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Ti sladki biti!
Pred leti je ameriški predavatelj na konferenci komunikatorjev delil smešno-žalostno anekdoto. 
Čudil se je namreč, da je bil njegov skoraj odrasli sin, ki je imel resno punco nekaj ulic naprej, v 
petek in soboto zvečer doma. Pojasnilo potomca je bilo zgovorno: »Saj grem na zmenek. Ob 
devetih zvečer bova vsak pri sebi doma gledala isti film, jedla kokice in si pošiljala SMS-e.« 

Bila sem resno zgrožena, kam to vodi in kako nas bo moderna tehnologija – priznam, da za njenimi 
napredki cepljam – pripeljala do totalne odtujenosti in samoizolacije. Duši in zdravju nevarno.

Očitno je bil profesorjev sin vizionar in je vadil samoizolacijo za čase koronavirusa, ki je v trenutku 
postavil naša življenja na glavo ter v nas zbudil eno najmočnejših čustev – strah. 

Še posebno ker je sovražnik neviden, a tako zelo vseprisoten in nevaren. Kako smo v Skupini SIJ 
uspešno razklenili obroč koronavirusa z zaščito zdravja vseh zaposlenih in naših poslovnih interesov, 
smo z vseh zornih kotov osvetlili v tej številki revije SIJ.

Moram priznati, da je pri tem eno glavnih pozitivnih vlog odigrala prav sodobna tehnologija.

Čez noč smo začeli delati od doma in izkazalo se je, da delamo enako učinkovito in hitro kot v 
pisarni. Seveda so plusi in minusi, kje pa jih ni? A pisarniški delavci smo pridno delali od doma, naši 
junaki – proizvodni delavci pa so poganjali naše obrate. Tudi v prostem času nas je najnovejša 
tehnologija ‘držala pokonci’. Po eni strani smo se borili s fizično odmaknjenostjo od zunanjega 
sveta, po drugi strani pa tudi stalna prisotnost istih ljudi, čeprav najdražjih, med štirimi stenami 
tudi ni mačji kašelj. Saj vemo, da se še tako ljubeče družine in najbolj povezane prijateljske združbe 
na jadranju vedno sprejo. A sodobna tehnologija nas je povezovala z zunanjim svetom – moji sosedi 
so vsak petek imeli videoobisk in debatirali s prijatelji, in sicer tako zavzeto ter nasmejano, kot bi 
bili za isto mizo, in tako glasno, kot da bi bili deset metrov narazen. Moderna tehnologija je tudi 
poskrbela za zabavo in umirjanje strasti med domačimi stenami. Baje so nekateri ‘vladali’ vsem 
sezonam Igre prestolov in Pujsa Pepa je bila razglašena za varuško leta. 

Sodobna tehnologija nam je torej omogočala deljenje informacij, poslovne ali prijateljske debate 
ter nas s prejemanjem in pošiljanjem slik, posnetkov, anekdot in smešnic sproščala. Pod črto je 
torej napredna tehnologija zlata vredna, a znati jo moramo upravljati, da ona služi nam, ne pa, da 
nas zasužnji, paralizira in odtuji. O tem je trdno ‘prepričan’ tudi šaljivec, ki je rekel: »Komaj čakam, 
da bomo lahko v kafičih spet buljili vsak v svoj mobi.«
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KLJUČNI KAZALNIKI POSLOVANJA V LETU 2019 NA PRVI POGLED

REZULTATI 
POSLOVANJA 
V LETU 2019
Leta 2019 je Skupina SIJ začrtala dvojno novo pot: uspešno smo zaključili prodajo 
prehrambne dejavnosti (Skupine Perutnina Ptuj) in zapisali našo novo razvojno fazo, 
strategijo do leta 2025, našo smer, ki bo omogočila, da bomo v vse bolj spremenljivem 
svetu ostali stabilna jeklarska skupina. V infografiki povzemamo ključne kazalnike 
finančnega poslovanja v letu 2019 ter našo smer, strategijo do leta 2025.

	à POSLUJEMO

Mag. Sara Wagner, 
vodja korporativnega 
komuniciranja Skupine SIJ

58,8
EBITDA 

(mio. EUR)

–2,9 mio. EUR

61,7  
mio. EUR

3.859
Zaposleni

–63

3.922

477,6
Proizvodnja  

jekla
(tisoč t)

–0,5 %

479,8  
mio. EUR

180,5
Neto finančni dolg 

(mio. EUR)

–43,1 %

317,3  
mio. EUR

767,4
Prihodki od  

prodaje 
(mio. EUR)

–3,4 %

793,3  
mio. EUR

2019

2018

2018

2019 84,6 %
Delež izvoza

+0,2 %

84,4 %

37,6
Naložbe 

(mio. EUR)

+1,6 %

37  
mio. EUR

44,9
Čisti poslovni izid 

(mio. EUR)

+690,8 %

6,5  
mio. EUR
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6. NAJVEČJI SLOVENSKI IZVOZNIK
Skupina SIJ je v letu 2019 s prodajo ustvarila 767,4 milijona 
evrov prihodkov, kar je 3,3 odstotka manj kot leta 2018. Od 
tega smo 84,6 odstotka prihodkov ustvarili na tujih trgih, kar 
nas uvršča¹ na 6. mesto med največjimi slovenskimi izvozno 
naravnanimi podjetji. Naši glavni izvozni trgi ostajajo Nemčija, 
Italija in druge evropske države. Delež prodaje na domačem 
trgu je 15,4 odstotka.

NALOŽBE V IZBOLJŠAVE UČINKOVITOSTI PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI
Za naložbe smo namenili 37,6 milijona evrov. Tehnologije in zmogljivosti smo nadgrajevali tako, da smo izboljšali finalizacijo 
proizvodov z razreznimi centri, obdelovalnimi zmogljivostmi ipd., odpravljali ozka grla in povečevali učinkovitost proizvodnje, 
zniževali emisije hrupa v okolje, zniževali porabo energije in ogljični odtis.

Pet izbranih naložb leta 2019

STABILNA PROIZVODNJA
V letu 2019 smo ohranjali stabilen obseg  
proizvodnje, ki je približno na enaki ravni  
kot leta 2018. 

¹ Delo. 20. april, 2020, stran 5. Največji slovenski izvozniki v letu 2019.

Delež prihodkov od prodaje po trgih (v odstotkih)

POUDARKI LETA

84,6 %
Izvoz

15,4 %
Slovenija

23,8 % Nemčija

18,5 % Italija

28,0 % Preostala 
Evropa

8,1 % ZDA
6,2 % Preostali svet

Skupina SIJ je v letu 2019 svoje 
izdelke prodajala v 68 državah sveta

Približno 300 mio. EUR
bomo skladno s Strategijo 
Skupine SIJ do leta 2025 
namenili naložbam za 
povečevanje učinkovitosti 
(posodobitev proizvodnih 
linij in optimizacija 
procesov), za širitev 
dobičkonosnejših 
proizvodnih programov in 
zmanjševanje vplivov na 
okolje.

Proizvodnja odlitega jekla (t)
Proizvodnja gotovih proizvodov (t)

2019

383.858

477.561
500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

2018

479.805

382.551

1,5 mio. EUR
Posodobitev
ogrodja ZRM
SIJ Acroni

1,2 mio. EUR
Nova
proizvodna hala
ORO MET

0,8 mio. EUR
Digitalizacija
načrtovanja  
proizvodnje
SIJ Acroni

0,7 mio. EUR
Rezkalni stroj
Correa
SIJ Ravne Systems

0,55 mio. EUR
Pogon motorja
Steckel
SIJ Acroni

povečanje storilnosti  
ogrodja elektro jekel za  
elektromotorje prihodnosti

nadaljnji razvoj in rast 
vodilnega dobavitelja v 
podpori orodjarske industrije 
v proizvodnji orodnih plošč

povečevanje točnosti  
realizacije proizvodnje 
in dobav kupcem

povečanje  
proizvodnje valjev

zagotovljeni boljši pogoji za  
proizvodnjo elektro pločevin, 
namenjenih za avtomobilske 
elektromotorje

Proizvodnja odlitega jekla in gotovih proizvodov (v tonah)
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VODILNI DELEŽI NA NIŠNIH TRGIH
V letu 2019 je jeklarskemu poslovnemu področju Skupine SIJ 
uspelo ohraniti vodilne tržne deleže. 

V družbi SIJ Acroni, proizvajalki omenjene pločevine, smo 
še izboljšali storitve za kupce, saj smo uvedli globalno prizna-
no plansko orodje, ki z upoštevanjem raznoterih parametrov 
generira plane proizvodnje za tri mesece vnaprej, s čimer se je 
izboljšala tudi točnost dobav.

Na področju orodnih jekel, ki jih izdeluje SIJ Metal Ravne, 
smo ponosni na razvoj naprednega orodnega jekla SITHERM 
S140R za inovativna orodja nove generacije s podaljšano 
življenjsko dobo, ki je tudi v postopku mednarodne patentne 
prijave. 

Uvrščamo se tudi med top deset proizvajalcev industrijskih 
nožev na svetu, ki jih izdeluje SIJ Ravne Systems. V letu 2019 
smo vzpostavili tudi prvo nakupovalno platformo Skupine SIJ, 
in sicer za nakupe industrijskih nožev po spletu.

VIŠJI ČISTI POSLOVNI IZID IN NIŽJA ZADOLŽENOST KOT REZULTAT  
USPEŠNEGA UPRAVLJANJA IN PRODAJE SKUPINE PERUTNINA PTUJ
Kazalniki poslovanja za leto 2019 dokazujejo, da je Skupina SIJ, 
ki je zdaj v celoti usmerjena v metalurško dejavnost, finančno 
trdna. V skladu s poslovnimi načrti in strategijami smo v letu 
2019 uspešno končali prodajo prehrambne dejavnosti (Skupina 
Perutnina Ptuj). Zadolženost Skupine SIJ se je v letu 2019 tako 
znižala skoraj za polovico. Skupina SIJ pa je ustvarila tudi višji čis-

ti poslovni izid, in sicer v višini 44,9 milijona evrov. Sredstva od 
prodaje bomo tako namenili tudi nadaljnjemu razvoju primarne 
dejavnosti naše skupine – proizvodnji visokotehnoloških izdel-
kov iz jekel in končnih izdelkov iz jekel za nišne jeklarske trge, na 
katerih smo že od nekdaj usmerjeni proti vrhu.

Z NIZKIM OGLJIČNIM ODTISOM MED NAJBOLJŠIMI JEKLARJI NA SVETU
Skupina SIJ sodi med akterje, ki z odgovornim ravnanjem 
izpolnjujemo načela krožnega gospodarstva in vztrajno zmanj-
šujemo svoj odtis na okolje. V primerjavi s svetovnimi železar-
nami in jeklarnami, ki so po podatkih Svetovnega jeklarskega 
združenja v letu 2019 v povprečju emitirale kar 690 kilogra-

mov ogljikovega dioksida na tono proizvedenega jekla, naše 
emisije znašajo 457 kilogramov na tono, kar je tretjino manj od 
povprečja industrije. Glede na podatke Svetovnega jeklarskega 
združenja o izpustih CO2 se uvrščamo med najboljše jeklarske 
družbe v svetovnem merilu. 

1
proizvajalec debele nerjavne 

pločevine v Evropski uniji

Št. 3
proizvajalec orodnih 
jekel v Evropski uniji

Št. 10
proizvajalec industrijskih 

nožev na svetu

TOP

2.300 KG CO₂/t 
v povprečju emitirajo  

integralne jeklarne, ki za  
izdelavo jekla uporabljajo rudo

690 KG CO₂/t
v povprečju emitirajo  
jeklarne, ki jeklo izdelujejo  
iz sekundarnih surovin

457 KG CO₂/T
emitira Skupina  
SIJ (2019)

80 % ↓
kot je povprečje 
integralnih jeklarn

34 % ↓
kot je povprečje 
primerljivih jeklarn

ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE PREBERITE LETNO POROČILO SKUPINE SIJ IN DRUŽBE SIJ D.D. 2019, DOSTOPNO NA: 
WWW.SIJ.SI/SL/DRUZBA/INVESTITORJI/LETNA-POROCILA/

SKUPINA SIJ
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TRI PIKE, TRIJE KLJUČNI STEBRI USPEHA
Naši cilji temeljijo na realnih tržnih, proizvodnih in finančnih predpostavkah. Dosegali jih bomo s premišljenim strateškim delova-
njem, povezanim zlasti z razvojem zaposlenih, s povečevanjem učinkovitosti in z izkoriščanjem zmogljivosti ter s še intenzivnej-
šim razvojem ne le izdelkov z visoko dodano vrednostjo, temveč zlasti rešitev po meri kupcev.

Smer delovanja do leta 2025 smo oblikovali v letu 2019. V celoletnem projektu je sodelovalo več kot 150 ključnih zaposlenih, ki 
so na prelomu dveh pomembnih mejnikov v zgodovini slovenskega jeklarstva in Skupine SIJ zastavili našo smer do leta 2025, 
pot do naslednjih mejnikov v našem poslovanju. Na novo smo opredelili tudi vizijo in poslanstvo Skupine SIJ.

SMER 2025 – NOVA RAZVOJNA FAZA SKUPINE SIJ

STRATEGIJA 2025

2007–2017
Intenzivne naložbe in usmeritev 

na nišne jeklarske trge

2015–2019
Uvedba lastnih blagovnih znamk jekel 

in krepitev trajnostnega delovanja

2020–2025
Strategija Skupine SIJ

do leta 2025

20252007–2017
Novi večinski lastnik, ruska skupina 
KOKS s hčerinsko družbo Dilon

2019
Zgodovinski mejnik:  

150 let od začetka industrijske 
proizvodnje jekla na Slovenskem

2020
Zgodovinski mejnik:

400 let jeklarstva v Mežiški dolini

LETA 2025 BOMO:

Finančno trdni,  
nadpovprečno dobičkonosni

Še naprej vodilni v jeklarskih tržnih nišah

Zaželen delodajalec z zavzetimi zaposlenimi

Nišna usmerjenost
Tržne niše in krepitev 

blagovnih znamk

Učinkovitost
Večja učinkovitost in

izkoristek zmogljivosti

Zaposleni
Razvoj  

zaposlenih
in ustrezna

organizacijska
kultura

Finančno trdni,  
nadpovprečno dobičkonosni 
Našo učinkovitost in izkoristek 
zmogljivosti bomo še povečevali 
ter s posodobitvami, avtomatizacijo 
in digitalizacijo proizvodnje omo-
gočali še višjo kakovost izdelkov.

Še naprej vodilni v 
jeklarskih tržnih nišah 
Še bolj bomo osredotočeni na  
razvoj lastnih kvalitet jekel, da bi 
zagotavljali še večje koristi kupcem, 
kot so nižji stroški, boljši izkoristki in 
lažja nadaljnja obdelava materialov. 
Načrtujemo tudi nadaljnjo širitev 
produktnih blagovnih znamk.

Zaželen delodajalec z 
zavzetimi zaposlenimi 
Razvoj zaposlenih je med naj-
pomembnejšimi kratkoročnimi 
prioritetami Skupine SIJ. Zdaj smo 
med najpomembnejšimi delodajalci 
v Sloveniji, postati nameravamo tudi 
zaželen in privlačen delodajalec.

Naša VIZIJA, ki smo jo v letu 2019 opredelili na novo, je doseganje trajnostne rasti in  
učinkovitosti z usmerjenostjo h kupcem, izdelki z višjo dodano vrednostjo in zavzetimi zaposlenimi.

Naše POSLANSTVO je proizvajati širok nabor jekel in jeklenih izdelkov z upoštevanjem potreb vseh ključnih deležnikov.

7



Andrey Zubitskiy, 
predsednik uprave Skupine 

SIJ, ki mu neposredno poročajo 
korporativno komuniciranje, 

korporativna varnost, upravljanje 
tveganj, marketing in razvoj 

poslovanja ter administrativni 
oddelki družbe SIJ d.d.

Prvega maja 2020 so dosedanji člani uprave SIJ d.d. prevzeli nove vloge na vodilnih 
funkcijah v družbi SIJ d.d. in Skupini SIJ. Postali so podpredsedniki s porazdelitvijo 
področij dela. Dosedanji člani uprave so prevzeli vodilne vloge v strateškem kolegiju 
oziroma operativnem kolegiju Skupine SIJ, preko katerih predsednik uprave upravlja 
vodenje družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ. Od 1. maja 2020 ima uprava družbe SIJ d.d. tako 
samo enega člana, to je predsednik uprave Andrey Zubitskiy.

UPRAVA SIJ d.d. in SKUPINE SIJ

	à NA NOVO SE ORGANIZIRAMO

Uprava družbe SIJ d.d. in 
Skupine SIJ odslej z enim članom

Mag. Sara Wagner, 
vodja korporativnega 
komuniciranja Skupine SIJ

Foto: Bor Dobrin
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STRATEŠKI KOLEGIJ –  
strateško svetovalno  
telo predsednika uprave

Strateški kolegij družbe SIJ d.d., ki 
ga vodi Tibor Šimonka, bo potrjeval 
strategijo Skupine SIJ, gospodarski 
načrt SIJ d.d. in gospodarske načrte 
družb, združitve, prevzeme in prodajo 
podjetij, naložbe v vrednosti nad 20.000 
evrov, potrjeval sponzorstva in donacije, 
urejal nekomercialne zadeve, povezane 
s Skupino SIJ, odgovoren pa bo tudi za 
oblikovanje timov za izvajanje različnih 
projektov, pomembnih za Skupino SIJ.

Člani strateškega kolegija so 
podpredsedniki Viacheslav Korchagin, 
Igor Malevanov in Evgeny Zverev ter 
Slavko Kanalec, izvršni direktor za 
proizvodnjo, tehnologijo in investicije, 
Dušica Radjenović, izvršna direktorica 
za prodajo, in Marjana Drolc Kaluža, 
izvršna direktorica za nabavo.

OPERATIVNI KOLEGIJ −  
tekoče poslovanje

Operativni kolegij vodi Viacheslav 
Korchagin. Odgovoren je za upravljanje 
in nadziranje tekočega poslovanja 
Skupine SIJ in vseh odvisnih družb.

Operativni kolegij sestavljajo vsi 
podpredsedniki, vsi izvršni direktorji, 
direktorji in vodje v družbi SIJ d.d.

VLOGE ŠTIRIH PODPREDSEDNIKOV

Tibor Šimonka, 
glavni podpredsednik in 
predsednik strateškega 
kolegija.

Viacheslav Korchagin, 
podpredsednik in glavni 
izvršni direktor, odgovoren za 
nabavo, prodajo, tehnologijo, 
kadre, logistiko, sisteme 
kakovosti in korporativno 
vodenje ter za področje 
obdelave jekel in distribucije 
(prej servisni centri in 
prodajna mreža).

Igor Malevanov, 
podpredsednik in izvršni 
direktor za finance, 
odgovoren za finance, 
kontroling, računovodstvo 
in IT.

Evgeny Zverev, 
podpredsednik in izvršni 
direktor za pravne zadeve in 
korporativno upravljanje.
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KORONA

Razvoj dogodkov v povezavi s koronavirusom smo v Skupini 
SIJ začeli podrobno spremljati že februarja, ko smo uvajali tudi 
prve, higienske ukrepe. A 13. marca se je vse spremenilo. Že 
dva dni prej je Organizacija združenih narodov razglasila sve-
tovno epidemijo, Slovenija dva dni zatem epidemijo. 

ABC KRIZNIH TIMOV SKUPINE SIJ
V družbi SIJ d.d. smo v tistem trenutku ustanovili krovni krizni 
tim Skupine SIJ, vsaka družba pa je oblikovala svojega. V 
kriznih timih so bila zastopana ključna poslovna področja (če 
jih omenimo le nekaj: vodstvo, nabava, prodaja, tehnologija 
oziroma direktorji in vodje iz proizvodnje, logistika, kadri, 
pravni oddelek, korporativno komuniciranje, finance, varnost 
in zdravje pri delu in korporativna varnost).

Gre za skupine ljudi, ki v izrednih razmerah skrbijo za hitro 
odločanje, učinkovito ukrepanje in jasno komunikacijo, ne 
le z zaposlenimi, ampak z vsemi ključnimi partnerji podjetja, 
med katerimi so kupci, dobavitelji, vlagatelji, lokalna skupnost 
in mediji, pa tudi državne oblasti ter interesna združenja, s 
katerimi se povezujemo zaradi sprejemanja ukrepov za pomoč 
gospodarstvu, itd. Krizni tim se zaveda različnih vidikov in 
kadrovske kompleksnosti sprememb, ki jih običajno prinaša 
vodenje v času krize. Aktivnosti po posameznih vidikih mora 
prilagoditi specifiki posamične družbe in ob tem upoštevati 
tako organizacijske zakonitosti kot tudi zakonitosti človeškega 
delovanja v času krize in hitrih sprememb.

Člani kriznih timov so se v najbolj intenzivnem obdobju, 
ko sta vlada Republike Slovenije in NIJZ dnevno sprejemala 
preventivne ukrepe, sestajali 1-krat do 2-krat dnevno (v živo 
ali preko videokonferenčnega sistema), s prvim srečanjem na-
vadno v zgodnjih jutranjih urah, po potrebi pa tudi ob koncih 
tedna. Timi so spremljali dnevno dogajanje po področjih po-
slovanja, oblikovali ukrepe za zavarovanje zdravja zaposlenih 
in za čim bolj nemoteno poslovanje. V začetku aprila, ko so bili 
preventivni ukrepi že dobro utečeni, so srečanja potekala le še 
dvakrat tedensko, v nadaljevanju po potrebi. 

Več informacij o delovanju in nalogah timov ter o pretoku 
informacij med njimi, do zaposlenih in nazaj podrobneje pred-
stavljamo v infografiki, v nadaljevanju pa povzemamo njihove 
izkušnje, s čim so se soočali, kaj se je izkazalo za najpomemb-
nejše in koliko v takšnih trenutkih šteje tudi iznajdljivost.

MNOŽICA UKREPOV NAENKRAT IN BURNE DEBATE
»V začetnem obdobju širjenja koronavirusa je bilo treba na de-
lovnih mestih v najkrajšem možnem času uvesti nepregledno 
množico ukrepov, da bi zavarovali zdravje ljudi in preprečevali 
širjenje virusa znotraj družbe. Glede na dnevno sprejemanje 
vedno novih ukrepov na državni ravni je bil to svojevrsten 
komunikacijski in organizacijski izziv, ki je zahteval nemalo 
iznajdljivosti. Veliko smo se ukvarjali z zagotavljanjem varnosti 
zaposlenih na odpremah, v jedilnicah in drugih skupnih prosto-
rih. Na delovnih mestih, kjer med zaposlenimi ni bilo mogoče 

13. marec. Razglasitev epidemije koronavirusa v Sloveniji. Kot po priročniku za 
krizno upravljanje smo v Skupini SIJ ustanovili krizne time, da bi se soočili s ključnim 
izzivom: zagotavljanje poslovne prihodnosti družb in Skupine SIJ ter hkrati korektno, 
profesionalno in družbeno odgovorno ravnanje z zaposlenimi, tako da zavarujemo 
njihovo zdravje in ohranimo čim več delovnih mest. A to je vse prej kot lahko. Preberite 
izkušnje kriznih timov – s čim so se soočali, kaj se je izkazalo za najpomembnejše in 
koliko v takšnih trenutkih šteje tudi iznajdljivost, saj so zakonitosti človeškega delovanja 
v času krize povsem drugačne kot običajno.

	à KRIZNO UPRAVLJAMO

Vodenje v času krize mora 
biti hitro in učinkovito, 
komunikacija pa jasna 

Mag. Sara Wagner, 
vodja korporativnega 
komuniciranja Skupine SIJ;  
vsebine so prispevali krizni 
timi odvisnih družb
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zagotoviti dveh metrov razdalje, smo sami izdelali zaščitne 
pregrade,« pripoveduje krizni tim družbe SIJ Acroni.

Kot velik izziv ob vzpostavljanju ukrepov krizni tim družbe 
SIJ Elektrode Jesenice izpostavlja komunikacijo z zaposlenimi: 
»Morali smo prepričati delavce, naj se ne družijo v skupinah, 
saj na začetku večina ni dojela, da je situacija resna. Poskrbeli 
smo za obvestila zaposlenim glede osnovnih vsakodnevnih 
higienskih ukrepov – oblikovali smo plakate in jih opremili s 
slikovno vidno priporočeno razdaljo ter jih izobesili na najbolj 
opazna mesta. Posebno skrb smo namenili tudi obveščanju do-
baviteljev in kupcev o novih zahtevah glede zdravja in varnosti, 
te ukrepe še danes dosledno izvajamo pri prevzemanju in 
izdaji materialov iz naših skladišč.«

»Teme, ki smo jih obravnavali na sestankih kriznega tima, so 
sovpadale z vpeljevanjem preventivnih ukrepov in s konkretni-
mi situacijami med zaposlenimi, pri naših kupcih, dobaviteljih 
in na logističnih poteh, ki so se dnevno spreminjale. Debate na 
kriznem sestanku so bile v nekaterih trenutkih zelo burne, a 
vedno smo našli rešitve in ukrepali hitro,« pravi krizni tim SIJ 
Metala Ravne. Odločanje v kriznih trenutkih je za vse člane 
kriznih timov izjemno odgovorna in zahtevna naloga. Delati 
morajo hitro, pod pritiskom, vedno pa se v takšnih krizah pora-
jajo dvomi, ali smo ravnali pravilno, bi morali drugače, smo 
storili vse, kar smo lahko ... Sodelavci različnih družb Skupine 
SIJ smo namreč zaradi delovanja v istih krajih na delu lahko 
sodelavci, v prostem času pa sosedi, sorodniki, prijatelji. To je 
kriznim timom naložilo še dodatno odgovornost. 

IZZIVI TIMOV (IN SLOVENIJE): MASKE IN RAZKUŽILA
Kako torej čim bolj zaščititi zdravje vseh nas? Z zaščitno opre-
mo. Z nabavo mask in razkužil. Tako kot v Sloveniji, je bila tudi 
v Skupini SIJ to zgodba, ki je pisala svoje poglavje. Maske in 
razkužila so za nabavo postala tako pomembna 'surovina' Sku-
pine SIJ kot jekleni odpadek in legure, brez katerih ne moremo 
izdelati jekla. Enakovredno mesto kot surovine in materiali za 
proizvodnjo je na dnevnem redu kriznih timov zasedala prav 
zaščitna oprema za zaposlene: »Razkužila in maske je bilo v 
začetnem obdobju zelo težko kupiti. Ob pomanjkanju razkužil 
smo zato izkoristili strokovno znanje zaposlenih v kemijskem 
laboratoriju in pripravili lastna, za uporabo varna in koži prijaz-
na razkužila,« pripoveduje krizni tim družbe SIJ Acroni. »V dolo-
čenih trenutkih se je zdelo, da se naše aktivnosti vrtijo le okoli 
zagotavljanja zadostnega števila zaščitnih mask in razkužil. V 
času primanjkovanja smo to temo vsak dan večkrat obravnava-
li,« svojo izkušnjo deli krizni tim SIJ Metala Ravne. 

