske železarne. 

Pred osamosvojitvijo še hiperinflacija 
in odprtje predora Karavanke
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so opustili načela 
liberalne in tržne ekonomije. Država in podjetja so za tekoče 
poslovanje in nove naložbe najemali kredite. Vrednost dinarja 
je padala in tako je v osemdesetih letih dosegla 1.000-od-
stotno inflacijo. Država ni mogla več plačati uvožene nafte in 
surovin, začele so se redukcije električne energije, s trga pa so 
izginile številne dobrine. 

V tem času sta Jesenice zaznamovala izgradnja nove 
elektrojeklarne (1987) in odprtje cestnega predora Karavanke 
(1991).

Zimska pravljica  
kralja Matjaža

Monika Žvikart, specialistka 
korporativnega komuniciranja, 
SIJ Metal Ravne 

Foto: Boris Keber

Gradnja Jeklarne II na Belškem polju leta 1986 

Ta grad si je za svoje prebivališče izbral kralj Matjaž. V njem mu bo družbo delala 
tudi izbrana Alenčica.

Z belo mojstrovino so strokovno komisijo navdušili člani pohodniške sekcije TD 
Mala Nedelja. Z mostom, ki povezuje kralja Matjaža in Alenčico v nadnaravni 
velikosti, so upodobili njuno ljubezen. 
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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/.

Kdor se ne zna postaviti zase, se postavi za druge.

Marsikatera komunikacija bolje poteka na nizkem kot na visokem nivoju.

Skočil je čez plot in pristal na kolenih. 

Ženska, ki pade na denar, išče moškega, ki je padel na glavo. 

Nekateri niso v temi samo takrat, ko jim ugasneš luč.

àà MODRUJEMO àà SMEH JE POL JABOLKA 

Če oseba, ki jo ljubiš ...
Če oseba, ki jo ljubiš, drhti, ko jo objameš ...
Če so njena usta na tvojih vroča, kot žar ...
Če težko diha v tvojem objemu ...
Če so njene oči solzne in imajo tako čuden sijaj ...
Beži ... 
ima gripo in takoj spij vsaj dva štamprla šnopčka ...

Prehitra vožnja
Policist ustavi voznika zaradi prehitre vožnje in ga vpraša:

"Ali veste, kaj ste storili narobe?"
"Vem! Prepozno sem vas zagledal."

Evroskeptik
Janezek pravi prijatelju:

“Veš, jaz sem velik evroskeptik.”
“Aja, kako pa to?”
“Še nikoli nisem videl bankovca za 500 €!”

Dokler stopam v pravo smer, 
dolžina mojih korakov pravzaprav ni pomembna.

Erica Lawrence 

Sreča je, da je pred mano pot, in to da vem,  
da slast je v tem, da grem!

Janez Menart

Če spremeniš način, kako gledaš na stvari, 
se stvari, na katere gledaš, spremenijo.

Wayne Dyer

Nič ni težjega od iskrenosti in nič ni lažjega od laskanja.
Fjodor Mihajlovič Dostojevski

Pravi prijatelj je kot ena duša v dveh telesih.
Aristotel
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àà NAPENJAMO MOŽGANE

Možganski križkraž

Irena, Andrej in Stane bodo prejeli zimsko kapo.

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. marca 2017.  
Tudi tokrat bomo s praktičnimi nagradami razveselili tri izžrebane sodelavce.

Nagrajenci nagradne križanke v lanski reviji SIJ št. 6, 
katere geslo je bilo DRUŽBENA ODGOVORNOST, so:

• Irena Zupančič, Logistika, SIJ Acroni
• Andrej Šapek, Valjarna, SIJ Metal Ravne
• Stane Peternelj, RTA, SIJ Acroni 

Možganski križkraž
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