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Uglašeni kot kotaleči se kamni?

Člani legendarne zasedbe Rolling Stones igrajo skupaj že več kot 50 let. Lahko bi sklepali, da 
pred turnejami ne potrebujejo veliko skupnega uigravanja. Vendar se Mick Jagger, Charlie 
Watts, Keith Richards in Ronnie Wood zavedajo, da še vedno potrebujejo skupne vaje. 
Pred vsako turnejo se zavežejo k dvomesečnim pripravam, da se tako »priklopijo« na svoj 
kolektivni ritem in zvok. Intenzivne vaje jim zagotavljajo, da na odru komunicirajo skorajda 
telepatsko. Richards pravi, da točno ve, kaj se dogaja, ko samo ošine Wattsovo levo roko.  
Če glasbeni tempo »zaspi«, je samo en pogled Richardsa proti Wattsu dovolj, da ga ta 
pospeši na prave obrate.

Čeprav so znana tudi pretekla pričkanja med Jaggerjem in Kiethom, so večni rokerji že davno 
uglasili instrumente svojih egov. Našli so vsak svojo vlogo in skupaj so popolni. Richards je 
nekakšen duhovni vodja, Watts hrbtenica benda, Wood mediator in Jagger izvršni direktor. 
Vsak član zase je izjemno nadarjen glasbenik, vendar je njihova skupna kemija tista, ki 
vsakega naredi še boljšega in bend enega najlegendarnejših vseh časov.

So člani skupine Rolling Stones, vendar se še vedno uresničujejo tudi kot posamezniki. In 
prav timi, ki najdejo pravo kombinatoriko za izpolnjevanje individualnih ciljev svojih članov, 
pri tem pa razumejo pomembnost in moč tima, so zmagovalni. 

Naj bo leto 2019 prijetno kot rjavi sladkor, zagnano kot divji konji, naj luč osvetli prave načrte, 
da bomo dobili to, kar hočemo, in bomo zadovoljni. Postali uglašeni sami s seboj in tvorili 
prav take time.
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àà NOVOLETNA POSLANICA UPRAVE SKUPINE SIJ

Približujemo se izteku leta 2018 in vstopu v leto 2019. Leto 2018 je bilo za Skupino SIJ 
izjemno razburljivo – vsi dosežki in spremembe govorijo o tem, kako trdna je točka, s katere 
vstopamo v leto 2019. Bil je čas sprememb, novih prelomnic v poslovanju naše skupine, in 
tudi lepih trenutkov, ki jih v pregledu leta predstavljamo v tej decembrski številki revije SIJ.

Vsem sodelavkam in sodelavcem se iskreno zahvaljujemo za požrtvovalnost, trud, 
pripadnost in pridnost, ki so jih pokazali med letom, in s tem prispevali k njegovemu 
uspešnemu zaključku. V nagovoru naj si izposodimo nekaj besed iz kampanje, s katero 
v Skupini SIJ za podporo športu ter povezovanju lokalnih skupnosti in zaposlenih širimo 
sporočilo o jekleni volji.

Nihče v življenju nam ne more dati zagotovila, da bomo postali 
zmagovalci. Vedno pa se lahko zanesemo na svojo jekleno voljo – 
ta je edino zagotovilo, da se dan za dnem trudimo biti boljši. Pot 
do doseženega cilja ni nikoli lahka, za vsak uspeh na katerem koli 
področju – pri delu, v športu, znotraj družine – je treba garati in 
potrebna je velika mera jeklene volje, da vztrajamo in se vsak dan 
trudimo biti še boljši.

Jeklena volja je že od nekdaj v značaju Skupine SIJ, ne glede na to, s kakšnimi izzivi smo  
se soočali. Zato iskreno spoštujemo in cenimo, da se lahko zanesemo prav na vsakogar 
izmed vas, spoštovani sodelavke in sodelavci Skupine SIJ. 

Želimo vam vesele božične praznike in vse dobro v prihajajočem letu!

ANDREJ  
ZUBITSKIY, 
predsednik uprave

TIBOR  
ŠIMONKA, 
član uprave

VIACHESLAV  
KORCHAGIN,  
član uprave

IGOR  
MALEVANOV, 
član uprave

Naj se zaokrožijo uspehi in se odprejo  
nove priložnosti za sodelovanje



IN THE CIRCLE OF RENEWAL.
LOOKING TO THE FUTURE.

V KROGU OBNAVLJANJA. 
V SMERI PRIHODNOSTI. 



àà PREGLED LETA 2018

Dogodki, s katerimi smo 
sijevci kovali iztekajoče se leto

Jerneja Pavlina, direktorja 
družbe ORO MET iz Skupine 
SIJ, je Združenje Manager 
uvrstilo med tri najboljše 
mlade menedžerje leta 
2017, posameznike, ki s 
svojim delom in osebnostjo 
pomembno zaznamujejo 
gospodarski prostor ter so 
vzor slovenskim menedžerjem. 

V valjarni družbe SIJ Metal Ravne smo 12. aprila zagnali 
štiri milijone evrov vredno linijo za toplotno obdelavo 
jekla. Z najpomembnejšim delom naložbe – 2,8 milijona 
evrov vredno kontinuirno žarilno pečjo – smo za več 
kot deset odstotkov povečali proizvodnjo jeklenih 
izdelkov, predvsem orodnih jekel. S tem smo sprostili 
zmogljivosti za proizvodnjo specialnih jekel, po 
katerih povprašujejo že znani najzahtevnejši kupci iz 
energetskega in naftno-plinskega sektorja.

Anja Potočnik, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv Skupine SIJ

januar

april
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Na 2. Zimskih igrah SIJ, športno-družabnem srečanju na 
smučišču Poseka na Ravnah na Koroškem, se nas je v soboto, 
3. februarja, zbralo več kot 200 sodelavcev Skupine SIJ. 
Nekateri tekmovalci so imeli celo svoje navijaške skupine.

Nadzorni svet družbe SIJ d.d. 
je 22. februarja imenoval dva 
nova člana uprave: Tiborja 
Šimonko in Igorja Malevanova, 
9. aprila pa še enega: 
Viacheslava Korchagina. 
Upravo družbe SIJ d.d. 
sestavljajo štirje člani: poleg 
omenjenih še predsednik 
uprave Andrey Zubitskiy.

ZDA so 1. junija uvedle 25-odstotne carine na 
uvoz jekla v ZDA, zato je Skupina SIJ nadaljevala 
vsa že marca sprožena prizadevanja za izvzetje 
posameznih vrst jekel, ki jih proizvaja, in trženjske 
aktivnosti za nadomeščanje potencialnega izpada 
prodajnih količin v ZDA. Ob zaključku polletja 
Skupina SIJ ni čutila posledic uvedbe carin.

SIJ Metal Ravne je skupaj z Institutom Jožef 
Stefan in partnerji iz tujine v programu 
HORIZON 2020 pridobil sredstva za inovativni 
projekt uporabe odvečne toplote ETEKINA. 
Demonstracijski projekt bo potrdil učinkovi-
tost izrabe odpadne toplote, ki nastane pri 
proizvodnji jekla, z inovativno tehnologijo 
toplotnega izmenjevalnika v energetsko 
intenzivni industriji z doseganjem najmanj 
40-odstotnega izkoristka odvečne toplote.

junij

februar

S I J  6 | 2018 7



Na 5. Sijevem dnevu 
(prej Dan metalurga) 
se nas je 15. julija na 
Ravnah na Koroškem 
zbralo 3.500 sodelavcev 
Skupine SIJ in naših 
družinskih članov. Na 
športno-družabnem 
dogodku smo nagradili 
naj sodelavce, najboljše 
inovatorje, jubilante in 
družine, ki so jeklarstvu 
zveste že več generacij.

Petim jeklenim poligonom za vadbo na 
prostem, ki so jih izdelali v družbi SIJ Acroni, 
se je septembra pridružil še poligon v 
Grosupljem, skupaj jih bomo donirali 11. Projekt 
je pomemben, saj povezuje jeklarstvo in jeklo 
kot vsesplošno uporaben material z množičnim 
športom in javno športno infrastrukturo. 
Ob tej priložnosti smo podpisali tudi novo 
sponzorsko pogodbo z OKS.

Uprava Skupine SIJ se je sestala z delegacijo EBRD. 
Razpravljali so o trenutnem sodelovanju banke s 
skupino ter o možnostih sodelovanja v prihodnje.

julij

september
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Družba SIJ Acroni je  
1. avgusta prevzela 
dejavnost, opremo in 
vse zaposlene družbe za 
predelavo žlindre Harsco 
Minerali, s katero je že 
prej tesno sodelovala. To 
je pomemben nadaljnji 
korak celotne Skupine 
SIJ k učinkoviti in okolju 
prijazni proizvodnji. Žlindro, 
nekoč odpadek, SIJ Acroni 
odslej sam predeluje v 
stranski proizvod, ta pa 
se uporablja v nadaljnjem 
proizvodnem procesu 
oziroma se trži za potrebe 
gradbeništva, cestogradnje 
in sanacije okolja.

Septembra je 154 sodelavcev Skupine 
SIJ in športnikov v okviru akcije Jeklene 
vezi med nami popoldan preživelo v vlogi 
prostovoljcev. V lokalnih skupnostih na 
Ravnah na Koroškem in na Jesenicah ter v 
Ljubljani, kjer delamo in živimo, smo v okviru 
1. Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo 
namenili več kot 300 prostovoljskih ur dela.

Skupina SIJ je 26. septembra na Dnevu inovativnosti 2018, 
ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije, prejela 
tri srebrna priznanja in ponovno potrdila svoj dolgoletni 
položaj na slovenskem inovativnem vrhu. 

Na Partners Summit konferenci, ki jo je med 26. in 28. septembrom 
za svoje kupce že četrtič organizirala Skupina SIJ, so se sodelavci 
prodaje in marketinga Skupine SIJ s 109 predstavniki vseh ključnih 
kupcev iz 36 držav pogovarjali o izzivih globalne trgovine.

avgust
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Dobro prakso energetske učinkovitosti Skupine SIJ so  
23. oktobra poleg že vpeljanega daljinskega ogrevanja  
Raven na Koroškem in notranjega ravenskega bazena  
razširili tudi v ogrevanje pokritega letnega bazena.

Skupina SIJ in Olimpijski komite Slovenije sta 
14. novembra na slovesnosti na obrobju Nove 
Gorice namenu predala že šesti jekleni poligon 
za vadbo na prostem.

Skupina SIJ in HDD SIJ Acroni Jesenice sta 
20. novembra v Gornjesavskem muzeju 
slavnostno zaznamovala 70 let hokeja na 
Jesenicah. Tako kot je dolgoletni sponzor 
kluba SIJ Acroni s proizvodnjo železa in jekla 
pozitivno vplival na razvoj Jesenic, je kultni 
hokejski klub dal identiteto mestu.

oktober

november

november

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



71 jeklarskih družb 
globalnega pomena, med 
njimi tudi Skupina SIJ, je 
pri Svetovnem združenju 
jeklarjev podpisalo 
Listino trajnostnega 
razvoja. S tem so potrdili 
zavezo za delovanje 
po sedmih načelih 
trajnostnega razvoja 
jeklarske industrije, ki so 
usklajena s 17 splošnimi 
cilji Organizacije združenih 
narodov o trajnostnem 
razvoju.

Vodilni sodelavci in strokovnjaki družb Skupine SIJ 
so se zbrali na 4. Strateški konferenci, na kateri so 
se posvetili predvsem izzivu z naslovom Razvojne 
osi rasti: Uglasitev procesov in ljudi.

1.000 otrok zaposlenih je na Jesenicah, 
Ravnah na Koroškem in v Ljubljani 
obdaril Dedek Mraz. 

Družba SIJ d.d. je 20. 
novembra v skladu z 
že objavljeno namero 
o odsvojitvi delnic 
družbe Perutnina 
Ptuj d.d. sporočila, 
da je z ukrajinsko 
skupino MHP sklenila 
prodajno pogodbo za 
90,69 odstotka vseh 
izdanih delnic PP.

Približno 80 odstotkov zaposlenih v družbah SIJ 
Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP center 
je 29. novembra opozorilno stavkalo.

november

december
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àà 4. STRATEŠKA KONFERENCA

UGLAŠEVANJE
RAZVOJNE OSI RASTI:

PROCESOV IN LJUDI

strateška  
konferenca

Katja Krumpak, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Anja Potočnik, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Irena Kolenc 
Janović, specialistka 
za korporativno 
komuniciranje,  
SIJ Acroni 

Monika Žvikart, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

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

Foto: Sandi Fišer

Na 4. Strateški konferenci Skupine SIJ, ki je potekala 5. in 6. 
decembra, smo si zastavili zelo konkretno temo. Kako uglasiti 
»jeklarski orkester« Skupine SIJ, ki je kot številni večji sistemi 
sestavljen iz krovne in številnih hčerinskih družb? Kako vzpo-
staviti tako učinkovite in sozvočne procese, da bo naš vsako-
letni zaključni koncert zmagoslaven za vse deležnike skupine; 
za lastnike, zaposlene, finančno javnost, kupce in dobavitelje 
ter za skupnost?

Prav zato smo najprej odgovorili na vprašanje, kje je 
Skupina SIJ danes. Kot sta uvodoma povedala člana uprave 
Skupine SIJ Igor Malevanov in Viacheslav Korchagin, ki sta nas 

seznanila s preliminarnimi rezultati poslovanja Skupine SIJ v 
letu 2018, Skupina SIJ sicer posluje stabilno, vendar pa z do-
seženimi rezultati ne moremo biti zadovoljni, saj bi skladno z 
intenzivnimi vlaganji v moderno tehnologijo in prizadevanji za 
optimizacijo našega proizvodnega miksa v prid zahtevnejšim 
proizvodom z višjo dodano vrednostjo v zadnjem desetletju 
ter ugodnimi razmerami na trgu upravičeno pričakovali boljše 
kazalnike poslovanja. Ker verjamemo, da se velike rezerve in 
potenciali skrivajo znotraj nas, v uglaševanju procesov in ljudi, 
smo ta izziv izbrali kot osrednjo temo letošnje, že 4. Strateške 
konference.

Uglaševanje je proces soustvarjanja

Aleš Falatov, vodja marketinga 
Skupine SIJ, je predstavil 
tržne razmere: »Razmere na 
trgu so dobre, poraba jekla 
v naših ključnih segmentih 
zmerno narašča in napovedi so 
pozitivne tudi za v prihodnje. 
V letu 2019 pričakujemo 
nadaljevanje rasti porabe jekla 
tako v svetovnem merilu kot 
tudi na naših nišnih trgih, še 
posebno v gradbeništvu in 
strojegradnji, medtem ko se trg 
avtomobilske industrije umirja. 
Pozorno spremljamo dogajanje 
v zvezi s tržno negotovostjo, 
povezano s carinskimi vojnami, 
ter skladno s tem usmerjamo 
in prilagajamo naše prodajne 
aktivnosti.«

Dr. Tadeja Primožič 
Merkač, vodja 
laboratorijev SIJ Ravne 
Systems in presojevalka 
sistemov vodenja, je 
izpostavila pomen 
usklajenega delovanja naše 
skupine na vseh ravneh: 
»S sinhronizacijo sistema 
vodenja Skupine SIJ bi 
lahko energijo usmerili tja, 
kjer ustvarjamo denar – h 
kupcem. Najbolj optimalen 
sistem vodenja Skupine 
SIJ moramo ustvariti 
sami, njegova pravila pa 
moramo poznati in živeti 
vsi zaposleni; sistem je 
treba redno preverjati in 
ga nadgrajevati.«

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J12



Pet tonov dobro uglašenih praks

Primož Novak, direktor in lastnik podjetja Lars & Sven, je med 
drugim povedal, da njihovi proizvodi niso burgerji, pač pa 
doživetje burgerjev v navdihujočem okolju s prijazno postrežbo.

Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma, pravi, da je največji izziv med 
transformacijo podjetja bila sprememba miselnosti in kulture organizacije. 
Pot do cilja so tlakovali s komunikacijo, saj je ta ključna pri širjenju vrednot, 
ki jih morajo zaposleni poznati in živeti.

RAZVOJ SE DELA NA NAPAKAH, V PRVO SE 
ZADENE REDKO, IN ŠE TO V CASINOJU 
Kaj imata skupnega jeklarstvo in hamburgerji? Veliko, meni 
direktor in lastnik Primož Novak, ki je pred tremi leti v času 
krize prišel na dan z drzno idejo o mreži restavracij z burgerji 
iz lokalno pridelanih sestavin ter ustanovil družinsko start-up 
podjetje Lars & Sven (mimogrede, ne gre za skandinavsko 
franšizo restavracij s hamburgerji, kot mnogi napačno do-
mnevajo, pač pa je družba ime pridobila po sinovih ustano-
viteljev). Z jasno strategijo, nenehnim spremljanjem trga in 
prilagajanjem glede na potrebe kupcev jim je uspelo, da se 
danes lahko pohvalijo z 80.000 zadovoljnimi strankami po 
vsej Sloveniji, imajo pa že jasno vizijo za razvoj novih proizvo-
dov in širitev v tujino. Kaj je ključ do uspeha? Izgradnja stabil-
nega okolja, ki pomeni varnost za zaposlene. Iskrena skrb za 
zaposlene, njihovo dobro počutje, motiviranje s priznanjem 
za dobro delo. Vsak zaposleni lahko predlaga izboljšave, naj-
boljše predloge nagrajujejo. K uspešnosti blagovne znamke pa 
pomembno prispevata tudi sodelovanje z lokalnimi pridelo-
valci hrane in okoljevarstvena naravnanost. 

NI RAZVOJA BREZ DOSEŽKOV PRETEKLOSTI
V Talumu si z inovativnostjo, ki ostaja v srcu poslovne strategije, 
sami kujejo prihodnost in zmanjšujejo občutljivost na nepred-
vidljiva dogajanja na trgih. Svojo zgodbo odličnosti, ki temelji 
na dosežkih preteklosti, pišejo skozi prestrukturiranje, katerega 
cilj sta povečanje dodane vrednosti in usmerjenost od trgovcev 
h končnemu kupcu. Da bi dosegli cilje, je bila v podjetju nujna 
kulturna transformacija, ki še vedno traja. Miselni preskok iz 
vertikalno hierarhične organizacije v razpršeno strukturo, v 
kateri se pristojnosti in odgovornosti prenesejo na nižje ravni, 
pa zahteva veliko energije in časa. A svojo zgodbo gradijo na 
odličnih temeljih: dobro poznajo materiale in tehnologije, imajo 
dovršene proizvodne procese, veliko specifičnega znanja ter 
mirno interno organizacijsko okolje. V novo obdobje vstopajo s 
ciljem poviševanja dodane vrednosti, s transformacijo v razvoj-
ne dobavitelje – saj jim rast lahko zagotovijo le končni kupci.

Spodbujanje podjetnosti pri 
sodelavcih zelo pripomore k 
spreminjanju kulture in miselnosti 
v organizaciji. Zaposleni se tako bolj 
zavedajo, da si svojo prihodnost 
gradijo sami in da lahko naredijo 
praktično vse, kar si zamislijo. 