TRENUTEK RESNICE: OBOLELI SODELAVCI MED NAMI
»Pri reševanju dnevnih izzivov smo, sploh v prvih tednih, mora-
li uporabiti vso iznajdljivost in kreativnost, ki ju premoremo kot 
posamezniki in kot tim, da smo primerno in pravočasno zava-
rovali zdravje naših zaposlenih. Pri nas smo zabeležili tudi prvo 
okužbo s koronavirusom med proizvodnimi družbami Skupine 
SIJ, zato smo kot prvi v skupini sprejeli še dodatne zaščitne 
ukrepe, od merjenja temperature sodelavcem do razkuževanja 
delovnih površin in skupnih prostorov idr.,« razkriva krizni tim 
SIJ Ravne Systems. V Skupini SIJ smo bili od razglasitve epi-
demije odločeni o transparentnem in korektnem obveščanju 
zaposlenih o obolelih med nami ter o takojšnjem ukrepanju, 
skladno s protokolom, ki je bil prav tako izdelan v času epide-

mije. Protokol so aktivirali v obeh koroških največjih družbah, v 
jeseniških družbah pa vse do časa nastanka tega zapisa obole-
lih med zaposlenimi ni bilo. In naj tako ostane čim dlje!

NAJPOMEMBNEJE JE …
Vsaka kriza posameznike in tudi podjetja pripelje do različnih 
spoznanj: »Pri nas smo v krizni situaciji dobro izkoriščali vse 
svoje že odkrite in tudi tiste še skrite potenciale med sode-
lavci. Posameznike, naše sodelavce, odlikujejo solidarnost, 
pripravljenost za sodelovanje, zavzetost in neomajna energija, 
s katero se soočamo z vsemi izzivi, ki nam jih prinaša situaci-
ja. Koronakriza je iz nas potegnila tisto najboljše, kar smo in 
kar znamo,« svojo izkušnjo deli krizni tim SIJ Ravne Systems. 
»Bistveno je bilo, da v začetni fazi nismo podlegli splošni paniki, 
pač pa smo poskušali delovati umirjeno in preudarno, objek-
tivno pogledati na situacijo ter na tak način komunicirati z 
našimi sodelavci in partnerji. Dokazali smo si, da znamo stopiti 
skupaj in kljub kriznim razmeram zagotoviti pozitivno delovno 
okolje,« pravijo v kriznem timu SIJ SUZ.

Tudi sicer v Skupini SIJ ocenjujemo, da je bilo naše ukrepa-
nje ustrezno, kar je potrdil tudi inšpektorski nadzor s področja 
varnosti in zdravja pri delu v družbi SIJ Acroni. Inšpekcija je po 
obisku podjetja podala pozitivno mnenje o izvajanju ukrepov. 
Na Koroškem je hitro in učinkovito ukrepanje pohvalil zdravnik 
medicine dela iz Zdravstvenega doma Ravne.

Svetovno jeklarsko združenje 
je globalni jeklarski javnosti 
delilo video Skupine SIJ kot 
primer dobre prakse izvajanja 
ukrepov v času širjenja 
koronavirusa v Sloveniji.  
Če ga morda še niste videli,  
si ga oglejte na YouTube kanalu 
SIJ Slovenia Steel Group.

Kot v en glas iz prakse pripovedujejo naši 
sogovorniki, se je za ključno izkazalo:

• ohranjanje mirne krvi, mirno delovanje, brez panike in 
pozitivna naravnanost;

• usklajeno, hitro in učinkovito delovanje kriznega tima;
• povezovanje strokovnjakov ključnih področij za lažje 

sprejemanje hitrih in strokovno utemeljenih odločitev;
• usklajeno, ažurno in točno obveščanje zaposlenih, po 

različnih komunikacijskih kanalih; 
• fokusiranje na prioritete v krizi: nemoteno zagotavljanje 

proizvodnje in skrb za zdravje zaposlenih; 
• tesno, vsakodnevno sodelovanje z dobavitelji in kupci.

»Po vsakem takem težkem obdobju ostanejo na trgu le 
najbolj vztrajna, pripravljena in fleksibilna podjetja. Razmeram 
se prilagajamo tudi mi, zato verjamemo, da nam bo uspelo,« 
zaključujejo v družbi SIJ Elektrode Jesenice – in naj bo tako!
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	 krizno	upravljanje	Skupine	SIJ

 sprejemanje enotnih ukrepov za vse 
družbe	v	Skupini	SIJ

	 obravnava	predlogov	ukrepov	družb

	 krizno	komuniciranje	z	vsemi	ključnimi	
deležniki	 
(zaposleni,	kupci,	dobavitelji,	vlagatelji	itd.)

	 deljenje	dobrih	praks	med	družbami

  sodelovanje	z	državnimi	ustanovami,	
zdravstvenimi	organizacijami	in	
interesnimi	združenji	glede	sprejemanja	
interventne zakonodaje in ukrepov za 
pomoč	gospodarstvu

HITRO ODLOČANJE

UČINKOVITO UKREPANJE

VODITELJSTVO IN  
JASNO KOMUNICIRANJE

Infografika:  
Andrej Knez, Sans
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ČLANI SO ŠE: 
• strokovnjaki za 

varnost in zdravje pri 
delu, direktorji  
in vodje obratov

 izvajanje enotnih in lastnih ukrepov  
družb	za	zavarovanje	zdravja	zaposlenih

	 podajanje	predlogov	ukrepov	 
kriznemu	timu	Skupine	SIJ	

	 organizacija	dela	in	skrb	za	 
čim	bolj	nemoten	delovni	proces

 krizno komuniciranje 

 ukrepanje in komuniciranje v  
primeru	obolelih	sodelavcev

	 poročanje	kriznemu	timu	Skupine	SIJ

Dnevna, dvosmerna 
komunikacija po 
enem komunikacij-
skem kanalu 
koronavirus@sij.si

DIREKTORJI, VODJE ZAPOSLENI

 spoštovanje in  
izvajanje ukrepov za  
zavarovanje zdravja

Dnevna, 
dvosmerna  

komunikacija

Dnevna, 
dvosmerna  
komunikacija

	 organizacija	dela

	 ozaveščanje	zaposlenih	o	izvajanju	ukrepov

	 odgovarjanje	na	vprašanja	 
zaposlenih	in	njihove	skrbi
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	à POGOVARJAMO SE S 
PREDSEDNIKOM UPRAVE

V petek, 13. marca 2020, je Slovenija razglasila  
epidemijo koronavirusa. Kako ste doživeli ta dan?
»Verjamem, da si 13. marca zjutraj med odpravljanjem na 
delo, pripravo zajtrka in oblačenjem otrok za v vrtec in šolo 
nihče od nas ni predstavljal, da se bo ta dan življenje obrnilo 
na glavo. Dogajanje, ki smo ga predtem opazovali od daleč, se 
je preselilo med nas. Danes ne moremo več obiskati svojih 
bližnjih, sorodnikov in prijateljev, vrtci in šole so zaprti, še 
vedno niso odprte mnoge trgovine. Za vse nas so to povsem 
nove okoliščine za delo in življenje, za katere pa verjamem, da 
so zdaj že postale del našega vsakdanjika.«

Kako je bilo v Skupini SIJ tisti prvi  
teden ob razglašeni epidemiji?
»Dnevi, ki so sledili, so bili za vse izmed nas izjemno zahtevni. 
Ustanovili smo krizni tim Skupine SIJ, s člani z vseh ključnih 
poslovnih področij, za čim boljše krizno upravljanje. Enako so 
storile družbe. Vsi smo se zavedali, da moramo ukrepati hitro, 
učinkovito, enotno v celotni skupini. Tisti teden smo delali od 
ranega jutra do pozne noči, da smo sprejeli in v prakso uvedli 
približno 20 ukrepov za zavarovanje zdravja ljudi, naših sode-
lavcev in posledično družin.« 

Mag. Sara Wagner, 
vodja korporativnega 
komuniciranja Skupine SIJ

Foto: Bor Dobrin

Intervju z Andreyem Zubitskim, 
predsednikom uprave Skupine 
SIJ in večinskim lastnikom, je 
nastal 13. aprila, en mesec po 
razglasitvi epidemije koronavirusa 
v Sloveniji. Nesporno je, da smo 
se znašli v negotovih časih, a 
je predsednik glede na dane 
poslovne okoliščine pozitiven 
in ponosen na sodelavce in 
sodelavke Skupine SIJ ter na naše 
dosežke v obdobju epidemije. 
Preberite, zakaj.

Prvič smo 
se soočili z 
epidemijo 
nalezljivega 
virusa
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Ste se česa bali?
»V naših glavah se je odpiralo nešteto vprašanj. Ali bomo 
ravnali pravilno in res sprejeli vse potrebne ukrepe, da zašči-
timo zaposlene? Ali bodo ljudje v skrbi za svoje zdravje in 
zdravje svojih družin sploh prišli na delo? Ali podjetje držati 
pokonci in delati, dokler bo šlo, ali po zgledu drugih podjetij 
zaustaviti proizvodnjo za omejen čas in počakati? Kaj če zboli 
veliko naših sodelavcev? Kako dolgo bo to trajalo? Kakorkoli 
se pripravljaš na krizo, za katero vemo, da se odvije vsakih 
nekaj let, nanjo ne moreš biti nikoli popolnoma pripravljen. 
V Skupini SIJ smo se v preteklosti že soočali z gospodarsko 
krizo, a z epidemijo nalezljive virusne bolezni še nikoli. A 
o nečem smo bili v kriznem timu Skupine SIJ in v vodstvu 
skupine prepričani: tisti teden je bil čas, ko je v Sloveniji in 
med zaposlenimi vladala vsesplošna negotovost, iskreno nas 
je skrbelo za zdravje, a zavedali smo se, da bodo po tej prvi 
krizi sledila nova naročila in da moramo zaščititi tudi naše 
preživetje nasploh, naša delovna mesta.«

Krizni tim Skupine SIJ je torej ves čas zasledoval zelo jasen cilj.
»Drži. Naši prioriteti sta bili jasni: zavarovati zdravje zaposlenih 
in skrbeti za čim bolj nemoteno poslovanje, da bi tudi v teh 
razmerah ostali zanesljiv partner.«

Kako smo ju uresničevali?
»Za zavarovanje zdravja ljudi smo uvedli približno 20 ukre-
pov, danes jih je seveda še več. Prepričan sem, da jih ni treba 
posebej predstavljati, saj jih poznajo vsi zaposleni. Za zašči-
tno opremo, kamor sodijo maske, razkužila in drugo, smo v 
letošnjem prvem četrtletju namenili toliko sredstev, kot jih za 
varovalno opremo v Skupini SIJ običajno porabimo v celem 
letu. Danes je pomembno, da smo ukrepe ponotranjili, saj bo 
po napovedih epidemija trajala še nekaj časa, in z njo se bomo 
morali navaditi živeti.«

Kako pa je v prvem, najbolj kritičnem  
mesecu potekalo poslovanje?
»Torej, delalo je približno 80 odstotkov zaposlenih, kar je 
dobro, glede na to, da ste sodelavci in sodelavke morali skrbeti 
tudi za otroke, ki so po zaprtju šol in vrtcev ostali doma. V 
Skupini SIJ so delali vsi proizvodni obrati, sodelavci v skupnih 
službah so delali v izmeničnih tedenskih timih. Delali smo od 
izmene do izmene, spremljali število sodelavcev v vseh podje-
tjih, v družbah sestavljali ekipe, da je proizvodnja tekla. Na tem 
mestu gre zahvala tudi vsem vodjem in direktorjem družb za 
spretno krmarjenje v teh delovnih okoliščinah.«

Nekaj sodelavcev je tudi obolelo, kajne?
»Drži. V teh trenutkih je bilo še posebno hudo v službah in 
obratih z obolelimi. Vodstva družb so takrat morala odreagira-
ti hitro in pravilno: o tem nemudoma obvestiti vse zaposlene, 
posebno še sodelavce, ki so delali v istih timih. Prostore, kjer 
so delali oboleli sodelavci, je bilo treba razkužiti in očistiti 
ter izvesti vrsto drugih ukrepov, da je delo lahko teklo naprej 
in varno za vse zaposlene, ki so prišli na novo izmeno v tisto 
delovno okolje.«

Kaj pa na področju prodaje, nabave in logistike? Ta veriga za 
nemoteno poslovanje mora ostati čim bolj nepretrgana.
»V kriznih timih smo spremljali dogajanje pri kupcih, zanje 
iskali povsem individualne rešitve, če so se znašli v težavah. 
Skrbno smo spremljali in uravnavali naše zaloge surovin in ma-
terialov, ki jih nujno potrebujemo, da lahko delamo. Velik izziv 
so bile tudi logistične poti, ki so bile po razglasitvi epidemije 

sprva problematične po Evropi. Nismo vedeli, kako bo z Italijo, 
našim drugim ključnim trgom, pa Nemčijo in drugimi evropski-
mi državami, kamor izvozimo največ svojih proizvodov. Zatem 
smo zaznali težave v ZDA, na Vzhodu – v Indiji in drugod. 

A skupaj smo se prebili skozi marec in uresničili 90 odstot-
kov mesečnega načrta. Mislim, da je v teh okoliščinah to pravi 
podvig, ki smo ga dosegli vsi skupaj, in nas lahko navdaja z 
optimizmom, da zmoremo tudi v prihodnjih mesecih dosegati 
solidne rezultate glede na okoliščine.«

Kako kaže za naprej?
»Ob vseh neznankah, ki jih je prinesel virus, je dejstvo zagoto-
vo to, da nihče natančno ne ve, kako dolga bo kriza in kakšne 
bodo njene razsežnosti ter kako globoka gospodarska kriza 
ji sledi. Mi smo doslej naredili vse, kar je bilo v naši moči. Za 
naprej vemo, da bomo utrpeli nekaj poslovne škode. Morda je 
že danes, ko berete ta intervju, povsem drugače, kot je bilo v 
času, ko je nastal. Zato smo se pripravili na različne scenarije, 
ki jih bomo sodelavcem ob morebitnem poslabšanju situacije 
tudi podrobno predstavili.« 

Vsaka kriza torej prinese kaj novega, tako slabega kot dobrega. 
»Da, in želim si, da bi ostali optimistični, četudi je težko in se 
moramo boriti prav vsak posamičen dan, za vsako tono in za 
vsak evro. Imamo nekaj razlogov za optimizem:

Prvič: medtem ko so v Sloveniji, v Evropi in po svetu 
številna podjetja zaprla svoja vrata, smo v Skupini SIJ spretno 
krmarili svojo barko čez viharno morje in se nismo predali, 
delali smo in našli poti do naših kupcev.

Drugič: aprila, ki je sedaj v teku, se razmere za delo res 
hitro spreminjajo in odpirajo različne negotovosti, a z naših 
ključnih trgov, kjer je bila zaustavljena proizvodna dejavnost, 
denimo iz Italije, Nemčije in Španije, prihajajo signali o počas-
nem ponovnem zagonu gospodarske dejavnosti.

Tretjič: zagotovo bomo utrpeli poslovno škodo, a jeklarstvo 
iz te krize ne bo stopalo po poti najbolj prizadetih gospodar-
skih panog.

In najpomembneje, imamo jekleno voljo, na katero se ved-
no lahko zanesemo na naši poti do ciljev.«

In naša smer do leta 2025 tudi v teh trenutkih ostaja jasna.
»Sedaj se zelo dobro zavedamo, da mora biti Skupina SIJ 
usmerjena v nišne trge, kjer je povpraševanje stabilnejše. Naša 
priložnost je torej v nišah, in do leta 2025 bomo krepili tržne 
položaje na nišnih jeklarskih trgih.

Še posebno jasno se zavedamo, da moramo vlagati v naš 
glavni kapital. V ljudi. Naš načrt do leta 2025, usmerjen v 
izboljšanje delovnih razmer in organizacijske klime, se kaže 
za pravilnega. Moramo se ga držati in si zato prizadevati, da 
bomo med zaželenimi delodajalci v Sloveniji, cilje pa dosegali z 
zavzetimi zaposlenimi.

Pri tem sta pomembni tudi finančna stabilnost in  
dobičkonosnost nad povprečjem industrije.«

Misli vodstva Skupine SIJ so torej usmerjene v prihodnost, 
bližnjo in daljno. Kaj bi za konec sporočili našim sodelavcem 
in sodelavkam?
»Hvala za vaš pogum, požrtvovalnost in pripadnost. Upam, da 
je z vami, z vašimi družinami in prijatelji vse v redu. Skrbite 
še naprej za svoje zdravje, skupaj pa poskrbimo za našo 
prihodnost!«
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MARJANA DROLC KALUŽA,  
izvršna direktorica za nabavo, SIJ

Kljub izrednim razmeram priskrbeli dovolj surovin 
»Zagotavljanje strateških surovin, ko je ves svet postopoma 
ovijal krč koronavirusa in so se države zapirale same vase, je 
seveda bil izziv. In lotili smo se ga s profesionalnostjo, neo-
majnostjo, iznajdljivostjo, prožnostjo in povezanostjo vseh 
nabavnih timov Skupine SIJ.«

Vsakodnevni pregled zalog strateških 
surovin in zaščitne opreme
»Z uvedbo kriznega upravljanja v Skupini SIJ je seveda tudi 
nabava imela svoj krizni tim, ki je vsako jutro zjutraj preveril 
stanje surovin, še zlasti strateških, in zaščitne opreme ter pre-
veril načrtovano dobavo.«

Prilagojen režim upravljanja zalog
»Stroški zalog so pomembna postavka v bilanci stanja, zato je 
gotovo – da bi se izognili stroškom hranjenja zalog – smiselno 
imeti čim manj zalog. Vendar pa je v kriznem času treba dobro 
pretehtati, kaj je bolj tvegano – zaloge ali pomanjkanje določe-
ne surovine, kar lahko zaustavi proizvodnjo določenega jekla, 
ki ga moramo pravočasno dobaviti kupcem. Z najbolj ogrože-
nih trgov smo si v marcu tako zagotovili na primer ferosilicij, ki 
se v jeklarstvu uporablja predvsem kot dezoksidant in legirni 
element.«

Kot ugotavljajo strokovnjaki, bo 
odslej v vsakem protokolu kriznega 
upravljanja v industrijski proizvodnji 
epidemija visoko, če ne celo najvišje 
na lestvici tveganj. Prej jo je kot tako 
obravnaval samo zdravstveni sektor. 
A koronavirus je na mah spremenil 
vse. Vse od španske gripe v začetku 
prejšnjega stoletja ni bilo take 
epidemije in zato nas je koronavirus 
ujel relativno nepripravljene. Ko 
pogledamo nazaj v najbolj kritična 
meseca marec in april, se lahko 
potrkamo po jeklenih prsih in 
rečemo: »Spet smo strnili vrste in se 
izkazali!« Kaj vse je bilo treba uskladiti 
in premostiti ter koliko truda in 
pozitivne energije usmeriti v zaščitne 
ukrepe, da smo zagotovili varno delo 
in ob tem nemoteno poslovanje, so 
nam iz prvih ‘bojnih’ vrst povedali 
direktorji nekaterih ključnih področij 
Skupine SIJ.

	à KRIZNO UPRAVLJAMO

Epidemije odslej 
visoko na lestvici 
tveganj in kriznega 
upravljanja

Anja Potočnik, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv Skupine SIJ, 
Bor Dobrin
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Nabava nekaterih strateških surovin je bila trd oreh …
»Največ iznajdljivosti in kombinatorike smo morali aktivirati 
pri surovinah, ki običajno prihajajo samo iz Italije, kot so tako 
imenovani naogljičevalci.«

… nabava nekaterih nestrateških pa še trši,  
a smo na koncu vsi prejeli zaščitne maske
»Prvi teden je bila nabava zaščitne opreme zelo dramatična. 
Za zagotovitev zaščitnih mask smo poklicali vse obstoječe 
dobavitelje, unovčili zveze in poznanstva, jih naročali skorajda 
po kosih in si jih tudi izposojali pri poslovnih partnerjih. Uspelo 
nam je – zagotovili smo jih našim delavcem in jih še 7.000 
darovali lokalnim zdravstvenim ustanovam na Gorenjskem in 
Koroškem.«

Ko je lastno odpadno železo zlata vredno
»Strategija vertikalne integracije Skupine SIJ, katere pomem-
ben člen je mreža zbirnih centrov z železovim in jeklenim 
odpadkom, nam je zagotavljala varnost, da smo kljub zaprtim 
mejam in transportnim omejitvam prejeli vso razpoložljivo 
zalogo iz hčerinske družbe Odpad Pivka.«

Unovčili smo dolgoletna partnerstva in 
še poglobili ustvarjeno zaupanje
»Ker smo zanesljivi in dolgoročni kupci, smo bili pri mnogih 
naših partnerjih obravnavani prednostno, predvsem pa do-
bavitelji niso izkoristili situacije in so nam vse naročeno blago 
dostavili po vnaprej določenih cenah, čeprav so bili njihovi 
stroški prevoza v danih okoliščinah gotovo višji.«

Nizke cene strateških surovin 
»Trenutno na surovinskem trgu vladajo nizke cene surovin, kar 
za jeklarje ni najbolj ugodno, saj se skladno s tem nižajo tudi 
cene jeklenih proizvodov.«

SLAVKO KANALEC, izvršni direktor za 
proizvodnjo, tehnologijo in investicije, SIJ 

Skorajda nemotena proizvodnja v 
najbolj kritičnih marcu in aprilu 
»Zelo pomembna sta bila jasna in pravočasna komunikacija ter 
jasno sporočilo vodstva, da je varnost zaposlenih na prvem 
mestu. Mislim, da se nam je na ta način uspelo izogniti paniki 
in nepremišljenim reakcijam, ki bi lahko škodovale posame-
znim družbam in celotni Skupini SIJ. Obenem je tudi vlada RS 
podpirala ohranjanje proizvodnje v podjetjih, ki so bila sposob-
na poskrbeti za varnost svojih zaposlenih.« 

Epidemije odslej visoko na lestvici 
tveganj in kriznega upravljanja
»Epidemija koronavirusa je bila nov moment v procesu ocene 
tveganja, ki ga v preteklosti nismo prepoznali kot pomembne-
ga. Naši varnostni inženirji ter zunanji strokovnjaki za varnost 
in zdravje pri delu iz družbe BVD so se odzvali s trezno glavo. 
Kljub sprva nejasnim in nasprotujočim si navodilom državnih 
zdravstvenih institucij jim je uspelo oblikovati ukrepe, ki so se 
hitro pokazali kot življenjski in obenem učinkoviti.« 

Krizni timi in pomembna vloga korporativnega komuniciranja
»Pomembno vlogo v procesu zagotavljanja varnosti in obenem 
nemotenega delovanja pa so opravili krizni timi v posame-
znih družbah in Skupini SIJ, ki so pretehtali predloge družb in 
oblikovali enotne rešitve za celotno Skupino SIJ. Pri njihovem 
uresničevanju sta bila ključna hitro in učinkovito predajanje 
informacij in priprava ustreznih gradiv, ki so razlagala in spod-
bujala spoštovanje vseh ukrepov. Pri tem pa je ključno vlogo 
odigrala ekipa korporativnega komuniciranja pod vodstvom 
mag. Sara Wagner, ki je bila tudi povezovalka in koordinatorica 
ekipe kriznega upravljanja Skupine SIJ.«

Celostni in od uradno zapovedanih nadgrajeni zaščitni ukrepi
»Skladno z oceno tveganja so strokovni sodelavci oblikovali 
predloge ukrepov v smeri zagotavljanja varne razdalje, higiene 
in uporabe tehničnih sredstev za preprečevanje širjenja virusa. 
Obenem je bilo uvedeno merjenje telesne temperature sode-
lavcev ob vstopu v podjetje s ciljem prepoznavanja potencial-
no obolelih. Na žalost smo morali zapreti kantine in avtomate, 
in sicer kot potencialno mesto zbiranja ter pretesnih telesnih 
kontaktov. Kjer je bilo to mogoče, smo se razdelili v ekipi A in 
B ter uvedli izmenično delo od doma. Gre za logične ukrepe, s 
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katerimi smo poleg zagotovitve varnosti za sodelavce želeli 
čim manj vplivati na proizvodni proces. Vsekakor bomo morali 
sprejete ukrepe ohranjati v veljavi še kar nekaj časa.« 

Delavci so naši junaki – hitro so ponotranjili 
vse ukrepe in poganjali proizvodnjo
»Mislim, da so sodelavci razumeli, da so vsi ukrepi namenjeni 
njihovi varnosti in ohranitvi zdravja, zato jih v veliki večini 
dosledno izvajajo. Opažamo pa, da je vse skupaj postalo rutina, 
kar je prav, saj bomo z virusom prisiljeni živeti in delati kar 
nekaj časa. Pozitivno je predvsem to, da večina sodelavcev 
razume, da dokler obstaja povpraševanje po naših izdelkih, 
moramo proizvajati in ostati prisotni na trgu. Kdor se bo sedaj 
umaknil s trga, bo hitro pozabljen.« 

V času epidemije izboljšanje nekaterih 
kazalnikov v proizvodnji
»V scenariju obvladovanega širjenja virusa pa smo razmišljali 
predvsem o tem, kako ob sprejetih ukrepih motivirati sodelav-
ce, da bodo prišli na delo in uresničili proizvodne načrte. Mis-
lim, da nam je slednje zelo dobro uspelo. Jasno se je pokazalo, 
kdo verjame v podjetje in prihodnost Skupine SIJ. Ne samo v 
smislu prisotnosti na delu, predvsem imam pri tem v mislih 
sodelavce, ki so spoštovali sprejete ukrepe in s tem obvarovali 
sebe, svoje najdražje in svoje sodelavce ter dosegli dogovorje-
ne cilje. Priče smo izjemnim dosežkom. Uresničevanje dnevnih 
načrtov proizvodnje je pravilo, število izrednih dogodkov se je 
znižalo, kakovost je odlično obvladovana in kazalniki na podro-
čju varnosti ter zdravja pri delu so ugodni.« 

Ustavitev jeklarne ni enaka ustavitvi drugih proizvodenj
»Najbolj boleča je zaustavitev integralnih železarn, predvsem 
plavžev, kajti veliko in hitro nihanje temperature v plavžu 
škodljivo vpliva na obzidavo. Popolna zamenjava obzidave 
v povprečnem plavžu stane nekaj 10 milijonov evrov in ima 
življenjsko dobo daljšo od 20 let. V primerjavi z integralnimi 
železarnami so jeklarne, v katerih je glavni agregat za preta-
ljevanje jeklenega odpadka elektroobločna peč, torej tako 
kot v Skupini SIJ, veliko fleksibilnejše, in se lahko veliko lažje 
zaustavljajo ter ponovno zaganjajo. Čeprav je tudi res, da 
vsaka zaustavitev pomeni velike izgube toplotne energije in 
negativno vpliva na vzdržnost obzidave. Metalurški procesi so 
energetsko in tehnološko zahtevni. Stroškovno je zato ugodne-
je, če tečejo neprekinjeno in brez motenj.« 

Mag. DUŠICA RADJENOVIĆ,  
izvršna direktorica za prodajo, SIJ 

Pravočasna dobava naročenih izdelkov je bila prioriteta
»To je bil cilj, ki smo ga zasledovali in izpolnjevali, kot da ne 
bi bilo koronavirusne krize in z njo povezanih preprek. Dobro 
organizirane prodajne ekipe na ravni družb in Skupine SIJ so 
bile s poslovnimi partnerji neprestano povezane in jih ob-
veščale o pravočasni dobavi oziroma morebitnih zamudah ter 
o sprotnem prilagajanju, da bi jih karseda zmanjšali. V krizi se 
izkažejo pravi partnerji in tako so denimo nekateri naši italijan-
ski, francoski in slovenski kupci izjemoma odprli skladišče ter 
prevzeli naše izdelke.«

Čas izredne prilagodljivosti in obojestranskih kompromisov 
»Vzpostavili smo osebno in skorajda dnevno komunikacijo s 
kupci, da smo jih sproti obveščali o proizvodni ali logistični fazi 
naročenih izdelkov. Še posebno je bilo to pomembno pri kupcih, 
ki so imeli status nujnega proizvajalca (medicina in prehrambna 
industrija). Dokazali smo, da je – poleg ključnih atributov, to je 
kakovosti in pravočasne dobave – naša strategija vzpostavljanja 
dolgoletnih partnerstev ter neprenehnega iskanja novih rešitev 
za naše kupce prava in zmagovita kombinacija.« 

Salesforce – nepogrešljivo orodje prodajnikov
»Salesforce se je poleg osebne komunikacije s kupci izkazal za 
nepogrešljivo orodje za ažurno obveščanje kupcev o nemotenosti 
proizvodnje in statusu naročil. S hitrim odzivanjem in transparen-
tnostjo orodje Salesforce omogoča mikro pregled nad posame-
znimi kupci in makro pregled nad celotno prodajo Skupine SIJ.« 

Našim izdelkom zaupa kar 68 držav sveta
»Še posebno v času, ko posamezna država zapre meje, je razpr-
šenost prodaje ob dejstvu, da inovativnosti in kakovosti izdelkov 
Skupine SIJ zaupa več kot tretjina držav sveta, zelo pomembna. 
Ker se je po kontinentih in znotraj posameznih držav virus raz-
lično širil, tako časovno kot po intenzivnosti, nam je razpršenost 
kupcev omogočala, da smo izzive reševali sproti, in se nam ni bilo 
treba boriti na vseh naših geografskih frontah istočasno.«

Kriza kot priložnost
»Ker smo se že v preteklosti izkazali kot zanesljiv partner in ker 
smo omogočali nemoten potek proizvodnje, smo pridobili celo 
dodatna naročila. Že naročene količine sta še povečala madžarski 
končni kupec elektropločevine in ključni nemški kupec jekla za tur-
binske lopatice, povečala pa so se tudi naročila varilnega materiala 
iz Nemčije in držav nekdanje Jugoslavije.«
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Zaprte meje, nočna mora in izziv za logistiko
»Na začetku koronakrize, ko še ni bilo jasno, v kakšnem obsegu 
se bosta ustavljala gospodarstvo in javno življenje nasploh, je 
bilo veliko neznank. Ker so mnoge države pri uvajanju zaščitnih 
ukrepov 'solirale' in jih uvajale neodvisno od sosednjih držav, 
smo se soočali z izjemno dolgimi kolonami tovornih vozil pri 
prehodu državnih mej, ponekod so bile te dolge celo 50 in več 
kilometrov. Vse to je na začetku povzročilo kar nekaj zamude 
pri dostavah blaga in pri prihodu tovornih vozil na nakladalna 
mesta v družbah Skupine SIJ.«

Spletna platforma Transporeon – pomemben 
partner strokovnjakov za logistiko 
»V Skupini SIJ že nekaj let uporabljamo spletno platformo 
Transporeon. Poenostavljeno povedano, gre za točko, kjer se 
srečujeta ponudba – prevozi, ki jih iščemo za dostavo blaga na-
šim kupcem, ter povpraševanje – zmogljivosti, ki jih ponujajo 
naši partnerji. V osnovi imamo v Transporeonu za dodelitev 
prevoza izbranemu prevozniku dve opciji. Prva je dodelitev 
prevoza prevozniku, ki jo izvedemo na podlagi cen, ki so nam 
jih partnerji sporočili v okviru tenderja za prevoze. Druga mož-
nost, ki jo izberemo v primerih manj pogostih ali pa 'eksotičnih' 
relacij, pa je, da prevoz objavimo na 'borzi', počakamo na po-
nudbe partnerjev ter nato prevoz dodelimo najugodnejšemu 
ponudniku, ki ga lahko zagotovi pod zahtevanimi pogoji.«

Posebni ukrepi za zaščito zdravja naših 
sodelavcev in voznikov tovornjakov
»V vseh družbah Skupine SIJ smo na odpremnih točkah zagoto-
vili izvajanje vseh potrebnih zaščitnih ukrepov. Vozniki so veči-
noma že imeli zaščitne maske in rokavice s seboj, zaposlenim 
v odpremi smo zaščitno opremo zagotovili, za razkuževanje je 
bilo poskrbljeno, sodelavci iz pisarn so, v obsegu, kot je bilo to 

mogoče, delali od doma, vozniki so se zadrževali v kabini vozila. 
Vse z namenom, da bi čim manj ogrožali drug drugega in pos-
krbeli za varno delovno okolje. Z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da so zunanji partnerji in zaposleni ukrepe sprejeli za svoje in 
jih še nadalje dosledno izvajajo in spoštujejo.«

Prevozniki na ekonomskem udaru koronavirusa
»Skupina SIJ veliko večino prevozov do svojih kupcev, in sicer 
več kot 80 odstotkov, opravi po cesti. Najbolj razširjeno mrežo 
partnerjev imamo tako na cestnem delu, kjer sodelujemo z več 
kot 100 izvajalci. Nekateri med njimi za nas opravijo večje število 
prevozov (več kot 500 letno), drugi precej manj (so specialisti za 
'eksotične' relacije). Poudariti velja, da je kriza prevoznike različ-
no prizadela. Najbolj so bili na udaru prevozniki, ki največ svojih 
zmogljivosti namenijo avtomobilski industriji, vključno s svojimi 
dobavitelji. Ta se je v veliki meri ustavila. Vezano na geografsko 
situacijo, so precej škode utrpeli tudi prevozniki, katerih primar-
ni cilj je Italija, v nekoliko manjši meri tudi Španija in Francija.« 

Kriza – obdobje novih spoznanj
»Krizne razmere so prinesle nekatera nova spoznanja. Prepri-
čali smo se, da je delo od doma lahko skoraj povsem nadome-
stilo delo v pisarni. Spletna platforma Transporeon nam je ves 
čas na voljo, tehničnih težav nismo imeli, kontakt s prevozniki 
pa je nemoten. Vse poteka povsem enako kot v normalnih raz-
merah. Dodatno spoznanje je, da vzdržujemo dobre partner-
ske odnose s prevozniki, s katerimi imamo sklenjene dogovore 
o kvotah prevozov na letni ravni. Tudi v teh, za njih še posebno 
težkih časih smo odločeni izpolnjevati svoje obljube in upošte-
vati dogovorjeno. S tem dokazujemo, da smo zanesljiv partner 
v dobrih in slabih časih.«

DMITRY NOVITSKIY,  
direktor za logistiko, SIJ 

NIKOLAJ JERIČ, namestnik vodje 
logistike in distribucije, SIJ 
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Nepregledna množica ukrepov, ki jih 
morajo poznati in izvajati zaposleni
»Poleg ukrepov, s katerimi so bili sodelavci seznanjeni že iz 
medijev, smo v družbah Skupine SIJ morali skomunicirati še 
dodatne ukrepe za zavarovanje zdravja zaposlenih, ki smo 
jih sprejeli. Za zaposlene smo pripravljali dnevna obvestila, 
plakate z ukrepi, naše časopise smo preoblikovali v tematske 
izdaje z ukrepi, navodili in drugimi ključnimi informacijami. 
Dobro prakso o izvajanju ukrepov smo delili preko videov, 
pisem vodstva Skupine SIJ za zaposlene itd. Vsa komunikacija 
je nastajala v izjemno kratkih rokih, skorajda čez noč. Slavko 
Kanalec, direktor za tehnologijo, je ukrepe za zavarovanje 
zdravja predstavil tudi Svetovnemu jeklarskemu združenju, ki 
je naš primer ravnanja na družbenih omrežjih izpostavilo tudi 
kot primer dobre prakse v industriji.«

Interventna zakonodaja, ki ji manjkata rep in glava
»Kot pripovedujeta direktorica kadrov Liudmyla Maslii in vodja 
pravnega oddelka Helena Ploj Lajovic, je bila priprava ključnih 
kadrovskih informacij za zaposlene glede odsotnosti in pravic 
zaposlenih, kasneje pa denimo tudi glede izplačila kriznega do-
datka, poseben izziv, saj je država sprejemala ukrepe in jih nato 
spreminjala ali pa jih je definirala premalo natančno: 'Naš cilj je 
bil zaposlenim v vsakem trenutku posredovati zanesljive in toč-
ne informacije, kar je v danih okoliščinah terjalo hitro odzivnost, 
številna usklajevanja pravnih mnenj in interpretacij uradnih 
institucij ter nenehno preverjanje predpisov v nastajanju.' 

Vsa tri področja dela so se s tesnim sodelovanjem v času 
epidemije izkazala kot pomemben glas v kriznem timu in nepo-
grešljivi del kriznega upravljanja. 

Seveda pa brez odzivanja zaposlenih na ukrepe in njiho-
vega doslednega izvajanja v Skupini SIJ ne bi bili uspešni pri 
varovanju zdravja zaposlenih in preprečevanju širjenja okužb v 
družbah, za kar sem vsem sodelavcem iskreno zahvaljujemo!«

Skupna izjava korporativnega 
komuniciranja, kadrov in pravne službe

»V Skupini SIJ, v kateri dela nekaj več kot 3.800 zaposlenih, 
smo ob razglasitvi epidemije koronavirusa skladno s prioriteta-
mi Skupine SIJ posebno skrb namenili zavarovanju zdravja ljudi 
in zagotavljanju čim bolj nemotenega poslovanja zaradi dol-
goročne ohranitve delovnih mest. Sprejeli smo več kot dvajset 
ukrepov, kar je na področju kadrov, prava in korporativnega 
komuniciranja pomenilo množico organizacijskih, komunika-
cijskih, v luči sprejemanja državnih ukrepov in zakonodaje pa 
tudi pravnih izzivov. To je zahtevalo tesno sodelovanje korpo-
rativnega komuniciranja, pravnega oddelka in področja kadrov, 
pa tudi nabave, predvsem pri zagotavljanju zaščitnih sredstev 
in dogovarjanju z dobaviteljem, ki za zaposlene po družbah 
zagotavlja malico. 

Hitrost in učinkovitost v sprejemanju odločitev ter enotno 
ukrepanje in komuniciranje za vse družbe v skupini so bili ključ-
nega pomena in so se izkazali za dober interni način upravlja-
nja krize. Tako v dnevni dvosmerni komunikaciji kriznega tima 
Skupine SIJ z družbami kot tudi v komunikaciji z zaposlenimi.«

Izziv: vsa Slovenija poziva #ostani doma,  
proizvodna podjetja pa pravimo #pridinadelo
»'Tisti teden po razglasitvi epidemije je bil poseben izziv 
koordiniranje komunikacije, ki je potekala vzporedno, in sicer 
#ostanidoma in #pridinadelo. Medtem ko so mediji, znane 
osebnosti, državne in zdravstvene ustanove, sindikati itd. 
pozivali ljudi #ostanidoma, smo se na drugi strani proizvodna 
podjetja trudila ohranjati čim bolj nemoten delovni proces in 
ljudi spodbujala, da prihajajo na delo. S tem smo zagotavljali 
delovanje vseh proizvodnih procesov, ki se v Skupini SIJ v 
najbolj kritičnih trenutkih in trenutkih, ko je v Sloveniji nastala 
panika, niso ustavili,' pripoveduje mag. Sara Wagner, vodja 
korporativnega komuniciranja Skupine SIJ.« 

Mag. SARA WAGNER, 
vodja korporativnega 
komuniciranja Skupine SIJ

LIUDMYLA MASLII, 
direktorica kadrov 
Skupine SIJ

HELENA PLOJ LAJOVIC,  
vodja pravne službe Skupine SIJ
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KORONA

Z obdobjem koronakrize smo se morali 
čez noč navaditi na novi način delo-
vanja, kar za vse nas ni bilo lahko. Že 
takoj, ob prvih priporočilih NIJZ, smo 
vse prostore opremili z razkužili in vse-
mi ustreznimi navodili, že kmalu je sledil 
ukrep, da moramo s sodelavci ohranjati 
varnostno razdaljo, sestanki pa so se 
čez noč spremenili v videokonference. Z 
zaprtjem jedilnic smo kosilo, še raje pa 
sendvič, ki smo si ga prinesli od doma, 
na hitro pojedli kar na delovnem mestu, 
nič več ni bilo prijetnega kramljanja s 
sodelavci ob kavi ... 

A že kmalu smo ugotovili, da se izme-
njava informacij s sodelavci zelo dobro 
obnese tudi virtualno. Da se da tudi v 
času, ko je na delovnih mestih treba 
upoštevati vse mogoče preventivne 
ukrepe, dosegati dobre rezultate. In da 
nam je kriza prinesla tudi marsikaj dob-
rega: Izkazalo se je, da znamo uspešno 
najti rešitve za težave, ki so se še včeraj 
zdele nepremagljive, in da znamo stopi-
ti skupaj, ko je to potrebno!

Irena Kolenc Janović, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: arhivi družb SIJ Acroni,  
SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems

Številni ukrepi –  
največ šteje njihovo 
zgledno upoštevanje

	à SPOŠTUJEMO SAMOZAŠČITNE UKREPE
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25. 2.
SIJ d.d. in odvisne družbe
Uvedba higienskih ukrepov:
• umivanje rok, razkuževanje
• higiena kašlja
• socialna distanca
• prepoved zbiranja zaposlenih v skupinah

10. 3. 
SIJ d.d. in odvisne družbe
Povečanje ukrepov za samozaščitno delovanje:
• prepoved službenih poti
• organizacija sestankov v obliki videokonferenc
• odpoved izobraževanj
• nov protokol za špedicije in odpreme, ukrepi v 

jedilnicah in na recepciji (razdalja 1 m, obvezno 
razkuževanje rok, razkuževanje pultov, nošenje 
rokavic …)

11. 3. 
WHO razglasi pandemijo koronavirusa
Zaprtje meje z Italijo za potniški promet

13. 3. 
Razglasitev epidemije  
koronavirusa v Sloveniji
SIJ d.d. in odvisne družbe 
• vzpostavitev kriznih timov
• odreditev dela na domu za ogrožene skupine 

zaposlenih
• zagotovitev dodatnih elektronskih dostopov za 

delo na domu
• uvedba načela čiste mize

15. 3. 
SIJ d.d. in odvisne družbe
• prehod skupnih služb na izmenično delo od doma 
• uvedba poenotenih ukrepov v jedilnicah 
• uvedba merjenja temperature
• prenehanje polnjenja avtomatov
• obveščanje zaposlenih glede odsotnosti zaradi 

varstva otrok
• izplačilo kilometrine vsem zaposlenim za celotno 

obdobje nedelovanja javnega prevoza

←

←

←

←

.

←

←
←

←
←

←

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



←

←

←

←

←

←

…

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←
←

←
←

←

←
←

←

←

←
←

←
←

←

←
←

←
←

←

←

←

←
←

16. 3. 
Zaprtje vrtcev in šol
Ukinitev javnega prevoza
SIJ d.d. in odvisne družbe
• organiziranje predaje sterilnih delovnih oblačil 
• vzpostavitev brezkontaktnih točk za servisne 

storitve

1. 4. 
SIJ d.d.
• priprava plakatov z navodili za  

uporabo zaščitnih mask

2. 4. 
Sprejetje Zakona o  
interventnih ukrepih 

3. 4.
SIJ d.d. in odvisne družbe
• dosledno izvajanje uvedenih  

ključnih ukrepov 
• objavi se video o izvajanju  

ukrepov v Skupini SIJ kot  
primer dobre prakse 

7. 4.
Odvisne družbe
• postopna uvedba  

varnostnih con 

10. 4.
SIJ d.d. in odvisne družbe
• donacije zaščitnih mask  

lokalnim bolnišnicam
• razširitev spletnih strani s  

pregledom obvladovanja  
razmer v času epidemije 

24. 4.
Odvisne družbe
• izid internih časopisov,  

ki obravnavajo 'male zmage'  
v obdobju koronavirusa

17. 3. 
SIJ d.d. in odvisne družbe
• dopolnitev protokola ob stiku z obolelo osebo 
• organizacija prisotnosti v garderobah na način, da 

se prepreči združevanja 
• ureditev ločenega zbiranja kontaminiranega 

materiala (maske …)

18. 3. 
EU zapre meje
SIJ d.d. in odvisne družbe
• zaprtje jedilnic
• prepoved vstopa zunanjim dostavljavcem hrane 
• oprema galon z vodo z razkužili oziroma zagotovi-

tev vode v plastenkah
• dobava zaščitnih mask družbam
• priprava obvestila o pravilni uporabi mask
• dovoljena priprava razkužil za roke v družbah,  

kjer so za to usposobljeni strokovnjaki 

19. 3. 
SIJ d.d.
Izdelava plakatov: 
• splošni preventivni ukrepi
• umivanje rok
• nedotikanje oči in ust
• higiena kašlja
• priporočena razdalja
• prepoved zadrževanja v skupinah
• zračenje prostorov

20. 3. 
Avstrija na meji s Slovenijo  
uvede zdravstveni nadzor 
Prepoved zbiranja na javnih površinah 
SIJ d.d. in odvisne družbe
• razdelitev letakov s ključnimi informacijami 

med zaposlene
• vzpostavitev sistema nagrajevanja prisotnosti 

na delovnem mestu 
• izvedba naročila 120.000 zaščitnih mask z 

dobavo v tednu dni

23. 3.
SIJ d.d. in odvisne družbe
• zadnji dan delovanja proizvodnje v 

Italiji (Sidertoce in Griffon & Romano)
• naročilo dodatne naprave za 

razkuževanje 
• enotno sporočilo glede razkuževanja

24. 3. 
Odvisne družbe
• dnevno preverjanje uporabe zaščitne 

opreme in dostopnosti sredstev
• dopolnitev navodila za uporabo OVO s 

poglavjem o zaščitni opremi za prepre-
čevanje širjenja koronavirusa

25. 3. 
SIJ d.d. in odvisne družbe
• uvedba rednega razkuževanja skupnih 

prostorov
• zagotovitev boljše zaščitne opreme za 

čistilno službo 

27. 3.
Odvisne družbe
• razdelitev razkužil za domačo uporabo 

med zaposlene 

29. 3.
SIJ d.d. in odvisne družbe
• priprava potrdil za prihajanje na delo iz 

druge občine

30. 3.
Prepoved gibanja zunaj 
občine stalnega ali začasnega 
prebivališča 
SIJ d.d. in odvisne družbe
• sprejetje protokola o ravnanju v prime-

ru okužbe s koronavirusom
• nadgraditev aplikacije Minuta za 

varnost z evidenco uporabe  
zaščitne opreme
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Dr. Adis Medić, vodja 
službe VZD, SIJ Acroni

K motivaciji so prispevali mediji, 
komuniciranje in zgled vodij
»Mediji nam v tednih epidemi-
je v vsakem trenutku pred oči 
molijo tragične prizore iz sosednje 
države. Menim, da je slednje 
močno prispevalo, da se je naše 
obnašanje spremenilo. Sta pa za 
motivacijo bila pomembna tudi 

ustrezno komuniciranje in zgled vodij.«

Da so ukrepi zaživeli, je bila potrebna tudi iznajdljivost
»Ob začetku krize je bilo ob pomanjkanju zaščitnih mask na 
trgu treba vložiti nemalo truda in iskati nove poti. Ko ni bilo 
več razkužil, smo v kemijskem laboratoriju začeli lastno izde-
lavo razkužil, prav tako smo sami izdelali zaščitne pregrade 
na nekaterih delovnih mestih …«

Zdravje in varnost končno na prvem mestu
»Koronavirus nam je pokazal, da je skrb za varnost in zdravje 
končno zares na prvem mestu ter da se znamo paziti, če le 
hočemo. Skupaj z vodji obratov si bom zato prizadeval, da ti 
spoznanje in ravnanje ostaneta z nami tudi v prihodnje.«

Sonja Rašeta Pavlović, vodja 
službe za VPD, VPP in ekologijo, 
SIJ Elektrode Jesenice

Ključen je odnos vodstva
»Imamo direktorja, ki se resnično za-
veda pomembnosti varovanja zdravja 
ljudi in varnega dela, tako smo začeli 
ukrepati že pred razglašeno epidemi-
jo v Sloveniji. Zaposlene smo motivi-
rali z lepo besedo in ozaveščanjem, 
predvsem pa z zgledom vodij.«

Do izvajanja ukrepov z ozaveščanjem in zgledom 
»Zaposleni se sprva niso zavedali resnosti situacije in mask niso 
hoteli uporabljati. Z vztrajnim ozaveščanjem ter zgledom vodij 
pa nam je zavest delavcev uspelo povišati, in danes ni delavca, ki 
maske ne bi uporabljal.«

Izvajanje ukrepov je v prvi vrsti pomembno za zaposlene 
»Ključni so stalni stik z zaposlenimi v proizvodnji, pogovor, 
opozarjanje in ozaveščanje, da sta zdravje in varno delo primar-
nega pomena za njih same ter njihove družine in sekundarnega 
pomena za družbo.«

Kako smo se naučili živeti s preventivnimi ukrepi na delovnih mestih, 
smo povprašali strokovnjake iz služb varnosti in zdravja pri delu (VZD) 
ter vodstvene zaposlene v obratih različnih družb. 



Karol Kotnik, varnostni 
tehnik, SIJ Ravne Systems

Komunikacija vodij z 
vsakim zaposlenim
»Ogromno je bilo komunikacije 
vodij z vsakim zaposlenim. Vodilni 
se niso poskrili po pisarnah, ampak 
so redno izvajali neposredni nadzor 
v proizvodnji. Neposredni vzgled 
vodstva je bil zelo pomemben de-
javnik motiviranja zaposlenih.«

Iznajdljivost je štela na vsakem koraku 
»Iznajdljivost je bila potrebna tudi denimo pri zagotavljanju 
embalaže za razkužila na delovnih mestih, pri čemer smo pos-
krbeli, da se plastenke vračajo v ponovno polnjenje v skladišče. 
Ker smo avtomate za vodo izključili, smo organizirali delitev 
vode v steklenicah ...«

Z določeno stopnjo ukrepov tudi v prihodnje
»Pomembno je določeno stopnjo ukrepov nadaljevati tudi v 
prihodnje, čeprav bo mogoče število okužb hitro padlo. Le 
tako bomo ohranjali zavedanje, da je treba za zdravje in var-
nost skrbeti še naprej.« 

Blaž Kolman, vodja 
obrata PDP, SIJ Acroni

Ozaveščanje in proaktivno 
delovanje 
»Ob poplavi novic in informacij je bilo 
težko za vse, ki smo vpeti v delovni 
proces. Vedno smo se spraševali, 
ali so še kakšni ukrepi, s katerimi bi 
lahko zaščitili zaposlene. Z ozavešča-
njem in delovanjem nam je uspelo, 
da imajo vsi zaposleni resen odnos 

do ukrepov in jih tudi dosledno izvajajo.« 

S pripadnostjo sodelavcev do dobrih rezultatov
»O zmagah je še prezgodaj govoriti, ker nam virus še vedno 
preti. Vsekakor pa bi izpostavil pripadnost sodelavcev, ki so 
navkljub oteženim razmeram ostali z nami in z dobrim delom 
prispevali, da smo marec izpeljali skoraj v planskih količinah.«

'Zeleni sestanki' stoje
»Pri nas smo redne jutranje sestanke prestavili na zelenico 
pred obratom, kjer je lažje zagotavljati ustrezno razdaljo med 
sodelavci. Ugotovili smo, da sestanek stoje prinaša tudi večjo 
učinkovitost, tako da bomo to prakso nadaljevali.«

Danijel Malkoč, vodja 
obrata Jeklovlek, SIJ SUZ

Včasih je dovolj le nekaj besed
»Največji izziv je bil, 'kako pristo-
piti k zadevi' in jo izpeljati brez 
povzročanja dodatne panike 
med zaposlenimi. Rezultati so 
boljši od pričakovanih, kajti vsa 
opozorila o doslednem izvaja-
nju ukrepov so bila pozitivno 
sprejeta. Lahko rečem, da 

imam enega boljših kolektivov; sodelavci se dobro zavedajo 
izzivov trenutne situacije, saj je za motivacijo dovolj že samo 
nekaj besed.«

Šteje vsaka mala zmaga
»Največja zmaga nas vseh je po mojem mnenju ta, da spoš-
tujemo predpisana navodila in ostajamo zdravi. Seveda pa v 
tem obdobju šteje tudi vsaka mala zmaga v proizvodnji.« 

Vzemimo si čas
»Med izvajanjem ukrepov bi kot dobro prakso izpostavil 
najpomembnejše – da si vzamemo čas za sodelavce in jim 
pokažemo, da smo v tej situaciji skupaj.«

V času epidemije koronavirusa smo 
zaposlene spodbujali k izvajanju 
preventivnih ukrepov z različnimi plakati 
in informativno brošuro. Družbi SIJ 
Acroni in SIJ Metal Ravne sta za izvajanje 
preventivnih ukrepov prejeli pozitivno 
oceno inšpektorja za nadzor varnosti in 
zdravja pri delu iz Inšpektorata Republike 
Slovenije za delo.
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Irena Donko, vodja 
transporta, špedicije in 
skladiščnega poslovanja, 
SIJ Metal Ravne
Predlogi za ukrepe tudi 
od zaposlenih
»Zaposleni so z veseljem sprejeli vsak 
ukrep, ki je bil uveden, saj so se za-
vedali, da gre za njihovo varnost. Ob 
tem sem jih spodbujala, naj tudi sami 
predlagajo ukrepe, za katere mislijo, 
da bi pripomogli k večji varnosti.« 

Naše največje zmage 
»Čeprav je bilo na trenutke težko zagotoviti potrebno zaščitno 
opremo, nam je uspelo, da so jo delavci vedno imeli na voljo. 
Uspeh je tudi to, da nam je začetno paniko uspelo obvladati in 
da smo ostali zdravi. Še več, zmanjšali smo odstotek bolniške-
ga staleža, v marcu pa uresničili plan v 90 odstotkih.« 

Strogi preventivni ukrepi na špediciji 
»Za izogibanje združevanju zaposlenih smo uredili, da ti v 
garderobe vstopajo ob različnih urah, nezaposlenim smo pre-
povedali dostop, šoferji ne smejo zapuščati kabin, ob vstopu 
na območje družbe se jim razdelijo maske ipd.«

Rado Polenik, vodja 
proizvodnje, SIJ 
Ravne Systems
Sodelavcem je treba 
znati prisluhniti
»S sodelavci se je treba pogovarjati, 
jim znati prisluhniti in oceniti, v 
kakšnem stanju so; ali so prestra-
šeni, in če so, ali je to zaradi njih 
samih ali zaradi svojcev v družini. 
Pogovarjamo se z vsakim posebej, 
na pomirjujoč in razumljiv način.«

Največja zmaga je, da se zaposleni počutijo varne 
»Največja zmaga je bila, da so se zaradi dobre preventivne zaš-
čite delavci, ki so zaradi strahu ostali doma, vrnili na delovno 
mesto, da delo lahko poteka nemoteno ter da z optimizmom 
gledamo naprej. Mislim, da je vzpostavitev učinkovitega obve-
ščanja sodelavcev ključnega pomena.«

Viber za obveščanje sodelavcev
»Na viberju smo ustvarili skupine za obveščanje sodelavcev o 
dogajanju, seveda pa pri tem ne gre brez pripomb posame-
znikov. Nanje nismo nikoli reagirali po viberju, ampak smo se s 
posameznikom ustno pogovorili.«

Stanislav Pušnik, pooblaščeni izvajalec medicine 
dela in direktor Zdravstvenega doma Ravne na 
Koroškem, je o izvajanju preventivnih ukrepov 
v družbi SIJ Metal Ravne podal pozitivno oceno: 
»Ko so ustrezne institucije določen ukrep uradno 
priporočile, je bil ta v SIJ Metalu Ravne tako 
rekoč že uveden.« Fotografija prikazuje strojno 
razkuževanje prostorov v družbi SIJ Metal Ravne.