Primož Novak, Lars & Sven

Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma

Formula za uspeh podjetja: jasna strategija vodenja + izgradnja 
stabilnega okolja + iskrena skrb za zaposlene + družbena odgovornost
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KO NOGOMETNA EKIPA POSTANE DRUŽINA 
Tomislav Pacak, vodja komuniciranja pri Nogometni zvezi 
Hrvaške, nam je v inspirativni predstavitvi prikazal zgodbo 
o tem, kaj vse lahko doseže dobro uglašena ekipa. V čem je 
bila skrivnost neverjetnega uspeha hrvaške reprezentance? 
Za uspeh so nujne sestavine: veščine & kakovost, poveza-
nost, strast & ljubezen, komunikacija, prepričanje & verjetje, 
trdo delo, žrtvovanje, sreča, planiranje & improvizacija. A v 
primeru hrvaške nogometne pravljice se je izkazalo, da je od 
vsega najpomembnejša sestavina močna osebna poveza-
nost med igralci – v času pred svetovnim nogometnim pr-
venstvom FIFA v Rusiji in med njim so vodstvo zveze, pred-
vsem pa njihov trener (vodja) med igralci razvili tako močne 
vezi, da so postali eno – kot družina. Z načrtno gradnjo klime 
»nogometne družine«, kjer so vsi fantje dihali za enega in 
eden za vse, so ustvarili do finala nepremagljivo ekipo, ki 
prihaja iz majhne države in ni veljala za glavno favoritko pr-
venstva. Enako se tudi v poslu da zgraditi zavzeto ekipo ljudi, 
ki je za doseganje ciljev pripravljena teči dodatne kilometre. 

Tomislav Pacak, vodja komuniciranja pri Nogometni zvezi Hrvaške, je navdihujočo 
pripoved o hrvaški nogometni pravljici na letošnjem svetovnem nogometnem 

prvenstvu v Rusiji zaključil z mislijo: »Trdo delajte …, ker trdo delo se vedno poplača.«

Marjana Krajnc, višja direktorica operacij in kakovosti v družbi Danfoss Trata, 
s svojo ekipo tovarno spreminja v pametno tovarno. Takšno, ki z najnovejšimi 
tehnologijami v najširšem pomenu besede povezuje izdelke, procese, poslovno 
okolje in ljudi. Zaupala nam je, da pri tem najbolj stavijo na ljudi.

LJUDJE, LJUDJE IN ŠE ENKRAT LJUDJE!
Danfoss Trata je uspešno podjetje, v katerem se brez oddiha 
razvijajo in rastejo. To jim uspeva tako, da strategiji, ki so 
si jo postavili v letu 2010, disciplinirano sledijo. Osredoto-
čajo se na ljudi, saj se zavedajo, da so zavzeti ljudje temelj 
njihovega uspeha. Vodi jih pravilo, da v ljudi nikoli ne moreš 
preveč investirati.

Kot tri pomembne elemente za razvoj procesov, ki so ugla-
šeni z zaposlenimi, izpostavljajo kompetence zaposlenih, me-
todo ali sistem, po katerem podjetje dela, in vključevanje ljudi. 
Pri kompetencah velja pravilo, da jih 70 odstotkov pridobimo 
z delom in izkušnjami na delovnem mestu (trening na delov-
nem mestu, mentorstvo, rotacije po delovnih mestih itd.), 20 
odstotkov je znanja, ki ga pridobimo preko coachinga in men-
torstva, in dobro vpliva na razvoj našega mišljenja in vedenja 
na delovnem mestu. 10 odstotkov potrebnega znanja in veščin 
pa pridobimo v okviru formalnega izobraževanja. Vključevanje 
zaposlenih v vse procese je za Danfoss Trato ključno, saj njiho-
vega znanja, izkušenj in zavzetosti ne moremo kupiti, tako kot 
lahko preprosto nabavimo novo programsko opremo. Prispeva 
pa k temu, da skupaj dosegajo in presegajo zastavljene cilje, saj 
tako vsak sodelavec poslovanju dodaja vrednost.

 

V ekipi so najpomembnejše močne 
vezi med igralci. Ko ekipa postane 
družina, lahko igralci skupaj 
dosežejo vse – tudi nemogoče!

Tomislav Pacak, vodja komuniciranja 
pri Nogometni zvezi Hrvaške

Marjana Kranjc, Danfoss Trata

Danfoss Trata si je zadala cilj, da bo vsako leto povečala 
svojo produktivnost za 10 odstotkov. 70 odstotkov te rasti 
so dosegli z mehkimi metodami, kot sta boljša organizacija 
procesov dela in izobraževanje zaposlenih, preostalih 30 
odstotkov pa z naložbami v avtomatizacijo proizvodnje.
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VODI TAKO, DA DAJEŠ MOČ DRUGIM 
Vodja je lahko vsakdo, ki ima formalno tak naziv. A ni vsak 
vodja tudi voditelj, kajti vloga vodje je dana od zunaj, vloga 
voditelja pa je kreacija od znotraj. Zato je pomembno, da 
vsak pri sebi vedno znova preverjamo svoje osebno pos-
lanstvo in se sprašujemo, koliko prispevamo k uglašenosti 
procesov in timov, v katere vstopamo, in kaj lahko storimo, 
da bomo pri tem še uspešnejši. 

Sonja Klopčič, poslovna svetovalka in razvijalka sodelovalnega 
voditeljstva v naprednih podjetjih, je poudarila, kako zmagovalno 
je, če prepoznamo in povežemo svoje različnosti.

Da je 4. Strateška konferenca 
potekala uglašeno, je poskrbela ekipa 
korporativnega komuniciranja Skupine 
SIJ: (z leve) Katja Krumpak, vodja projekta 
4. Strateška konferenca, SIJ; Irena Kolenc 
Janović, SIJ Acroni; Anja Potočnik, SIJ; 
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega 
komuniciranja, SIJ; Polona Marzel Ahac,  
SIJ Ravne Systems; in Monika Žvikart,  
SIJ Metal Ravne; skupaj z Jadranko Jezeršek 
Turnes, Kontekst (tretja z leve).

OSEBNO 
POSLANSTVO

VREDNOTE

MOJE 
PREDNOSTI, 

SPOSOBNOSTI

KAJ  
PRINESEM 

V TIM?

KAKŠNE 
ODNOSE 

KREIRAM?

KAKŠNE 
KORISTI 

USTVARIM?
KAKO HOČEM, 
DA ME VIDIJO 

DRUGI?

MOJA  
PONUDBA

KAJ ME 
NAVDIHUJE?
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Skupne rešitve in predloge smo predstavili 
članom uprave, (z leve) Igorju Malevanovu, 
Viacheslavu Korchaginu in Tiborju Šimonki, 
ki so na ta način dobili konkretne povratne 
informacije »od spodaj navzgor«. Slednje 
so prav gotovo ogledalo, kje zaposleni 
Skupine SIJ vidimo izzive za bolj uglašeno 
sodelovanje in uspešnejše poslovanje ter 
katere rešitve predlagamo. 

Skupaj smo iskali odgovore za 
uglašenost in uspešnost delovanja 
na delavnicah, kjer smo se 
posvetili trem ključnim temam:

• dograditev in optimizacija sistema 
vodenja v celotni Skupini SIJ, 

• izboljšava organizacije dela in 
povečanje zavzetosti ljudi za 
izboljšanje procesov v proizvodnji,

• pospeševanje prodaje orodnih 
jekel lastne blagovne znamke.
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àà 4. SIJ PARTNERS SUMMIT

Septembra smo v Skupini SIJ organizirali že četrto mednarodno konferenco za 
naše partnerje. Konferenco, ki smo jo v preteklih letih poznali pod imenom SIJ 
Sales Conference, smo letos preimenovali v SIJ Partners Summit. Poleg imena 
pa je bil spremenjen tudi koncept dogodka in prednost smo dali izmenjavi 
mnenj ter individualnim pogovorom s partnerji.
Konference, ki je potekala med 26. in 28. septembrom v Portorožu pod 
imenom Challenges of global trade (Izzivi globalne trgovine), se je udeležilo 
109 predstavnikov vseh ključnih poslovnih partnerjev iz 36 držav.

Alenka Bizilj Kavrečič, 
specialistka za digitalni 
marketing, SIJ 

Foto: Sandi Fišer

Imamo pogum prisluhniti partnerjem

26.–28. SEPTEMBER 2018
Kempinski Palace Portorož

SUMMIT
SIJ PARTNERS4th

Srečanje smo odprli s pozdravnim nagovorom Tiborja Šimon-
ke, člana uprave Skupine SIJ, nadaljevali pa z eno bolj aktualnih 
tem letošnjega leta – trgovinskimi vojnami. Prezentacija Aleša 
Falatova, vodje marketinga v Skupini SIJ, nas je vodila čez po-
membnejše trgovinske vojne in njihove učinke ter nas opomni-
la, da so te že praktično stalnica sodobnega gospodarstva.
Kako se boriti proti trgovinskim vojnam? Enoznačnega odgovo-
ra na to ni, zagotovo pa ne moremo zgrešiti, če se posvetimo 
razvoju družbe. Tega se zavedamo tudi v naši skupini, in prav 

ta vidik je v svoji prezentaciji poudarila mag. Dušica Radjeno-
vić, direktorica za prodajo v Skupini SIJ, ki se je letos predvsem 
osredotočila na razvojne smernice t. i. e-projektov, kot so 
Salesforce – platforma za upravljanje s strankami, spletna trgo-
vina SIJ Ravne Systems, ki bo zaživela v prvih mesecih prihod-
njega leta, ter sistem Quintiq. Pri slednjem gre za informacijsko 
dovršeno platformo za planiranje, ki bo omogočala celostno 
planiranje proizvodnje in optimalno upravljanje celotne dobav-
ne verige.
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Veliko časa smo namenili tudi individualnim predstavitvam posameznih družb Skupine 
SIJ. Njihovi predstavniki so najprej predstavili vizijo, projekte in razvojne načrte družb, 
nato pa prisluhnili svojim partnerjem. Sproščena, neformalna atmosfera je omogočila 
odprto in iskreno debato, v kateri so naši partnerji komentirali naše sodelovanje in 
predlagali izboljšave. Ta del srečanja nam je dal vpogled v dogajanje: kako je biti na 
drugi strani, s kakšnimi vsakodnevnimi situacijami se srečujejo naši kupci. 
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Uradni del srečanja smo zaključili z okroglo mizo, na kateri so 
sodelovali direktorji družb Skupine SIJ (z desne proti levi) – 
Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo, SIJ d.d.; Aleš Falatov, 
vodja marketinga, SIJ d.d.; Andrej Pogačnik, direktor družb SIJ 
Elektrode Jesenice in SIJ SUZ; Viljem Pečnik, direktor družbe 
SIJ Ravne Systems; Andrej Gradišnik, glavni direktor družbe 
SIJ Metal Ravne; mag. Branko Žerdoner, glavni direktor druž-
be SIJ Acroni; mag. Dušica Radjenović, direktorica prodaje SIJ 
d.d., in posebni gost, Oliver Spaltmann, podpredsednik SMR 
(Steel & Metal Market Research) za tržne raziskave. Povzeli 
so zaključne misli o izzivih, ki nas še čakajo v prihodnjih letih 
v jeklarski industriji.

Lahko rečemo, da smo dosegli cilje konference, ki so spro-
ščeno druženje, krepitev poslovnih vezi ter širitev prodajnih 
kanalov. Odzivi v anonimni anketi o zadovoljstvu z udeležbo 
na konferenci SIJ Partners Summit so nam potrdili, da smo 
letos izbrali pravo pot. Naši partnerji si želijo biti slišani, in naša 
zaobljuba po koncu srečanja je, da jim v prihodnje namenimo 
še več časa za iskreno izmenjavo mnenj.
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4. SIJ Partners Summit 
je omogočal neformalna 
srečanja in sproščeno 
druženje, kar je edinstvena 
priložnost za izmenjavo 
mnenj in izkušenj med 
sodelavci prodaje in 
marketinga Skupine SIJ 
in njihovimi poslovnimi 
partnerji.



Coiltech 2018: Vse večje zanimanje za 
sejem, specializiran za elektropločevino
Gre za sejem elektropločevine, ki se vsako leto septembra 
odvije v italijanskem mestu Pordenone. Sejem se je letos 
osredotočil na materiale, stroje in opremo za proizvodnjo in 
vzdrževanje električnih motorjev, generatorjev in alternatorjev, 
pa tudi za distribucijo električne energije, industrijskih trans-
formatorjev in tuljav. 

Na sejmu je razstavljalo 390 podjetij iz 35 držav, obiskalo 
pa ga je več kot 3.000 ljudi. Mnogi od teh so se ustavili tudi pri 
naši stojnici, spoznavali našo ponudbo ter poklepetali z ekipo 
družbe SIJ Acroni.

Lokacija: Pordenone, Italija
Datum: 25.–27. 9. 2018
Število razstavljavcev: 390
Število obiskovalcev: 3.000
Število zastopanih držav: 35

SIJ Acroni je jeseni uspešno nastopal na dveh italijanskih sejmih, in sicer septembra 
na sejmu Coiltech, ki je potekal v Pordenoneju in je specializiran za elektropločevino, 
v začetku novembra pa še v Riminiju na sejmu Ecomondo, ki je vodilni evropski sejem 
za zeleno in krožno gospodarstvo. Oktobra pa so se naše družbe ORO-MET, SIJ MWT 
in Sidertoce predstavile na sejmu Fakuma, ki je specializiran za industrijsko predelavo 
plastike. Z vseh sejmov smo se vrnili z zajetnim kupčkom novih kontaktov, za katere si 
želimo, da se kmalu razvijejo v poslovno sodelovanje.

Mark Bajc,  
SIJ Acroni

Alenka Bizilj Kavrečič, SIJ 
Foto: arhiv SIJ Acronija

Aleš Šifrer,  
SIJ Acroni

S sejmov se vračamo z zajetnim 
kupčkom novih kontaktov 

àà MARKETINŠKI MOTOR

Stojnice družbe SIJ Acroni so bile dobro obiskane vse tri dneve.

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J22



Fakuma: Ponovno odlična priložnost za  
predstavitev podjetij Oro met, SIJ MWT in Sidertoce
Na Fakumi tradicionalno sodelujejo razstavljavci, ki predsta-
vljajo novosti celotne proizvodne verige s področja industrij-
ske predelave plastike – od surovin do strojev za predelavo 
plastike, sistemov informacijske tehnologije in sistemov za 
krmiljenje proizvodnje do končnih proizvodov. 

Skupino SIJ je zastopala mednarodna zasedba naših družb – 
slovenski Oro met, nemški SIJ MWT in italijanski Sidertoce. Na 
stojnici smo tako izpostavili orodne plošče podjetja Oro met 
in storitve naših servisno-prodajnih podjetij. Naše družbe so z 
izkupičkom sejma izjemno zadovoljne in so že v pričakovanju 
naslednje Fakume 2019.

Lokacija: Friedrichshafen, Nemčija
Datum: 16.–20. 10. 2018 
Število obiskovalcev: 45.000 
Število razstavljavcev: ni podatka
Število zastopanih držav: ni podatka

Ecomondo: SIJ Acroni prvič v Rimini 
po nove poslovne priložnosti
Letos se je SIJ Acroni prvič predstavil na sejmu Ecomondo, ki 
je namenjen krožnemu gospodarstvu in obnovljivim virom 
energije. Potekal je med 6. in 9. novembrom, v Riminiju, Italija, 
na 129.000 m². Obiskovalci iz 115 držav, med katerimi jih je 
bilo 70 odstotkov iz Evrope, velik del pa tudi iz Kitajske in 
Rusije, so opazili tudi naš razstavni prostor, ki je bil na odlični 
lokaciji z izstopajočim videzom. SIJ Acroni je bil poleg SSAB 
edini predstavnik visokotrdnostne in proti obrabi odporne 
pločevine v halah za gradbeno mehanizacijo in opremo, ki je 
obsegala četrtino prostornine sejmišča. Zelo pomemben del 
za našo pločevino SIDUR je bil tudi del sejma, ki je predstavljal 
tehnologijo in mehanizacijo za predelavo kovinskih odpadkov. 
Z obiskom smo zadovoljni, prav tako tudi s kontakti, ki smo jih 
pridobili na razstavnih prostorih naših potencialnih strank. 

Lokacija: Rimini, Italija
Datum: 6.–9. 11. 2018
Število razstavljavcev: 1.200
Število obiskovalcev: 110.000
Število zastopanih držav: ni podatka

Naša stojnica tik pred začetkom sejma čaka obiskovalce. Premierni nastop na sejmu Ecomondo smo opravili z odliko. 
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ŠKODA JS a.s., del ruske inženirske skupine OMZ, je dolgoletni 
dobavitelj tehnološke opreme za jedrsko industrijo. V podjetju se 
ukvarjajo z inženiringom, proizvodnjo komponent in zagotavlja-
njem različnih storitev za jedrske elektrarne. V zadnjih šestdesetih 
letih so sodelovali pri izgradnji jedrskih elektrarn ne le na Češkem 
in Slovaškem, temveč tudi na Madžarskem, v Bolgariji in Nemčiji. 

Integriran sistem vodenja kakovosti (IMS)
V Škodi JS a.s. dolgoročno razvijajo integriran sistem vodenja 
kakovosti, to je osnovno orodje za upravljanje vseh procesov 
podjetja. IMS vključuje integrirano upravljanje zahtev standar-
dov ISO 9001, 14001 in OHSAS 18001 in tudi drugih pomemb-
nih zahtev in standardov jedrske industrije.

Pomemben del dejavnosti njihovega oddelka za zagota-
vljanje kakovosti so kvalifikacije dobaviteljev, ki potrjujejo 
sposobnost dobavitelja, da zagotovi kakovost dobave v skladu 
s potrebami in zahtevami podjetja Škoda JS a.s., kar je eden 
ključnih pogojev za medsebojno sodelovanje. Oktobra so 
takšno presojo izvedli tudi v naši družbi. 

Presoja, ki je potekala v družbi SIJ Metal Ravne, je bila zelo 
zahtevna in je vključevala zahteve standarda ISO 9001:2015 in 
zahteve češkega državnega urada za jedrsko varnost. Zajemala 
je celoten proces od prejema povpraševanja, obravnave in 
usklajevanja kupčevih zahtev, izdelave ponudbe, obdelave in 

potrjevanja naročila, planiranja realizacije proizvoda, zago-
tavljanja virov (nabava, kadri …), realizacije proizvoda, zago-
tavljanja in obvladovanja kakovosti do izvajanja kontrolnega 
plana ter vzdrževanja strojev, naprav in infrastrukture.

Pri presoji sta bili ugotovljeni skladnost med 
našim sistemom zagotavljanja kakovosti in 
delovanjem v praksi ter skladnost z izpolnjevanjem 
njihovih zahtev. Neskladnosti ni bilo.

Na podlagi teh ugotovitev so presojevalci vodstvu Škode 
JS a.s. predlagali, da SIJ Metal Ravne uvrsti na listo potrjenih 
dobaviteljev za proizvodnjo in dobavo kovanih in valjanih polpro-
izvodov v skladu z zahtevami podjetja Škoda JS a.s., vključno z 
zahtevami za projekte v jedrski industriji, za kar nam je bil tudi 
izdan certifikat. Z njim so potrdili, da je SIJ Metal Ravne uvrščen 
na listo potrjenih dobaviteljev podjetja Škoda JS a.s. 

Če pri nadaljnjem poslovnem sodelovanju ne bo odstopanj od 
ustreznosti dobav in reklamacij, bo naslednja presoja čez tri leta.

Hvala vsem, ki ste sodelovali v pripravi na presojo in 
med njeno izvedbo ter s svojim delom in odnosom 
do celovitega obvladovanja sistema zagotavljanja 
kakovosti zagotovili, da je bila uspešna.

Oktobra smo v SIJ Metalu 
Ravne uspešno opravili 
presojo kupca Škoda JS 
a.s. iz Plzna. S tem smo 
uvrščeni na njegovo listo 
potrjenih dobaviteljev za 
proizvodnjo in dobavo 
kovanih in valjanih 
polproizvodov, vključno 
z zahtevami za projekte 
v jedrski industriji, za 
kar nam je bil tudi izdan 
certifikat.