Sodelavci družbe SIJ Ravne 
Systems so o izvajanju 
preventivnih ukrepov izdelali 
kratek video. Kot primer dobre 
prakse ga je z globalno jeklarsko 
javnostjo delilo Svetovno 
jeklarsko združenje. Ogledate si 
ga lahko tudi na YouTube kanalu 
SIJ Slovenian Steel Group.

Primeri preventivnih 
ukrepov v Skupini SIJ, 

ki so še vedno aktualni,  
da se zaščitimo pred 

koronavirusom ali 
drugimi nalezljivimi 

boleznimi. 
→
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KORONA

Širjenje koronavirusa, ki je skoraj vsa gospodarstva prisililo v mirovanje, že 
nekaj mesecev zaustavlja industrijske, turistične in trgovinske dejavnosti. 
Svetovno jeklarstvo, že leta obremenjeno z viškom proizvodnih zmogljivosti 
in nizkim povpraševanjem, je v pričakovanju negotove prihodnosti. Letošnje 
izboljšanje bo mogoče le, če bodo delovali spodbudni programi okrevanja 
gospodarstva za posamezno državo, sicer pa se globalno postopno 
okrevanje jeklarstva pričakuje v začetku leta 2021. Preberite, kakšno 
razpoloženje je prinesla koronakriza doma in na tujem ter v naši panogi.

Poslovni svet s korono: 
negotovost največji 
omejitveni dejavnik

Branimir Jablanović,  
tržni analitik, SIJ

Mag. Sara Wagner, 
vodja korporativnega 
komuniciranja Skupine SIJ

	à SPREMLJAMO IN ANALIZIRAMO

SVET 
IMF o najgloblji recesiji po letu 1929, finančni trgi 
pa pričakujejo hitro prilagoditev gospodarstva
Mednarodni denarni sklad (IMF) je kot ena največjih sve-
tovnih institucij na področju ocenjevanja gospodarske rasti 
sredi aprila nakazal na najglobljo recesijo po letu 1929, ki 
čaka svet v letu 2020. Tehnično gledano, bi se recesiji lahko 
celo izognili, če bo padec BDP prisoten le v drugem četrtletju 
letošnjega leta, vsebinsko gledano pa verjetno ne, ker bo uči-
nek na dvig brezposelnosti kljub številnim vladnim ukrepom 
prisoten. Ekonomisti pri IMF so ocenili, da naj bi se svetovno 
gospodarstvo v letu 2020 skrčilo za 3 odstotke, od tega v 
razvitih državah za 6 odstotkov, v državah v razvoju pa le za 
1 odstotek. Območje evra naj bi bilo najbolj prizadeto, saj 
naj bi se BDP skrčil za 7,5 odstotka, kar naj bi bilo povezano 
z nadpovprečnim pomenom svetovne trgovine za evropsko 
gospodarstvo. Vrednost trgovinske menjave v blagu in stori-
tvah naj bi se namreč skrčila za 11 odstotkov. 

Pri oceni IMF so podobno kot pri drugih ocenah prisotne 
predpostavke o širjenju epidemije v državah, medtem ko je 
podpora monetarne in fiskalne politike zanemarjena. Finanč-
ni trgi globoke recesije tako ne pričakujejo, temveč predvide-
vajo hitro prilagoditev gospodarstva po odpravi ukrepov za 
zajezitev širjenja koronavirusa.

SLOVENIJA 
Negotove gospodarske razmere ocenjujemo 
kot največji omejitveni dejavnik
Vpliv koronavirusa se odraža tudi na razpoloženju slovenske-
ga gospodarstva in prebivalstva. Aprilsko poročilo kazalnikov 
zaupanja in gospodarskega razpoloženja Statističnega urada 
Republike Slovenije kaže na poslabšanje večine kazalnikov: 
kazalnik obsega novih naročil je nižji za 46 odstotnih točk, 
ocena konkurenčnega položaja na trgih držav EU je nižja za 
10 odstotnih točk, na domačem trgu in na trgih zunaj EU pa 
je padla za 8 odstotnih točk. V največjem deležu podjetij 
so kot omejitveni dejavnik proizvodnje opredelili negotove 
gospodarske razmere (49 odstotkov) ter druge dejavnike, 
pri čemer so navajali predvsem koronavirus in omejitve, 
povezane s tem. 

Kazalnik gospodarske klime je bil v aprilu 2020 (–39,5 odsto-
tne točke) za 35,8 odstotne točke nižji kot v marcu 2020 (–3,7 
odstotne točke). Glede na april 2019 je bil kazalnik gospodar-
ske klime v aprilu 2020 za 46,2 odstotne točke nižji.
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JEKLARSTVO
Trenutno zmanjševanje proizvodnje v Evropi, globalno 
okrevanje jeklarstva se pričakuje v začetku leta 2021 
Široka makroekonomska šibkost, ki jo povzroča epidemija ko-
ronavirusa, bo še naprej zmanjševala povpraševanje po jeklu 
v osnovnih industrijah, kot so strojegradnja, avtomobilska 
industrija in gradbeništvo, pa tudi raziskovanje nafte in plina. 
Ključna razlika med zadnjim padcem cen surovin in sedanjo 
situacijo je, da kriza leta 2015 ni bila utemeljena s fizičnim 
izbruhom virusa, ampak je bila v veliki meri posledica slabih 
odločitev vlagateljev na finančnih trgih.

Proizvodnja jekla v Evropski uniji se je zaradi sedanje krize s 
koronavirusom že zmanjšala za 50 odstotkov. V prihodnjih 
mesecih se pričakuje nadaljnje zmanjševanje proizvodnje v 
EU zaradi manj naročil, pri nekaterih evropskih jeklarjih tudi 
za 75 odstotkov. Jeklarne razmišljajo o nadaljnjem občutnem 
zmanjšanju proizvodnje ali pa se celo že pripravljajo nanj.  
V Italiji, ki je druga največja proizvajalka v EU za Nemčijo, so 
morali ustaviti vse jeklarne, razen tovarne Taranto in Arvedi, 
ArcelorMittal, in sicer v skladu z vladno uredbo za boj proti 
širjenju koronavirusa. Nemško Združenje predelovalcev jekla 
(WSM) ocenjuje, da je približno 90 odstotkov uporabnikov 
jekla v Nemčiji zmanjšalo operacije.

Očitno je, da evropske jeklarne hitreje zmanjšujejo proizvo-
dnjo od drugih regij, saj ne pričakujejo, da bo Evropska unija 
spodbudila povpraševanje v tolikšni meri, kot bi na primer 
to zmogla kitajska vlada. Tako prve pozitivne znake okreva-
nja pričakujemo na Kitajskem, ki ji je po relativno uspešni 
zajezitvi širjenja virusa uspelo stimulirati gospodarstvo. 
Predvsem gre za velike infrastrukturne projekte, ki jih je 
mogoče podpreti z državnim kapitalom in so v začetni fazi 
izvedbe. Občutnejšo pozitivno spremembo pričakujemo v 
drugi polovici leta 2020, ko se predvideva povečana domača 
potrošnja, ki je trenutno zelo šibka. Vsi pozitivni ukrepi držav 
so povezani z uspešno zajezitvijo širjenja koronavirusa in 
ukinitvijo izrednih razmer, s tem pa s sproščanjem gospodar-
stva, naložb in potrošnje. Globalno se postopno okrevanje 
jeklarstva pričakuje v začetku leta 2021.

POTROŠNIKI
Obnašanje evropskega potrošnika bo povezano z 
insolvenčnimi postopki, brezposelnostjo in dinamiko plač
In še glede obnašanja potrošnikov, po izteku omejevalnih 
ukrepov. Zaradi nezmožnosti trošenja se stopnje varčeva-
nja ustrezno povečujejo, hkrati pa se lahko tudi poslabša 
pripravljenost za trošenje. Previdnost pri potovanjih bi lahko 
pomenila tudi preusmeritev dela potrošnje v druge namene. 
Anketa globalne finančne organizacije UBS na Kitajskem je 
pokazala, da so kitajski potrošniki postali še previdnejši ter 
da jih tri četrtine manj namenja za zabavo, manj tudi potu-
jejo z vlaki in letali. Anketa francoskega finančnega časopisa 
Les Échos je razkrila, da francoska gospodinjstva v danih raz-
merah v povprečju privarčujejo 50 odstotkov razpoložljivega 
dohodka, kar je trikrat več kot običajno (16 odstotkov). 

Ključna determinanta obnašanja evropskega potrošnika bo 
po oceni ekonomistov na GZS vezana na število insolvenčnih 
postopkov, gibanje stopnje brezposelnosti in na dinamiko 
plač. Če bi bila previdnost potrošnikov pretirana in bi lahko 
povratno negativno vplivala na proizvodnjo, na GZS ocenjuje-
jo, da bi lahko evropske države v drugi polovici leta podprle 
sheme nakupov trajnih in poltrajnih dobrin. Z vidika Slove-
nije, ki večino blagovnega izvoza ustvari na trgih EU, je taka 
podporna shema za nakupe novih vozil zelo pomembna.
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	à NAPREDUJEMO

S pridobitvijo certifikata EN 9100 smo v SIJ Metalu 
Ravne pridobili vstopnico za zahtevno tržišče 
visokokakovostnih in tehnološko naprednih 
izdelkov na področjih zračnega prometa, vesoljskih 
poletov in obrambe. Naši naslednji koraki v tej 
smeri pa bodo odvisni predvsem od nas – od 
naše zmožnosti pridobivanja naročil, zagotavljanja 
kakovosti in skladnosti poslovanja z zahtevami tega 
standarda ter zanesljivosti dobav, v prvem obdobju 
pa tudi od tega, kako hitro si bo po koronavirusni 
krizi opomogel letalski potniški promet.

24. 9. 2018 

potrditev odločitve o 
osvajanju standarda 

EN 9100 v družbi

1. stopnja presoje 
Presoja pripravljenosti družbe za 

postopek certifikacije (navodila, predpisi, 
drugi sistemski dokumenti) z zaključkom, 

da ima SIJ Metal Ravne sistem vodenja 
kakovosti, ki je primeren za nadaljevanje 

postopka certificiranja.

12. 6. – 13. 6. 2019 

SIJ Metal Ravne vstopa 
v letalsko industrijo

Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne 

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne

Brane Keček, vodja 
oddelka Upravljanje 
sistemov vodenja,  
SIJ Metal Ravne 

POMEMBNI MEJNIKI  
v postopku certificiranja po 

zahtevah standarda EN 9100 
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Za uporabo v letalski industriji so primerna številna jekla, ki 
jih v SIJ Metalu Ravne že danes proizvajamo. Med temi so 
najpogostejša martenzitna jekla in izločevalno utrjevalna jekla, 
izdelana po postopku elektropretaljevanja pod žlindro, ter 
avstenitna nerjavna jekla, ki jih tržimo pod lastno blagovno 
znamko SINOXX. Tudi zlitina A286, ki je odporna na visoke 
temperature letalskega motorja, in jekla za kroglične ležaje so 
že del proizvodnega programa SIJ Metala Ravne. 

V strateški načrt do leta 2025 smo za letalsko industrijo za-
pisali rast količin do dva tisoč ton različnih vrst jekel, predvsem 
za izdelavo sestavnih delov letalskega trupa, vrat, kril, zakrilc in 

turbinskih lopatic. Glede na našo celotno količino to ne pome-
ni zelo visokega odstotka, gre pa pri tem tudi v veliki meri za 
spremembo našega načina dela in našega pogleda na kakovost, 
za našo filozofijo delovanja.

Kot nosilec certifikata bo naša družba navedena v informa-
cijskem sistemu IAQG-OASIS (International Aerospace Quality 
Group - Online Aerospace Supplier Information System). Tam 
so potencialnim kupcem, ki sami iščejo informacije, na voljo 
vse informacije o certificiranih podjetjih in njihovem proizvod-
nem programu. To je tudi naša priložnost za pridobitev naročil 
ne samo v letalski, temveč tudi v drugih zahtevnih panogah.

izobraževanje vodilnih 
in vodstvenih delavcev 

ter izobraževanje in 
usposabljanje 20 notranjih 
presojevalcev o zahtevah 

standarda EN 9100

2. stopnja presoje
Presoja, ali je praktična uporaba 

dokumentiranega postopka sistema 
vodenja kakovosti v skladu z zahtevami 

standarda in internimi predpisi, ter 
ocena učinkovitosti sistema vodenja 

kakovosti v praksi.

datum uradne izdaje  
certifikata EN 9100:2018 

za področje »snovanja, razvoja, 
proizvodnje in prodaje kovanih in valjanih 

izdelkov iz specialnih jekel in zlitin po 
različnih metalurških metodah, postopkih 

toplotne in mehanske obdelave«

9. 9. – 11. 9. 2019 21. 10. – 24. 10. 2019 21. 2. 2020 

Certifikat EN 9100:2018 Presojevalci TÜV SÜD Avstrija (Martin Dornhofer, Marina Paller, Andreas Kremnitzer)  
in ekipa naših spremljevalcev (Bernarda Breznik, Rahela R. Strahovnik, Brane Keček)  
ob presoji v SIJ Metalu Ravne oktobra 2019 

Večkrat sodelavcem rečem, naj se vprašajo, 
ali bi se upali usesti na letalo, če bi vedeli, da 
je v njem vgrajen del, ki ga imajo pravkar v 
proizvodnji oziroma kontroli.

Borut Urnaut, glavni direktor SIJ Metala Ravne
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	à NAPREDUJEMO

V SIJ Acroniju smo na ponoven zagon avtomobilske 
industrije dobro pripravljeni. Nedavno nam je uspelo 
izdelati specialno elektropločevino z bistveno višjo 
dodano vrednostjo, kot so bile dosedanje. Načrtujemo 
pa še nadaljnje podvige na tem področju.

Prvi uspešno razvit vzorčni kolobar 
NO35-21HP, valjan na prenovljenem 
valjavskem ogrodju Sendzimir

Preboj elektropločevine  
na zahtevnejše trge

Stane Jakelj, vodja Raziskav  
in razvoja, SIJ Acroni

Foto: Borut Žigon

Aleš Čop, glavni 
razvojni inženir za 
elektropločevine,  
SIJ Acroni in RCJ
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Razvoj specialnih elektropločevin z višjo dodano vrednostjo 
v SIJ Acroniju zavzema posebno mesto v najnovejši poslovni 
strategiji družbe, čemur uspešno sledimo tudi v proizvodnji 
z izdelavo novih izdelkov na področju elektropločevin, ki 
ustrezajo pogojem kar najbolj zahtevnih kupcev. Pri razvoju 
elektropločevin smo vsa leta smelo stopali pod vodstvom 
razvojnega inženirja Aleša Čopa. V dolgoletni uspešni karieri v  
SIJ Acroniju je vzpostavil visoke razvojne in tehnološke stan-
darde ter skupaj s sodelavci začrtal ambiciozne korake in trdne 
temelje nadaljnjega razvoja. Njegovo razvojno delo ostaja opa-
ženo in je čvrst člen uspeha naše družbe. Prihodnost proizvo-
dnje elektropločevin v družbi SIJ Acroni je obetavna, potrebna 
pa bodo vlaganja v naprave in zaposlene ter dosledno upošte-
vanje tehnično-tehnoloških zahtev na vseh ravneh. 

Prvi koraki v razvoju zahtevnejših elektropločevin
Metalurški razvoj prvih novih izdelkov, ki so namenjeni razvoju 
najzahtevnejših hibridnih in električnih avtomobilov, se je po 
obdobju temeljitega načrtovanja začel že v minulem letu in je 
potekal v več fazah – od analize procesnih parametrov vse do 
končnih študij izdelkov konkurenčnih proizvajalcev in analize 
številnih razvojnih poskusov v zadnjih petnajstih letih. 

Sledil je sklop skrbno načrtovanih petih zaporednih indu-
strijskih razvojnih testov; pod natančno določenimi procesnimi 
pogoji smo z izbranimi tehnološkimi pogoji dosegli 100-odsto-
tno ponovljivost vseh ključnih končnih lastnosti ciljanih izdel-
kov. Konec preteklega leta smo tako že izdelali prve vzorčne 
pošiljke najzahtevnejših novih elektropločevin za testiranje in 
validacijo pri naših kupcih.

Elektropločevina za zahtevne industrijske 
aplikacije, pogonske motorje in hibridna vozila
Doslej smo uspešno razvili elektropločevini blagovne znamke 
SIWATT M250-35A in SIWATT M290-50A, ki se vgrajujeta v 
jedra srednjih in velikih motorjev za zahtevne industrijske apli-
kacije, ter elektropločevine blagovne znamke SIWATT NO35-21, 
SIWATT NO35-21HP, SIWATT NO35-23 in SIWATT NO35-23HP, 
ki so naša prva skupina pločevin za uporabo pri srednjih in 
visokih frekvencah, torej za vgradnjo v pogonske motorje 
električnih in hibridnih vozil, kar so najzahtevnejše aplikacije v 
avtomobilski industriji.

Za vse navedene nove izdelke smo v novem tehnološkem 
predpisu natančno določili zahtevane procesne pogoje vzdolž 
celotne proizvodne verige od izdelave jekla do razreza HVT, ki 
so ob doslednem upoštevanju tehnoloških in kontrolnih para-
metrov realno zagotovljivi tudi v redni proizvodnji.

Cilji za razvoj elektropločevin: še višje!
Načrti za nadaljnji razvoj segajo še višje: pri standardnih elek-
tropločevinah sta naša naslednja ciljna izdelka SIWATT M235-
35A in SIWATT M270-50A, med pločevinami za električna 
vozila pa so pločevina SIWATT NO35-19 in izdelki debelinskega 
razreda 0,30 mm. S tem namenom že načrtujemo izdelavo 
novega jekla SIWATT EV25Al10, ki je predvidena v letošnjih 
poletnih mesecih.

S pomlajeno razvojno ekipo jasno sledimo visoko zastavlje-
nim ciljem in se veselimo novih izzivov ter uspeha.
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Beton je eden najpomembnejših in najbolj razširjenih materi-
alov, brez katerega si današnjo infrastrukturo težko predsta-
vljamo. Ključna sestavina betona je cement, ki je sestavljen iz 
cementnega klinkerja, sadre in različnih mineralnih dodatkov. 
S projektom RIS-ALiCE proučujemo izdelavo nizkoogljičnih in 
nizkoenergijskih cementov z uporabo sekundarnih mineralnih 
surovin, bogatih z aluminijem. Mednje spada tudi jeklarska 
žlindra iz podjetja SIJ Acroni. V proizvodnem procesu izdela-
ve jekla ločujemo pečno navadno žlindro (žlindro EOP C) in 
mešanico pečne nerjavne (EOP S) in rafinacijske žlindre, ki se 
nadaljnje ločeno predelata na linijah. Kot proizvoda predelave 
poleg kovinske frakcije dobimo še agregat iz žlindre EOP C 
in mineralni proizvod Ekominit S1. V cestogradnji so najbolj 
uporabne grobe frakcije agregata žlindre EOP C, medtem ko 
se za fino frakcijo išče alternativna raba. Mineralni proizvodi 
Ekominit S1 se uporabljajo za vgradnjo v vse vrste konstruk-
cijskih nasipov, vendar ne v cono zmrzovanja. Oba proizvoda 
imata certifikat o skladnosti proizvoda ali tehnično soglasje. 
Ker količinsko na letni ravni nastane približno 91.500 t jeklar-
ske žlindre, je pomembno, da poleg že uveljavljene uporabe 
neprestano iščemo alternativne možnosti. 

Klinker BCSA, osnovna surovina za izdelavo 
nizkoenergijskega in nizkoogljičnega cementa 
S projektom RIS-ALiCe so narejeni prvi koraki v smeri uporabe 
predelane jeklarske žlindre kot vhodnega materiala za izdelavo 
belitno-sulfoaluminatnega cementnega klinkerja (BCSA). V 
gradbeništvu je najbolj razširjena uporaba cementov iz por-
tlandskih cementnih klinkerjev (OPC). Cementi iz klinkerjev 
BCSA imajo v primerjavi s cementi iz klinkerjev OPC primerljive 

fizikalno-mehanske lastnosti, proizvajati pa jih je mogoče z ob-
stoječo tehnologijo proizvodnje klinkerjev OPC. Pri proizvodnji 
klinkerja BCSA se porablja manj energije, prav tako se sprošča 
manj emisij (CO2). Zaradi nezadostnega poznavanja dolgoroč-
nih obstojnostnih lastnosti cementov BCSA slednji na trgu še 
niso prisotni. Odločujoč faktor, ki zavira industrializacijo in 
konkurenčno izdelavo cementa BCSA, je vhodna mineralna 
surovina, ki mora biti bogata z aluminijem. Glavni naravni vir 
aluminija je boksit, količinsko in lokalno omejena surovina. 

Uporabnikom prijazen register z  
aluminijem bogatih sekundarnih surovin
V mednarodnem projektu RIS-ALiCE bomo vzpostavili mrežo 
med imetniki/proizvajalci različnih sekundarnih surovin 
(termoelektrarne, jeklarne, rudniki, industrija aluminija) in 
njihovimi uporabniki (predvsem cementarne). Cilj projekta je 
izdelava uporabniku prijaznega in preprosto nadgradljivega 
registra z aluminijem bogatih sekundarnih surovin iz ESEE-re-
gije. Register bo pomagal cementarnam pri industrializaciji 
klinkerja BCSA. Projekt bo pripomogel k reorganizaciji linear-
nih ekonomskih sistemov v krožno gospodarstvo v ESEE-regiji. 
Koordinator mednarodnega projekta RIS-ALiCE je Zavod za 
gradbeništvo Slovenije (ZAG), skupno je v konzorcij vključenih 
15 partnerjev iz 7 držav (Slovenije, Avstrije, Francije, Madžarske, 
Srbije, Bosne in Hercegovine ter Makedonije). 

Dosedanji dosežki projekta RIS-ALiCE 
Zbrali smo dostopne podatke o industrijskih in rudniških 
sekundarnih surovinah v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter 
Madžarski. V Sloveniji smo identificirali najrazličnejše z alumi-

Projekt RIS-ALiCE (Al-rich industrial residues for mineral binders in ESEE region) je 
povezal industrijska podjetja in raziskovalno-izobraževalne inštitute v V in JV Evropi s 
ciljem izdelati register z aluminijem bogatih sekundarnih surovin. S tem so bili narejeni 
pomembni prvi koraki v smeri uporabe predelane jeklarske žlindre kot vhodnega 
materiala za izdelavo klinkerja BCSA in s tem trajnostnega razvoja.

Korak naprej v smeri trajnostnega razvoja: 
uporaba predelane jeklarske žlindre za 
izdelavo klinkerja BCSA

	à NAPREDUJEMO

Katarina Šter, raziskovalka,  
Zavod za gradbeništvo (ZAG)

Foto: arhiv SIJ Acronija

Dr. Mojca Loncnar, 
koordinatorica 
projektov za trajnostni 
razvoj, SIJ Acroni
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nijem bogate sekundarne surovine, jeklarske žlindre, pepele iz 
različnih industrij, rudarske odpadke, rdeče blato in gradbene 
odpadke, le-ti pomenijo potencial pri pripravi alternativnih 
mineralnih veziv. Skupna lastnost identificiranim virom surovin 
je nižja vsebnost aluminija v primerjavi z boksitom. Sekundar-
ne surovine, bogate z aluminijem, vsebujejo do 20 odstotkov 
aluminijevega oksida, medtem ko je v boksitu od 30 do 55 
odstotkov aluminijevega oksida. Upoštevajoč proizvedene le-
tne količine, sedanjo uporabo in transportne možnosti ter last-
nosti materiala, sta se kot potencial za pripravo klinkerja BCSA 
izkazala jeklarska žlindra in pepel iz rešetk termoelektrarn, za 
katera sta bila izvedena že vzorčenje in celotna karakterizacija 
(kemijska, mineraloška sestava, radioaktivnost …). V nadaljeva-
nju sledi sinteza klinkerjev BSCA v laboratorijskem okolju. 

Po pregledu razpoložljivih oziroma javno dostopnih regi-
strov in internih registrov sodelujočih partnerjev smo postavili 
osnutek registra z aluminijem bogatih sekundarnih surovin. V 
SIJ Acroniju smo prispevali register z aluminijem in silicijem 
bogatih industrijskih odpadkov v Sloveniji, ki je nastal v sklopu 
projekta SlagWool, ter Register sekundarnih stranskih proizvo-
dov in jeklarskih odpadkov iz proizvodnega procesa v SIJ Acro-
niju. Že na podlagi pregledanih registrov smo lahko izluščili, da 
ima jeklarska žlindra velik potencial pri izdelavi klinkerja BSCA. 
Izdelana je tudi že grafična oblika registra z detajlno razdelano 
vsebino. 

Dober glas seže … daleč 
Velik poudarek projekta so tudi diseminacijske aktivnosti za 
izmenjavo znanja in izobraževanje za študente, strokovnjake 
s področij geologije, rudarstva in gradbeništva, vključujoč 

cementno in drugo industrijo, s čimer se ozavešča o tej temi 
širša skupnost. Dr. Mojca Loncnar je na nacionalni delavnici o 
uporabi sekundarnih surovin v gradbenih materialih, ki jo je 
pripravil ZAG, predstavila trajnostni način predelave jeklar-
ske žlindre. Na vodenem ogledu linije za procesiranje pečne 
navadne žlindre smo v SIJ Acroniju gostili slovenske partnerje 
projekta RIS-ALiCE. Za obiskovalce dogodka smo organizirali 
tudi splošni predavanji o podjetju SIJ Acroni in predelavi 
jeklarske žlindre. V sklopu projekta pa so se zvrstili še ogledi in 
vzorčenje sekundarnih surovin, predavanja za študente, objava 
poljudnih člankov ter sodelovanje na konferencah in posvetih. 
Skupno je na dogodkih sodelovalo več kot 350 udeležencev. 

Koraki v prihodnje
Za dopolnitev registra sledita še vzorčenje in celotna karakte-
rizacija z aluminijem bogatih sekundarnih surovin, pretežno 
na območju Srbije in Severne Makedonije. V laboratorijskem 
okolju bomo poiskali najprimernejše recepture za sintezo 
klinkerja BSCA, uporabljeni bosta tudi obe predelani žlindri 
iz podjetja SIJ Acroni. Na internih delavnicah bomo izboljšali 
funkcionalnost registra. Z letošnjim letom smo tudi zakorakali 
v obsežni sklop raziskav o vrednotenju vplivov na okolje. Obe 
predelani jeklarski žlindri bomo vzeli kot vzorčna primera 
pri vrednotenju oziroma oceni življenjskega cikla proizvoda 
(analiza LCA). V pripravi je tudi sklop različnih publikacij, objav 
in drugih aktivnosti za prepoznavnost projekta, s poudarkom 
na izdelavi priročnika za uporabnike z aluminijem bogatih 
sekundarnih surovin. 

Mineralni proizvod Ekominit S1  
kot alternativna surovina

Izdelava klinkerja BSCA iz jeklarske žlindre 
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	à POVEZUJEMO SE IN NAPREDUJEMO

Namen projekta ČMRLJ je identificirati optimalne mikrole-
girne sisteme in raziskati, kako različni dodatki mikrolegirnih 
elementov pri danem tehnološkem postrojenju pozitivno in/
ali negativno vplivajo na končne lastnosti obstoječih in novih 
jekel. Kakovostno izdelano jeklo je jeklo ustrezne čistosti, kar 
pomeni jeklo s kontrolirano vrednostjo nekovinskih vključkov 
(npr. oksidi, nitridi kovin). Vključki, predvsem veliki ali pa takšni, 
ki se med seboj združujejo pri strjevanju jeklene taline, nega-
tivno vplivajo na/poslabšujejo končne mehanske lastnosti jekla. 
Končne lastnosti jekla so pogojene tudi s prisotnostjo posame-
znih faz v mikrostrukturi. Močan poudarek je tudi na doseženo 
končno velikost kristalnih zrn za dvig žilavosti predvsem na 
plastični predelavi. 

V sklopu projekta ČMRLJ v Razvojnem centru Jesenice 
(RCJ) razvijamo novo kvaliteto mikrolegiranega jekla iz skupine 
jekel HSLA, bolje poznane kot skupina 'Grupa 54'. SIMAXX 
1100 (S1100 QL) spada v skupino ultra visokotrdnostnih jekel 
(UHSS). Jeklo je fino zrnato in varivo. Plošče SIMAXX 1100 so 
namenjene za varjenje konstrukcij žerjavov in komponent v 
strojegradnji (npr. dvigala). 

V podjetju SIJ Metal Ravne v okviru projekta ČMRLJ 
obravnavamo orodno jeklo SITHERM 2343 (UTOPMO1), ki se 
uporablja kot orodje za delo v vročem. Vzporedno pa izvaja-
mo raziskave tudi na jeklih s povišanim deležem kroma, ki se 
uporabljajo tudi v drugih zahtevnih aplikacijah (energetika, 
nuklearna industrija ...). Del raziskav zajema tudi preučevanje 
vpliva mikrolegirnih elementov na vzdržljivost ognjevzdržnih 
materialom v livnem sistemu, kar posredno zelo močno vpliva 
na kakovost končnega izdelka. 

Pri projektu poleg RCJ in družb SIJ Acroni ter SIJ Metal 
Ravne sodelujeta še Inštitut za kovinske materiale (IMT) in 
Štore Steel. 

'ČMRLJev let' po fazah
Da bo izdelava testnih polindustrijskih šarž čim bolj uspešno 
potekala, je predhodno na podlagi laboratorijskih raziskav 
treba pridobiti čim več informacij, kako se jeklo obnaša pri raz-
ličnih pogojih izdelave tako v jeklarnah kot pri nadaljnjih pro-
cesih predelave (vroče valjanje, toplotne obdelave …). Temu 
obsežnemu sklopu raziskav je namenjena prva faza projekta, 
in sicer poimenovana Industrijske raziskave (IR), pri kateri na 
podlagi v laboratoriju izdelanih šarž preučujemo, kako različni 
dodatki mikrolegirnih elementov (bor, cerij, niobij, titan, vana-
dij, itrij in cirkonij) vplivajo na nastanek nekovinskih vključkov 
in/ali izločkov. Septembra 2019 smo poleg izvajanja prve faze 
zakorakali tudi v drugo fazo projekta (ER), ki je namenjena 
pripravi tehnoloških postopkov in izdelavi ter karakterizaciji 
polindustrijskih šarž v proizvodnem/industrijskem okolju. 

Dosedanji dosežki RCJ 
Izdelali smo več laboratorijskih testnih šarž jekla SIMAXX 1100 
s ciljem izbire najprimernejšega legirnega in mikrolegirnega 
sistema za doseganje optimalne žilavosti in trdnosti ter drugih 
funkcionalnih lastnosti. Raziskovali smo vpliv titana, niobija in 
vanadija z borom na razvoj mikrostrukture ter vpliv na mehan-
ske lastnosti. Izvedli smo detajlno karakterizacijo laboratorijskih 
šarž. S klinavostnim preizkusom smo preučili obnašanje materia-
la med vročim valjanjem. Dokazali smo, da izbira mikrolegirnega 
sistema ob ustrezno načrtovani plastični predelavi izjemno 

Razvojno-raziskovalni projekt ČMRLJ (doseganje Čistosti in lastnosti z MikRo 
Legiranjem Jekel) je uspešno poletel v drugo leto. V sklopu projekta bomo razvili 
novi industrijski proces oziroma predpisali tehnološke poti izdelave novih kvalitet 
jekel, ki ustrezajo visokim standardom čistosti in velikosti končnega zrna ter 
posledično z njimi povezanimi mehanskimi lastnostmi.

Projekt ČMRLJ v 
polnem zamahu

Dr. Mitja Koležnik, direktor za  
kakovost in razvoj, SIJ Metal Ravne

Foto: Jan Foder, RCJ,  
in dr. Mitja Koležnik, SIJ Metal Ravne

Dr. Grega Klančnik, 
glavni razvojni inženir 
za ogljična jekla, RCJ
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vpliva na velikosti kristalnih zrn v končnem poboljšanem stanju, 
posledično pa tudi na mehanske lastnosti končnega proizvoda. 
Enak izbrani legirni sistem ob različnih tehnologijah predelave 
namreč za rezultat daje različno velikost in porazdelitev zrna in 
zato različno končno karakteristiko jekla.

… ter dosežki projektnega partnerja SIJ Metal Ravne 
Izdelanih je bilo več laboratorijskih šarž z različnimi kom-

binacijami mikrolegirnih elementov. Raziskovali smo vpliv 
cirkonija, titana in niobija na razvoj mikrostrukture ter na 
mehanske lastnosti. Velik poudarek je bil na raziskavi neko-
vinskih vključkov, ki jih tvorita cirkonij in titan. Ugotovili smo, 
da optimalen dodatek cirkonija, titana ali niobija zavira rast 
prvotnih kristalnih zrn, s tem se izboljša žilavost jekla, obenem 
pa se ne poslabšajo trdnostne lastnosti. V raziskavah reakcij 
mikrolegiranega jekla z ognjevzdržno opeko se je pokazal zelo 
velik vpliv sestave opeke, zaradi česar nekatere standardno 
uporabljene opeke niso primerne za uporabo pri izdelavi 
mikrolegiranih jekel. 

Diseminacijske aktivnosti projekta ČMRLJ
Vsi partnerji projekta se zavedamo pomembnosti prenosa 
metalurškega znanja na mlajši rod inženirjev. Že septembra 
2019 je pod somentorstvom dr. Klančnika na Naravoslovnoteh-
niški fakulteti Univerze v Ljubljani Jan Foder uspešno zagovar-
jal magistrsko nalogo s tematiko projekta ČMRLJ. V tekočem 
študijskem letu bosta pod somentorstvom raziskovalnih 
inženirjev družbe SIJ Metal Ravne zaključne naloge zagovarjala 
dva študenta, prav tako na Naravoslovnotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani. 

Vsi partnerji projekta smo bili v minulem letu zelo aktivni 
pri predstavitvi njegovih dosedanjih rezultatov tako strokov-
no-znanstveni kot tudi širši javnosti. Na povabilo organizatorja 
seminarja Thermo-Calc je dr. Klančnik v Leobnu v Avstriji pre-
daval o uporabi termodinamskih orodij za napoved obnašanja 
novih razvojnih jekel iz skupine jekel HSLA v proizvodnem pro-
cesu. V sklopu konference Materiali in tehnologije v Portorožu 
smo imeli dve predavanji in en poster. Dr. Klančnik je predsta-
vil študijo o pogojih litja in vplivu na strjevanje jekla s ciljem 
doseganja homogenejše mikrostrukture plošč za ponovljivo in 
izboljšano odpornost proti obrabi. Novozaposleni razvojni in-
ženir za proces valjanja Jan Foder je predstavil nalogo, v kateri 
je obravnaval vpliv titana in vanadija na mehanske lastnosti 
ultra visokotrdnostnega mikrolegiranega jekla. 

IMT, RCJ in SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in Štore Steel smo 
skupaj objavili pregledni znanstveni članek v decembrski izdaji 
SCI-revije Materiali in tehnologije z naslovom Dušik in nitridni 
nekovinski vključki v jeklu. V članku smo obravnavali tvorbo 
grobih nitridnih nekovinskih vključkov v jeklu, njihov negativni 
vpliv na lastnosti jekla in primere termodinamskih izračunov za 
napoved izločanja nitridov. 

Kaj prinaša ČMRLJ v prihodnje? 
V prihodnjih mesecih bo velik poudarek na določitvi optimal-
nega postopka mikrolegiranja in izdelave ter karakterizacije 
laboratorijske šarže s ciljano sestavo (IR), postavitvi tehnolo-
škega predpisa za novorazvita jekla in demonstraciji ustreznos-
ti v industrijskem okolju. 

Vroče valjan trak jekla Nb in Nb-Ti med ohlajanjem Notranjost indukcijske vakuumske peči takoj po odliti laboratorijski šarži
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SIJ Acronijeve razvojno-
-tehnološke zmage v 
obdobju koronavirusa

Pregled vzorcev 
jekla pod optičnim 
mikroskopom

	à POVEZUJEMO SE 
IN NAPREDUJEMO

Tudi nas razvojne inženirje in strokovne sodelavce družb SIJ Acroni in RCJ je  
izbruh epidemije koronavirusa presenetil; treba se je bilo hitro organizirati,  
vložiti maksimalni trud ter nemudoma prilagoditi zastavljene cilje. S tesnim 
medsebojnim sodelovanjem z obrati in skupnimi službami nam uspeva  
dosegati razvojno-tehnološke premike in zmage.

Stane Jakelj, vodja Raziskav  
in razvoja, SIJ Acroni

Foto: arhiv SIJ Acronija
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Delovanje v kriznih razmerah je vedno posebno, od zaposlenih 
zahteva maksimalno angažiranost in predanost, česar se na 
Raziskavah in razvoju ter v RCJ zelo dobro zavedamo. Še bolj 
kot kadar koli se pokaže pomembnost medsebojnega sodelo-
vanja med proizvodnjo in vsemi strokovnimi službami, tesno 
sodelovanje pa je podlaga za končni uspeh. Veselimo se vseh 
zmag, ki smo jih dosegli v obdobju koronavirusa, tako velikih 
kot tudi tistih malo manjših; včasih se izkaže, da so slednje 
še pomembnejše, saj nas usmerjajo na poti do dolgoročnega 
uspeha.

Razvoj novih proizvodov in tehnologij 
tudi v kriznem obdobju
Znotraj oddelka Raziskave in razvoj družbe SIJ Acroni in v 
RCJ pokrivamo tri glavna področja dela oziroma naloge, ki se 
nanašajo na razvoj nerjavnih jekel, specialnih-ogljičnih jekel in 
elektropločevine. Naše delo je vezano tudi na razvoj procesnih 

tehnologij, obvladovanje razvojno-tehnološke dokumentacije 
ter vodenje projektov, sofinanciranih s strani države in EU.

Naj izpostavim razvojne naloge, vezane na optimizacijo 
plastične predelave jekel HSLA (ultra visokotrdnostna jekla) 
debeline 50–100 mm ter drugih skupin najzahtevnejših vrst je-
kel. Vloženega je bilo veliko strokovnega dela v prepoznavanje 
modela vročega valjanja. Razvojno delo uspešno prenašamo v 
industrijsko okolje vroče predelave. Strokovno močna razvoj-
na-tehnološka ekipa intenzivno deluje pri optimizaciji modela 
vročega valjanja. Obvladovanje slednjega pomeni smele nove 
korake k stabilni vroči predelavi najzahtevnejših vrst jekel.

Na področju elektropločevin nam je uspelo razviti ponovlji-
vost izdelave dveh izdelkov povsem nove skupine elektroplo-
čevin za pogonske motorje električnih in hibridnih avtomobi-
lov, tako imenovanih EV (Electric Vehicle). 

Za razvoj namenskih jekel je oblikovana nova razvojna ekipa 
sodelavcev in uspešno povezuje znanje ter izkušnje s področja 

Hladno valjani kolobarji elektropločevine, pripravljeni za razrez Končno izdelane plošče debele pločevine
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protibalistične zaščite jekel po celotni tehnološki proizvodni 
verigi. Sistematični pristop k stabilizaciji redne proizvodnje in 
sodelovanje med razvojem, tehnologijo, proizvodnjo, kako-
vostjo ter prodajo kažeta odlične rezultate na področju kako-
vosti končnih proizvodov. Vzporedno pa je vzpostavljen tudi 
razvoj novih zahtevnejših razredov te skupine jekel.

Smo v zadnji fazi priprave pogodb o medsebojnem razvoj-
nem sodelovanju z Inštitutom za materiale in tehnologijo v 
Ljubljani in Univerzo v Ljubljani. Skupne razvojne sile usmerja-
mo v razvoj nove skupine super avstenitnih nerjavnih jekel, na-
daljnje korake v razvoju najzahtevnejših dupleksnih nerjavnih 
jekel in v razvoj povsem nove vrste ognjeodpornega feritnega 
nerjavnega jekla iz skupine jekel za avtomobilsko industrijo.

Novi veter v jadra za kakovost redne proizvodnje 
Veliko truda vlagamo v stabilizacijo redne proizvodnje debele 
pločevine in hladno valjanih trakov. Povezano delovanje tima 
za odpadanje z naročil, ki ga sestavljajo razvojni inženirji in 
tehnologi iz obratov, daje odlične rezultate. Odražajo se na 
izboljšani kakovosti končnih proizvodov. Tu je zelo pomembna 
izkazana podpora vodstva podjetja in vodstva posameznih 
obratov. 

Zelo si prizadevamo tudi za stabilizacijo jeklarskih parame-
trov, ki so ključni za končno kakovost jekla, in za obvladovanje 
geometrije razreza slabov, vroče predelave in toplotne obdela-
ve plošč. Ob doslednem upoštevanju tehnoloških predpisov po 
celotni proizvodni verigi smo na dobri poti k uspehu.

Razvojno-tehnično sodelovanje ključ do uspeha
Pri razvojnih inženirjih in strokovnih sodelavcih beležimo več 
kot 250 različnih aktivnosti, ki neposredno in posredno vpliva-
jo na proizvodni proces ter doseganje dobrih rezultatov. Delo 
razvojnih inženirjev je močno vpeto v tehnično svetovanje, 
odgovore na povpraševanja službam in proizvodnji. V prvem 
četrtletju smo pri tehničnem svetovanju zabeležili več kot 200 
zahtevnih aktivnosti in nalog.

Zelo si prizadevamo tudi za obravnavo preiskav materiala, 
ki so vezane na tehnološko problematiko v procesih. Na ta 
način pripomoremo k stabilizaciji proizvodnih operacij. Obe-
nem ohranjamo redni nadzor nad katalogom kemičnih sestav 
in šifer jekel glede na nove zahteve kupcev. Izvajata se redni 
pregled in izdaja tehnoloških predpisov, ki neposredno vplivajo 
na izdelavo jekla. V sklopu nalog imamo veliko razvojnega 
dela, vezanega tudi na sedem zahtevnih zunanjih projektov, ki 
tečejo skladno s časovnimi roki.

Z znanjem in izkušnjami nas kriza ne more zlomiti
V kriznih časih je dela na razvojnem področju še več, saj 

se pospešeno išče nove možnosti in zagotavlja pogoje za 
izpolnitev kar najširšega spektra različnih želja kupcev. Veseli 
smo vsakega uspeha in zavedanja, da lahko pripomoremo k 
ohranjanju proizvodnega programa in iskanju novih rešitev 
tudi v teh težkih časih za nas vse. Sedaj še bolj kot kdaj prej 
se izrazito kaže, kako zelo pomembni so za uspeh podjetja 
zaposleni z znanjem in izkušnjami, ki delajo predano in ki se 
medsebojno povezujejo na vseh ravneh organizacije. 

ODDELEK RAZISKAVE IN RAZVOJ V SIJ ACRONIJU IN RCJ V KRIZNEM ČASU KORONAVIRUSA:

• Uspeva nam postopna optimizacija vroče predelave 
v proizvodnji jekel HSLA (ultra visokotrdnostna jekla) 
ter drugih skupin najzahtevnejših vrst jekel. 

• Uspešno smo dosegli ponovljivost izdelave dveh 
izdelkov povsem nove skupine, tako imenovane 
EV (Electric Vehicle). Gre za elektropločevini 
za pogonske motorje električnih in hibridnih 
avtomobilov. 

• Sile usmerjamo v razvoj najzahtevnejših 
dupleksnih nerjavnih jekel in v povsem nove vrste 
ognjeodpornega feritnega nerjavnega jekla iz 
skupine jekel za avtomobilsko industrijo.

• Uspešen razvoj in stabilizacija proizvodnje sta 
vzpostavljeni na področju jekel za namensko rabo.

• Pri kakovosti veliko truda vlagamo v stabilizacijo 
jeklarskih parametrov, obvladovanje geometrije razreza 
slabov, vročo predelavo in toplotno obdelavo plošč.

Analize vzorcev materiala pod elektronskim mikroskopom
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V družbi SIJ SUZ smo se v preteklosti soočali z netočnostjo 
ročnega štetja kosov jeklenih palic. Samo v mesecu marcu 
smo jih izdelali 107.000, natančnost ročnega štetja pri taki 
količini je seveda vprašljiva. Zanesljivost količin pa je za kupca 
bistvena, saj zaradi avtomatizirane proizvodnje pri nadaljnji 
obdelavi omenjenih kosov zahteva specifično pakiranje po 
4.140 oziroma 5.520 kosov.

Števna tehtnica, ki se nikoli ne zmoti 
Rešitev smo našli v števni tehtnici proizvajalca PRECIZ, ki jo 
odlikuje izjemna natančnost pri štetju – možnost napake je 
nična. Tehtnica je sestavljena iz dveh glavnih sklopov: indika-
torja z industrijsko platformo z enotočkovno merilno celico in 
števne platforme s štirimi merilnimi celicami.

Pa pojasnimo, kaj se skriva za temi, na prvi pogled zaplete-
nimi besedami in kaj nam omogočajo.

Indikator z industrijsko platformo ima vgrajeno enotoč-
kovno merilno celico nosilnosti 15 kg in razreda točnosti 2, ki 
omogoča, da pred samim pakiranjem dobimo referenčno težo. 
To pomeni, da se stehta poljubno število kosov (to število se 
vnese) in dobimo težo izdelka.

Števna platforma s štirimi merilnimi celicami ima skupno 
nosilnost 1.500 kg. Na platformo se pred začetkom zlaganja 
postavi zaboj, zagotovi se podatek o referenčni teži in izvede 
postopek pakiranja. Tehtnica ima tudi svojo podatkovno bazo, 
kar pomeni, da ponuja možnost vnosa in shranjevanja večjega 
števila artiklov po nazivu, dimenzijah, šifrah oziroma po kupcih, 
kar nam olajša postopke pakiranja.

Že pred tehtanjem prvi izziv: postavitev tehtnice 
Izziv, s katerim smo se soočili po pridobitvi opisane tehtnice, je 
prinesla njena postavitev oziroma montaža. Tehtalna platfor-
ma je izdelana oziroma pripravljena za vgradnjo v tla, saj je 
manipulacija zabojev predvidena z ročnim viličarjem. Tak način 
vgradnje bi zahteval dodatna gradbena dela, vendar smo se 
jim želeli izogniti, ker bi to povzročilo vsaj tridnevno ustavitev 
tega dela proizvodnje. Sodelavci z oddelka Vzdrževanje so 
našli elegantno in preprosto rešitev. Za montažo tehtnice so 
uporabili klančino v objektu, pred leti namenjeno za premik 
sodov. Na tej klančini so vzdrževalci v lastni režiji izdelali okvir, 
v katerega so tehtnico postavili in fiksirali. 

Pri izdelavi večje serije 
manjših kosov se kaj hitro 
zgodi, da nam pri štetju 
kakšen kos nehote 'uide'. 
V družbi SIJ SUZ smo se z 
izzivom natančnega štetja 
jeklenih palic uspešno 
spopadli z novo pridobitvijo 
– števno tehtnico, za katero 
smo ogrodje izdelali kar sami.

Števna tehtnica PRECIZ, ki v družbi SIJ SUZ 
pomaga pri štetju jeklenih palic premera  

10,2 mm v dolžinah 197,7 in 257,7 mm.

Danijel Malkoč, vodja  
obrata Jeklovlek, SIJ SUZ 

Foto: arhiv SIJ SUZŠteti ali tehtati? 
Zakaj ne oboje?!

	à NAPREDUJEMO
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KORONA

	à MARKETINŠKI MOTOR

Jadranje v 
nemirnih vodah
Leto 2020 smo v marketingu zastavili 
z veliko mero ambicije. Predvideli 
smo razstavljanje na 18 sejmih v kar 
10 državah. Že v fazi načrtovanja se 
nam je obetalo razburkano leto, z 
izbruhom novega koronavirusa pa 
smo zapluli v pravi vihar.

Aleš Falatov, direktor 
marketinga in razvoja 
poslovanja, SIJ
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PLASTICS RECYCLING 
CONFERENCE AND  
TRADE SHOW, ZDA:  
uspešno predstavili  
naše nože za recikliranje

Tanja Stopernik, strokovna 
sodelavka za marketing,  
SIJ Ravne Systems

Foto: arhiv Skupine SIJ

	à MARKETINŠKI MOTOR

Po velikosti sejem industrije recikliranja plastike, ki v ZDA pote-
ka vsako leto, sicer ni primerljiv z drugimi sejmi, na katerih se 
iz družbe SIJ Ravne Systems predstavljamo, je pa zelo pomem-
ben na tem področju. V okviru sejma se je odvila tudi dobro 
obiskana konferenca, predvsem pa sta jo zaznamovala mreže-
nje ter izmenjava praks in znanj. Na omenjenem dogodku smo 
bili prvič ter uspešno predstavili prodajni program nožev za 
recikliranje. 

Preko 200 razstavljavcev in sponzorjev ter več kot 2.000 
obiskovalcev je popestrilo sejemsko dogajanje. Naš razstavni 
prostor je beležil obisk iz ZDA, Kanade in Mehike. Zelo uspešno 
smo izkoristili priložnost za srečanje z obstoječimi in poten-
cialnimi kupci nožev za drobljenje in mletje, kar pa je tudi 
pomemben cilj uspešne sejemske predstavitve. 

Prihodnje leto je dogodek predviden med 22. in 24. febru-
arjem na lokaciji Gaylord National Resort & Convention Center, 
v bližini Washingtona, D. C.

Sejem v številkah:

Lokacija: Nashville, TN, ZDA
Datum: 17. 2. 2020 – 19. 2. 2020
Število razstavljavcev: 200
Število obiskovalcev: več kot 2.000 
Naslednji sejem: 2021

Kako zanesljivi in učinkoviti so naši noži za reciklažo, je kupcem in potencialnim 
partnerjem v razstavnem prostoru SIJ Ravne Systems predstavil Urban Žaže. 