Metalovci na 
listi dobaviteljev 
Škode JS

Brane Keček, vodja oddelka 
Sistemi vodenja, SIJ Metal Ravne

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne

àà NAPREDUJEMO

ŠKODA JS a.s. je postala tradicionalni dobavitelj tehnološke opreme, kot so notranji reaktorji (od leta 1965 
do leta 1993 je proizvedla in dobavila skupno 21 reaktorjev VVER 440 in tri reaktorja VVER 1000), mehanizmi 
pogonskih krmilnih drogov (od leta 1980), zategovalci za prirobnične spojke (od leta 1982), hermetični prehodi 
kablov (od leta 1993), kompaktni nosilci za skladiščenje izrabljenega goriva (od leta 1993) ter transportne in 
skladiščne posode za izrabljeno jedrsko gorivo (od leta 1995). 
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àà RAZVIJAMO SE TRAJNOSTNO

Jeklarstvo je ena strateško najpomembnejših proizvodnih pa-
nog na svetu, saj neposredno vpliva na gospodarski, družbeni 
in okoljski svetovni razvoj. Poleg Skupine SIJ se je s podpisom 
Listine trajnostnega razvoja k delovanju po sedmih trajnostnih 
načelih jeklarske industrije zavezalo še 70 drugih jeklarskih 
družb z vsega sveta. S podpisom so se družbe zavezale k 
izboljševanju varnosti in zdravju pri delu ter k spoštovanju 
in sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, v katerih delujejo 

jeklarske družbe. Podpisnice bodo tesno sodelovale s svojimi 
najpomembnejšimi deležniki in za njih ustvarjale vrednost, kar 
pomeni tudi dolgoročno uspešno poslovanje. Svojo proizvo-
dnjo in proizvode bodo razvijale tako, da bodo zmanjševale 
svoj vpliv na okolje in ga varovale. Poslovale bodo transparen-
tno, svojo trajnostno naravnanost pa širile skozi celotno svojo 
prodajno in nabavno verigo.

71 jeklarskih družb globalnega pomena, med njimi tudi Skupina SIJ, je pri Svetovnem 
združenju jeklarjev podpisalo Listino trajnostnega razvoja. S tem potrjujemo zavezo 
za delovanje po načelih trajnostnega razvoja jeklarske industrije, ki so usklajena s cilji 
Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju.

Potrditev zaveze jeklarjev 
k trajnostnemu razvoju

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv Skupine SIJ
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Pri konstruiranju smo izhajali iz obsežnih zahtev naročnika:
• s kleščami želijo prenašati pločevine širine od 800 do 

2.600 mm in dolžine od 2.000 do 12.500 mm,
• največja nosilnost bremena, ki naj bi ga klešče še prena-

šale, je 12 ton,
• klešče morajo omogočati tako prenašanje pločevin, 

zloženih druga na drugo, kot prenašanje pločevin, ki so 
zložene v paketih,

• po dolžini morajo imeti tri sklope nosilnih krakov, od 
katerih imata zunanja dva sklopa možnost vzdolžnega 
premikanja, sredinski pa je fiksen,

• vsi trije sklopi nosilnih krakov morajo imeti možnost 
prečnega premikanja oziroma premikanja proti breme-
nu (plošči),

• na vsakem nosilnem sklopu so po štirje nosilni palci, ki 
morajo biti zaradi omejitev po širini pri nakladanju dolo-
čenih tovornjakov ročno vrtljivi za 90°.

Od naročnika smo dobili ogromno zahtev, na podlagi ka-
terih se je slika samih klešč za prenos pločevine avtomatično 
ustvarila, a kljub vsemu se je tako pri načrtovanju kot v delo-
vanju izkazalo, da obstaja pri konstruiranju še veliko tehničnih 
izzivov, s katerimi smo se nato srečali. Te smo na podlagi 
dolgoletnih izkušenj z različnih področij konstruiranja tudi brez 
težav rešili. V našem oddelku se vedno veselimo takšnih in 
podobnih projektov, saj nam vedno postrežejo z novimi izzivi. 
Z njihovo rešitvijo se naše izkušnje le še bogatijo, na njih pa 
gradimo nove projekte.

Osnovni tehnični podatki
• Nosilnost: 12 ton
• Mere: 1.885 mm x 3.100 mm x 8.055 mm
• Teža: 7.635 kg
• Maksimalna plošča prenašanja: 2.600 mm x 12.500 mm
• Minimalna plošča prenašanja: 800 mm x 2.000 mm

Konec julija smo v podjetju SIJ Ravne Systems začeli izdelavo za nas 
popolnoma novega sistema klešč za pločevino za sestrsko podjetje 
SIJ Acroni. Gre za prve klešče za prenos bremen z motornim 
pogonom – tako s prečnim kot vzdolžnim 
premikom nosilnih krakov, ki omogočajo 
manipulacije z različnimi 
dimenzijami pločevine.

Razvili smo klešče 
za pločevino z 
motornim pogonom

Matic Podojstršek, konstruktor, 
SIJ Ravne Systems

àà NAPREDUJEMO

Klešče so v osnovi konstrukcijsko zasnovane s tremi sklopi 
nosilnih krakov. Sredinski sklop je fiksno pritrjen na jarem 
oziroma osnovno konstrukcijo klešč, krajna dva pa sta preko 
posebnih vozičkov vpeta v osnovno konstrukcijo, na kateri 
so za namen vozičkov pritrjena vodila. Prav tako sta ta dva 
sklopa nosilnih krakov skupaj z vozički preko verižnega gonila 
povezana s stožčastim zobniškim gonilom z motorjem za 
sinhrono delovanje obeh sklopov. Na osnovo, ki vse skupaj 
povezuje, je pritrjeno prenašalo, preko katerega celotne 
klešče s šestimi jeklenimi vrvmi povežemo na mostno dvigalo.

Na 3D-modelu pobliže prikazan 
sklop nosilnih krakov, ki sta drug 
proti drugemu preko vodilne 
plošče vpeta v vodilni profil in sta 
s stožčastim zobniškim gonilom 
z motorjem preko verižnega 
gonila povezana tako, da delujeta 
popolnoma sinhrono.
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3. Zimske igre  
Skupine SIJ 

Sobota, 2. februar 2019  
Smučišče Poseka, Ravne na Koroškem

REZERVIRAJ SI ČAS, PRIDI NA  
SMUČANJE IN DRUŽENJE.



Kot direktor za tehnologijo pokrivate tudi izjemno po-
membno področje varnosti in zdravja pri delu. Nam lahko 
poveste, kako varno in zdravo smo delali letos oziroma 
prvih 10 mesecev leta 2018?
Ko sem leta 2014 prišel na SIJ, sem si področje varnosti in 
zdravja pri delu pravzaprav »prisvojil«, kajti pred tem se v 
družbi SIJ d.d. nihče ni sistematično ukvarjal s tem področ-
jem, ki pa je nedvomno pomemben sestavni del proizvodnje. 
Takrat smo povezali delovanje strokovnih služb v proizvodnih 
podjetjih. 

Osnovni kazalec na tem področju je faktor pogostosti, ki 
nam pove, koliko nesreč pri delu se je zgodilo na milijon opra-
vljenih ur. Tako lahko primerjamo podjetja znotraj skupine in 
spremljamo napredek v vsakem podjetju ne glede na povi-
šanje ali znižanje števila zaposlenih. V prvih desetih mesecih 
letošnjega leta najnižji faktor pogostosti F2 beležimo v družbi 
SIJ Elektrode Jesenice, ta znaša 4. Najvišjo rast faktorja pogo-
stosti so dosegli v družbi SIJ Ravne Systems, kjer je 30, je pa 
to edina družba, v kateri je v primerjavi z letom 2017 zrasel. V 
drugih družbah beležimo konstantno zniževanje, kar dokazuje, 
da delamo v pravi smeri. Ni pa to še konec zgodbe, kajti naši 
konkurenti so mnogo boljši od nas. Najnižji F2 beležijo Skandi-
navci (Outokumpu 4,4, SSAB 5,6), nekoliko slabši, a še vedno 
boljši kot mi, pa so v Voest Alpine, kjer so poročali o pogostosti 
nezgod pri delu na ravni 12,5. 

V povprečju v Skupini SIJ dosegamo lepe rezultate, trendi 
kažejo, da delamo v pravi smeri, rezultati konkurentov pa nas 
morajo še dodatno motivirati, kajti oni dokazujejo, da je mogo-
če delati varno, kakovostno in dobičkonosno.

S prve linije varnosti: s Slavkom Kanalcem, direktorjem za tehnologijo, SIJ, smo se 
pogovarjali o tem, kako varno smo v družbah Skupine SIJ delali letos, kje je bil napredek 
največji in zakaj ter kateri izzivi nas še čakajo in kako jih bomo naslovili. Eden od korakov k 
dvigu varnostne kulture in proaktivni vlogi vodij bo uporaba enotne elektronske aplikacije 
za izvajanje minute za varnost, ki jo z januarjem 2019 uvajamo v vse družbe Skupine SIJ.

Vedno obstaja tveganje, ki ga 
mora obvladovati človek

Katja Krumpak, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO
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Trend števila nezgod gre torej počasi  
navzdol, ste s tem zadovoljni?
V vseh teh letih sem se naučil, da se v podjetjih Skupine SIJ 
nič ne da narediti na silo in hitro. Čeprav je naša statistika na 
področju varnosti in zdravja pri delu še vedno slabša kot pri 
večini proizvajalcev jekla, pa moramo biti na splošno zadovolj-
ni s trendom. Malo manj pa smo lahko zadovoljni z zavzetostjo 
vodstev v družbah za to zelo pomembno vprašanje. Na tem 
področju je treba delovati konstantno, z lastnim vzgledom in 
smelim pogledom v prihodnost. 

Koliko Skupina SIJ vlaga v varnost  
zaposlenih na letni ravni?
V prvih desetih mesecih leta 2018 smo za osebno varovalno 
opremo, varnostne inženirje in požarno varnost namenili 
487 tisoč evrov. Tako znaša vložek v varno delo 263 evrov na 
zaposlenega in je zadnjih nekaj let na konstantni ravni, tu ne 
iščemo prihrankov, razen z vidika nabave večjih količin. Na dru-
gi strani so stroški regresnih zahtevkov in odškodnin v prvih 
desetih mesecih letos znašali kar 334 tisoč evrov.

Na katerih področjih nam gre najbolje, kakšnih  
nezgod je opazno manj ali jih morda skoraj ni več?
Zavedamo se, da obstaja velika povezava med zadovoljstvom 
zaposlenih ter varnostjo in zdravjem pri delu, kajti nezadovoljni 
zaposleni bodo iskali različne poti in možnosti za odsotnost z 
dela oziroma iz podjetja. Jasno se vidi, da v delovnih okoljih, kjer 
so pravila postavljena in odnosi urejeni, vodenje poteka z manj 
težavami. Pri dobro motiviranih in ustrezno vodenih sodelavcih 
pa je verjetnost za poškodbo nižja. Veseli me, da imamo manj 
poškodb, kot so zvini, udarci in padci v globino. V zadnjih letih 
so varnostni inženirji opravili veliko dela pri odpravi vzrokov 
za te »neumne« oziroma nepotrebne poškodbe. Obenem 
opažamo, da so pri raziskavi izrednih dogodkov in pripravi ter 
vpeljavi ukrepov naši varnostni inženirji zelo dosledni oziroma 
zavzeti. Na drugih področjih (strojelomi, poškodbe transportnih 
sredstev, ekološke nesreče, požar) opažamo, da sta raziskanost 
izrednih dogodkov in ukrepanje na zelo nizki ravni.

Izpostavili ste dobro delo varnostnih inženirjev.  
Kakšen je dober varnostni inženir?
En pristop je birokratski in formalen, drugi, vsekakor boljši, pa 
je življenjski pristop, tudi uporaba zdrave pameti, predvsem 
pa konstruktivno sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom. 
Dober varnostni inženir dela z mislijo na korist vseh vplete-
nih. Če inženir svoje delo opravlja kot poslanstvo, potem je 
njegov prispevek res opazen. To se vidi na primeru družbe SIJ 
Elektrode Jesenice, kjer se je stanje opazno spremenilo na 
bolje, potem ko je skrb za varnost in zdravje pri delu tam prev-
zel Adis Medić, sicer zaposlen v SIJ Acroniju. Lahko je vzgled 
drugim, varno delo in zdravo delo sta res njegovo življenjsko 
poslanstvo, in to se kaže tudi v tem, da je v družbah in obratih, 
v katerih on skrbi za področje varnosti in zdravja pri delu, 
rezultat najboljši. Dober, predan varnostni inženir je interna 
gonilna sila proaktivnega pristopa k varnosti ter preventivnega 
razmišljanja in ukrepanja.

Razmišljamo tudi o tem, da bomo varnostne inženirje 
vključevali že v načrtovanje naložb, in sicer že v fazi priprave 
tehničnih specifikacij za ponudnika (customer requirement 
specification). Tako bomo vidik varnosti lahko obvladovali že 
v fazi načrtovanja, saj bomo potencialne dobavitelje opreme 
usmerili v iskanje za nas optimalnih rešitev tudi z vidika var-
nosti pri delu še pred dokončno odločitvijo in montažo nove 
opreme.

Kateri dejavniki so po vašem mnenju k temu najbolj 
prispevali – sprememba v načinu opravljanju določenih 
del, avtomatizacija, postopki, izobraževanja, ozaveščenost 
zaposlenih …?
V praksi vedno velja, da 20 odstotkov uspeha prinesejo stroji 
in naprave, 80 odstotkov, torej veliko večino, pa motivirani 
zaposleni. Prepričan sem, da tudi pri varnosti in zdravju pri 
delu velja podobno. Tudi v polno avtomatiziranem tehnolo-
škem postopku prihaja do interakcije med strojem (robotom) 
in zaposlenimi. To pomeni, da vedno obstaja tveganje, ki ga 
mora obvladovati človek.
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Faktor pogostosti nezgod na milijon opravljenih ur zaposlenih v družbah Skupine SIJ in pri konkurentih

Minute za varnost 
ne razumemo kot 
enkratnega dogodka 
na začetku izmene, 
pač pa mora biti to 
neprestan proces od 
začetka do konca dela. 
Kratka uvedba v delo 
je minimum, ki ga 
mora vodja opraviti.
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Kje vidite največji izziv oziroma priložnost, da bi varnost pri 
delu v prihodnjih letih še izboljšali ter s tem še zmanjšali 
število nezgod in bolniško odsotnost?
Varnost in zdravje pri delu temeljita na štirih temeljih:

• Skrb za varno in zdravo delo se začne pri vsakem posa-
mezniku, ki mora prevzeti odgovornost za svojo varnost 
in varnost svojih sodelavcev.

• Nobena stvar ni tako urgentna, da se ne bi mogla nare-
diti varno.

• Navodila za delo upoštevajo večino tveganj, ki pri 
nekem delu obstajajo, zato je dosledno upoštevanje 
navodil za delo in tehnoloških navodil ter podobnega 
največje jamstvo za izogibanje nezgodam pri delu.

• Iz vsakega izrednega dogodka se moramo vsi skupaj 
nekaj naučiti, tako da se ta ne ponovi. 

Osnovni izziv vidim v tem, kako motivirati vse sodelavce, da 
bodo razmišljali in delali v okviru teh štirih stebrov. Še vedno 
se premalo naučimo iz preteklih dogodkov, zato se nam izredni 
dogodki in nezgode po nepotrebnem ponavljajo.

Kako razumete razmerje/ravnotežje med vlogo in vplivom 
vodstva in vodij ekip ter ozaveščenostjo in zavzetostjo za 
varno delo vsakega posameznega zaposlenega za varno delo?
Povsem naravno in normalno je, da se vsako živo bitje poskuša 
izogniti nevarnosti. Človek hoče obvladovati tudi tveganja. 
Problem nastane, če delo postane rutina ali se pod časovnim 
pritiskom varnost postavi na drugo mesto in se na tveganja 
pozabi. To seveda ni prav, saj se nikoli ne mudi tako zelo, da bi 
ubirali bližnjice glede varnosti. Še hujši problem pa je, če vodje 
ali celo vodstvo zavestno podcenijo tveganja. Take primere 
poznamo iz polpretekle dobe, ko so zaposleni s strahom 
prihajali na delo. Govorim o stari jeklarni in drugih opuščenih 
tehnologijah in obratih, danes ni več razloga, da bi kogarkoli 
bilo strah med opravljanjem dela.

V okviru letošnje kampanje Znamo varno, zmoremo 
zdravo se v Skupini SIJ uvaja izvajanje minute za varnost 
z uporabo enotne spletne aplikacije. Gre za prenos dobre 
prakse iz družbe SIJ Acroni, kjer so minuto za varnost že 
od uvedbe tega preventivnega varnostnega protokola leta 
2014 izvajali elektronsko. Kaj prinaša poenoteno izvajanje 
in shranjevanje poročil?
Minute za varnost ne razumemo kot enkratnega dogodka 
na začetku izmene, pač pa mora biti to neprestan proces 
od začetka do konca dela. Kljub temu pa se zavedamo, da 
je kratka uvedba v delo minimum, ki ga mora vodja opraviti. 
Seveda pa to ni enosmerna komunikacija, pač pa pričakujemo 
tudi povratne informacije. Prav je, da je večina naših aktivnosti 
dokumentiranih, obenem pa potrebujemo čim več informacij, 
če želimo odpravljati tveganja. Vsekakor so za ta namen pisni 
zapisi zastareli in jih je nemogoče obdelati, zato uvajamo ele-
ktronsko aplikacijo kot orodje in pomoč vodjem. Na ta način 
pa bomo imeli na voljo ogromno informacij, ki jih bo mogoče 
obdelovati, se iz njih učiti in pripravljati ukrepe.

Kdaj bo aplikacija zaživela v praksi?
Ves december je aplikacija že dostopna vsem družbam za 
uporabo, to pomeni, da imajo do nje dostop vsi zaposleni s 
svojim uporabniškim imenom (e-poštnim naslovom) in geslom. 
Prehodno obdobje bo trajalo do konca leta in upam, da bodo 
do takrat vsi, katerih naloga je izvajanje minute za varnost, 
preizkusili izpolniti vprašalnik v aplikaciji, da v tem času ugoto-
vimo tudi morebitne dileme glede uporabe v praksi. Izvajanje 
minute za varnost bo nato s 1. januarjem 2019 obvezno pote-
kalo preko te enotne elektronske aplikacije.

Kako bo to pomagalo pri delu vsem, ki se  
ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu na  
ravni Skupine SIJ ali znotraj posameznih družb?
Danes še vedno premalo informacij o tveganjih in nepravilno-
stih dobimo od vodij in zaposlenih. Če pa tovrstne informacije 
obstajajo, pa niso ustrezno zabeležene in posredovane odgo-
vornim osebam. Računamo in upamo, da bo spletna aplikacija 
pomagala preskočiti čim več informacijskih ovir. Varnost in 
zdravje pri delu sta eden najbolj univerzalnih povezovalnih 
elementov družb v Skupini SIJ.

Smo v času, ko delamo »bilanco« oziroma zaključke ne 
samo v poslovnem smislu, ampak tudi na osebni ravni. De-
cembra se običajno ozremo nazaj v preteklo leto, hkrati je 
to čas novoletnih zaobljub in novih ciljev. Kaj bo vaš glavni 
cilj za leto 2019 na področju varnosti in zdravja pri delu?
Vsekakor nihče od sodelavcev ne sme izgubiti življenja med 
opravljanjem dela v naših podjetjih. Želim pa, da bi se sodelav-
ci pri svojem delu počutili varno oziroma neogroženo ter da bi 
čutili, da so cenjeni in spoštovani.

Kaj bi kot popotnico k cilju »0 nezgod« položili na srce  
vsem zaposlenim in še posebej vodjem ekip za varno delo?
Najtežje je iti na pogreb sodelavca, ki je izgubil življenje med 
opravljanjem dela. Žal govorim iz lastnih izkušenj.

Kako vaše delo vpliva na skrb za varnost  
in zdravje doma in v prostem času?
V svojem prostem času opravljam veliko aktivnosti, pri katerih 
je prisotnega mnogo tveganja. Poklicno sem »deformiran«, 
zato vedno analiziram, »v katerem grmu tiči zajec«.

Varnost in zdravje 
pri delu sta eden 
najbolj univerzalnih 
povezovalnih elementov 
družb v Skupini SIJ.
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Oktobra in novembra smo v vseh družbah Skupine SIJ izvedli 
usposabljanje za uporabo aplikacije Minuta za varnost. Glavni 
poudarek je bil na prikazu uporabe aplikacije in razlagi, kakšne 
koristi prinaša zaposlenim in družbam. 

Z aplikacijo želimo dvigniti ozaveščenost zaposlenih in nad-
rejenih, vzpostaviti učinkovitejši nadzor in dosledno izvajanje 
navodil in ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
obenem pa slišati pobude sodelavcev, jih spodbujati in se na-
nje odzivati. Namen minute za varnost je, da zaposleni podajo 
predloge za odpravo tistih neskladnosti, ki jih sami najbolje 
poznajo. Beleženje izvedenih minut za varnost v elektronski 

aplikaciji prinaša več možnosti za spremljanje, analize in po-
dajanje ukrepov za odpravo neskladnosti, za kar je odgovorno 
vodstvo.

Minuta za varnost bo zagotovo pripomogla k dvigu varno-
stne kulture, ta pa omogoča hitrejše izboljšave na področju 
varnosti in zdravja pri delu, med drugim zmanjšanje števila 
nezgod pri delu, stroškovno učinkovite rešitve in višjo produk-
tivnost ter posledično zmanjšanje števila regresnih zahtevkov. 
Vse to vodi v zmanjšanje odsotnosti z dela in boljši nadzor nad 
tveganji na delovnem mestu.

Varnost in zdravje pri delu imata veliko prioriteto in nenehno si moramo prizadevati za 
izboljševanje stanja ter rezultatov na tem področju – delo brez nezgod. Za dosego tega 
cilja so preventivne aktivnosti, kot je minuta za varnost, ključnega pomena, zato bomo 
odslej ta varnostni protokol ob začetku dela izvajali enotno v vseh družbah Skupine SIJ.

Elektronska aplikacija 
Minuta za varnost

dr. Adis Medić, 
strokovni delavec za 
varnost in zdravje pri 
delu, SIJ Acroni

àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Katja Krumpak, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Aplikacija je od 1. 12. 2018 objavljena in dostopna vsem zaposlenim: v družbah SIJ Metal Ravne in SIJ Acroni na njunem 
intranetu, za vse druge družbe pa na portalu moj.sij.si, zavihek Za zaposlene. Po mesecu dni prehodnega obdobja bo s  
1. 1. 2019 obvezna dosledna uporaba elektronske aplikacije za vse, ki so minuto za varnost dolžni izvajati, to pa so:

Pred začetkom dela mora vodja skupine zaposlenih preveriti vse okoliščine,  
ki lahko vplivajo na varno delo, in odgovoriti na sedem vprašanj v aplikaciji:

• Ali je psihofizično stanje zaposlenih ustrezno (preverite 
utrujenost, slabo počutje, uporabo alkohola, prepove-
danih substanc, zdravil …)?

• Ali so vsi zaposleni primerno/ustrezno usposobljeni za 
delo, ki jim je bilo odrejeno?

• Ali zaposleni imajo in uporabljajo zahtevano osebno 
varovalno opremo?

• Ali so vsi zaposleni seznanjeni s predhodnimi izrednimi 
dogodki?

• Ali so zaposlenim posredovani preventivni ukrepi za 
preprečitev enakih ali podobnih dogodkov?

• Ali so bili zaposleni opozorjeni na dnevne posebnosti 
s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred 
požarom (popravila, remonti, zunanji izvajalci …)?

• Ali želiš še kaj zabeležiti, sporočiti?

Aplikacija omogoča, da komunikacija teče v obe smeri, saj 
je pri vsakem odgovoru možno, pri nekaterih pa obvezno 
podati tudi opombe (opisati nepravilnosti, zapisati izve-
den ukrep, predlagati izboljšavo). 

Dostop do pregledovanja poročil o izvedenih minutah za 
varnost imajo samo pooblaščene osebe znotraj družb in 
na SIJ d.d.

• izmenski vodje proizvodnje,
• skupinovodje,
• delovodje,

• koordinatorji razreza,
• osebe, ki so odgovorne za nadzor dela.
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Da so ključ do uspeha nedvomno najprej delavci sami, s svojim 
zavedanjem, da sta zdravje in varnost na prvem mestu, je 
poudaril obratovodja Vroče valjarne Ernest Medja, ki je skupaj z 
direktorjem proizvodnje v družbi SIJ Acroni Igorjem Smolejem in 
strokovnim sodelavcem VZD v družbi SIJ Acroni dr. Adisom Me-
dićem zmagovalcem izročil četrtletne nagrade. Prepoznavanje 
ter predvidevanje in ne nazadnje takojšnja odprava potencialnih 
nevarnosti za poškodbe pri delu pa so tudi zelo pomembni. 

Podobno razmišljajo tudi na Ravnah, kjer sta nagrado 
sodelavcem podelila izvršni direktor za proizvodnjo SIJ Metala 
Ravne Alojz Buhvald in vodja logistike Mateja Kušej. Tudi Sandi 
Butolen, delovodja v oddelku špedicije, postavlja svoje sode-
lavce na prvo mesto, brez timskega dela uspeha ne bi mogli 
doseči. Pomembno se mu zdi, da vsi sodelavci znajo opravljati 
svoje delo in se trudijo, da ga izvajajo varno, naloga vodij pa 
je, da jim pri tem pomagajo. Na tak način so cilj »nič nezgod« 

V kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo so se v tretjem četrtletju na Gorenjskem 
najbolj izkazali sodelavci Vroče valjarne SIJ Acronija, na Koroškem pa sodelavci Logistike 
SIJ Metala Ravne. Za zmago smo jim podelili četrtletno nagrado – jekleno skodelico. 
Tekmovanje nadaljujemo do konca leta, ko bodo razglašeni zmagovalci letošnje 
kampanje s skupno največ zbranimi točkami.

Ključ do uspeha so 
najprej sodelavci sami

àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne, 
Borut Žigon 

Monika Žvikart, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, 
SIJ Metal Ravne

Zmaga v kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo! je narisala nasmeške na 
obrazih – nagrade so delavcem podelili (z leve proti desni) Igor Smolej, direktor 
proizvodnje v družbi SIJ Acroni, Ernest Medja, vodja obrata Vroča valjarna v 
družbi SIJ Acroni, in dr. Adis Medić, strokovni sodelavec VZD v družbi SIJ Acroni.

Sandi Butolen, delovodja, in Marko Grilc, skupinovodja v špediciji, pravita, da se 
bo glede na to, da prihaja zima, iz skodelice najbolj prileglo »nekaj toplega«.
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dosegli vsak mesec letošnjega ocenjevalnega obdobja, njihova 
silhueta se tako ponaša s šestimi mesečnimi medaljami. 

Nagrajenim sodelavcem prejeta nagrada daje zagon za 
naprej. »Prav gotovo je dokaz, da smo na pravi poti in da mo-
ramo samo nadaljevati zastavljene cilje, to je nič poškodb pri 
delu,« pravi Goran Heuček, valjavec iz Vroče valjarne družbe 
SIJ Acroni. 

V tekmovanju vsekakor največ točk prinesejo meseci brez 
nezgod. Vendar pa je končni vrstni red tokratnega četrtletja 
tudi dokaz, da je za dosego vrha pomemben tudi proaktiven 

pristop zaposlenih, ki podajajo svoje predloge s področja var-
nosti in zdravja. Če bi v nekaterih programih oziroma obratih 
zaposleni podali kakšno iskrico več, bi lahko bila tokratna 
razvrstitev tudi povsem drugačna. 

Naj spomnimo še to – ob koncu leta bodo zmagovalci 
z največ zbranimi točkami prejeli denarno nagrado v višini 
zbranih točk. V duhu kampanje pa letos ne bo izostal niti 
najslabši obrat. Dobil bo nalogo, da pripravi načrt najnujnejših 
sprememb za izboljšanje varnosti, in sredstva v višini nagrade 
zmagovalca. 

Sodelavci Vroče valjarne v družbi SIJ Acroni se obvarujejo 
z dosledno uporabo zaščitnih sredstev in odgovornim, 
mirnim in usklajenim načinom odpravljanja težav.
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Sodelavci Logistike SIJ Metala Ravne 
poudarjajo, da je doseženi cilj plod 
timskega dela – zavedanja varnosti 
vsakega zaposlenega vsak dan. 

Silhueta Logistike s šestimi medaljami za šest 
mesecev brez nezgod nam je lahko za vzor. 

Kaj nam svetuje Ernest Medja, vodja obrata  
Vroča valjarna v družbi SIJ Acroni:

• Če nečesa ne veš z gotovostjo, najprej vpra-
šaj nadrejenega. Naj te ne bo sram vprašati 
tudi trikrat za isto stvar. 

• Ne podcenjuj nevarnosti, ki izhajajo iz same 
delovne opreme.

• Ne opravljaj nobenih delovnih nalog, dokler 
nisi ustrezno usposobljen.

• Nič improvizacij.
• Pri opravljanju delovnih nalog nosi ustrezno 

osebno varovalno opremo po normativu za 
posamezno delovno mesto. 

• O vsaki ugotovljeni pomanjkljivosti takoj 
obvesti svojega nadrejenega.

• Upoštevaj varnostna in tehnološka navodila.
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àà SODELUJEMO Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Odvečno toploto, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči, v 
kateri pri temperaturi preko 1.600 stopinj Celzija v Jeklarni SIJ 
Metala Ravne pretaljujejo jeklo, Skupina SIJ preko distributerja 
Petrol namenja za potrebe daljinskega ogrevanja občine Ravne 
na Koroškem. Primer dobre prakse, ki je prvi tovrsten primer v 
Sloveniji, pa tudi primer dobrega sodelovanja med gospodar-
stvom, občino in javnim zavodom, so na novinarski konferenci 
predstavili direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mla-
dinske dejavnosti (ZKŠTM) Aleš Logar, Nikolaj Sonjak in Miran 
Fužir s Petrola ter Samo Lečnik, vodja energetike Skupine SIJ. 
Lečnik ocenjuje, da bo za zimski bazen v eni sezoni potreb-
nih skupno 1.649 megavatnih ur, od tega za ogrevanje zraka 
pod balonom 504, za ogrevanje bazenske vode, sanitarne 
tople vode in prostorov pa 1.145 megavatnih ur. Takšen način 
ogrevanja pomeni na daljši rok tudi za okoli 30 odstotkov 
nižjo porabo energije in s tem nižje stroške, je poudaril Logar. 
Boris Rigler, direktor podjetja Duol, pa je pojasnil, da ima nova 
ponjava, ki so jo dobavili, dvojno membrano in bistveno boljšo 
toplotno izolacijo ter vsaj dvajset oziroma celo do trideset let 
življenjske dobe.

Glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik je 
na otvoritvi poudaril zavezanost Skupine SIJ k trajnostnim 
načinom proizvodnje in porabe ter k skrbi za zdravje in dobro 
počutje zaposlenih ter skupnosti, v katerih delamo in živimo. 
Sodelavcem ravenskih družb v sodelovanju z ZKŠTM tako zago-
tavljamo brezplačne ali bistveno cenejše športno-rekreativne 
dejavnosti v Športnem centru Ravne, pomagamo pa tudi pri 
vzpostavljanju športne infrastrukture. Na lokaciji športnega 
centra smo postavili športni poligon za vadbo na prostem 
iz svojega jekla, letos pa tudi omogočili ureditev otroškega 
smučarskega poligona. 

Na daljinsko ogrevanje, ki izkorišča odvečno industrijsko toplotno energijo, nastalo v 
procesu hlajenja elektroobločne peči v Jeklarni SIJ Metala Ravne, je z letošnjo sezono 
priklopljen tudi letni bazen na Ravnah na Koroškem. Ta je zaradi dotrajanosti obstoječe dobil 
tudi novo presostatično ponjavo, na Ravnah ji pravimo kar balon, s katerim je pokrit pozimi.

Ogrevamo tudi letni bazen 
pod novim balonom

Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne in Aperturia

Z doniranjem toplote SIJ Metala Ravne za ogrevanje bazenske infrastrukture in 
sponzorstvom družbe SIJ Ravne Systems Plavalnemu klubu Fužinar Skupina SIJ tudi 
v prihodnosti zagotavlja dobre pogoje in spodbuja razvoj tako rekreativnega kot 
tudi profesionalnega plavalnega športa na Ravnah.

Andrej Gradišnik (drugi z leve) je v imenu Skupine SIJ zaželel plavalcem pod novim 
balonom in z novim sistemom ogrevanja veliko dobrih treningov, ki bodo vodili do 
vrhunskih rezultatov. Da imajo v klubu ob odličnih pogojih visoke cilje, je potrdil 
tudi Miran Kos, predsednik Plavalnega kluba Fužinar (prvi z leve). K plavanju želijo 
ne le privabiti čim več otrok in mladine, klubu v zbirki, kot je dejal, manjkata 
še medalja s svetovnega prvenstva v članski kategoriji za olimpijske bazene in 
olimpijska medalja. 

V letu 2017 smo v omrežje oddali 6.649 megavatnih ur, 
kar je skoraj tretjina vse potrebne toplote za ogrevanje 
Raven. Del te energije je kot donacija Skupine SIJ name-
njene ogrevanju bazenov Športnega centra Ravne na 
Koroškem, od leta 2016 za ogrevanje zimskega bazena, 
z letošnjo sezono pa tudi letnega, kjer se ogrevata voda 
in zrak v balonu, ki bazen pokriva pozimi.
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V slogi je moč. Pokrili smo vsa obravnavana strokovna pod-
ročja na konferenci in tako prispevali k aktivni zastopanosti 
SIJ Acronija in Razvojnega centra Jesenice v slovenskem in 
svetovnem razvojnem prostoru kovinskih materialov.

Dr. Boštjan Bradaškja je predstavil projekt karakteristik 
mikrostruktur kontinuirno litih slabov vrste jekla X120Mn12. 
Slušatelji so dobili nazorni prikaz, da je v sklopu obstoječih 
metalurških praks še veliko prostora za inovativne pristope, ki 
premikajo trenutno začrtane meje na bistveno višjo raven.

Samo Kokalj je na posterski sekciji predstavil projekt Integri-
teta toplotno vplivane cone obrabno odpornega jekla s trdoto 
500 HB.

Na 26. Mednarodni konferenci o materialih in 
tehnologijah (26. ICM & T) v Portorožu smo 
se srečali strokovnjaki z inštitutov, univerz in 
iz industrije s področij kovinskih materialov 
z željo po čim boljšem prenosu bazične 
znanosti v aplikativno z visoko dodano 
vrednostjo. Na konferenci smo sodelovali tudi 
sodelavci družb SIJ Acroni, Razvojni center 
Jesenice in SIJ Metal Ravne. »Barve« SIJ 
Acronija in Razvojnega centra Jesenice smo 
aktivno zastopali dr. Mojca Loncnar, Stanislav 
Jakelj, dr. Boštjan Bradaškja, Samo Kokalj 
in Mina Kralj, SIJ Metala Ravne pa Kristijan 
Plesnik, Andrej Vrečič in Peter Kirbiš.

Z znanjem in 
povezovanjem 
uspeh ne bo izostal

Skupina SIJ je na Dnevu inovativnosti 
2018, ki ga je že šestnajsto leto pripravila 
Gospodarska zbornica Slovenije, prejela 
tri srebrna priznanja in ponovno potrdila 
svoj dolgoletni položaj v vrhu slovenske 
inovativne dejavnosti. Inovativno 
jeklo SITHERM 2343 iz SIJ Acronija, 
optimizirana proizvodnja ledeburitnih 
jekel iz SIJ Metala Ravne in edinstven 
sistem za manipulacijo okroglih palic 
iz SIJ Ravne Systems so rešitve, ki so 
prepričale tako s svojo inovativnostjo 
kot tudi z novimi tržnimi priložnostmi.

Tri srebrna 
priznanja za 
inovativnost 
Skupine SIJ

àà INOVIRAMO 
IN RAZVIJAMO

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv Skupine SIJ

Srebrni inovatorji, ki ohranjajo Skupino SIJ v vrhu slovenske 
inovativnosti, iz družb SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems.

Stane Jakelj, razvojni inženir 
za nerjavna jekla, SIJ Acroni/
Razvojni center Jesenice (RCJ)

Monika Žvikart, specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Metal Ravne

Foto: Stane Jakelj, SIJ Acroni/ 
RCJ; Borut Žigon; arhiv SIJ Metala Ravne 
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Dr. Mojca Loncnar je v okviru teme o krožnem gospodarstvu 
predstavila izzive, s katerimi se soočamo danes pri predelavi 
žlindre in ravnanju z odpadki iz jekla, ko gradimo koncept kro-
žnega gospodarstva v svojem poslovnem okolju. 

Prehod iz linearnega gospodarstva, ki temelji na konceptu 
»pridobi, predelaj, uporabi in zavrzi«, v krožno gospodarstvo, 
kjer lahko odpadke/sekundarne surovine spremenimo v 
vire, je ključni izziv za podjetje SIJ Acroni. Tako gospodarstvo 
je bolj trajnostno in svoj okoljski odtis zmanjšuje z boljšim 
upravljanjem virov ter manjšim izkoriščanjem virov in onesna-
ževanjem. Podjetjem tudi omogoča konkurenčno prednost 
na podlagi boljšega upravljanja s surovinami. Predstavljeni so 
bili primeri dobre prakse: ravnanje z navadno pečno (EOP C) 
žlindro in njena predelava, ravnanje s pečno nerjavno (EOP S) 
žlindro in rafinacijsko žlindro in njuna predelava ter ravnanje 
z EOP-, VOD- in AOD-prahovi, s poudarki na izzivih, s katerimi 
se soočamo. Uporaba pečne navadne žlindre je že razširjena v 
cestogradnji. Izzivi ostajajo predvsem pri fini frakciji (0–2 mm), 
ki se jo lahko uporabi pri izdelavi betona. Omejitev je zgolj 
vizualne narave, saj je tak beton črne barve. Velik poudarek bi 
tukaj morali dati komercializaciji in oglaševanju.

Na temo krožnega gospodarstva je na konferenci dobro 
prakso uporabe odvečne toplote iz SIJ Metala Ravne za daljin-
sko ogrevanje mesta Ravne na Koroškem predstavil Kristijan 
Plesnik. Poudaril je, da je jeklarska industrija energetsko inten-
ziven sektor, saj večina proizvodnih procesov teče pri visoki 
temperaturi. Tako odvečno toploto, ki nastaja pri hlajenju ele-
ktroobločne peči, v kateri pri temperaturi preko 1.600 stopinj 
Celzija v Jeklarni pretaljujejo jeklo, preko distributerja Petrol 
namenjamo za potrebe centralnega ogrevanja občine Ravne 
na Koroškem, vključno z obema bazenoma, ter zagotavljamo 
toplo sanitarno vodo za lokacijo družbe skozi vse leto. To je 
prvi projekt te vrste v Sloveniji, ki kombinira sodobne tehnolo-
gije in inovativne sistemske rešitve za integracijo pametnega, 
učinkovitega in trajnostnega ogrevalnega sistema z možnostjo 
rasti. Na teh osnovah bo temeljil tudi novi projekt ETEKINA, s 

katerim bo del odvečne toplote, ki nastane v dimnih plinih 
peči Allino, v prihodnje uporabljen za predgrevanje zraka v 
peči Allino in tudi za ogrevanje SIJ Metala Ravne. Zanj smo 
skupaj z Institutom Jožef Stefan in partnerji iz tujine pridobili 
sredstva v sklopu programa HORIZON 2020. 