Januarja in februarja smo uspešno izpeljali sejma 
Euroguss v nemškem Nürnbergu in Plastic Recycling v 
Nashvillu v ZDA. Nato pa je sledila epidemija novega ko-
ronavirusa in začele so se vrstiti preložitve ter odpovedi 
sejmov in konferenc. Reakcije organizatorjev so bile zelo 
različne – nekateri so dogodek takoj prestavili na konec 
leta ali pa ga sploh odpovedali, drugi so čakali do zadnje-
ga, da bi ga le poskusili izpeljati, saj neizvedba tudi za njih 
pomeni velik izpad dohodka. Tretji so sejem prestavili 
zgolj za en mesec, denimo z marca na april, v špekulaciji, 
da se bo do takrat epidemija umirila, a so morali datum 
kaj kmalu ponovno spremeniti.

Na kasnejši letošnji termin so bili tako prestavljeni 
sejmi Samoter Verona, Tube Düsseldorf, IFAT München, 
Sajam tehnike Beograd, BiAM Zagreb, CWIEME Berlin, 
Aluminium China in IVT Köln, na prihodnje leto pa je bil 
prestavljen sejem Coiltech Ulm.

Organizatorji so odpovedali sejme OTC Houston, 
Eurosatory Pariz in Farnborough Air Show, razstavljanje 
na sejmu DMC na Kitajskem pa smo odpovedali iz SIJ 
Metala Ravne zaradi skrbi za naše zaposlene, ki naj bi se 
dogodka udeležili.

Navkljub odpovedi številnih dogodkov pa nam v 
marketingu tudi v kriznih časih ni niti malo dolgčas, saj 
je spremljanje okolja podjetja v tem času še vitalnejšega 
pomena, več pozornosti pa v zadnjem času namenjamo 
tudi razvoju digitalnih kanalov. 

V drugi polovici leta nas prav tako po novem čaka 12 
sejmov, kar za nas pomeni kar precejšen zalogaj z vidika 
organizacije, saj bomo v skladu s trenutnim načrtom 
zgolj oktobra razstavljali na kar štirih. S tem računamo, 
da bomo, ko se vihar pomiri, nadoknadili zamujeno in v 
prihodnje leto spet zapluli s polnimi jadri.
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Vroča valjarna iz družbe SIJ Acroni je ponovila lanski uspeh, po 
drugi strani pa je oddelek Razvoj in kontrola iz družbe SIJ Me-
tal Ravne zmagal bolj 'potiho' – nobeno četrtletje tamkajšnji 
zaposleni niso bili na vrhu, a so na koncu leta s konstantnim 
varnim delom zbrali največ točk. V prvi polovici leta so imeli v 
vsakem četrtletju po eno nezgodo, v drugi polovici leta pa so 
nanizali same 'ničle'. Statistika Vroče valjarne iz SIJ Acronija je 
podobna. V vsem letu so prav tako zabeležili dve nezgodi, dru-
ge mesece pa je delo potekalo brez nezgod. Pridno so nizali 
tudi dodatne točke za oddane inovativne predloge s področja 
varnosti in zdravja pri delu, saj v vsem letu le v enem mesecu 
niso oddali predloga, skupaj pa so jih v letu 2019 podali kar 42. 

Sodelavci obeh obratov so znova dokazali, da se trud in skrb za 
varno delo izplačata vsak dan sproti in na dolgi rok. Temu pritrjuje 
tudi dr. Mitja Koležnik, direktor Razvoja in kontrole, SIJ Metal 
Ravne: »Zmaga je potrditev, da je preventiva boljša kot kurativa, 
saj v Razvoju in kontroli vsakodnevno skrbimo za urejenost in 
varnost delovnega okolja. Dosledno uporabljamo zaščitno opre-
mo, upoštevamo varnostna navodila in skrbimo za dobro počutje 
sodelavcev. V družbi SIJ Metal Ravne moramo stremeti k cilju, da 
se varnost in zdravje trajno zapišeta v naše gene.« 

Rok Grebenšek, vodja Vroče valjarne, SIJ Acroni Jesenice, 
dodaja, da je »področje varnosti in zdravja pri delu izjemnega 
pomena tako za posameznika kot tudi za podjetje«, zato bi 
morala biti »varnost pri izvedbi neke naloge vedno na prvem 
mestu«. Meni, da so dobro urejena pravila za delo, ki spada v 
redni delovni proces, pri vseh izrednih aktivnostih pa nas čaka 
še veliko dela. Obenem poudarja, da so zelo pomembni »ne-
nehno opozarjanje ter nenehne izboljšave delovnih procesov«. 

»Vsi se prav dobro zavedamo, kako hitro se lahko pripeti 
nezgoda, pri kateri lahko utrpimo hude poškodbe s trajnimi 
posledicami,« dodaja po besedah sodelavcev eden najzaslu-
žnejših za uspeh, Darko Šepic, valjavec pri blumingu v Vroči 
valjarni. Prav zato upoštevajo temeljna pravila varnega dela in 
dosledno uporabljajo osebno varovalno opremo ter skrbijo za 
redno obveščanje in ozaveščanje delavcev. Varnost pri delu je 
zagotovo odgovornost vsakega posameznika, a mora hkrati biti 
tudi zaveza vodstva. »Je odgovornost do naših družin, bližnjih in 
sodelavcev, da pridemo zdravi domov,« še dodaja Grebenšek.

V začetku marca smo podelili nagrade zmagovalcema na Jesenicah in Ravnah na Koroškem v 
tekmovanju za najvarnejši obrat leta 2019 v kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo. Glavna 
direktorja sta poleg nagradnega bona sodelavcem Vroče valjarne, SIJ Acroni, in Kontrole in 
razvoja, SIJ Metal Ravne, predala tudi iskrene čestitke in želje za varno delo tudi v prihodnje.

Varno delo se 
izplača vsak dan 
sproti in na dolgi rok

	à ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Katja Krumpak, specialistka  
korporativnega komuniciranja, SIJ

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

Na prvi stopnički zmagovalnega odra so 
leto 2019 na Ravnah na Koroškem sklenili 
sodelavci Kontrole in razvoja, SIJ Metal 
Ravne. Na podelitvi pa so v timskem 
duhu zasedli prav vse stopnice. 
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Kako bodo uporabili pridobljeno nagrado?
Sodelavci Vroče valjarne se bodo podali tako rekoč na nagra-
dno ekskurzijo in si v 'dveh izmenah', zato da se je bodo lahko 
res vsi udeležili, ogledali proizvodnjo v družbi SIJ Metal Ravne. 
Kot so povedali, se že veselijo, da bodo po več letih ponovno 
srečali tudi nekatere kolege, s katerimi so skupaj drgnili šolske 
klopi, potem pa šli služit jeklarski kruh vsak na svoj konec 
Slovenije. Gotovo si bodo izmenjali kakšno dobro prakso s 
področja varnosti in zdravja pri delu. Sodelavci v Kontroli in 
razvoju pa se bodo opremili s praktičnimi in zelo uporabnimi 
oblačili, primernimi tako za nošenje na delovnem mestu kot 
tudi v prostem času.

Tudi letos pa sta sredstva v enaki višini kot zmagovalna 
obrata na vsaki lokaciji dobila zadnjeuvrščena obrata. Nameni-
ti jih je bilo treba za izboljšanje varnosti pri delu glede na nara-
vo dela. Oba obrata, ki sta lani zbrala najmanj točk, sta izbrala 

nakup nove opreme; ta bo pomembno prispevala k povečanju 
varnosti pri delu. Vzdrževalcem na žerjavnem oddelku v SIJ 
Acroniju bo na voljo več akumulatorskega orodja za delo na 
višini, kar pomeni manjše tveganje, da se električni kabel kam 
zatakne ali se kdo spotakne obenj. V Nožih bodo nova preve-
zovalna sredstva – nova stremenska obešala z dvižnimi trakovi 
omogočila »lažje prenašanje surovih okroglih obdelovancev 
z delovne mize na CNC-stružnico, varnejše delovno okolje za 
druge zaposlene ter varnejše delo samega operaterja«, pravi 
Boris Zaponšek, koordinator proizvodnje PC Noži, SIJ Ravne 
Systems. S tem bodo zmanjšali možnosti za padce bremen in 
posledične poškodbe zaposlenih.

Zmagovalna ekipa Vroče valjarne z Rokom Grebenškom na čelu. Čestitali so ji mag. Branko Žerdoner, 
glavni direktor SIJ Acronija, Adis Medić, vodja službe VZD, in Branko Polanc, vodja proizvodnje.

Boris Zaponšek, koordinator proizvodnje PC Noži, SIJ Ravne Systems,  
Borut Urnaut, glavni direktor SIJ Metala Ravne, in dr. Mitja Koležnik,  
direktor Razvoja in kontrole, SIJ Metal Ravne 

Zmaga je rezultat dobrega sodelovanja:  
Adis Medić, vodja službe VZD, in Rok Grebenšek, vodja obrata Vroča valjarna.
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Navada je jeklena srajca 
Letošnjo kampanjo Znamo varno, zmoremo zdravo bomo 
posvetili najbolj zakoreninjenim nevarnim navadam, zaradi 
katerih sebe ali sodelavce s svojim vedenjem izpostavljamo 
nevarnosti za nezgode, obenem pa o pravilnosti in  
(ne)varnosti svojega vedenja pogosto sploh ne razmišljamo 
(več). Vsi poznamo pregovor, da je navada železna srajca. V 
Skupini SIJ bi ji lahko rekli kar jeklena. Čvrsto se nas drži, ko jo 
enkrat usvojimo, in težko jo je spremeniti kar čez noč.

Vsi smo v večji ali manjši meri bitja navad, in to je normal-
no, celo nujno za naše delovanje. Navade nam prihranijo čas 
za vsakokratno razmišljanje o istih opravilih, denimo kako si 
bomo zjutraj umili zobe, prišli na delo in se pripravili na zače-
tek dela. Omogočajo nam, da delujemo, kot se nam v danem 
trenutku zdi najprimernejše in najbolj logično, brez potrebe 
po dodatnem razmišljanju. Navade so osnovni način funkcioni-
ranja vseh živih bitij, saj omogočajo zmanjševanje porabljene 
energije in s tem povečujejo možnost preživetja.

Druga plat medalje pa ni tako rožnata. Zaradi ustaljenih navad 
se lahko vedno znova vedemo na način, ki ni nujno (več) pravilen, 
čeprav ga sami dojemamo oziroma sprejemamo kot takega. Pred-
vsem pri vedenjskih navadah v zvezi z varnostjo pri delu odstopa-
nje od pravil varnega dela ni dopustno, saj lahko pomeni ločnico 
med tem, da se vrnemo zdravi domov, in nezgodo pri delu. 

Ko nam neka navada preide v kri, se o njej ne sprašujemo 
več. Ne preverjamo več, ali je naše početje iz navade še vedno 
najboljša, pravilna, najvarnejša možnost. Za svojo varnost pri 
delu najbolje poskrbimo, če usvojimo pravilne in s tem varne 
vedenjske navade ter se o njih občasno tudi aktivno zamislimo 
in preverimo, ali delamo prav in s tem varno. 

Znamo prav in zmoremo varno?
O določeni navadi moramo najprej začeti sploh razmišljati, 
torej se 'zbuditi iz avtopilota' in uzavestiti svoje vedenje. Ko o 
svojem vedenju temeljito in z distanco premislimo, ga lahko 
ocenimo z vidika varnosti in po potrebi tudi spremenimo. Prav 
to bo rdeča nit letošnje kampanje Znamo varno, zmoremo 
zdravo, ki bo potekala pod sloganom Le varna navada je dobra 
navada.

Skozi leto bomo izpostavili več takšnih 'jeklenih' navad, 
ki niso varne. Treba jih je osvetliti, podati jasno informacijo, 
kakšno ravnanje je pravilno, potem pa ga spodbujati, dokler se 
ne preoblikuje v novo navado. Navado namreč lahko spreme-
nimo oziroma usvojimo novo, ko neko vedenje ponovimo vsaj 
20-krat. Naj spreminjanje nevarnih navad v varno vedenje 
postane naša nova dobra navada!

Izbrane nevarne navade, ki se nas čvrsto držijo in zaradi 
katerih naše vedenje na delovnem mestu nam ali sodelavcem 
pomeni nevarnost za nezgodo, bomo skozi različne aktivnosti 
postavili pod žaromete:

• predstavitev ene nevarne navade vsak mesec in spod-
buda k premisleku na oglasnih deskah, ob minutah za 
varnost, v internih glasilih in e-novičniku,

• kviz vprašanja s praktičnimi nagradami,
• demonstracija spremenjene navade v živo in pozitivni 

učinki v smislu 'prej – potem'.

Upamo, da bo letošnja kampanja marsikoga spodbudila, da 
aktivno premisli o svojih ustaljenih navadah, pravilnosti in var-
nosti svojega vedenja. Spomnimo, delati varno pomeni vrniti 

Zaposleni poznamo pravila varnega in zdravega dela na svojem delovnem mestu. 
Z rednim usposabljanjem in ozaveščanjem smo obveščeni tudi o morebitnih novih 
pravilih, postopkih dela in zaščitni opremi. A na koncu je naša varnost še vedno odvisna 
predvsem od tega, ali ta pravila spoštujemo in jih prakticiramo skozi svoj delovni 
vsakdan. Pogosto delamo kaj na določen način samo zato, ker 'se tako dela že od nekdaj'. 
Premislite kdaj, ali je tako tudi v resnici prav in varno.

Le varna navada je dobra navada

	à ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Katja Krumpak, specialistka  
korporativnega komuniciranja, SIJ 
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Novosti v tekmovanju za najbolj varen obrat:

Točkovanje:

se vsak dan zdrav domov. Delati varno pomeni manj nezgod, 
kar vpliva tudi na vzdušje v ekipi, manjšo obremenjenost dru-
gih sodelavcev zaradi bolniških odsotnosti, ne nazadnje zato 
tudi boljšo kakovost opravljenega dela. Ker smo ljudje bitja 
navad (in razvad), ima vsakdo vsaj eno priložnost za izboljšanje 
in s tem za pomemben prispevek k večji varnosti pri delu za 
celoten kolektiv oziroma družbo.

Tekmovanje Bodi prvi v varnosti letos že petič
V tekmovanju za najvarnejši obrat Bodi prvi v varnosti smo 
letos uvedli spremenjen model točkovanja. Pri oblikovanju 
novega sistema točkovanja in nagrajevanja smo upoštevali 

pobude in predloge, ki smo jih prejeli od zaposlenih oziroma 
vodij obratov in oddelkov, sodelujočih v tekmovanju. Tako bo 
peto leto kampanje med drugim prvič prineslo pet končnih 
zmagovalcev. V vsaki družbi, ki sodeluje v tekmovanju (to so SIJ 
Acroni, SIJ SUZ, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ Metal Ravne in SIJ 
Ravne Systems), bo nagrajen najboljši obrat oziroma oddelek 
tako četrtletno kot ob zaključku tekmovanja. 

Tudi letos bomo vse leto spremljali nezgode in iskrice s pod-
ročja varnosti in zdravja pri delu in nagrajevali najboljše. Kot 
rečeno, pa spreminjamo format tekmovanja, ki je bil v veljavi 
zadnji dve leti. 

• Vsak obrat/oddelek TOČKE DOBIVA ZA SVOJ LASTNI NAPREDEK IZ MESECA V MESEC IN ČETRTLETNO 
(kot doslej). Ker vsak obrat tekmuje sam s seboj, UKINJAMO DELITEV na obrate s težjimi in lažjimi pogoji dela.

• Točke obrat/oddelek prejme ZA VSAK NAPREDEK, NE ZGOLJ ZA MESEC BREZ NEZGODE.

• Oddane ISKRICE BODO ŠE POMEMBNEJŠE, saj bo lahko obrat/oddelek z 
oddano iskrico nadomestil eno stopnjo točkovanja napredka.

• Zmagovalce bomo vsako četrtletje razglasili V VSEH DRUŽBAH, ob koncu 
leta pa tudi na ravni obeh lokacij – Jesenic in Raven.

• PRVI V VARNOSTI BODO NA LETNI RAVNI NAGRAJENI V VSEH 
DRUŽBAH (po ustaljenem sistemu 1 točka = 1 evro).

• Prvič bomo podelili tudi NAGRADO ZA POSEBNI DOSEŽEK – s tem bomo izpostavili in 
pohvalili obrat oziroma oddelek, ki se sicer ne bo nujno povzpel na vrh, bo pa vseeno dosegel 
pomembno izboljšanje oziroma spremembo na področju varnosti in zdravja pri delu.

Mesečno:

• 50 točk/mesec – če se število nezgod pri delu ne 
spremeni od meseca pred tem.

• 60 točk/mesec – če je znižanje števila nezgod pri delu do 
25 % glede na prejšnji mesec.

• 70 točk/mesec – če je znižanje števila nezgod pri delu do 
50 % glede na prejšnji mesec.

• 80 točk/mesec – če je znižanje števila nezgod pri delu do 
75 % glede na prejšnji mesec.

• 90 točk/mesec – če je znižanje števila nezgod pri delu do 
99 % glede na prejšnji mesec.

• 100 točk/mesec – če obrat/oddelek ni imel nobene 
nezgode, pri čemer je imel v prejšnjem mesecu 
zabeleženo 1 nezgodo ali več in gre tako za 100 % znižanje.

+ Vsak mesec lahko posamezen obrat/oddelek pridobi 
10 dodatnih točk, če v tistem mesecu odda vsaj eno (1) 
iskrico s področja varnosti in zdravja pri delu.

Četrtletno:

• 100 točk/četrtletje – če ima obrat/oddelek manj 
delovnih nezgod kot v enakem četrtletju preteklega leta, 
pa tudi če je brez delovnih nezgod v tekočem četrtletju 
in četrtletju v letu pred tem.

• 50 točk/četrtletje – če ima obrat/oddelek enako število 
nezgod v obeh primerjanih četrtletjih (razen če v obeh 
primerjanih četrtletjih ni imel nobene nezgode, v tem 
primeru dobi točke v skladu z zgornjo alinejo).

• Če je število nezgod večje kot v enakem četrtletju 
prejšnjega leta, obrat/oddelek ne dobi točk.
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V začetku letošnjega leta sta osnovni šoli 
(OŠ) Prežihovega Voranca in Koroški jeklarji v 
telovadnici slednje ponovno priredili Poklicno 
tržnico. Na tradicionalnem, tokrat že šestem 
dogodku, ki vsako leto poteka januarja, se je 
predstavilo štirinajst srednjih šol iz koroške, 
podravske in savinjske regije s skupno več kot 
petdesetimi srednješolskimi programi. Na tržnici 
sta se poleg drugih organizacij predstavili tudi 
družbi SIJ Ravne Systems in SIJ Metal Ravne.

Osmošolci OŠ Koroški jeklarji 
so si v oddelku EPŽ jeklarne 
SIJ Metala Ravne ogledali 
postopek pretaljevanja. 

Mlade navdušujemo 
za tehnične poklice

Monika Žvikart, specialistka 
korporativnega komuniciranja, 
SIJ Metal Ravne

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne

Dragica Pečovnik, 
specialistka za kadre,  
SIJ Ravne Systems
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Poleg šol so se na stojnicah prestavili tudi dijaški domovi in 
podjetniki Območne obrtne zbornice Ravne, sodelovali so še 
predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje in projekta Prehod 
mladih. Kot je že običajno, sta se na tržnici skupaj predstavili 
obe največji koroški družbi Skupine SIJ. 

Tržnico je obiskalo okoli 100 devetošolcev OŠ Koroški 
jeklarji, OŠ Prežihovega Voranca ter OŠ Mežica in njihovi starši 
ter nekaj osmošolcev. Odzivi udeležencev in obiskovalcev so 
bili pozitivni, saj se je Poklicna tržnica ponovno izkazala kot 
priložnost, da mladi na enem mestu pridobijo pomembne 
informacije za lažjo izbiro nadaljnje karierne poti.

Za krepitev vezi s potencialnimi novimi sodelavci so naša 
vrata vedno odprta. Letos so na predstavitev in ogled obeh 
proizvodenj na Ravnah že prišli osnovnošolci iz OŠ Franja 
Goloba in OŠ Koroški jeklarji. SIJ Ravne Systems so obiskali tudi 
učenci OŠ Šentjanž pri Dravogradu, dijaki Šole za strojništvo, 
geotehniko in okolje iz Velenja ter študenti strojništva z Visoke 
strokovne šole Ravne, SIJ Metal Ravne pa študenti Fakultete za 
tehnologijo polimerov. V SIJ Ravne Systems smo lani pripravili 
tudi Dan odprtih vrat. Na Koroškem smo po tej poti nagovorili 
že več kot 500 mladih. 

Na Ravnah smo prihodnjim srednješolcem 
predstavili naše potrebe po zaposlovanju 
in možnosti štipendiranja v naših največjih 
koroških družbah.

Na Poklicni tržnici smo mladim s 
prenosnim mikroskopom Keyence 

VHX-5000 pokazali osnovne 
mikrostrukturne lastnosti in 

napake v končnih izdelkih.
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	à NAŠI SODELAVCI

SIJ ACRONI 
Februarja so naši novi sodelavci postali: DERVIŠ 
ALIŠIĆ in HARIS ČAUŠEVIĆ v obratu Jeklarna, 
KRISTJAN KRISTIČ v obratu Predelava debele plo-
čevine, MIRZA ŠARIĆ na Vzdrževanju in SIMONA 
MUBI v Nabavi. 
Marca so se nam pridružili: DENIS KOŠTIĆ, ALBERT 
RRUSTEMI in MUHAMED MUHAREMOVIĆ v 
Jeklarni, IBRO AHMETOVIĆ, GORAN ŠARIĆ in 
RAIM GYURHAN RAIF v obratu Predelava debele 
pločevine, ROK LIPOVEC na Vzdrževanju, SANDRA 
PAVLIN v Nabavi, MILAN PEROVIĆ v oddelku 
Finance ter ENSAR ČAVKIĆ in ADMIR ČAVKIĆ na 
Predelavi žlindre.

Februarja sta se upokojila: VINKO ROBIČ iz Vroče 
Valjarne in MIRAN BORŠTNAR iz Hladne predelave. 
V pokoju jima želimo vse najlepše.
Marca pa sta se upokojila: MIRKO VUKOBRAD 
in BOŽIDAR ČERNE, oba iz Hladne predelave. V 
pokoju jima želimo vse najlepše.

Podjetje je februarja zapustilo osem delavcev, 
marca pa petnajst.

Tanja Avguštin Čufer,  
vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Februarja in marca so postali naši sodelavci: 
ELDIN SULJKANOVIĆ, ROK GOLOB in VLADIMIR 
RAKOVIĆ v Jeklarskem programu, NEJC KRAJNC, 
AMAR ČAUŠEVIĆ, SAMIR ŠAHINOVIĆ in SARA KO-
NEČNIK FLAKUS v Valjarskem programu, BESMIR 
UKAJ in AKIK FANAJ v Kovaškem programu, 
BOŠTJAN VAUČE v Vzdrževanju, MARJAN DLOPST 

v Interni logistiki, KATJA GOLOB, MARKO MAČIČ 
in TOMAŽ GROS v Razvoju in kontroli. Podjetje je 
februarja in marca zapustilo 19 sodelavcev. 
Upokojili so se: FRANC EKART, BOJAN KOKUČNIK, 
MILAN PARADIŽ in ANDREJ GAISER iz Valjarskega 
programa, TONE POBERŽNIK in RADO ŠROT iz 
Kovaškega programa ter SONJA HRNČIČ iz Razvoja 
in kontrole. Zahvaljujemo se jim za njihovo delo in 
jim v pokoju želimo vse najlepše.

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

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Februarja se nam je pridružil ANDREJ NOČ v 
oddelku Varilna žica. Marca pa so naši novi sode-
lavci postali: ANES NEZIROVIĆ v oddelku Varilna 
žica, v oddelku Elektrode pa GORDANA HOČEVAR, 
NEZIRA AHMEDINOVIĆ, ALJAŽ PELJHAN, DANIEL 
STANIĆ in BOŠTJAN KOROŠEC.

Februarja so odšli: GREGOR GRUNT – Prodaja, JA-
NEZ KRNIČAR – Varilna žica, ELVIS PJEVIĆ – Varilna 
žica, EDVIN KALABIĆ – Tehnologija, SAMIR BRDAR 

– Elektrode. Marca so odšli: ZILHAD MEDIĆ – 
Varilna žica, ISMET ALAGIĆ – Elektrode in MATJAŽ 
KRISTAN – Elektrode.

Ana Zavelcina, specialistka v kadrovski 
službi, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Februarja so naši novi sodelavci postali: PETER 
MEŠIČ v Proizvodnem programu Noži, NEJC GRA-
DIŠNIK v Vzdrževanju in montaži ter MITJA VAVDI 
v Informatiki. 

Marca so naši novi sodelavci postali: PETRA  
SUŠEC v Vodstvu, KLEMEN VIRTIČ in RADOVAN  
JOVANOVIĆ v Mehanski obdelavi ter DANILO 
LUTER v Vzdrževanju in montaži.
Februarju je delovno razmerje prenehalo enaj-
stim sodelavcem, marca pa šestim. 

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

SIJ SUZ 
Naši novi sodelavci so februarja postali: ARNES 
SALIHOVIĆ, ŠABAN VIKIĆ in BELMIN DURIĆ v od-
delku Jeklovlek. Marca se nam je pridružila TANJA 
SUŠNIK v oddelku Službe.
Podjetje je v februarju in marcu zapustilo sedem 
zaposlenih.

Za dolgoletno delo v našem kolektivu se iskreno 
zahvaljujemo sodelavkama MARIJI AVGUŠTIN in 
HELENI ROZMANIČ ter jima želimo vse najlepše ob 
upokojitvi.

Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Februarja je naš novi sodelavec postal DAVID  
PISAR v OE Brusilnica, marca pa se nam je 
pridružila ZALA KUHAR v OE Tiskarna.

Družbo je zapustil en delavec.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

SIJ ACRONI 
Februar: Jubilanta z 20-letnim delovnim stažem 
sta postala ANAMARIJA KOFOL iz Kakovosti in 
ZORAN ALEKSOVSKI iz Hladne predelave.
Jubilant s 30-letnim delovnim stažem je postal 
ANTON LAHAJNAR iz Jeklarne. Čestitamo.