V okviru Razvoja kompetenc je potekala okrogla miza o 
temi Pomen SRIP MATPRO za skupni razvoj kadrov za potrebe 
industrije. Poleg predstavnikov Impola, Taluma in Elana je 
sodeloval tudi Stanislav Jakelj, ki je zastopal Skupino SIJ in RCJ. 

V Sloveniji se industrijska podjetja srečujemo s pomanj-
kanjem strokovnega tehničnega kadra. Za razvojni preboj 
na fokusnih področjih je zato ključno, da bomo pristopili k 
dolgoročnemu zagotavljanju potrebnih kompetenc zaposlenih. 
V okviru SRIP MATPRO se vzpostavlja karierna platforma, ki 
bo omogočila napovedovanje kompetenc za prihodnje izzive 
z namenom večje prožnosti izobraževalnega sistema in s tem 
zagotavljanja razvoja kompetenc, ki izhajajo iz novosti na trgu 
in strokovnih trendov. Vse bolj bo pomembno povezovanje 
gospodarstva z izobraževalnim sistemom v celotni vertikali od 
osnovnih šol, srednjega poklicnega izobraževanja, srednješol-
skega tehničnega in gimnazijskega programa do visokega in 
univerzitetnega izobraževanja z namenom kariernega informi-
ranja in vzbujanja interesa pri mladih za tehnično stroko.

Pomembno je, da smo kot Skupina SIJ pridruženi platformi 
in aktivno prispevamo k razvoju tega področja v Sloveniji.
V okviru konference je potekala tudi skupščina konzorcija 
partnerjev programa Martina. Ker smo pridruženi člani, so 
se je udeležili dr. Mojca Loncnar in Mina Kralj iz SIJ Acronija 
ter Andrej Vrečič in Peter Kirbiš iz SIJ Metala Ravne. Temu je 
sledila delavnica 3D-tiskanja.

Tovrstna srečanja bogatijo razvojno skupino znotraj pod-
jetja in obenem odpirajo vrata novim oblikam sodelovanja in 
povezovanja, ki so na globaliziranem jeklarskem trgu nujna za 
dolgoročni uspeh. 

Naši strokovnjaki iz oddelka 
za razvoj jekel in tehnologij 

so se aktivno udeležili 26. 
Mednarodne konference o 
materialih in tehnologijah.
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àà NAŠI NAJ SODELAVCI

Alojz, Dušan, Matej in Zvonko –  
v prvi garnituri SIJevih koroških družb 

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne in Aperturia

DUŠAN PLEMEN

Sodelavci so povedali:
Obvladovanje različnih vrst dela do potankosti, pripravljenost vskočiti, 
kot je to potrebno, in nesebično predajanje znanja so lastnosti delavca, 
ki bi ga rad imel vsak nadrejeni v svoji ekipi. Če je treba, se celo sam 
usede na viličar, samo da je delo opravljeno pravočasno. Gotovo k 
njegovi dobri delovni kondiciji pripomore tudi aktivno prostočasno 
življenje, ki ga posveča družini ter odbojki in kolesarjenju.

Kaj vas najbolj izpolnjuje pri delu?
Razgibanost in nepredvidljivost. Ker ne vem, kaj me še čaka naslednji 
dan, si prizadevam, da vse opravim sproti, zato mi osem ur na »šihtu« 
še prehitro mine.

Najbolj tvegana stvar, ki ste jo naredili?
Nič kaj takega mi ne pade na pamet. Morda je bil tak dogodek na 
začetku moje delovne poti, ko je v stari topilnici prišlo do prodora na 
vakuumski peči. Šele ko smo s sodelavci situacijo že uspešno rešili, smo 
se zavedali nevarnosti vroče taline.

Kdo je vaš najljubši pevec/skupina in zakaj?
Chris Rea s svojim zelo posebnim glasom, njegove pesmi si največkrat 
zavrtim med vožnjo z avtomobilom.
Od ansamblov sta mi najbolj všeč skupina Dire Straits in njihov Mark 
Knopfler – eden najboljših solo kitaristov vseh časov. Žal jih nisem 
nikoli poslušal v živo.

Strokovni sodelavec II,  
Razvoj in kontrola, SIJ Metal Ravne

Vodja laboratorijev,  
Laboratoriji Silabs, SIJ Ravne Systems
Sodelavci so povedali:
Poleg strokovnosti Lojzija odlikuje tudi odličen smisel za hu-
mor, s katerim zna dobro predstaviti izzive in njihove rešitve. 
V zadnjih dveh letih je s svojo ekipo za neporušne preiskave 
pridobil akreditacije, čeprav se je to zdelo nemogoče. Ko se 
njegove 40-letne izkušnje iz neporušnih preiskav združijo z 
njegovim motom »nemogoče naredimo takoj, za čudež pa je 
treba malo počakati«, je s svojim timom neustavljiv.

Kaj naredite za boljše vzdušje v timu?
Upoštevam mnenja drugih in tudi drugačna mnenja. Spodbu-
jam tesno sodelovanje in izmenjevanje znanj ter izkušenj.

Če bi bili lahko olimpijski prvak v katerem koli 
športu, kateri šport bi to bil in zakaj?
Namizni tenis, pri katerem prideta do izraza hitrost in na-
tančnost. Pri igri v parih pa je pomembna tudi uglašenost s 
soigralcem.

Povejte vsaj eno svojo slabost, ki si jo upate javno priznati.
Paradoksalno, a mogoče preveč priznavam svoje slabosti. 
Lahko bi bil tudi strožji vodja.

ALOJZ HUDEJ
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I.
Na 5. Sijevem dnevu smo razglasili 16 naj sodelavcev iz družb Skupine SIJ, ki izstopajo. 
Slednje lahko izzove zavist. Starogrška boginja zavisti Eris, je zapisal kolumnist Miha 
Mazzini, pa nosi dobro in slabo lice, človek pa izbira, v katero jo bo pogledal. Zavisti 
v sebi ne moremo zatreti, pojavi se in nas sili k dejanju. Edino od nas je odvisno, ali 
bomo »zavistovali« ali pa tudi mi sledili temu, po čemer izstopajo naši naj sodelavci – 
predanosti, pozitivnosti, tovarištvu, prečrtanju besed »nočem, ne morem« iz njihovega 
slovarja, srčnosti … Prepričana sem, da sodelavci v Skupini SIJ vemo, v katero lice gledati, 
in da je v nas vseh želja po napredku. Zato bomo v tej številki in v naslednjih treh 
predstavili vseh 16 »zgledujem se po njem« sodelavcev in poudarili, zakaj so bili izbrani 
prav oni. Pa še nekaj bolj ali manj resnih vprašanj smo jim zastavili, da jih lahko spoznate 
tudi z nekoliko drugačne plati.

MATEJ KOS ZVONKO FRANC
Mizar II, Mizarstvo,  
SIJ ZIP center

Kovač 1, Kovačnica težkih odkovkov,  
SIJ Metal Ravne

Sodelavci so povedali:
Zagotovo je Matej eden mlajših potencialov, ki se je že na 
začetku kariere dokazal z delom, rezultati in prijetnim zna-
čajem. Gotovo so njegove izjemne marljivost, iznajdljivost, 
zanesljivost in pripravljenost priskočiti na pomoč dobile po 
tem priznanju še večji zagon. Je sodelavec in delavec z veliko 
začetnico, in ponosni smo nanj.

Kaj najbolj cenite pri sodelavcih?
Poštenost in iskrenost, pripravljenost na medsebojno pomoč.

Ste gurman ali vam je samo pomembno, 
da si napolnite želodec?
Rad imam dobro hrano, občasno tudi poizkusim kaj novega, 
seveda pa je pomembno tudi, da se najem.

Kako si polnite baterije v prostem času?
S hojo v hribe in sproščanjem na morju.  
Z energijo me napolnijo vse aktivnosti v naravi. 

Sodelavci so povedali:
Z veseljem sprejme mlajše sodelavce in jih usposablja za 
operaterje kovačnice težkih odkovkov ter z njimi deli dolgo-
letne izkušnje. Pri svojem delu je zanesljiv, kontrola dela pri 
njem ni potrebna, je samoiniciativen in predlagane izboljša-
ve tudi udejanji. Je vsestranski sodelavec in v nepredvide-
nih situacijah suvereno opravlja tudi druge naloge ali celo 
nadomešča delovodje izmene. Žal je tik pred upokojitvijo, 
zato mu bi radi sodelavci sporočili: »Zvonko, ostani!«

Kaj vas najbolj izpolnjuje pri delu?
Vsak dan, v katerem imam priložnost, da se izpopolnjujem 
in kaj novega naučim.

Najbolj tvegana stvar, ki ste jo naredili?
Ne živim tvegano. Tudi pri vožnji z motorjem, v kateri zelo 
uživam, vozim varno in previdno. 

Kdo je vaš najljubši pevec/skupina in zakaj?
Tina Turner, simply the best. Ker je prava rokerica!
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Kranjsko Goro od zmeraj povezujem samo s smučanjem in sne-
gom. To je kraj, kamor sem večkrat prišel, da sem si odpočil glavo, 
da mi je pogled na okoliške pobeljene gore pomiril misli.

A danes bom to sliko spremenil. Parkiram pred hišo družine 
Kanalec. Po navadi vedno parkiram nekje v središču kraja, takoj ob 
trgovinah in gostinskih lokalih ali pa morda na velikem parkirišču, 
tik pod smučiščem. Danes pa prvič zapeljem na povsem drugi 
konec Kranjske Gore. Tja, kjer ni gneče, tja, kjer ni turistov. Dom 
Kanalčevih je nekaj sto metrov pred meni poznanim središčem. Je 
v naselju starih hiš, ki jih večina turistov, takih kot sem jaz, nikoli 
ne obišče. Takoj dobim občutek, da bom šele danes pravzaprav 
spoznal ta čudoviti kraj, ki ga obiskujem že vse življenje. 

Sedemo v veliko jedilnico. Na moji levi sedi Franc, upokojeni 
železar, ob njem njegova žena Tilka, naprej pa sin Slavko. Slavko je 
zaposlen v železarni, kot direktor za tehnologijo za celotno Skupi-
no SIJ. Ob njem sedi njegova žena Mojca. Še preden sploh začnem 
pogovor, Franc na mizo položi debel album s fotografijami, ga od-
pre, me pogleda v oči in s prstom pokaže na svojega očeta. »To je 
bil moj oče Franc. Poglejte. V Livarni je delal od leta 1936 pa vse do 
leta 1965.« Takoj ponosno vskoči sin Slavko, ki dedka žal ni spoznal, 
umrl je, ko je bil Franc star eno leto, a mu je očitno oče veliko lepe-
ga povedal o njem. »Veste, on je iz Drežnice pribežal leta 1934, iz 
Italije v Jugoslavijo. Iz kraja Abessini je takrat veliko fantov pobeg-

nilo, ker niso hoteli umreti. Kot 26-letnik je v neznanem kraju dobil 
službo in začel graditi našo zgodbo!« Takoj mi postane jasno, kdo 
so, kako ponosni so na svoje korenine in kako radi govorijo o tem. 
Vsak, ki bi sedel ob tej mizi, ta trenutek, bi začutil, kako oba močno 
doživljata besede, s katerimi opisujeta dedka in očeta Franca. Pa 
čeprav o njem govorita le minuto. 

Franca vprašam: »Kdaj ste pa vi začeli delati v železarni, se 
spominjate, kako je bilo?« Odgovori. »Jaz sem začel, ko se je moj 
oče odpravljal v 'penzijo'. On je šel, jaz pa sem začel. Še zadnje 
dneve, ko je bil v železarni, spominjam se, mi je takoj hotel vse 
razkazati, je hitel okoli z mano, da bi mi pokazal, da bi vse videl, da 
bi mi vse predal.« Vprašam ga, ali je Franc bil ponosen nanj, ker je 
šel po njegovi poti. Odgovori odločno: »Ja! Je bil. Bil je ponosen, 
ker sem tudi jaz šel v tovarno, predvsem pa, ker sem se izučil za to 
delo. Takrat so bili vsi starši zelo veseli, če se je kdo izučil za kakšno 
obrt. Če se nisi, si lahko šel samo na železniško, fizično delat.« Vsi 
za mizo v tišini poslušamo Franca, kako umirjeno in lepo razlaga o 
svoji preteklosti in o delu v železarni. 

Slavko, njegov sin, sedi nasproti mene. Opazim ga, kako lepo 
gleda očeta in kako pozorno ga posluša med pripovedovanjem. 
Zato Slavka vprašam: »Kako ste pa vi začeli?« »Tako kot večina, že 
med srednješolskimi počitnicami. Zdi se mi, da sem od vedno v 
tem. Že kot majhen, ko je oče dobival revijo Železar, sem jo vedno 

OČETOVO REVIJO ŽELEZAR SEM 
VEDNO PREBRAL V »ŠUSU«

Družina KANALEC – 97 let  
ustvarjanja železarske tradicije na Jesenicah

Jan Golja, novinar,  
pisatelj, producent, 
humanitarec 

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne in  
Aperturia
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v 'šusu' prebral. Mene je dejansko vse zanimalo, še preden sem 
tam sploh delal, jaz sem hotel vse vedeti.« Za trenutek se z oče-
tom spogledata, se rahlo nasmejita in Slavko nadaljuje. »Ampak 
veste: Začelo se je v naši kleti. Midva sva veliko delala v atovi 
delavnici. Res, da smo se v šoli učili o varjenju, ampak jaz sem to 
doma z očetom dejansko že vse delal, sem imel doma pravo pra-
kso.« Nadaljuje Franc: »Vedno je imel veselje do tega, veliko je bil 
dol, on je vedno nekaj delal, varil, izdeloval, vse je delal v domači 
v kleti. Midva sva bila res veliko spodaj.« O ja. Tukaj ju resnično 
začutim. Povezana sta. 

Slavkova pot je resnično impresivna. Pot iz domače kleti ga je 
peljala do univerzitetne izobrazbe pa vse do vrha podjetja. Počasi, 
a odločno je iz obdobja štirih let, kot tehnolog, napredoval v vodjo 
vakuuma in peči. Naslednji korak je bil direktor jeklarne, nekaj let 
za tem pa še direktor valjarne. S trdim delom in vedno več znanja 
je stopil še stopničko višje, postal je pomočnik tehničnega direk-
torja celotnega takratnega Acronija. Leta 2007, 71 let po tem, ko je 
njegov dedek kot migrant stopil v železarno, je Slavko postal gene-
ralni direktor podjetja Acroni Jesenice. Tam je bil dva mandata. Ko 
mi Slavko vse to lepo razlaga, ga Franc, tako kot bi vsakdo svojega 
sina, zelo ponosno gleda. Vprašam ga: »Ste ponosni kajne?« 
Franc: »O, ja ja! Seveda! Nisem si mogel predstavljati, da bo tako, 
ko pomislim na svojega očeta toliko let v preteklost, ko je prišel 

sem. Ampak danes, ko gledam lastnega sina, vem, zakaj je tukaj. 
Je priden, deloven, pošten, zanesljiv in zato so ga opazili.« Slavko 
pove, da ni bilo vse tako lahko. Takoj ko je nastopil kot direktor, je 
dobil izredno težko nalogo. »Ko sem postal direktor, nas je bilo za-
poslenih 1.580. In ena prvih nalog je bila, da sem moral reorganizi-
rati zaposlene. Zmanjšati sem moral število zaposlenih. In sem. Na 
1.150 zaposlenih. Ampak! Ne da bi dal komurkoli odpoved! Nikogar 
nisem odpustil. Niti enega.« Začudeno pogledam, Slavko pa nada-
ljuje. »Sem se res boril, sem naredil vse, kar sem lahko, da sem vse 
predčasno upokojil. Takrat sem prepričal lastnike, da bi to lahko 
izpeljal. In sem. Veste, še danes ko hodim po Jesenicah, me ljudje 
povlečejo na kavo. Jaz sem dejansko z vsemi v super odnosih. 
Ljudje so mi še vedno zelo hvaležni. Lepo počasi, počasi smo se 
preorganizirali, in nam je uspelo.« Samo prikimam v znak spošto-
vanja. Po debeli uri je čas, da grem. Sežemo si v roke in odidem. 

Zgodba družine Kanalec me popolnoma prevzame. Vso vožnjo 
do doma razmišljam o kletni delavnici, kjer se je začela zgodba 
Franca in njegovega sina Slavka, o kleti, v kateri se je uril direktor 
tega velikega obrata. In kako je to pot začrtal 26-letnik, ki je leta 
1934 kot migrant pred vojno prišel v te kraje, zavihal rokave in 
začel delati v železarni. In toliko let kasneje njegov vnuk Slavko ni 
pustil na cedilu prav takih delavcev, kot je bil on, migrant Franc. 
Naslednjič ko bom stopil v Kranjsko Goro, bo zame vse drugače. 
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Moje prvo jutro na Koroškem. Sobota je. Ko na poti k družini 
Apšner na Čečovje zapeljem skozi krožišče, opazim velik napis 
SIJ in glavni vhod v tovarno. Zato odpeljem dodaten krog, da si 
ju bolje ogledam. Pa še enega, nato pa ustavim. Stopim ven in 
zaslišim mogočen zvok tovarne. Ni moteč in ne toliko močan, se 
ga pa začuti, tudi pod nogami. Pomislim, koliko let se že tukaj ni 
ustavila proizvodnja. Koliko ljudi, koliko generacij si je z delom v 
železarni ustvarilo dom, družino, pokojnino. 

Vdihnem, izdihnem in sedem nazaj v avto. Nekaj minut stran 
sem že med bloki na Čečovju. Pozvonim ob napisu Ašpner. Ne-
kaj nadstropij višje na vrhu stopnic ob odprtih vratih me pričaka 
26-letni Boštjan. Prijazno me povabi, da stopim v stanovanje. 
Takoj ko prestopim prag, mi sežeta v roko še Boštjanova sestra 
Tanja in njun oče Franc. Všeč so mi sramežljivi ljudje, zato me 
njihova začetna sramežljivost razveseli. S tem nekako enačim 
skromnost in pristnost. Sedemo za mizo v kuhinji, kjer me že 
čakajo domači piškoti. Dobri so, zelo. Tanja: »Jan, boš kavo?« 
»Bom,« odvrnem. Tanja je danes prišla s svojim sinom. Sicer ni 
zaposlena v železarni, a se je z njo spogledovala med srednješol-
skimi počitnicami. Pot jo je kasneje odnesla v pedagoško smer. 
Iz omare vzame staro džezvo za kavo. Doda, da mi bo pripravila 
tisto »ta pravo«, dišečo in močno turško kavo. In ravno s kavo 
začnemo naš pogovor. Tanja: »Ta zvok džezve … Ata je ob petih 

zjutraj vstal, da si je skuhal kavo. Spominjam se tega zvoka. ― 
Tudi sama sem v študentskem življenju potem imela takšno 
navado. ― Ko si zaslišal džezvo, si vedel, ata je vstal za službo.« 

Da sem danes tukaj, da bodo z mano delili zgodbo Ašpner-
jevih, se je odločil Boštjan. V Siju dela sicer le dobro leto in pol. 
Vprašam ga, zakaj se je prijavil na projekt Iz roda v rod. »Imel 
sem občutek, da imam kaj pokazati, povedati, da imamo dovolj 
pestro zgodovino. Pa to, da lahko raziskujemo po svojih koreni-
nah – nas povezuje, nam ogromno pomeni.« Nadaljuje. »Na za-
četku nas je skrbelo, da ne bomo imeli dovolj fotografij, ampak 
sedaj ko smo vse pregledali in jih poiskali, smo pa ugotovili, da 
lahko naredimo iz njih en cel album.« In se nasmejijo. Na mizo 
položijo številne slike, spominke, priznanja in stare zapiske, ki 
dokazujejo, koliko rodov je služilo svoj kruh v železarni. Boštjan 
je vidno navdušen in ponosen nad vsem zbranim. Entuziastično 
nadaljuje. »Še prejšnji večer smo bili prepričani, da sem jaz tre-
tja generacija, ki dela v železarni. A ko smo včeraj začeli odpirati 
škatle, smo našli ta mesečnik iz leta 1975. Jan, poglej, kaj piše.« 
In začnem brati označen del besedila. 