Marec: Jubilanta z 10-letnim delovnim stažem sta 
postala DARKO MANDELC iz Energetike in IZTOK 
ŠUŠTERČIČ iz Hladne predelave.
Jubilantka z 20-letnim delovnim stažem je postala 
SABINA ŠKRJANC iz oddelka Ekologija. Čestitamo.

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni 

SIJ METAL RAVNE 
10 let: DAMJAN PIKO iz Jeklarskega programa, 
VLADIMIR GRBIĆ iz Vzdrževanja, INA RUPREHT 
FEDLER iz Marketinga, MARJETA ŠPILER in VESNA 
JEZNIK iz Razvoja in kontrole.

20 let: ROBERT KUPLJEN iz Kovaškega programa.
30 let: ROBERT BURJAK iz Kovaškega programa in 
MARTINA TOMINC iz Prodaje.
40 let: MITJA ŽIVIČ iz Vzdrževanja.
Vsem jubilantom čestitamo!

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

SIJ RAVNE SYSTEMS
Februarja je jubilant za 10 let delovne dobe postal 
UROŠ PAVŠE iz Mehanske obdelave in varjenja. 
Čestitke.

Marca sta jubilanta za 10 let delovne dobe v pod-
jetju postala PAVEL PUMPAS in MATIC SKERNIŠAK 
iz Proizvodnega programa Noži. Obema jubilanto-
ma čestitamo.

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

SIJ SUZ
Jubilant z 10-letnim delovnim stažem je februarja 
postal PETER PETROVIĆ, jubilant z 20-letnim 
delovnim stažem pa prav tako februarja ESAD 
KURBEGOVIĆ. Iskrene čestitke obema!

Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Dopolnjenih 10 delovnih let je februarja dosegla 
sodelavka ROMANA OBRUL. Čestitamo.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

KADROVSKA GIBANJA V FEBRUARJU IN MARCU

JUBILANTI V FEBRUARJU IN MARCU
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Danica Vajksler, 
strokovna sodelavka, 
SIJ Metal Ravne



	à NAŠI NAJ SODELAVCI

Marjeta, Bojan, Azis in Gvido –  
v skupini G16 generacije 2018

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne

Sodelavci o Bojanu:
Njegovo strokovnost, znanje in predanost podjetju cenijo tako 
sodelavci kot tudi kupci. Vse to pa gotovo še nadgradi njegova 
izjemna pozitivnost.

Bojan o sebi: 
V družbi bi se morali izogniti predsodkom, da ni dobro biti 
iskren, saj to negativno vpliva na odprte in poštene odnose v 
družini, med prijatelji in sodelavci. Ne nazadnje neodkritost 
slabo vpliva tudi na celotno družbo.
Na samotni otok bi vzel nož, kresilo in kovinsko posodo.
Najbolj bi si želel zapeti z nekom, ki bi imel enak življenjski 
odsev oziroma podobno mladostno željo po ustvarjanju in 
uživanju v glasbi.

Komercialist,  
SIJ Ravne Steel Center

Vodja Kontrolinga,  
SIJ d.d.
Sodelavci o Marjeti:
Ogromno zna, je profesionalna, povezovalna, kolegialna 
in umirjena, povedo o Marjeti njeni sodelavci. Iz rodne 
Dolenjske, kjer še danes uživa v lepotah reke Krke, obrezo-
vanju svoje trte, vonju glicinij in posedanju v senci lipe, je 
s svojo ljubeznijo do narave v SIJ d.d., predvsem pa v Kon-
troling, prinesla oazo miru, za kar so ji sodelavci neizmerno 
hvaležni.

Marjeta o sebi:
V družbi bi se morali izogniti predsodkom. Namesto 
pregovora, da je vsak svoje sreče kovač, kar prevečkrat 
prevedemo v zelo sebična ravnanja, bi morali upoštevati 
pregovor, da je v slogi moč, in sodelovati ter se veseliti 
skupnih uspehov.
Na samotni otok bi vzela seme za zelenjavni vrtiček, 
goloba pismonošo za zvezo in zlato ribico, ki uresniči tri 
želje.
Najbolj bi si želela zapeti s komerkoli, saj pesem širi dobre 
misli in dobro voljo. Bi bilo pa zame dobro, če bi bil to 
nekdo, ki prav tako kot jaz nima najboljšega posluha.

BOJAN ČERNIGOJMAR JETA MLINAR
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4. Na 6. Sijevem dnevu smo razglasili 16 naj sodelavcev iz družb Skupine SIJ, ki s svojimi 
vrlinami izstopajo in pozitivno vplivajo na druge. G16 (grandioznih 16) generacije 2018 
cenimo, ker se tako po strokovni kot tudi človeški plati ne ogradijo v svoj vrtiček. Znajo 
pogledati prek ‘plank’ in se lotiti novih izzivov ter deliti in prepletati svoja in druga znanja. 
Pri tem pa ne pozabljajo, da smo ljudje in ne roboti, ki se nam bodo bojda kmalu pridružili. 
Smo iz kože in krvi, pomešane z najrazličnejšimi čustvi zaradi pestrih življenjskih izkušenj, 
izzivov in strahov. Zato je pomembno, da smo tako kot naši naj sodelavci odprtih glav in 
src, brez predsodkov in vedno pripravljeni pomagati po svojih najboljših močeh.

Tokrat vam skozi oči njihovih kolegov in nadrejenih ter skozi njihove lastne poglede na 
določene resne in manj resne plati življenja predstavljamo zadnjo četverico naših naj 
sodelavcev leta 2018.

DEL

Vodilni odpremnik,  
Vroča valjarna, SIJ Acroni

Izmenovodja, Profitni center Noži,  
SIJ Ravne Systems 

Sodelavci o Azisu:
Vestnost, marljivost in strokovnost odlikujejo Azisa, sodelavci 
pa ga cenijo tudi zato, ker se nanj lahko zanesejo in je vedno 
pripravljen pomagati. 

Azis o sebi: 
Za boljše vzdušje (v timu) zanetim pozitivno energijo pri sebi 
in drugih.
Če bi bil lahko olimpijski prvak, bi si želel stati na najvišji 
stopnički med smučarskimi skakalci.
Moja slabost je, da popuščam drugim, samo da se izognem 
konfliktu.

Sodelavci o Gvidu:
Gvido opravlja svoje delo v slogu vrhunskega športnika, 
vedno na visokih obratih in v kolektivnem duhu. Je namreč 
izvrsten nogometaš, nogomet je igral tudi v 2. slovenski 
ligi do napredovanja kluba v 1. slovensko ligo, vendar se je 
kasneje raje odločil za delo v podjetju kot za profesionalno 
športno kariero. Rad razmišlja in planira delo vnaprej, da 
izdelek pride do kupca vedno pravočasno. 

Gvido o sebi: 
Najboljši nasvet v življenju sem prejel od … V mladosti 
nisem bil ravno obkrožen z ljudmi, ki bi mi dajali napotke, 
zato sem si sam podelil nasvet: Vsak je sam svoje sreče 
kovač.
V življenju sem bil najbolj hvaležen za rojstvo težko 
pričakovanega prvega vnuka.
Če čas in denar ne bi bila ovira, bi odšel na Novo 
Zelandijo.

AZIS SKENDEROVIĆ GVIDO JANET
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KORONA

	à POGOVARJAMO SE S STROKOVNJAKI

Z vseh strani nas že dlje časa preplavljajo nova in nova sporočila o našem 
skupnem 'zunanjem' sovražniku – koronavirusu. Trenutna situacija ni ravno 
vsakdanja, s takšnim izzivom se večina od nas še ni srečala. In ker nimamo 
podobnih izkušenj, se v situaciji še toliko težje znajdemo. Zelo naravno je, da se 
na dogajanje odzovemo s strahom, ki ga morda (še) ne znamo ukrotiti. Na nas 
preži neznana nevarnost. In kaj se zgodi z nami, ko se srečamo z njo? 

Ko po vratih udari strah – 
boj, beg ali zamrznitev?

V situaciji, ki jo zaznavamo kot nevarno, se v nas sproži nagonski 
refleks. Ta je lahko v treh oblikah: v obliki boja, bega ali zamr-
znitve. Vsak odziv je normalen, kako se bomo odzvali sami, pa je 
predvsem odvisno od naše sposobnosti za samoobvladovanje. Ko 
se znajdemo v stresu oziroma v stiski, je izjemno pomembno, da 
ne reagiramo tako, da še poslabšamo situacijo. Poskušamo biti v 
stanju čuječnosti (ki jo je treba seveda predhodno vaditi), v kateri 
lahko v nekaj hipih ozavestimo, kakšna bi lahko bila rešitev – to 
pomeni, da ne zbežimo, ne zamrznemo, ampak da se soočimo z 
nastalo situacijo oziroma se odločimo za tretjo možnost, to je boj.

O tem, kako se soočiti s strahom in nevarnostjo, smo se 
pogovarjali z Melito Kuhar, univerzitetno diplomirano socialno 
pedagoginjo in diplomirano socialno delavko.

Strah, ki ga znamo upravljati,  
lahko postane celo naš zaveznik.
»Strah je naravni človekov odziv na nevarnost. Je nagonski 
in namenjen temu, da nas zaščiti pred tveganimi podvigi ali 
nevarnimi izzivi. Obenem je strah lahko močan zaviralec naših 
želja ali potreb, ki jih imamo, a se ne upamo prebiti iz lastne 
cone udobja. Vsekakor je lahko strah tudi zaveznik v smislu 
preudarnega ravnanja z lastno energijo, kam bomo usmerjali 
pozornost in trud ali kako bomo ravnali s finančnimi viri. Vsi 
se na primer bojimo bolezni, saj pomeni okrnjeno kakovost 
življenja in pogosto privede tudi do spremembe navad, ki nam 
v vsakdanjem življenju 'šparajo' energijo. Vsak korak zunaj 
ustaljenih navad je pravzaprav korak v neznano, pri tem pa se 
porablja znatno več energije kot običajno. Vsekakor priporo-
čam, da se iskreno vprašamo, česa nas je v resnici strah. Spom-
nim se starega pregovora, da je 'strah votel, okoli pa ga ni'. Ko 

strah ozavestimo, se njegova moč nad nami zmanjša. Lahko se 
celo zgodi, da ga iz nasprotnika spremenimo v zaveznika.«

Kdaj vemo, da to ni več 'navaden strah',  
temveč anksioznost, ki ohromi normalno življenje?
»Anksioznost je običajno rezultat pogostega tlačenja različnih 
čustev, ne zgolj strahu. Ko telo na fizični ravni ne more več 
predelovati potlačenih in zanemarjenih čustvenih odzivov, nas 
lahko potisne v napade panike in močna tesnobna stanja. 

Ko začutimo pogoste notranje tremorje, ko nam je koža 'pre-
tesna', ko čutimo v sebi drget in se nikakor ne moremo umiriti, 
svetujem, da poiščemo ustrezno strokovno pomoč. Strokovnjak 
nam pomaga, da se lažje soočimo s tem, da ozavestimo, kaj 
smo potlačili in kaj nam čustva sporočajo. Anksioznost se lahko 
izraža tudi v kompulzivno obsesivnih motnjah ali prepričanjih, 
da mora posameznik vedno storiti enako določeno zaporedje 
dejanj, sicer se bo nekomu zgodilo kaj nevarnega.«

V otroštvu oblikovani obrambni mehanizmi postanejo,  
če to želimo ali ne, v travmatičnih situacijah prevladujoči.
»V zadnjih desetletjih se je pojavilo veliko novih duhovnih praks, 
ki večinoma temeljijo na starodavnih tehnikah. Zgodil se je pre-
boj na področju samopomoči in kakovostnega dela na lastnih 
vzorcih in programih, ki so nam bili vtisnjeni v otroštvu. Četudi 
smo odrasli in odgovorni, zreli posamezniki, nas v nenadnih in 
čustveno travmatičnih situacijah obvlada sicer preživeli obramb-
ni mehanizem, ki se je oblikoval v zgodnjem otroštvu, a si v hipu 
navala strahu, jeze ali nemoči preprosto ne znamo pomagati.

Pri ozaveščanju lastnih čustvenih stanj si denimo lahko 
pomagamo tudi s predihavanjem, kar pomeni, da se osredoto-

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

Foto: osebni arhiv Melite Kuhar
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čimo na 'tukaj in sedaj'. Svojim strankam kot eno prvih nalog 
naročim, naj se naučijo, kaj je tehnika čuječnosti. Čuječnost va-
dimo skozi prisotnost v tem trenutku, tudi ko vdihneš in izdih-
neš. Je starodavna tehnika, ki si je ni izmislil zahodni človek, a 
je izjemno mogočna, saj nas povrne v trenutno zavedanje. Pri 
tem ne razmišljamo, kaj vse se je v preteklosti težkega zgodilo 
in kakšne krivice so se nam zgodile. Nismo niti v prihodnosti, ki 
je ne moremo poznati. Smo zgolj tukaj in sedaj, prisotni.

Ena od močnih tehnik obvladovanja čustvenih odzivov in 
spreminjanja vtisnjenih vzorcev je tudi EFT oziroma tapkanje. 
Pri tem gre za dotikanje oziroma večkratno tapkanje po dolo-
čenih delih telesa, meridianih, po katerih se pretaka energija. 
S tapkanjem lahko odpravimo negativne občutke in znižamo 
stresni odziv, s tem pa se zniža raven stresnega hormona kor-
tizola. Počutimo se lažje in pomirjene.«

Kako se torej odzvati, ko se bomo  
naslednjič počutili ogrožene? 
»Nadzor nad telesno reakcijo zahteva veliko osredotočenosti na 
lastni razvoj, na čuječnost oziroma na dihalne tehnike. Tudi pri 
napadih panike svetujejo predihavanje, sama k temu še dodam 
preusmeritev fokusa na recimo štetje v tujem jeziku, na primer 
od tristo do nič. V tem času se lahko v veliki meri pomirimo, in je 
naš zrel odziv primernejši iskanju rešitev kot zamrznitvi.

Primer: stojimo v vrsti pred pošto, saj lahko v teh časih vstopa-
mo zgolj posamezno. Pred nas se vrine oseba in se dela, da ni nič 
naredila. Hipni odziv našega telesa je jeza in v naslednji sekundi 
hočemo nagonsko agresivno obračunati z 'nasprotnikom', ki nam 
hoče ukrasti našo pozicijo in nas prisiliti, da še dalj časa čakamo. 
Obenem začutimo nemoč, bes in krivico, saj po navadi ne želimo 

neposrednega konflikta z neznancem. Smo čuječe prisotni in 
predihamo nekaj vdihov in izdihov, se primerno umirimo. Nato z 
mirnim, a odločnim pristopom in nizkim tonom v glasu obvestimo 
dotično osebo, da se je vrinila in da jo prosimo, naj se pomakne 
na konec vrste. Ohranimo dostojanstvo, ne ponižujemo osebe 
z neprimernimi vzdevki. V veliki večini primerov se bo oseba 
dejansko premaknila na konec vrste. Seveda tu in tam lahko nale-
timo na nesramno in živčno osebo, ki išče prepir, da si olajša svojo 
stisko, in ji naše negodovanje ustreza, da kreira konflikt. Ne pusti-
te se povleči v dramo druge osebe, ostanite hladni in prisebni.«

Opažate morda medgeneracijske razlike  
v dojemanju in zoperstavljanju strahu?
»Nisem zasledila, da bi bile opravljene raziskave o tem, kako 
različne starostne generacije dojemajo strah, je pa zagotovo 
njihov odziv različen. Starejši ljudje so lahko preživeli marsikaj 
težkega in stresnega, zavedajo se, da se njihov čas počasi izte-
ka, in niso preveč panični. Verjetno nosi v sebi večina starejše 
generacije modrost, da se za vsak problem vedno, slej kot prej, 
najde rešitev. Najverjetneje jih je življenje tudi naučilo, da z 
'jamranjem' in pritoževanjem ne rešimo ničesar, le slabo voljo 
ustvarjamo pri sebi in drugih znotraj naše socialne mreže.

Mi 'tasrednji' imamo občutek, da smo sicer nekaj že dožive-
li, a da nas še marsikaj čaka. Sploh če smo radovedni in aktivni, 
hočemo drugo polovico življenja živeti na polno. Ker živimo 
v časih, ko nam je z dvema klikoma miške na voljo marsikaj 
za ugodje in veselje, želimo to tudi izkoristiti. Seveda pa se 
moramo v trenutni situaciji naučiti (če tega še ne znamo) po-
trpežljivosti, strpnosti, sodelovanja in razumevanja, saj nismo 
prizadeti zgolj mi, temveč ves svet. 

MELITA KUHAR je univerzitetna diplomi-
rana socialna pedagoginja in diplomirana 
socialna delavka. V Svetovalnici (www.
svetovalnica.si), ki jo vodi več kot desetletje, 
pomaga parom in družinam pri oblikova-
nju bolj zdravih in odgovornih odnosov, 
posameznikom svetuje pri osebnem razvoju 
in rasti, staršem pomaga pri vzgoji otrok in 
kako slišati najstnika. Je avtorica mnogih 
izjemno branih in odmevnih člankov v raz-
ličnih revijah, na spletnih portalih in svojem 
blogu. Najboljše članke je zbrala v štirih 
knjigah, ki so lani in letos izšle pri Založbi 
Primus. Naslovila jih je Iskreno o partner-
stvu, Iskreno o vzgoji in najstnikih, Iskreno o 
intimnosti in Iskreno o osebni rasti.
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Mladi so neizkušeni, nimajo še modrosti in zavedanja, da 
če česa ne morejo spremeniti, to tudi iskreno sprejmejo in ne 
rinejo z glavo skozi zid. Pomembno se je zavedati, da na tisto, 
na kar imamo vpliv, vplivamo, kolikor se le da. Včasih pa pot-
rebujemo uvid, da dojamemo, kdaj je treba priznati poraz in 
pravočasno odnehati, za kar ponovno potrebujemo določeno 
količino življenjske modrosti.«

Zakaj se ljudje v najbolj kritičnih trenutkih še vedno 
odzivamo z bojem ali begom? Je pobeg s kraja prometne 
nesreče res lahko posledica nezavednega ravnanja?
»Ta nagonski odziv, kot že rečeno, je star tisoče let in je del 
zapuščine naših prednikov ter tedanje stopnje razvitosti mo-
žganov, predvsem malih oziroma tako imenovanih plazilskih 
možganov. Telo ima razvite mehanizme v stanju močnega 
stresnega odziva, da nas zaščiti – bodisi da gremo v boj in se 
pogumno soočimo z izzivom ali pa pobegnemo in se tako reši-
mo neke nevarnosti. Mišice so pripravljene na akcijo, možgani 
ne predelujejo mnogo drugih nepomembnih informacij, saj 
nas želijo peljati iz nevarnosti. 

Preživetvene strategije so del vzgoje oziroma oblikovanja 
otroka v socialno bitje in so del obrambnih mehanizmov, ki 
jih razvije otrok do nekako tretjega leta starosti, ko kognitivni 
del možganov še ni bil razvit. Kasneje se razvija tudi moralni in 
etični del osebnosti, ki je bolj ali manj opremljen z odgovornim 
odzivanjem na stresne situacije. 

Ob pobegu s kraja prometne nesreče bi to dejanje bolj kot 
strahu pred kaznijo pripisala pomanjkanju empatije, solidarno-
sti in odgovornosti kot imperativu zdrave in zrele osebnostne 
strukture.«

Kaj bi svetovali nekomu, ki zapade v paniko pred 
koronavirusom, katerega posledice so zelo vidne,  
sam povzročitelj pa je neviden?
»Vsi smo v istem čolnu in vsem nam preti ta majcen mi-
kroskopski virus. A sami lahko z upoštevanjem zaščitnih 
ukrepov in higieno največ naredimo za to, da se počutimo vsaj 
malce varnejše pred njim. Sama sem se v stiski znašla v prvih 
dneh zapovedane karantene. Nikakor nisem mogla doumeti, 
da 'kofetkanja' na sončku in kosil s prijateljicami, s katerimi 
se vedno objamemo, ni več. S kavča v svoji Svetovalnici sem 
pare in posameznike presedla na njihov kavč, in trenutno moje 
svetovalno delo poteka po spletu. 

Po nekaj dneh osebne stiske in negotovosti sem se teme-
ljito pogovorila sama s seboj. Priznala sem si, da lagodnega 
življenjskega stila ni več in ga verjetno še dolgo ne bo. Priznala 
sem si, da moram biti sedaj predvsem potrpežljiva in sočutna 
do sebe. Pazim nase in na druge, ostajam doma in upoštevam 
vse ukrepe. Hkrati pa vem, da če se morebiti okužim, ne bo 
konec sveta. Bom preživela, saj sem zdrava. Ta misel mi je 
prinesla določeno mero olajšanja in s tem mirno sprejemanje 
sprememb, ki jih je prinesel virus. Delam načrte za tisti trenu-
tek, ko se bodo ukrepi razrahljali, se pa zavedam, da bo naše 
medsebojno vedenje še dolgo časa drugačno, nezaupljivo in 
dvomljivo. S tem bomo morali živeti kar nekaj časa, verjetno 
kakšno leto. Prej kot se sprijaznimo in pogledamo strahu v oči, 
hitreje bo izgubil svojo moč nad nami, in bomo sami lahko bolj 
kompetentno in mirno začeli upravljati z lastnimi odločitvami, 
saj jih ne bosta več narekovala strah ali pasivnost.«

Nadzor nad telesno 
reakcijo zahteva veliko 
osredotočenosti na lastni 
razvoj, na čuječnost oziroma 
na dihalne tehnike. Tudi pri 
napadih panike svetujejo 
predihavanje, sama k temu 
še dodam preusmeritev 
fokusa na recimo štetje v 
tujem jeziku, na primer od 
tristo do nič. V tem času se 
lahko v veliki meri pomirimo, 
in je naš zrel odziv 
primernejši iskanju rešitev 
kot zamrznitvi.
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Blaž Mlinar, delovodja, 
HTL-linija, SIJ Acroni
»Sam še vedno upam, da bo 
šel koronaoblak mimo nas s 
čim manjšimi posledicami, se 
je pa vedno treba pripraviti na 
najhujše. Samo upanje pa nič ne 
pomaga, ampak moramo z do-
slednim upoštevanjem ukrepov 
v čim večji možni meri preprečiti 
širjenje okužbe. Epidemija bo 
minila in delovni proces se bo na-

daljeval, a s svojo prisotnostjo na delovnem mestu moramo že 
sedaj ohranjati finančno kondicijo podjetja. Treba pa je seveda 
obvarovati rizične skupine. In kako se s sodelavci soočamo s to 
situacijo? Naš tim linije HTL je majhen in tudi zato zelo učinko-
vito rešujemo različne težave in situacije.«

Mirsad Sušić, skrbnik 
voznega parka, SIJ SUZ
»Osebno nimam pretiranih težav 
pri prilagajanju na trenutne 
razmere – treba je pač dosledno 
izvajati ukrepe, kar se da prežive-
ti. Težko mi je le zaradi odpovedi 
športnih dogodkov, najbolj od 
vsega pogrešam hokej. Zavedam 
se, da je pomembno v tem tre-
nutku delati – od dela živimo in 
bomo živeli tudi po tem obdobju. 
Upam le, da se bo čim prej končalo in da bomo zaživeli enako 
kot pred njim. Veseli me pa, da v kriznih situacijah znamo 
stopiti skupaj in si pomagati.«

	à POVEZUJEMO SE

Z našimi sodelavkami in sodelavci smo se pogovarjali, kako 
doživljajo trenutno situacijo. So pričakovali, da bo tako hudo, 
ali pa so upali, da bo šel koronaoblak mimo nas? So dosledni 
pri upoštevanju zaščitnih ukrepov? Zaupali so nam tudi, kaj 
menijo o delu v času epidemije. Prav lepo je brati, da so vsi 
enotnega mnenja: V krizi znamo stopiti skupaj. 

V težkih trenutkih 
znamo stopiti skupaj!

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

Foto: Fotoarhiv Skupine SIJ
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Zlatko Botonjić, strojni teh-
nik, SIJ Elektrode Jesenice
»Nerealno je bilo pričakovati, da 
nas bo virus obšel. Na začetku je 
bilo seveda težko, navaditi se na 
vsa ta omejevanja in ukrepe. Am-
pak kmalu dojameš, da je to pravi 
način, da se virus zajezi, in se 
prilagodiš. S sodelavci se trudimo 
dosledno spoštovati in udejanjiti 
vse ukrepe. Če je le mogoče, me-
nim, da je prav, da delo poteka 
nemoteno naprej. Posledice, s 

katerimi bi se soočali ob zaprtju podjetja, bi bile verjetno kar 
hude. Dokler se torej da in je to varno za nas zaposlene in naše 
naročnike, je prav, da izpolnjujemo in redno dobavljamo vsa 
naročila. Definitivno se kolektiv v takih trenutkih bolj poveže, 
ker se vsi borimo za isti cilj in ker smo vsi nekako obremenjeni 
z isto težavo. Drugače je, ko vidiš, da nisi sam, lažje se soočaš s 
to, za nas neznano situacijo in se veseliš boljšega jutri.« 

Ignac Mager, delovodja, 
Toplotna obdelava 
valjarne, SIJ Metal Ravne
»V SIJ Metalu Ravne sem zapo-
slen 30 let. V podobnih izrednih 
razmerah smo delali med osa-
mosvojitveno vojno. Ob nevar-
nosti zračnega napada so zatulile 
sirene, šli smo v zaklonišče. 
Danes je drugače. Tisto, kar nas 
napada, namreč ni vidno. Vsakdo 
je potencialno nevaren. Zato 
je zelo pomembno, da zaščitne 

ukrepe dosledno upoštevamo. Nujnost dela vidim v preprosti 
razlagi: če ima kmet kravo in je ne molze, bodo ljudje šli po 
mleko drugam. Enako je pri nas – če ne bomo delali, bomo 
izgubili kupce. Upam, da se bomo na koncu iz te krize vsi kaj 
pozitivnega naučili.«

Nevenka Jamer, Storitve 
– čiščenje, SIJ ZIP center
»Priznam, da sem bila ob prvih 
informacijah, ki so prihajale v 
javnost v zvezi s koronavirusom, 
prepričana, da 'bo šlo mimo'. 
Potem pa je virus prihajal vse 
bliže in nazadnje prispel med nas. 
Takrat sva s sodelavko v popolni 
'bojni opremi' razkužili prostore, 
v katerih so se gibali okuženi. 
Za izvajanje teh postopkov sva 

se posebej usposobili. Tudi celotno ekipo čistilnega servisa 
je vodja programa poučil o načinih pravilnega/učinkovitega 
razkuževanja. Šele pri delu samem se vedno znova zavem 
razsežnosti tega nevidnega sovražnika. Nič ni videti, ne moreš 
ga preprosto pobrisati ali izprati, kot siceršnjo umazanijo. Kljub 
znanju, popolni zaščiti in upoštevanju vseh pravil in navodil so 
občutki mešani, veliko je čustev. Prisoten je tudi strah. Sem 
dovolj natančna, dovolj previdna? Zase in za druge. Se je pa 
tudi tokrat ponovno pokazala pomembnost našega dela, na-
šega prispevka k varnosti in zdravju ter k nemotenemu poteku 
proizvodnih procesov.« 

Boris Sešel, specialist za 
kadre, SIJ Ravne Systems
»V življenju sem doživel kar nekaj 
neprijetnih situacij. A takšnega 
sovražnika, ki bi te ogrožal in 
napadal, ne da bi vedel, od kje 
lahko pride, koga oziroma česa se 
moraš bati, še nismo poznali. Živ-
ljenje danes je preveč povezano 
in prepleteno, da bi lahko upali, 
da se bomo mi v Sloveniji temu 
izognili. Dr. Krek je lepo rekel, da 
koronavirus nima ne kril, ne nog, 

je pa hitro mobilen z mobilnostjo ljudi. Sam sicer večinoma 
delam od doma, ko pa sem bil fizično v podjetju, sem dosledno 
upošteval napotke in sprejeta navodila. Menim, da je prav, da 
v teh časih delamo. Proces mora teči. To nam bo zelo koristilo 
za naprej. Ko se bodo stvari umirile, se bo marsikaj spremenilo. 
Treba bo nadaljevati ali začeti drugače, pognati stare ali nove 
poganjke, kot jih spomladi požene rastje. Nekaj jih pri tem 
odmre, nekaj požene delno, nekaj na staro, nekaj na novo, a 
zelo bujno. Upam, da bomo mi med tistimi z mnogo zelenja.«
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Večino sodelavcev Skupine SIJ, katerih delovni prostor je predvsem pisarna, je 
koronavirus postavil pred novo (pre)izkušnjo, saj smo razdeljeni v time A in B delali 
izmenično en teden v pisarni in en teden od doma. Tako kot ima vsaka medalja dve 
plati, ju ima gotovo tudi delo v domači pisarni, in naši sogovorniki so zelo nazorno in 
simpatično predstavili njegove priložnosti in pasti. Je pa lepo slišati, da jih večina pogreša 
klasično medosebno komunikacijo in pristne odnose, ki jih konference po skypu le težko 
nadomestijo, pa čeprav se jih lahko udeležimo v trenirki, brez maskare in neobriti.