ZLATI JUBILANTI DELA. 
Franc Apšner. Stari fužinarski družini se je rodil leta 1915 na 
Prevaljah. Njegov oče je 42 let delal v ravenski železarni, ma-

IN TAM JE V ŽELEZARNI 
NAŠEGA DEDIJA SPOZNALA

àà IZ RODA V ROD – ŽELEZARSKE ZGODBE VEČ GENERACIJ

Družina APŠNER – 129 let ustvarjanja 
železarske tradicije na Ravnah na Koroškem

Jan Golja, novinar,  
pisatelj, producent, 
humanitarec 

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne in  
Aperturia
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terin oče pa je delal še v slavnih prevaljskih fužinah ... Tanja 
zmoti moje branje: »Ta zapis je dokaz, da je mogoče še več 
generacij, kot smo mislili, bilo zaposlenih v železarni. Tudi oče 
mame mojega dedka, torej moj prapradedek, je bil zaposlen 
v železarni. Zagotovo so bile štiri, ampak velika verjetnost 
je, da je Boštjan že peta generacija. Sicer nimamo zagotovila, 
ampak iz teh zapisov sklepamo, da obstaja možnost.« Navdu-
šen sem nad tem, kako veliko jim to pomeni, kako spoštujejo 
svoje korenine in kako ponosni so, kdo so. 

Po nekaj trenutkih, ko še listam po mesečniku, Boštjan in 
Tanja nadaljujeta: »Imamo pa še eno zgodbo, na katero smo 
res zelo ponosni. Gre za najino babico.« Boštjan nadaljuje: 
»Najina babica Rozalija je bila v drugi svetovni vojni deporti-
rana iz Rusije.« Franc: »Moja mama je bila ujetnica. Takrat je 
bilo v železarni tudi delovno taborišče.« Tanja: »In tam je v 
železarni našega dedija spoznala.« Boštjan: »Ampak potem 
so jo nazaj proti Beogradu peljali, ker ni imela državljanstva, 
ni več mogla po vojni ostati tukaj, vendar je ljubezen prema-
gala vse ovire. Dedek jo je šel iskat in je rekla DA. In sta se 
poročila.« Tanja: »In potem je prišel mali Franc, najin oče.« 
In se vsi prijetno nasmejijo. Boštjan še doda: »Če ne bi bilo 
železarne, ne bi bila prišla babica sem, in ne bi bilo nas. Meni 
veliko pomeni vse to, ker vsak dan hodim po isti hali, kot so 

moji predniki. Zaposlil sem se v isti hali, v istem obratu, kot se 
je moja babica.«

Sedim in jih popolnoma le nemo poslušam in občudujem. 
Takih zgodb nisem navajen. Kot bi bral najboljši filmski scenarij. 
Vesel sem, da sem lahko del te zgodbe. Resnično močno jih 
začutim, kako občutijo pripadnost in povezanost. Tanja takrat 
umirjeno zaključi: »Mati fabrika nam je dala kruh, iz roda v rod.« 
Pa čeprav Tanja ni bila nikoli zaposlena v železarni, jo čuti, kot bi 
bila del nje. Oče Franc večino časa sedi vzravnano naslonjen in 
ju pozorno posluša. Dobim občutek, kot da mu v glavi odzvanja 
misel: To je to, jaz sem svoje opravil. Njuni otroci bodo tako 
pripovedovali o meni. Zato ga vprašam: »Kaj je vam dala žele-
zarna?« »Preživetje. Ko si enkrat dobil službo, si vedel, da boš 
do 'penzije' tam. Če si se izšolal za delo, ki si ga imel rad, ni bil 
problem iti v službo. Veliko nam je dala.« Tanja skromno vpade v 
besedo in zaključi: »Ata nam ni dajal le kruha, meni je omogo-
čal tudi študij, s pokojno mami Štefko sta nam dala tudi dom. 
Živeli smo skromno, ampak nam ni nič manjkalo. Če ne bi imel 
službe v železarni, ne bi bilo nič. Vsako naduro, ki jo je naredil, je 
naredil za nas.«

Sežem jim v roke. Močno si jih stisnemo. Jih pozdravim in 
odidem. Odhajam drugačen, kot sem prišel. Še jih bom obiskal. 
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àà ŠTIPENDIRAMO

Skupaj smo popolna formula! 
Mladostna energija in razigranost, združeni z željo 
po pridobivanju novega znanja in optimizmom, 
zazrtim v prihodnost, sta tudi letos napolnili SIJ Izo-
braževalni center. Na tradicionalnem sprejemu smo 
namreč zaželeli dobrodošlico novim štipendistom 
SIJ Metala Ravne iz Srednje šole Ravne in jih simbo-
lično sprejeli medse. Največ med njimi jih je iz tretje 
generacije dijakov programa metalurški tehnik. 
Štipendiste je pozdravil glavni direktor SIJ Metala Ravne 
Andrej Gradišnik. Predstavil jim je Skupino SIJ in SIJ Metal 
Ravne, v katerem bodo štipendisti že med šolanjem opravljali 
obvezno praktično usposabljanje, po uspešnem šolanju pa 
jih tu čaka tudi zaposlitev. V SIJ Metalu Ravne smo v zadnjih 

letih veliko investirali. »Nova oprema pa dobi pravo uporabno 
vrednost z znanjem, zato je sodelovanje s Srednjo šolo Ravne 
zelo pomembno. Vsako leto podelimo štipendije tudi novi 
generaciji prihodnjih metalurških tehnikov, ki za nas predsta-
vljajo deficitaren poklic. To je tisto ključno znanje, ki ga naše 
podjetje potrebuje, zato želimo, da so uspešni.«

Sinergijo med šolo in SIJ Metalom Ravne, ki vodi do izjemne 
podpore štipendistom, je poudarila tudi ravnateljica Ivanka 
Stopar. »Zavedajte se, da ste bogatejši od drugih, saj imate 
kar dva sodelavca, šolo in SIJ Metal Ravne, ki jima je veliko do 
tega, da ste uspešni. Če boste z učenjem pridali še svoj del, bo 
formula popolna,« je dijakom položila na srce. Pot do sreče 
v življenju vodi namreč tudi skozi opravljanje poklica, ki si ga 
izbereš. 

Veseli smo, da se vse več mladih odloča za tehniške poklice, in ponosni na 
tiste dijake in študente, ki so štipendisti družb Skupine SIJ. Vsako leto novim 
štipendistom izrečemo posebno dobrodošlico in tudi drugače – z vabili na 
naše dogodke, Sijeve in Zimske igre, redno prakso … – poskrbimo, da se že 
med šolanjem počutijo kot del Skupine SIJ.

Tu smo, vaši bomo!

Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne in  
Arperturia; Borut Žigon

Monika Žvikart,  
specialistka za  
korporativno  
komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Novi štipendisti  
SIJ Metala Ravne.  
Med njimi so  
najštevilnejši dijaki  
prvega letnika  
programa metalurški  
tehnik. V letošnji, tretji 
generaciji jih je 17.
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Sprejem štipendistov  
malo drugače
V družbi SIJ Acroni smo z jeseniškim hokejem tesno 
povezani, z »železarji« nas povezuje jeklena volja že 
častitljivih 70 let. Zato smo se letos odločili, da spre-
jem štipendistov družbe SIJ Acroni pripravimo malce 
drugače … Štipendiste smo povabili na doživetje 
»jeklene volje« v živo – na navijanje za naše hokejis-
te na tekmi Alpske hokejske lige.

Na sprejemu je štipendiste pozdravil Igor Smolej, direktor 
proizvodnje v družbi SIJ Acroni, ki je v uvodni predstavitvi 
družbe povedal: »Družba SIJ Acroni zaseda položaj vodilnega 
proizvajalca debele nerjavne pločevine v EU, letno izdelamo 
preko 300.000 ton jekla. Proizvodnja jekla je danes zelo daleč 
od predstav, ki jih imamo iz preteklosti. SIJ Acroni je danes 
tehnološko napredno podjetje, ki ponuja številne priložnosti 
za mlade in spodbuja karierni razvoj.«

Družba SIJ Acroni, ki s približno 1.400 zaposlenimi velja 
za največjega zaposlovalca na Gorenjskem, je letos razpisala 

mesta 36 štipendistov – 23 srednješolcev je vpisanih v sre-
dnješolske programe, 13 pa v študijske programe. Štipendije 
razpisujemo za programe strojne, elektro in metalurške smeri, 
štipendistom pa omogočamo opravljanje prakse, počitniško 
delo, izdelavo projektov ter zaključnih in diplomskih nalog. 

V uvodnem delu so si štipendisti družbe SIJ Acroni za ogre-
vanje ogledali kratek video Jeklena volja, ki je bil izdelan ob 
70-letnici HDD SIJ Acroni Jesenice z navdihujočim sporočilom, 
da je z jekleno voljo mogoče doseči vse. Video je že uspešno 
zaokrožil po družabnih omrežjih, ogledate si ga lahko tudi na 
spletni strani www.hhdjesenice.si. 

Vrhunec dogodka pa je bilo seveda navijanje za naše hoke-
jiste, ki so se ta dan pomerili z ekipo EK Zeller Eisbären. Štipen-
disti, opremljeni z navijaškimi šali, so se pri navijanju očitno 
zelo dobro odrezali, saj so »železarji« gladko zmagali s 4 : 1. Po 
tekmi je sledilo še fotografiranje s hokejisti – razpoloženje je 
bilo več kot odlično!

SIJ Acronijevi štipendisti pa tudi naslednji dan niso počivali – 
pridružili so se ogledu proizvodnje družbe SIJ Acroni na Dnevu 
odprtih vrat GZS.

Zmagovalna ekipa HDD SIJ Acroni v družbi SIJ Acronijevih 
štipendistov in sodelavcev družbe SIJ Acroni.

Takole so se za navijanje ogrevali SIJ Acronijevi štipendisti pred tekmo.

V letošnjem šolskem letu se je ob-
stoječim 58 štipendistom SIJ Metala 
Ravne pridružilo 26 novih. Od skupno 
84 štipendistov jih je 67 vpisanih v 
srednješolske programe Srednje šole 
Ravne, 17 pa v študijske programe. 
Največji delež, skupno 41, se jih izobra-
žuje v programu metalurški tehnik, v 
katerega se je v letošnjem šolskem letu 
vpisala že tretja generacija. Štipen-
diranje je sofinancirano iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada in je del 
projekta Regijska štipendijska shema, 
ki ga izvaja RRA Koroška preko MDDSZ.

Miha Pačnik, dijak prvega letnika programa 
metalurški tehnik: »V šoli gre za zdaj odlično, 
sošolci so' fajn', ocene so tudi dobre. Za program 
metalurški tehnik sem se odločil, ker imam 
zagotovljeno službo. Delo s kovino me zanima. 
Štipendija pa je seveda dodaten bonus.«

Veronika Adam, dijakinja prvega letnika 
programa metalurški tehnik: »Veselita me 
kemija in fizika, zato se mi je program zdel zelo 
zanimiv. Seveda pa me je pri vpisu spodbudila 
tudi štipendija. Če mi bo šlo dobro v šoli, 
razmišljam o nadaljnjem študiju, če ne, imam 
'šiht' zagotovljen.«
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Svet železarja skozi oko fotografskega objektiva Francija 
Kolmana je 16. samostojna razstava fotografij tega avtorja. Na 
razstavi so predstavljene reprodukcije barvnih diapozitivov 
in originalne črno-bele fotografije, ki jih je Kolman razvil v 
svoji fotografski temnici v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Skozi njegovo oko in objektiv, s prepoznavnim motivom za 
občino Jesenice – z železarjem, v prostorih poslovne stavbe 
družbe SIJ Acroni zaključujemo sklop dogodkov na Koroški 

Beli, ki jih je pripravilo Farno kulturno društvo Koroška Bela in 
so umeščeni v evropsko leto kulturne dediščine 2018.

Franci Kolman (1923–1992, Begunje na Gorenjskem) je bil 
prvi profesionalni fotograf v Železarni Jesenice. V času njego-
vega službovanja v tovarni med letoma 1960 in 1964 so nastali 
tudi barvni diapozitivi, ki sodijo v avtorjevo zgodnje ustvarjal-
no obdobje in so danes v hrambi Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije. Železarski motivi v industrijskih obratih visokih peči 

Konec leta v upravni stavbi družbe SIJ Acroni razstavljamo 
dragoceno fotografsko zapuščino Francija Kolmana, 
priznanega mojstra umetniške fotografije in prvega 
zaposlenega fotografa Železarne Jesenice.

Svet železarja skozi 
objektiv v železarni 
zaposlenega fotografa

Petra Alič, Farno kulturno 
društvo Koroška Bela

àà OBUJAMO SPOMINE
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na Jesenicah so bili posneti z analogno fotografsko opremo, v 
ekstremnih razmerah, ki so bile značilne za železarski vsakdan, 
kot so visoke temperature, različne svetlobe, hrup in prah. 
Kolmanove fotografije ostajajo danes zgodovinski spomin, 
skrbno izbrani železarski motivi pa presegajo dokumentarnost 
in dokazujejo izjemno izrazno zmogljivost avtorja – njegov 
občutek za motiv, svetlobo in dinamiko. 

àà NAŠI SODELAVCI

KADROVSKA GIBANJA V 
SEPTEMBRU IN OKTOBRU

SIJ ACRONI 
Septembra so naši novi sodelavci postali: ALMA NUHIĆ v Logistiki in 
distribuciji, ARMEND SOKOLI, ARMIN VARCAR, MIROSLAV BERONJA, 
HARIS PIVAČ in DENIS KOREN v Jeklarni, IVAN MITIĆ v Vroči valjarni, 
ARMIN SELIMOVIĆ in MATEVŽ SMOLEJ v Hladni predelavi, ŽIGA JEN-
STERLE v obratu PDP, EDIN JAGURDŽIJA in UROŠ KUNČIČ na Vzdrževa-
nju, LUKA SRČIČ na Interni logistiki, ADA DEŽMAN v oddelku Finance, 
DARJA DOLŽAN, VINKO KEŠINA in MARINKO BOŠNJAK v Kakovosti.
Oktobra so naši novi sodelavci postali: MARIO TOPIĆ, MEVLO MUJIĆ, 
BAJRAM AJETI, SABAHUDIN HELEG in KRISTIJAN DANILOV v Jeklarni, 
ADNAN KADIRIĆ, ALMEDIN KURBEGOVIĆ, PETER GORZA, LJUBIŠA ČE-
JIĆ in RIJAD VIKIĆ v Vroči valjarni, ALEX VIKIĆ v Hladni predelavi, AJDIN 
HUSEINBAŠIĆ, MATEJ MIHELIČ, UROŠ POGAČAR, AMAR KRUPIĆ, ADIS 
IBRADŽIĆ, DINO MERDANOVIĆ, ADIS BOSNIĆ, ASMIR MERDANOVIĆ in 
NEJC ROBIČ v obratu PDP, BLAŽ ŠIMNIC na Vzdrževanju, MILAN MIHA 
ROMIČ v oddelku Pravo, TOMAŽ ŠTULAR v Logistiki in distribuciji ter 
TOM SMOLEJ na Energetiki.
Septembra je podjetje zapustilo pet delavcev, oktobra pa sedem.
Upokojila sta se SENAD BRDAR iz Jeklarne in FUAD ZENKOVIĆ iz 
Hladne predelave. Zahvaljujemo se jima za prizadevno delo ter jima v 
pokoju želimo vse najlepše.
Invalidsko se je upokojil MILAN PAPLER iz obrata PDP. Zahvaljujemo se 
mu za njegovo prizadevno delo ter mu v pokoju želimo vse najlepše.

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Septembra so postali naši sodelavci: MATEVŽ KOLAR, SAMIR BEGOVIĆ 
v Jeklarskem programu, SEBASTJAN HARTMAN, AID PILIĆ, SERGEJ 
ZORKO, BLAŽ BOMBEK v Valjarskem programu, DANIJEL REBERNIK, 
REFIK TOPALOVIĆ, VEPRIM RACAJ v Kovaškem programu, ANDREJ 
RAZBORNIK v Interni logistiki, JURE ŠTEFL v Vzdrževanju, URŠKA KRA-
KER v Razvoju in kontroli in NUŠA KREMZER MLINAR v Pravni službi. 
Podjetje je zapustilo devet sodelavcev. 
Upokojil se je SILVO KOTNIK iz Jeklarskega programa. Zahvaljujemo se 
mu za prizadevno delo in mu v pokoju želimo vse najlepše.
Oktobra so postali naši sodelavci: AMIR DIZDAREVIĆ v Valjarskem 
programu, JERNEJ RANC, PETER SEVČNIKAR, AMMAR DURAKOVIĆ, 
BLENDI RAKAJ, ALJAŽ KADIŠ v Kovaškem programu, RAMIZ ČELEBIĆ in 
DAVID HIRTL v Vzdrževanju. 
Podjetje je zapustilo 12 sodelavcev.
Upokojil se je IVAN MIRKAC iz Vzdrževanja. Zahvaljujemo se mu za 
prizadevno delo in mu v pokoju želimo vse najlepše.

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

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Septembra so se nam pridružili: NIK BRKIČ – Vzdrževanje, SANDRA 
HUSKIČ, BENJAMIN RAJTAR – Elektrode, ELVIS PJEVIĆ – Varilna žica. 
Oktobra so se nam pridružili: KRISTIJAN KRALJ, PETAR VASILIEV 
ALEKSANDROV – Varilna žica, BRANKA AHČIN – Marketing, MIRAN 
MLADENOV – Vzdrževanje, ROBERT PONJAVIĆ, NINO SIMIJONOV, 
ELVIS VARMAZ, HARIS MUŠIĆ, KEVN REIHARD – Elektrode.
Novim sodelavcem želimo uspešno delo. 
Delovno razmerje je prenehalo devetim sodelavcem. 
Septembra sta se upokojili METKA BOHINC in MIRJANA BAJZ. Želimo 
jima vse najlepše na novi življenjski poti. 

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

→
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Danica Vajksler, 
strokovna sodelavka, 
SIJ Metal Ravne



àà ŠTIPENDIRAMO

V Skupini SIJ cenimo jekleno voljo naših športnikov na nacionalni 
in lokalni ravni ter podpiramo prizadevanja mladih športnih 
upov, otrok naših zaposlenih, zato v letošnjem letu zanje v sode-
lovanju z OKS razpisujemo štipendije. Višina štipendije znaša 120 
evrov na mesec za celo šolsko leto, kar pomeni, da bo izbranim 
štipendistom štipendija izplačana tudi za nazaj, glede na to, da 
bodo štipendije podeljene v začetku leta 2019. 

Katere pogoje naj izpolnjuje mladi športnik?
Pravico do štipendije lahko uveljavlja športnik, otrok za-

poslenega v eni od družb Skupine SIJ, ki izpolnjuje vsaj enega 
od naslednjih kriterijev: ima status mladinskega ali državnega 
razreda kategoriziranega športnika po trenutno veljavnem 
Seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki 
ga izdaja OKS, ali je v obdobju od 1. 9. preteklega leta do 31. 8. 
tekočega koledarskega leta (2018) dosegel enega od naslednjih 
športnih rezultatov oziroma nastopov: uvrstitev v prvo polovico 
nastopajočih na mednarodnem tekmovanju, priznanem s strani 
mednarodne panožne športne zveze, uvrstitev med prvih deset 
na državnem prvenstvu ali nastop na mladinskih olimpijskih 
igrah ali olimpijskem festivalu evropske mladine.

Pravico do štipendije lahko uveljavlja otrok zaposlenega, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: izpolnjuje zgoraj zapisane kriterije, 

je član društva, ki je član nacionalne panožne športne zveze, 
matična nacionalna panožna športna zveza športnika je članica 
OKS, je državljan Republike Slovenije, vključen je v izobraževalni 
sistem v Sloveniji (kot osnovnošolec, dijak, vajenec, študent) ali 
v tujini, ni v rednem delovnem razmerju, njegov bruto dohodek 
v preteklem koledarskem letu ne presega minimalne letne plače 
v Republiki Sloveniji in ne prejema štipendije za športnike v 
Republiki Sloveniji, ki jih podeljuje OKS – ZŠZ.

Kako prijavite svojega otroka športnika?
Za prijavo potrebujete dokazilo o športnem rezultatu oziro-

ma nastopu, dokazilo o članstvu v društvu, ki je član nacionalne 
panožne športne zveze, dokazilo o državljanstvu Republike 
Slovenije, potrdilo o vpisu v šolo oziroma na fakulteto, dokazilo, 
da posameznik ni v rednem delovnem razmerju, in dokazilo o 
bruto dohodku v preteklem koledarskem letu. 

Vse v roku prispele vloge bo obravnavala komisija, ki jo ses-
tavljajo dva predstavnika Skupine SIJ in predstavnik OKS, in bo 
izbrala končne štipendiste. Izbrani štipendisti bodo o podeljeni 
štipendiji obveščeni po pošti.

Športne štipendije za otroke 
zaposlenih v Skupini SIJ
Olimpijski komite Slovenije (OKS) in SIJ d. d. v letošnjem šolskem letu 
podeljujeta do štiri štipendije za športnike, otroke zaposlenih v družbah 
Skupine SIJ. Vabljeni, da oddate vlogo do 15. januarja 2019.

Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Obrazec za vlogo za štipendije dobite v tajništvu svoje družbe.
Vloge za štipendije posredujte v zaprti kuverti do vključno 15. januarja 2019 na naslov:  

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 
1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis za štipendije – Skupina SIJ«.
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àà SPONZORIRAMO

Jeklena kraljica za 
»gospodično športa«

Krono ji je na prireditvi v Ljubljani 2. decembra predala lanska 
zmagovalka, atletinja Manca Šepetavc. Polovico glasov je 
prispevala žirija, v kateri so bili poleg Šepetavčeve še telova-
dec Sašo Bertoncelj, rokometaš Ognjen Backovič, biatlonec 
Klemen Bauer, miss Slovenije 2012 in osebna trenerka Nives 
Orešnik ter Maja Benko, članica vodstva Zavarovalnice Adri-
atic Slovenica, glavnega sponzorja. Preostale glasove so dali 
internetno glasovanje, prisotnost in prizadevnost na vajah ter 
testiranje splošne razgledanosti in komunikativnosti v družbi 
Profil. Med 12 finalistkami je žirijo najbolj prepričala Dora 
Markun. Prejela je veliko jekleno skulpturo, poimenovano 
Kraljica Skupine SIJ, ki so jo v različnih velikostih za nagrajene 
tekmovalke oblikovali in izdelali v družbi SIJ SUZ. 

Tržičanka Dora Markun, rokometašica, 
ki se ukvarja tudi s fitnesom, je nova 
miss športa Slovenije.

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Rene Knapič

àà NAŠI SODELAVCI

SIJ RAVNE SYSTEMS
Septembra so naši novi sodelavci postali: BORIS SIMIĆ, MARKO 
KOTNIK in ROK FELLE v Proizvodnem programu Noži, MIHA GLOBOČ-
NIK, VID STRES in ŽIGA KOLAR v Internem vzdrževanju, AJDIN HUSIĆ v 
Proizvodnem programu Strojegradnja, kjer se je sodelavcem ponovno 
pridružil še BRANKO URŠNIK. 
Delovno razmerje je prenehalo sedmim sodelavcem.
Oktobra so naši novi sodelavci postali: MATJAŽ HUDOPISK v Operaci-
jah, GAŠPER FAŠUN v Laboratorijih, DAVID KOSTANJEVEC v Planiranju 
proizvodnje, ZORAN ŠTRIKER v Operativni kontroli, ELVIR VIKALO 
v Proizvodnem programu Noži, ADIL ADEMOVIĆ v Vzdrževanju in 
PRIMOŽ JAUK v Proizvodnem programu Strojegradnja.
Delovno razmerje je prenehalo šestim sodelavcem.

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

SIJ SUZ 
Naši novi sodelavci so septembra postali: AHMED KARALIĆ in MIRZA 
KOKIĆ v Vzdrževanju ter MIŠA HRAST na Upravi.
Podjetje sta septembra in oktobra zapustila dva delavca.

Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Septembra se nam je pridružil novi sodelavec, FRANC GROBELNIK v 
OE Mizarstvo. 
V OE Urejanje okolja pa se nam je v mesecu oktobru pridružil sodela-
vec TADEJ RUPREHT.
Oktobra sta se upokojila sodelavec DAVORIN PETROVIČ in sodelavka 
ANDREJA ŠTRUC. 
Obema v pokoju želimo vse najlepše.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

→

→

KADROVSKA GIBANJA V 
SEPTEMBRU IN OKTOBRU

JUBILANTI V SEPTEMBRU IN OKTOBRU
SIJ ACRONI 
Jubilanti v septembru
Jubilanti s 40-letnim delovnim stažem so postali: ŠTEFAN TRPLAN 
z Odpreme, ŠTEFAN DOLAR in AVDIJA SMAJIĆ iz Hladne predelave, 
SMAJIL FATKIĆ iz Vzdrževanja in IGOR VARL iz oddelka Kakovost. 
Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so postali: SEHNUDIN HOROZO-
VIĆ iz Hladne predelave, ANDREJ RAVNIK iz PDP in ROBERT GARTNAR 
iz oddelka Kakovost. 
Jubilanta z 10-letnim delovnim stažem sta postala UROŠ PERKOVIČ iz 
Vroče Valjarne in DANIJEL ĐURIĆ iz Vzdrževanja. 
Vsem jubilantom iskrene čestitke!

Jubilanti v oktobru
Jubilantka z 20-letnim delovnim stažem je postala NATAŠA BRATUN iz 
oddelka Kakovost. 
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali: HARIS ČORDIĆ iz Lo-
gistike in distribucije, DAMIR SADIKOVIĆ iz Jeklarne, KLEMEN POLANC 
in ROK TANCAR iz PDP ter MIHA BALEK z Vzdrževanja. 
Vsem jubilantom iskrene čestitke!

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Jubilanti v septembru
20 let: ERIH KISELAK iz Vzdrževanja. 
30 let: DAMJAN KALČIČ, ANDREJ JAVORNIK, STANISLAV ŠTURBAJ iz 
Jeklarskega programa; MATJAŽ KLEP, KLAUS LEITGEB, FRANC IZAK, 
ZDRAVKO PARADIŽ, LEOPOLD SENICA iz Valjarskega programa; JANKO 
VUČKO, MATJAŽ PLANINŠEC iz Logistike; MARJAN SKUK iz Razvoja in 
kontrole in KRISTIJAN PLESNIK iz Proizvodnje. 
40 let: ZINKA GLAVICA iz Razvoja in kontrole. 
Iskreno čestitamo!

Jubilanti v oktobru 
10 let: ANDREJ JEHART, BLAŽ STRMČNIK, MATJAŽ LAKOVNIK iz Va-
ljarskega programa, STANKO MOZGAN iz Vzdrževanja, ALEKSANDER 
GRUBER iz Razvoja in kontrole in MARTIN REPAS iz Računovodstva. 
30 let: SAŠO OMERZEL in MATJAŽ SMOLAK iz Valjarskega programa. 
40 let: JOŽE KARNIČNIK iz Valjarskega programa. 
Vsem jubilantom čestitamo!

Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne 
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V Kolpernu Gornjesavskega muzeja Jesenice smo 20. novembra slavnostno 
zaznamovali 70 let hokeja na Jesenicah. Večer je minil v znamenju obujanja 
spominov na zlate čase jeklene volje in kovanja novih načrtov za naslednjih 70 let.

70 let jeklene volje 
naših »železarjev«

Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: Borut Žigon

àà SPONZORIRAMO

V sredini (od 
leve proti desni): 
Matjaž Rakovec, 
predsednik 
Hokejske zveze 
Slovenije, 
Anže Pogačar, 
predsednik HDD 
SIJ Acroni Jesenice, 
in mag. Branko 
Žerdoner, glavni 
direktor družbe 
SIJ Acroni, v družbi 
hostes – navijačic.

Povezavo jeseniškega hokeja in SIJ Acronija je 
atraktivno upodobila igra ognja in ledu – goste je ob 
prihodu presenetil velik kos ledu, iz katerega smo z 
motorno žago izrezali logotip 70 let HDD SIJ Acroni 
Jesenice in ga na koncu zažgali.

Presenečenje je uspelo – mag. Branko Žerdoner je bil 
prijetno presenečen ob poklonu jubilejnega hokejskega 
dresa in si ga je z velikim veseljem tudi nadel.

»Jeklena« stražarja

Himno jeseniškega 
hokeja Prelepa 
Gorenjska sta 
privlačno izvedla 
ansambel Veseli 
Begunjčani s 
trobentačem Nikom 
Legatom, sicer 
učencem Osnovne 
šole Franca Koširja, 
in operna pevka  
Eva Pavli.

Ekipa »jeklenih« hokejistov HDD SIJ Acroni Jesenice je bila ta dan zelo dobro razpoložena – na fotografiji skupaj 
z mag. Brankom Žerdonerjem in Anžetom Pogačarjem.
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Zbrane goste, med njimi mnoge legende jeseniškega hokeja, sta 
nagovorila Anže Pogačar, predsednik HDD SIJ Acroni Jesenice, 
in mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe SIJ Acroni. »SIJ 
acronijevci smo z jeseniškim hokejem že vseh 70 let neločljivo 
povezani – zadnja leta pod okriljem družbe SIJ Acroni, pred tem 
pod imenom SŽ Acroni, še prej Železarna Jesenice. Naši 'žele-
zarji' so z odmevnimi zmagami ponesli naše ime daleč naokoli, 
zato smo jim zelo hvaležni. […] Verjamemo, da je današnji klub s 
predsednikom Pogačarjem na čelu postavljen na trdnih temeljih 
in je na pravi poti, da si ponovno nadene lovorike nepremaglji-
vega,« je v nagovoru povedal Branko Žerdoner. 

Uprava Skupine SIJ je vodstvu HDD SIJ Acroni Jesenice name-
nila naslednje spodbudne besede: »Rojeni ste za to, da danes 
pišete zgodbo bogate, 70-letne zgodovine jeseniškega in sloven-
skega hokeja. To je vaš čas. […] V Skupini SIJ stavimo na vas, na 
vaš trmast, kot jeklo neuklonljiv značaj. Verjamemo, da zmorete 
osvajati najpomembnejše lovorike, saj imate jekleno voljo!«

Mag. Branko Žerdoner je ob tej priložnosti – podobno kot 
njegovi predhodniki pred 70 leti – predsedniku društva Anžetu 
Pogačarju simbolično podaril nove drsalke, ta pa mu je presene-
čenje vrnil in mu podaril jubilejni hokejski dres.

Na dogodku smo si premierno ogledali dokumentarni film 
Duh železarjev, 70 let hokeja na Jesenicah, ki je nastal v pro-
dukciji RTV Slovenija – še vedno si ga lahko ogledate v arhivu 
spletne strani RTV Slovenija. 

Razstava fotografij zmagoslavnih trenutkov iz preteklosti, ki 
smo si jo ogledali na dogodku, je še vedno na ogled v VIP-pro-
storih hokejistov v Športni dvorani Podmežakla.

àà NAŠI SODELAVCI

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Septembra sta imeli jubilej 30 delovnih let VIKTORIJA BENET in  
DARJA KRALJ. 
Oktobra sta imeli delovni jubilej SONJA PAVLOVIĆ RAŠETA (30 let) in 
RABIJA KOLAKOVIĆ (40 let). 
Vsem jubilantkam iskrene čestitke in še veliko uspeha pri delu. 

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Jubilanti v septembru
Septembra je jubilant za 10 let delovne dobe postal SILVIO SKRUBE iz 
Proizvodnega programa Valji. 
Jubilanti s 30 leti delovne dobe so postali: MIRAN KNEZ in BRANKO 
GNAMUŠ iz Proizvodnega programa Noži, IVAN TOMINC iz Vzdrževa-
nja in BRANKO ŠPALIR iz CAM in orodja.
Jubilantka s 40 leti delovne dobe v podjetju je postala KRISTINA 
STROPNIK iz Vzdrževanja.
Vsem jubilantom iskreno čestitamo.

Jubilanti v oktobru
Oktobra sta jubilanta za 10 let delovne dobe v podjetju postala SAMO 
JENIČ iz Vodstva in TILEN RAVLAN iz Ponudb in tehnologije.
Jubilant s 30 leti delovne dobe je postal IVAN KOS iz Vzdrževanja.
Jubilant s 40 leti delovne dobe v podjetju je postal JOŽEF VIRTIČ iz 
Proizvodnega programa Strojegradnja.
Vsem jubilantom iskreno čestitamo.

Dragica Pečovnik, specialistka za kadre, Kadri SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ 
Za 30 let delovne dobe v mesecu septembru čestitamo KLEMNU 
KRISTANU iz oddelka Storitve.
Za 30 let delovne dobe v mesecu oktobru čestitamo BLAŽU MARKEŽU 
iz oddelka Storitve.

Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Dopolnjenih 40 delovnih let sta septembra dosegli sodelavki PETRA 
GOLNAR in JOŽICA OBLAK.
Čestitamo.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

KADROVSKA GIBANJA V NOVEMBRU

SIJ ACRONI 
Naši novi sodelavci so novembra postali ANDRAŽ DEBELJAK v Jeklarni, 
ENES SILIĆ in MARKO GRAHOVEC v obratu PDP, JAKA ROVAN ter 
NEBOJŠA ŠMITRAN v Kakovosti.
Upokojil se je JANKO KRŽIČ iz obrata Jeklarna. Zahvaljujemo se mu za 
njegovo prizadevno delo ter mu v pokoju želimo vse najlepše.
Podjetje je zapustilo šest delavcev.

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Novembra so postali naši sodelavci: DŽEJLAN MAHMIĆ, KENAN 
BAJREKTAREVIĆ, MAHMUT UGARAK v Jeklarskem programu, TADEJ 
DETEČNIK, LUKA TISOVNIK ENCI, JULIJAN GORENŠEK v Valjarskem 
programu, KLEMEN ČUJEŠ, MITJA TROST, TOMAŽ KOVAČ v Kovaškem 
programu, ŽIGA RUS, ALEKSANDER VAJDE, ŽAN KRAJNC v Vzdrževa-
nju, ALJOŠA MEŠKO, DOMEN DOLINŠEK v Razvoju in kontroli, MAŠA 
POTOČNIK v Marketingu in SUZANA ŠTUMPFL v Kadrih. Podjetje je 
zapustilo šest sodelavcev. 
Upokojila sta se ROBERT FERLEŽ iz Razvoja in kontrole in DUŠAN IRŠIČ 
iz Vzdrževanja. Zahvaljujemo se jima za prizadevno delo in jima v 
pokoju želimo vse najlepše.

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

→

→

JUBILANTI V  
SEPTEMBRU IN OKTOBRU

7 JEKLENIH STEBROV  
JESENIŠKEGA HOKEJA:
1. V okviru Športnega društva Jožeta Gregorčiča je bil 

6. januarja 1948 ustanovljen Hokejsko drsalni klub 
Jesenice. Zanimivost: prve drsalke za klub je izdelala 
Železarna Jesenice.

2. Leta 1954 so na Jesenicah postavili prvo umetno 
drsališče v Jugoslaviji – nekateri Jeseničani se ga 
spominjajo še danes.

3. Marca 1957 je ekipa osvojila prvi naslov državnih 
prvakov v Beogradu. To je bil velik dogodek za klub, 
mesto ter celotno regijo.

4. Med letoma 1957 in 1972 je ekipa odigrala 167 tekem 
in dosegla kar 163 zmag – o jeseniškem hokeju je s 
spoštovanjem začela govoriti vsa Evropa!

5. V letih 2004 in 2005 so jeseniški hokejisti osvojili 
mednarodno ligo INL brez poraza v sezoni.

6. V sezoni 2006/2007 je HK Jesenice kot prva tuja ekipa 
prejel vabilo za nastopanje v ligi Ebel.

7. Dne 4. marca 2014 je začetek nove zgodbe – 
ustanovljen je bil HDD SIJ Acroni Jesenice.
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Zaključno dejanje akcije Delamo korake za male junake – pode-
litev donacij – je na vseh treh lokacijah potekalo v sproščenem, 
veselem in razigranem vzdušju. Donacije so malim junakom 
predali naši najhitrejši tekači. V Vrtcu Jesenice, enoti Cilke 
Župančič, jih bodo namenili novim igralom, v Osnovni šoli 
Juričevega Drejčka na Ravnah na Koroškem za razvoj programa, 

v ljubljanskem Vrtcu Kolezija pa za celoletni program terapev-
tskega plavanja. 

Vsem tekačem se za prispevek k donaciji iskreno zahvalju-
jemo. Hkrati vas pa že zdaj vabimo, da se nam prihodnje leto 
na maratonu pridružite v še večjem številu. Vsak korak namreč 
šteje. 

Za male junake smo s 
tekom zbrali 2.943 €

àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Sodelavci Skupine SIJ smo konec oktobra tekli na 23. Ljubljanskem maratonu. Kljub dežju 
smo z jekleno voljo premagali skupno skoraj tisoč kilometrov, predvsem pa zmagali vsak 
v svoji tekmi. Naši koraki niso bili zaman – v akciji Delamo korake za male junake smo 
namreč za vsak pretečeni kilometer tri evre podarili otrokom iz vrtcev in osnovne šole s 
prilagojenim programom na Ravnah na Koroškem, Jesenicah in v Ljubljani.

Polona Ahac Marzel, specialistka 
korporativnega komuniciranja, 
SIJ Ravne Systems

Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal 
Ravne, Sandi Fišer, Borut Žigon

Podelitev donacije Vrtcu Kolezija nam bo še dolgo ostala v spominu. Še 
posebno nam bodo ostali v spominu srečni obrazi otrok. Pričakali so nas kot 
Božička ter nam pripravili tudi plesno-pevsko točko.

Otroci so nas ta dan z nestrpnostjo pričakovali. Pripravili so nam namreč 
veliko presenečenje – na dvorišču vrtca so se zbrali otroci vseh skupin in 
nam zapeli tri pesmice ter nam podarili album svojih slik. Bil je to lep dan za 
nas vse – prihodnje leto bomo zagotovo spet tekli!.
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»S svojim rezultatom – bil sem namreč naj-
hitrejši tekač na deset kilometrov iz SIJ d.d. 
– sem bil glede na dejstvo, da sem nazadnje 
tekel na Istrskem maratonu, več kot zadovo-
ljen. Glede na to, da tek ni na mojem seznamu 
športnih aktivnosti, lahko rečem, da sem šel 
teč zgolj zaradi dobrodelnega namena.« 

Samo Lečnik,  
vodja energetike, SIJ

»Vesel in počaščen sem, da sem imel možnost 
predati donacijo Skupine SIJ, ki smo jo pritekli 
tekači SIJ Acronija in SIJ Elektrod Jesenice. Ob 
podelitvi smo bili deležni prešernih nasmehov 
in simpatičnega pevskega nastopa, ki nam je 
vsem zelo polepšal dan. Hkrati pozdravljam 
podporo Skupine SIJ športnemu udejstvovanju 
zaposlenih in izvajanje dobrodelnih akcij.«

Boštjan Bradaškja, glavni razvojni inženir  
za nerjavna jekla RCJ/SIJ Acroni Jesenice

»Da sem tekel za dober namen, je name zelo 
pozitivno vplivalo. Tekel sem za svojo dušo, 
hkrati pa s tem pomagal drugim. Kilometri so 
bili tako še lažji. Tek mi pomeni spoznavanje 
narave in samega sebe ter druženje s prija-
telji. Tečem vsak dan – lahko rečem, da sem 
odvisen od teka. Na podelitvi donacije me je 
najbolj ganilo petje otrok, ki ne samo da je bilo 
popolno, bilo je iz srca.«

Jan Tretjak, kovač I,  
SIJ Metal Ravne

»Skupini SIJ in vsem tekačem hvala za do-
brosrčnost. Donacija nam bo omogočila, da 
bomo otrokom ponudili tudi vsebine nadstan-
dardnega programa, kot je letovanje za vse 
učence in učenke. Zelo veliko nam pomeni, da 
si vzamete čas in z nami preživite nekaj svojega 
dragocenega časa. Otroci so z veliko radove-
dnostjo in spoštovanjem poslušali, ko jih je 
nagovoril mag. Robert Tkalec, ko jim je pripo-
vedoval o svojih tekaških začetkih in o tem, da 
je treba samo začeti, vztrajati in imeti voljo. Z 
občudovanjem so poslušali vsako besedo in ra-
dovedno spraševali. Ko je bil čas slovesa, jim je 
bilo žal, da odhajate, saj jim je bilo v vaši družbi 
prijetno, in bi si želeli, da bi ostali še kakšno 
uro dlje. Imeli so še toliko vprašanj. Na našem 
drevesu prijateljstva je ime SIJ napisano z 
zlatimi črkami. V srcih otrok pa ostaja prijeten 
občutek sprejetosti in občudovanja vseh vas.«

Mag. Vesna Lujinović,  
ravnateljica Osnovne šole Juričevega Drejčka

Med več kot 20.000 tekači je teklo tudi 61 tekačev Športnega društva SIJ: 
40 sodelavcev je preteklo 10 km, 16 polmaraton 21 km, pet sodelavcev pa 
maratonsko razdaljo 42 km.

Donacija bo Osnovni šoli Juričevega Drejčka omogočila, da bo otrokom 
ponudila tudi vsebine nadstandardnega programa, kot je letovanje za vse 
učence in učenke. Mali junaki so nas tudi tokrat pričakali s pesmicami, 
polnimi hvaležnosti in drobnih nasvetov o prijateljstvu, vztrajnosti in o tem, 
kako pomembno je, da imaš nekoga, na katerega se lahko zaneseš. Po koncu 
dogodka je eden izmed otrok pristopil k nam in rekel, da komaj čaka, da bo 
velik. Zakaj pa, smo bili radovedni. Zato, da bom lahko tekel!
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àà SPONZORIRAMO

V šestih slovenskih krajih je Skupina SIJ že donirala takšne 
poligone, pet jih še načrtujemo. V Skupini SIJ tako podpiramo 
razvoj športa in rekreacije za vse ter si želimo, da bi ljudje 
tudi skozi zavesten stik z jeklom spoznali, kako pomembno in 
vseprisotno je jeklo v naših življenjih, tudi v športnih rekvizitih 
in športni infrastrukturi. 

Skupina SIJ, Olimpijski komite Slovenije (OKS) 
in Občina Nova Gorica so 14. novembra 
2018 na obrobju mesta v uporabo predali 
Vadbeno jaso Panovec z jeklenim poligonom 
za vadbo na prostem, ki ga je podarila 
Skupina SIJ.

Šesti jekleni poligon 
za Novo Gorico

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Novembra sta se nam pridružila ŽELJKO NOVAK – Odprema, IGOR 
IVAŠTANIN – Varilna žica. 
Novima sodelavcema želimo uspešno delo. 
Delovno razmerje ni prenehalo nobenemu sodelavcu. 
Novembra ni bilo upokojitev. 

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Novembra sta naša nova sodelavca postala ANDRAŽ MAKIĆ v Proizvod-
nem programu Valji in GREGOR ZALOŽNIK v Proizvodnem programu Noži. 
Delovno razmerje je prenehalo osmim sodelavcem.

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

SIJ SUZ 
Novembra se je upokojil KLEMEN KRISTAN iz oddelka Storitve. V poko-
ju mu želimo vse najlepše.

Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Novembra se nam je pridružil novi sodelavec  
NEJC LEVANIČ v OE Tiskarna. 

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

JUBILANTI V NOVEMBRU

SIJ ACRONI 
Jubilanti v novembru
Jubilanta z 20-letnim delovnim stažem sta novembra postala BERTI 
BRADAŠKJA iz PDP in ALJOŠA VISTER iz oddelka Informatika. 
Čestitamo. 
Za 40 let delovnega staža čestitamo FEHRUDINU KLJUČANINU iz 
Jeklarne in VLADIMIRJU VIDICU iz Vroče valjarne. 

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni 

SIJ METAL RAVNE 
Jubilanti v novembru
Jubilanta v novembru sta s 40 leti delovne dobe: ROBERT FERLEŽ iz 
Razvoja in kontrole in DRAGO VERČKO iz Logistike. Iskrene čestitke!

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

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Novembra so dosegli jubilej 40 let dela: SUAD GRBIĆ, ADEM REDŽIĆ in 
MIRKO BERONJA. Vsem jubilantom iskreno čestitamo. 

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Jubilanti v novembru
Novembra so jubilanti za 10 let delovne dobe v podjetju postali: 
MARKO LEDINEK iz Proizvodnega programa Noži, ANDREJ PLESEC iz 
Operativne kontrole in AMBROŽ KNEZ iz Proizvodnega programa Valji. 
Jubilant z 20-letnim delovnim stažem je postal PETER STRMČNIK iz 
Proizvodnega programa Noži.
Jubilantka s 30 leti delovne dobe je postala MIRA PRAUNSEIS iz Razvo-
ja in konstrukcij.
Jubilant s 40 leti delovne dobe v podjetju je postal MILAN ČREŠNIK iz 
Operativne kontrole.
Vsem jubilantom iskreno čestitamo.

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

KADROVSKA GIBANJA  
V NOVEMBRU

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Anja Potočnik, SIJ

Takratni župan Matej Arčon, predsednik OKS Bogdan Gabrovec in mag. Sara 
Wagner, vodja korporativnega komuniciranja v Skupini SIJ, so prihodnjim 
uporabnikom vadbene jase zaželeli, da bi jim ta dobro služila, zato so mladi 
novogoriški športniki takoj preizkusili vadbišče.

àà NAŠI SODELAVCI

→
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àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Jože Apat, vodja projektov,  
SIJ Metal Ravne

Na Menino planino smo se odpravili iz Gornjega Grada, šli smo 
skozi Borovnico in mimo Jespe dospeli do doma na Menini pla-
nini (1.453 m n. v.). Nekoliko oblačno vreme nam je preprečilo 
lepe razglede na Kamniško-Savinjske Alpe, le slutili smo, da se 
za oblaki skriva Velika planina. Pa vendar je že sama Menina 
planina dovolj dober razlog za uživanje ob »vandranju« po 
razsežnih planinskih pašnikih. Pohod na Menino planino so 
organizirali kolegi iz Štor, udeležilo se nas ga je 85 pohodnikov. 
Ob dobrem meninskem golažu smo se nato dogovorili še za 
zadnji letošnji pohod. 

Na Krvavec smo se odpravili s planine Jezerca, ki je dostop-
na po lepi zaviti asfaltni cesti. Po krajšem vzponu smo dospeli 
do turistične kmetije Pr' Florjan na Kriški planini, kjer smo se 
razdelili v dve skupini. Tisti, ki smo imeli malo manj časa, smo 
šli samo do vrha Veliki Zvoh in še malo dlje do manjše planote, 

kjer smo se lahko nekoliko skrili pred dokaj hladnim vetrom. 
Izjemni razgledi na Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke 
so nam polepšali dan. Tisti, ki smo bili tukaj prvič, smo bili 
presenečeni nad obsežnimi smučišči in smo kar malo zavidali 
Ljubljančanom. 

Krvavec je idealen kraj za pohajkovanje, saj daje občutek, 
kot da bi hodili po slemenu strehe ogromne hiše. Kar precej 
pohodnikov je šlo po daljši trasi in so obiskali še planino Ko-
šutna, Kompotelo in Vrh Korena. Privoščili so si daljši sprehod 
(šest ur) in bili nagrajeni tudi z občutkom, da so nekaj dosegli. 

Pohoda se je udeležilo 96 pohodnikov. 
Za konec smo sklenili, da se še enkrat dobimo, da pripra-

vimo načrt za naslednje leto, ko bomo slavili abrahama naših 
pohodov. 

Letošnjo jesen nam je ponagajalo vreme. Pohod na Menino planino 
smo morali zaradi slabega vremena prestaviti na 15. september, 
zadnji pohod, na Krvavec, pa na 13. oktober. Kljub temu nam je 
uspelo – z jekleno voljo smo tudi letos izvedli vse načrtovane izlete.

»Jekleni« pohodniki 
pri turistični kmetiji 
Pr' Florjan

Z jekleno voljo osvojili tudi 
Menino planino in Krvavec

MENINA PLANINA:
• Izhodišče: Gornji Grad, 427 m n. v. 
• Cilj: Dom na Menini planini, 1.453 m n. v.
• Čas hoje: 3,5 ure
• Pot: markirana in nezahtevna
• Izhodišče: Dom na Menini planini 
• Cilj: Špic (1.499 m n. v.)–(Bibno polje, 1.300 m n. v.)
• Dom na Menini planini z varianto Dom na Menini 

planini–Vivodnik, 1.508 m n. v.
• Čas hoje: 1,5 ure 
• Pot: nezahtevna

KRVAVEC:
• Izhodišče: planina Jezerca, 1.410 m n. v.
• Krožna pot na planino Košutna  

(1.778 m n. v.)–Kompotela (1.989 m n. v.)– 
Vrh Korena (1.999 m n. v.) –  
Veliki Zvoh (1.971 m n. v.)–kmetija Pr' Florjan

• Čas hoje: 6 ur
• Pot: zahtevna
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àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Jože Apat, vodja projektov,  
SIJ Metal Ravne

Foto: osebni arhiv, Andrej Knez

Vodniki jeklarskih pohodov smo se zbrali 17. novembra v 
Kropi. Ogledali smo si muzej in slišali nekaj zanimivosti iz zgo-
dovine Krope. Sprehodili smo se po osrednjem delu Krope in 
se skozi Kamno Gorico ter Sp. Lipnico odpeljali na Talež. Od 
tam je bil lep razgled na Blejsko jezero, vasi okrog Bleda in 
pod Stolom, Lesce z okolico in na hribe. Letni zbor vodnikov 
in kosilo smo imeli v novem Lovskem domu. 

Povzeli smo delo v letu 2018, v katerem smo opravili štiri 
pohode. Začeli smo s Telcerjevim pohodom na Uršljo goro 
ob 10. obletnici smrti Francija Telcerja, našega dolgoletnega 
vodje organizacije jeklarskih pohodov. Jeseničani so nas po-
vabili na Črno prst, Štorčani pa na Menino planino. Pohode 
smo zaključili z obiskom Krvavca v organizaciji IMT. Skupaj se 
nas je letošnjih jeklarskih pohodov udeležilo 435 pohodnikov.

V letu 2018 se nam je pridružilo kar nekaj novih poho-
dnikov, Sijevih sodelavcev, kar je še dodatna spodbuda za 
organizatorje. Vabljeni, da se nam pridružite še drugi!

S srečanjem v Kropi smo vodniki jeklarskih pohodov zaključili in 
ocenili letošnjo sezono jeklarskih pohodov. Vstopamo v 50. leto 
organiziranih pohodov za planince, ki so po duši jeklarji oziroma 
delajo v poklicih, povezanih z jeklarstvom. 

Vodniki jeklarskih 
pohodov smo v Kropi 
ocenili letošnjo sezono 
in pripravili program za 
leto 2019. 

Vstopamo v jubilejno,  
50. leto jeklarskih pohodov

ZA LETO 2019 SMO PRIPRAVILI 
NASLEDNJI PROGRAM IZLETOV:
• 11. 5. 2019: 10. spominski Telcerjev pohod

• 25. 5. 2019: Štore – Mohor, Mrzlica 

• 15. 6. 2019: Ravne – Rogla–Pungart 

• 24. 8. 2019: Jesenice – Macesnovec 

• 7. 9. 2019: Lesce – Pristovški Storžič  
(namesto Starega vrha) 

• Razmišljamo tudi o zaznamovanju jubileja  
jeklarskih pohodov.
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MED PETIMI 
NA JVEČ JIMI 
SLOVENSKIMI 
IZVOZNIKI

acroni • metal ravne • ravne systems 
elektrode jesenice • suz • ravne steel center 
oro met • mwt • sidertoce • niro wenden  
griffon & romano • kopo international 
odpad pivka  • dankor • metal eko sistem 
top metal • zip center
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Odkritje prvih dveh kipov na Aleji pionirjev kozmonavtike je 
še en korak v smeri razvijanja mednarodnega sodelovanja 
na področju visokih tehnologij. Nadaljnje uresničevanje tega 
projekta in organiziranje mednarodnih konferenc s področja 
visokih tehnologij v Centru vesoljskih tehnologij v Vitanju sta 

bistvenega pomena pri širjenju zavedanja o kozmonavtiki v 
Sloveniji in mednarodnem sodelovanju na tem, za človeka 
zmagovalnem področju. Na povabilo ruskega veleposlaništva 
se je dogodka udeležila tudi delegacija Skupine SIJ.

Ob Centru vesoljskih tehnologij 
v Vitanju so 29. novembra 
na nastajajoči Aleji pionirjev 
kozmonavtike slovesno odkrili 
prva doprsna kipa, posvečena 
ruskemu in slovenskemu pionirju 
vesoljske znanosti, Konstantinu 
Ciolkovskemu in Hermanu 
Potočniku - Noordungu.

Rus in Slovenec, prva na 
Aleji pionirjev kozmonavtike

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Anja Potočnik, SIJ

àà OBUJAMO SPOMINE

Slovesnosti so se med drugimi udeležili veleposlanik Ruske federacije dr. Doku Zavgajev, takratni 
župan Občine Vitanje Mirko Polutnik, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, minister za 
gospodarstvo Zdravko Počivalšek, minister za kulturo Dejan Prešiček in minister za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jernej Pikalo. 

SIJ ZIP center d.o.o.
www.zipcenter.si | T: 041 769 734 | E: zvone.potocnik@zipcenter.si

POPRAVLJAMO
V prejšnji številki revije SIJ nam jo je zagodel slikovni 
škrat in zamenjal podobi – naključij ni – ravno pri 
prispevku Ko glas dobi podobo in obraz. Kaže, da 
sta ga dve Sabini zmedli, zato ponovno objavljamo 
fotografiji obeh sodelavk in se jima iskreno 
opravičujemo. Sabini Š. pa se še zahvaljujemo, 
da smo v njeni izjavi dobili navdih za naslov.

Sabina Šabić, strokovna  
sodelavka za področje plač,  
SIJ Acroni

Sabina Podgornik, Storitve –  
čiščenje, SIJ ZIP center
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àà OBDARUJEMO OTROKE ZAPOSLENIH

Tudi letos se je Dedek Mraz podal na pot iz Kekčeve dežele pod 
Triglavom – jeseniški otroci imajo res veliko srečo, da živi tako 
blizu! V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice si je skupaj z otroki 
zaposlenih v gorenjskih družbah Skupine SIJ ogledal predstavo 
Čarli in tovarna čokolade, nato je zavzel mesto na odru. Med 
otroke zaposlenih v družbah SIJ Acroni, SIJ Elektrode Jesenice 
in SIJ SUZ je letos razdelil zares lepo število daril – teh je bilo 
480. Dvorana je bila napolnjena do zadnjega kotička, otroci so 
bili ta dan še posebno razigrani … Sledilo je še fotografiranje, 
potem pa je moral Dedek Mraz že naprej na pot.

Na Koroškem je Dedek Mraz obiskal otroke zaposlenih iz 
družb SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP center ter 
si skupaj z njimi v športni dvorani Osnovne šole Franja Goloba 

Prevalje ogledal uspešnico Pika piše Dedku Mrazu. Predstava 
je bila odlična, a otroci so najbolj od vsega težko pričakovali 
obdarovanje. Dedek Mraz je skupaj s pomočnico Piko Nogavič-
ko na Koroškem obdaroval 460 malčkov. Razpoloženje je bilo 
tudi tukaj več kot odlično, otroci so na trenutke prekipevali od 
navdušenja, in Dedek Mraz jim je moral obljubiti, da se vrne že 
kmalu … A čakali so ga že otroci v Ljubljani.

Dedek Mraz in Pika Nogavička sta v Ljubljani najprej s 
predstavo in nato še z obdarovanjem v Kavarni Sputnik raz-
veselila še 70 otrok, ti pa so nasmejani in zadovoljni pomahali 
Dedku Mrazu v pozdrav. »Bodite pridni, srčni, pogumni in 
radovedni tudi v novem letu. Kmalu se spet vidimo, otroci. 
Srečno!« jim je dejal in pomežiknil v slovo.

Dedek Mraz je imel letos zares jekleno voljo, saj mu je v enem samem 
dnevu, to je 12. decembra, uspelo obiskati otroke zaposlenih Skupine 
SIJ na Gorenjskem, Koroškem in v Ljubljani – v enem popoldnevu je 
tako obdaroval več kot 1.000 otrok Sijevih sodelavcev in sodelavk.

Dedek Mraz obdaroval 
več kot 1.000 otrok

Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni
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Andrej Brumen - Dejde,  
SIJ Ravne Systems 

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

S pticami si delimo »nebo«, z bedaki pa zemljo.

Veliko tistih, ki zamudijo zadnji vlak, vrže iz tira.

Črko zakona morajo poznati tudi nepismeni.

20.000 korakov na dan, niti enega v življenju.

Dva polovičarja nikoli ne bosta sestavila celote.

àà AFORISTIČNA ŠARŽA
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àà MODRUJEMO

Če imaš enega otroka, si eden od staršev,  
če imaš dva, si sodnik.
David Frost

Znanje je treba uporabljati, ne samo nabirati.
Cicero

Človeško stopalo je remek delo inženirstva in umetnosti.
Leonardo da Vinci

Iz slabega jekla še nikoli niso izdelali dobrega noža.
Angleški pregovor

àà KRIŽARIMO PO MOŽGANIH
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke v reviji SIJ št. 4-5, katere geslo je bilo SIJEV DAN JE NAŠ DAN, so:

• Petra Savandić, Kakovost,  
SIJ Acroni;

• Nataša Komprej, Nabava,  
SIJ Ravne Systems;

• Marjana Robnik, Notranja  
prodaja, SIJ Metal Ravne.

Nagrajenke bodo prejele potovalno brisačo akcije Znamo varno, zmoremo zdravo.
Katero geslo smo izbrali tokrat? Ne samo eno. Kar dve gesli sta, ker vam v reševanje ponujamo tudi dve križanki. Sodelavci Skupine SIJ, napišite 
ju na pravilno rešeni križanki, pripišite svoje podatke: ime in priimek, obrat oziroma oddelek in družbo ter ju pošljite na naslov: Uredništvo revije 
SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, do najpozneje 15. januarja 2019. Tudi tokrat bomo s praktično nagrado razveselili izžrebance.
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