Delo od doma – veliko 
samodiscipline v udobju trenirke

Anja Potočnik, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ 

Foto: fotoarhiv 
Skupine SIJ

	à DELAMO OD DOMA
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Romana Petek, vodja podpore prodaje in marketinga, SIJ Ravne Systems
»Delo od doma mi ni tuje, zato sem si že pred leti uredila delovni kotiček v dnevni sobi. Že od 
začetka dela od doma sem si postavila enako rutino, kot običajno. Vstajam ob isti uri, se uredim, 
imam zajtrk, potem se prestavim v dnevno sobo, vklopim računalnik in delovni dan se začne. 
Moja težava pa je, da je ta pisarna stalno odprta in je kar ne znam zapreti. Delo je pa tudi zelo 
osamljeno. Skype, maili in telefonski pogovori lahko nadomestijo sestanke, tistih pristnih oseb-
nih stikov pa ne morejo. Navajeni smo preživeti pretežni del dneva s sodelavci. Veseli smo, kadar 
je vikend ali dopust, da si malo spočijemo drug od drugega, sedaj pa nam ti stiki že kar primanj-
kujejo. Moj mož in otroci so sicer doma, vendar delajo vsak v svoji sobi, tako da se vidimo, šele 
ko vsi zaključimo svoje delo.«

Barbara Košnjek, vodja nabave, SIJ SUZ
»Pozitivne strani dela od doma so, da lahko delovne obveznosti lažje prilagajaš urniku šolskih 
obveznosti otroka. Moj dan se začne ob šesti uri zjutraj, ko se lotim delovnih obveznosti, 
šolske obveznosti z otrokom se pridružijo okoli osme ure. Vse stvari, ki jih lahko opravi sam, 
opravi v svoji sobi, da jaz lahko nadaljujem z delom in videokonferencami. Ko potrebuje 
dodatno razlago ali delo v dvoje, se posvetim njemu. Je pa včasih težko usklajevati oboje; več 
motenj je verjetno doma, saj otrok težko razume, da v tistem trenutku, ko te potrebuje, nimaš 
časa. Po mojem mnenju sestanki po skypu ne morejo povsem nadomestiti srečanja v živo, saj 
na slednjem potekajo pogovori še o drugih temah, in se kakšne težave lahko rešijo mimogre-
de. Tudi vezi med ljudmi se spletajo močnejše, če se ljudje srečujemo med seboj in se tako 
bolje spoznamo.«

Aleš Založnik, asistent vodstva, SIJ
»Od nekdaj postorim precej službenih stvari od doma po oddaljenem dostopu. Za ta namen 
imam urejeno kletno pisarno, v katero se lahko umaknem od dveh majhnih otrok. Tokrat je 
prvič, da celotni delovni dan naredim od doma, veliko glede na klasično delo v pisarni se ni spre-
menilo. Dnevna rutina ostaja enaka, vstajam ob isti uri in začnem delati, enako kot bi tudi sicer s 
prihodom v pisarno. 

Z družino dosledno upoštevamo preventivne ukrepe in od začetka trenutne situacije vse 
nakupe hrane ter drugih potrebščin opravljamo v spletnih trgovinah. Ugotovili smo, da je slednje 
zelo priročno, in bomo nadaljevali tudi po koncu karantene, saj s tem prihraniš veliko časa, ker 
ni potreben obisk trgovine, in bomo ta čas lahko koristneje izrabili. V času karantene je verjetno 
najbolj negativna stvar družbena izolacija, saj vsi pogrešamo osebne stike. Vsaj delno jih poizku-
šamo nadomestiti s sodobnimi komunikacijskimi rešitvami.«

Maša Potočnik, komercialistka v prodaji, SIJ Metal Ravne 
»Skladno z razdelitvijo v skupine A in B sem en teden delala v pisarni, en teden pa od doma. Že 
od nekdaj imam doma 'kotiček' za delo, opremljen z vsem potrebnim pisarniškim materialom, 
tako da s tem nisem imela težav. Pozitivne plati dela od doma so večja fleksibilnost in osredo-
točenost ter manj motenj. Ni vožnje, vstaneš in lahko že delaš. Vendar pa si ves čas doma, nika-
mor ne greš. In posledično se lahko sčasoma tudi zapustiš oziroma se zadovoljiš z 'domačim' 
videzom. Kar pa lahko negativno vpliva na posameznikovo samopodobo. Pri delu doma me 
nihče ni motil, je pa res, da nimam otrok. Verjetno se tisti z majhnimi otroki ne bi strinjali z 
mano! Tudi s samodisciplino nisem imela nobenih težav, delo mora biti opravljeno!«

Zdravko Smolej, sistemski inženir, SIJ Acroni
»V takem obsegu od doma delam prvič, sicer pa že več kot deset let uporabljam oddaljen 
dostop za reševanje problemov v proizvodni informatiki zunaj svojega rednega delovnega 
časa. Delovni kotiček sem si uredil v kabinetu, tako da se lahko malo 'izoliram' od drugega 
dogajanja. Sicer pa sta otroka že odrasla, tako da je doma kar mirno, in se lahko delu posvetim 
povsem enako kot v službi. 

Po mojem mnenju video sestanki zahtevajo več priprave; v večini primerov bi lahko 
nadomestili srečanja v živo, obstajajo pa situacije, ko je osebni kontakt zelo pomemben  
in težko nadomestljiv.

Tudi doma, kot je le mogoče, upoštevam preventivne ukrepe. Zaradi omejitev gibanja 
nekoliko več hodim v bližnje hribe, kjer izbiram manj poznane gozdne poti za sprehode s psom. 
Zvečer pa je čas za knjigo in televizijo.«
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	à DONIRAMO

Skupno 7.000 zaščitnih kirurških 
mask smo podarili Splošni 
bolnišnici Jesenice, Bolnišnici 
za ginekologijo in porodništvo 
Kranj in Splošni bolnišnici 
Slovenj Gradec, v sodelovanju 
z Veleposlaništvom Ruske 
federacije in Društvom Slovenija 
Rusija pa dodatnih 10.000 tudi 
domovom za starejše po vsej 
Sloveniji. Na tak način smo 
njihovemu osebju v imenu vseh 
naših zaposlenih izrazili hvaležnost 
in spoštovanje za nesebično delo 
v času epidemije koronavirusa.

Z donacijo smo 
jim rekli “hvala”

Monika Žvikart, specialistka  
za korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne  
in SIJ Acronija

Jana Makuc, strokovna direktorica Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, (na sredini) se je ob predaji 
5.000 zaščitnih mask za donacijo in solidarnost zahvalila družbama SIJ Metal Ravne (desno izvršni 
direktor za proizvodnjo Alojz Buhvald) in SIJ Ravne Systems (levo direktor operacij Zoran Zajamšek): 
»Ob trenutni porabi zaščitne opreme za enkratno uporabo ocenjujemo, da nam bodo te maske 
zadoščale za teden dni. Pozivamo k nadaljnjemu vestnemu in odgovornemu upoštevanju zaščitnih 
ukrepov in omejevanju socialnih stikov.« 

Da bodo zmogli, so ob donaciji (desno Irena Kolenc Janović, specialistka 
za korporativno komuniciranje, SIJ Acroni) poudarili tudi v Bolnišnici 
za ginekologijo in porodništvo Kranj. Zaščitne maske sta prevzela v. d. 
strokovnega direktorja Aleš Rozman (na sredini) in direktor Marko Breznik 
(levo), ki je ob tem poudaril pomen pomoči skupnosti: »Ker je redna oskrba 
z zaščitno opremo še vedno velik problem, je za nas in naše pacientke 
dobrodošla vsaka pomoč na tem področju. Iz tega razloga nas nadvse veseli, 
da ste nam priskočili na pomoč.« 

Ob donaciji gorenjskih družb Skupine SIJ, torej SIJ Acronija, SIJ SUZ in SIJ Elektrod Jesenice, ki jo je 
Splošni bolnišnici Jesenice predal mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe SIJ Acroni, (desno), 
je Miran Rems, v. d. direktorja, (levo) poudaril pomembnost družbeno odgovornega delovanja 
v skupnosti v teh trenutkih: »Ljudje smo v tem času pokazali, kako kljub slabim novicam in lastni 
nemoči vedno najdemo posluh za sočloveka. In prav zaradi vas nam uspeva. Prenekatera skrb nam 
je prihranjena in vse bolj se zavedamo, da nam bo uspelo prav zato, ker smo se povezali na poti do 
skupnega cilja.«
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#imamotokio 2021
Največji športni dogodek je prestavljen za skoraj natančno 
leto dni. Epidemija koronavirusa je poskrbela, da se je prvič v 
dobi modernega olimpizma zgodilo, da bodo igre prestavljene; 
doslej so jih nekajkrat odpovedali, vedno zaradi svetovnih vojn. 
Tako so odpadle letne igre v Berlinu leta 1916, Tokiu leta 1940 
in Londonu leta 1944 ter zimske igre v Cortini d'Ampezzo leta 
1940 in Sapporu leta 1944. 

Novi termin je 23. julij – 8. avgust 2021, in ura na glavni 
železniški postaji v Tokiu že pridno odšteva na novo postavlje-
ni čas. Če se uro ponastavi v nekaj potezah, pa ponastavitev 
športnikov in športa nasploh zahteva precej več truda in volje. 
Ko se je o prestavitvi OI šele bolj ali manj na glas govorilo, je 
bilo veliko negativnih odzivov, po odločitvi pa so se začeli 
vrstiti pozitivni, saj so bili uslišani pomisleki športnikov in naci-
onalnih olimpijskih komitejev. Tudi Olimpijski komite Slovenije 

– Združenje športnih zvez (OKS) s predsednikom Bogdanom 
Gabrovcem na čelu je kot močan zagovornik odpovedi OI za 
letos menil, da športniki preprosto ne bi imeli enakovrednih 
pogojev za priprave na igre. Ti so zato s pravočasno odpovedjo 
iger tudi največ pridobili. 

Datum nove priložnosti, ko bo mogoče poseči po olimpij-
skih sanjah, je torej znan. Kot pravijo na OKS, je s tem »najtežje 
v zvezi z olimpijskimi igrami skozi oči športnikov – kandidatov 
za nastop mimo. Prav ta negotovost glede datuma je športnike 
najbolj 'ubijala'. Po pogovorih z njimi smo namreč ugotovili, 
da jim je bilo res težko, saj niso mogli kakovostno načrtovati 
treningov in priprav za olimpijske igre. Sedaj je lažje: praviloma 
so si oddahnili, ker vedo, kako in kaj.« 

Skozi oči športnikov
Vseeno situacija ni preprosta. Športniki se spopadajo s 
karanteno, treningi so prilagojeni in sploh pri ekipnih športih 
vsebinsko okrnjeni. Treba je najti pravo motivacijo za vsakdanji 
trening med domačimi stenami ali na svojem dvorišču, obe-
nem marsikoga pesti skrb za finančno preživetje. V športnih 
klubih in organizacijah, ki jih skozi sponzorstva in druge aktiv-
nosti podpiramo družbe Skupine SIJ, so v tej situaciji vseeno 
kar optimistični oziroma trdoživi. Lahko bi rekli, da so se že 
pošteno nalezli naše jeklene volje. Še posebno ustreza tistim 
olimpijcem, »ki so načrtovali, da bodo igre vrhunec njihove 
športne kariere, in so nameravali končati svojo športno pot, a 
so se odločili za podaljšanje in še eno leto 'trpljenja'«. 

Mitja Jež, glavni trener v OK Fužinar SIJ Metal Ravne, 
opisuje situacijo kot zapleteno, a se v klubu poskušajo sproti 
prilagajati: »Odbojkarska zveza Slovenije je hitro ustavila vsa 
tekmovanja, enako smo storili tudi v klubu, tako da od 13. mar-
ca ne treniramo po ustaljenem programu. Naši mladi športniki 
so dobili programe za vadbo doma. Žal ne moremo trenirati na 
daljavo, zato lahko realno rečemo tudi, da smo sezono dali na 

‘pavzo’. Trenutne razmere so močno zmanjšale našo komunika-
cijo, a ostajamo v stikih in držimo skupaj.« 

Športni psihologi opozarjajo na dva vidika v času samoizola-
cije: upad motivacije in zaskrbljenost. Športnikom je motivacija 
razumljivo upadla, saj se sicer pripravljajo za cilje – za tekme 
in rezultate. Lahko gre za žalost in razočaranje, ker ciljev, ki so 
jih imeli pred sabo in za katere so trenirali, nenadoma ni več. A 
športniki iz naših klubov očitno izstopajo tudi na tem področju, 
saj hokejist z jekleno voljo, kapetan HDD SIJ Acroni Jesenice 

Vse se je postavilo na glavo ali prestavilo v neko megleno prihodnost. Na vseh 
področjih nas preveva negotovost, mešanica strahu in optimizma, čutimo 
neobičajno veselje ob malih zmagah, a obenem še vedno veliko 'če-jev' in 'ko-
jev'. Tudi športu in športnikom ni bilo prizaneseno. Prav nasprotno, končale so se 
tekmovalne sezone, prekinili treningi in prvič v zgodovini so bile prestavljene celo 
olimpijske igre (OI). Nastala je velika praznina, tako za športnike kot za gledalce, 
navijače. Zdaj se vse reorganizira in počasi išče svoje nove tirnice. Olimpijske igre v 
Tokiu leta 2021 pa se že napovedujejo kot praznik zmage človeštva nad epidemijo.

Koronakriza krepi 
jekleno voljo športnikov

	à POGOVARJAMO SE S SPONZORIRANCI Katja Krumpak, specialistka za  
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Domen Jančič, HDD SIJ Acroni Jesenice 

Vir: https://www.olympic.si/novica/1187

http://www.olympic.si/novica/1197 

https://www.delo.si/sport2020/za-
sportnike-je-zdaj-pomembno-da-so-
vztrajni-294900.html
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Andrej Tavželj, pravi, da pravemu športniku motivacije nikoli 
ne sme zmanjkati. »Sam si majhne cilje postavljam vsak dan in 
jih skušam doseči. Zelo podobno kot med tekmovalno sezono. 
Kdaj bo konec epidemije, nam točno ne zna povedati nihče. 
Zato moram biti osredotočen na vsak dan posebej in ne gleda-
ti predaleč v prihodnost, ker za zdaj ciljne črte še ne vidimo.« 
Miran Kos, predsednik PK Fužinar, poroča, da so bili športniki 
sprva seveda prizadeti, vloženo delo, vsi cilji in ambicije so 
padli v vodo oziroma se spremenili. Trenerski psihološki tret-
ma je bil zato na začetku potreben. Predvsem v smislu, da gre 
za višjo silo, da nič ni izgubljenega, ker bo ves plavalni in drugi 
športni svet po epidemiji začel tekmovati znova, in bodo vsi na 
istem. »Starejši tudi veliko vizualizirajo in so skratka z mislimi v 
vodi,« pripravo na ponovni zagon tekmovanj opisuje Kos. »Ker 
je nogomet skupinski šport, smo navajeni na druženje, in je to 
eden od faktorjev, ki nam v teh časih manjka ter na trenutke 
vpliva na raven motivacije,« opaža Edvin Karahodžić, predse-
dnik Nogometnega kluba HDD SIJ Acroni Jesenice. A po drugi 
strani so »igralci zelo kreativni pri izvajanju treningov, kreira-
nju vaj in izdelavi rekvizitov za trening«. 

Veliko dela tudi za športne organizacije 
OKS ima po prestavitvi iger kar precej dela z reorganizacijo, 
kot so prestavitve rezervacije hotelov, letalskih kart, Slovenske 
hiše v Tokiu ... tudi Slovenska bakla, ki jo je v sodelovanju z 
OKS iz lesa in jekla izdelala Skupina SIJ, bo po slovenskih krajih 
potovala ter zbirala jekleno voljo in olimpijske sanje za naše 
olimpijce prihodnje leto. »Najprej moramo počakati na nekaj 
nujno potrebnih dokumentov iz Mednarodnega olimpijskega 
komiteja (novi datum kvalifikacijskih tekmovanj, v katerih ima-
mo v ognju dve železi – košarkarje in rokometaše). Potem pa 
bomo z vsemi silami zagrizli v delo: skrbno preverili do sedaj 
opravljeno, dodali in spremenili vse potrebno, da bi ob letu 

osorej slovenske olimpijke in olimpijci imeli na voljo vse, kar 
potrebujejo,« še dodajajo v OKS.

Predčasen zaključek sezone je povzročil veliko razočaranje. 
»Imeli smo kar nekaj dobrih generacij, ki bi lahko posegle po 
medaljah v državnem prvenstvu,« pravi David Slatinšek, pred-
sednik OK Fužinar, a zatrjuje, da bodo naredili vse, da se čim 
bolje pripravijo na naslednjo sezono in da zadržijo vse igralce. 
»Veliko načrtujemo tudi, kako ekonomsko epidemijo čim bolje 
'prebaviti',« še dodaja Miran Kos, predsednik PK Fužinar.

Podobno je pri hokejistih. »V končnici lige AHL in finalu 
državnega prvenstva nam ni uspelo pokazati najboljših pred-
stav, za katere smo trdo garali zadnjih osem mesecev. Sedaj 
nadaljujemo po ustaljenem ritmu, kot da se je sezona normal-
no zaključila v mesecu marcu. V tem obdobju igralci trenirajo 
individualno. Smo v stalnem stiku z vsemi fanti preko sodobnih 
aplikacij,« spremenjeno dinamiko v moštvu in treningih opi-
suje trener HDD SIJ Acroni Jesenice Mitja Šivic. Pomen redne 
komunikacije tudi med klubom in trenerji ter med trenerji 
poudarja Anže Pečnik, strokovni vodja NK Fužinar: »Debati-
ramo o nadaljnjem razvoju kluba in delu na igrišču. Trenerji 
imajo zdaj čas za profesionalni razvoj trenerskega dela, iskanje 
in urejanje materialov ter iskanje načinov za motiviranje svojih 
športnikov na daljavo.«

Poleg vseh tekem so vsesplošno odpovedani ali prestavljeni 
številni družabni, sponzorski in dobrodelni dogodki. »Aktivno 
se pripravljamo na čas po koncu epidemije. Ne želimo si kora-
kov nazaj, ampak nadaljevanje zgodbe tam, kjer se je 12. marca 
zaustavila,« ob tem odločno pravi predsednik HDD SIJ Acroni 
Jesenice Anže Pogačar.

Olimpizem in optimizem
V času ko se veliko govori o pozitivnih testih na COVID-19, je 
treba še več govoriti o pozitivnosti tistih, ki skrbijo za narodov 

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice z navijači po zmagi na derbiju 2. marca 2020 v domači dvorani
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športni blagor. Zdrav duh v zdravem telesu je te dni izjemnega 
pomena, prava dobrina, za katero pa se je treba še posebej 
potruditi. 

Lepo je opazovati sodelovanje med športniki, ki si na 
družbenih omrežjih delijo spodbude in nasvete, slednje pa 
namenjajo tudi vsem nam. Za pestrejši vsakdan in boljšo 
formo lahko spremljate akcijo #trenirajdoma, v okviru katere 
OKS vsak dan objavlja posnetke domačih treningov slovenskih 
športnikov. Njihova iznajdljivost vas bo gotovo navdušila in 
tudi nasmejala, saj namesto fitnes naprav uporabljajo domače 
stopnišče, družinske člane in podobno. 

Edvin Karahodžić, predsednik Nogometnega kluba HDD SIJ 
Acroni Jesenice, opaža dobro popotnico za čas po epidemiji, 
saj se je »na splošno tako pri igralcih kot tudi pri starših v času 
epidemije dvignil nivo zavedanja pomembnosti in koristnosti 
športne aktivnosti za človeško telo«. Meni, da je pozitivno tudi 
to, da otroci več časa preživijo s svojimi starši, se pogovarjajo, 
družijo in skupaj opravljajo tako šolske naloge kot tudi klubske 
obveznosti. »Tako starši spoznavajo tudi zahtevnost vloge 
učitelja in tudi športnega trenerja.«

Vsi sogovorniki upajo, da nas čas epidemije bolj medseboj-
no poveže in nas naredi skromnejše ter odgovornejše, in se 
strinjajo, da moramo iz te situacije vsi potegniti pozitivne stva-
ri, kot je druženje z družino. To še posebno veseli športnike, ki 
so sicer veliko zdoma, in zdaj lahko preživijo več časa z otroki, 
»verjetno največ od njunega rojstva, ker med hokejsko sezono 
urnik tekmovanj tega ne dopušča«, novo danost opisuje hoke-
jist Andrej Tavželj.

Kot gledalce in navijače nas šport navdihuje in zbližuje. Zdaj 
ko ga ni ne na tribunah ne po televiziji, se je pokazalo, kako zelo 
nam manjka oziroma kako zelo velik del življenja sicer zapol-
njuje in izpolnjuje. Nekateri športi in športniki, npr. kolesarstvo 
in motoristične dirke, so se dokaj hitro znašli in se, kot toliko 
drugih področij v času epidemije, preselili v virtualno okolje, kjer 
jih lahko spremljajo tudi navijači. Seveda si vsi želimo, da se čim 
prej vrnejo na prave ceste in s tem na stara pota, a v sili in v 
karanteni je vse bolje kot nič. Želimo si, da se šport kmalu vrne 
v svojem polnem sijaju. Na športna prizorišča, na televizijske 
zaslone in v naša srca. No, od tu pravzaprav nikoli ni šel. Tega 
namreč ne zmore doseči niti tako vseprisoten nevidni sovražnik.

Pogled strokovnjaka: Športni okus izgubil pomembno začimbo

Koronavirus bo šport zelo prizadel. Pred-
vsem mu bo kratkoročno odvzel tisto, kar 
šport dela tako privlačen – občinstvo 
na športnih dogodkih. Verjetno bo eden 
zadnjih ukrepov, ki bo sproščen, prav 
udeležba javnosti na športnih dogodkih. 
Pri tem ne gre samo za izgubo prihodka 
od vstopnic, pač pa tudi za zmanjšano 
možnost aktiviranja sponzorskih pravic na 
strani sponzorjev. Gledalci so tisti, ki špor-
tnemu dogodku dajejo vzdušje in energijo. 
Dokler se bodo športni dogodki odvijali 
pred praznimi tribunami, bo zato športni 
okus izgubil svojo pomembno začimbo. 
Seveda bo šport posredno čutil tudi posle-
dice, ki jih bo zaradi novih razmer utrpelo 
celotno gospodarstvo. 

A vsaka podobna situacija v sebi vedno 
skriva tudi določene priložnosti. Koronavi-
rus nas je prisilil, da smo začeli razmišljati 
drugače. Kar se nam je pred mesecem dni 
zdelo nemogoče, je danes postalo povsem 
normalno. Veliko izgovorov v smislu, da to 
pač tako ne gre, se je izgubilo in relativno 
hitro smo se navadili na novo realnost. 
Velik del našega obnašanja, misli in tudi 
dejavnosti se v teh dneh začenja postavlja-
ti na novo. Naša življenja se bodo v marsi-
čem resetirala. V preteklosti smo pogosto 
slišali, kako potrebno bi bilo 'resetiranje', 
če bi le imeli čas za kaj takšnega. In ta čas 
je prišel, pa čeprav si ga iskreno nismo 
želeli. Tudi šport je potreben 'resetiranja' 
in razmisleka, kako ga razvijati v prihodnje. 

S tem vprašanjem se bodo srečali vsi, ki 
v športnih organizacijah skrbijo za razvoj 
športnih aktivnosti. Je rezultat edino meri-
lo uspešnosti športne organizacije ? Kdo je 
javnost, ki jo športne organizacije nagovar-
jajo ? Ali so sponzorska sredstva ključna za 
delovanje organizacije ? Kakšne finančne 
vire lahko športna organizacija še razvije? 
Takšna in podobna vprašanja bodo krožila 
v glavah športnih delavcev v prihodnjih 
tednih in mesecih. Prav ta čas, ki smo ga 
vsi skupaj nekoliko nepričakovano dobili 
za razmislek, je ključen, če želimo najti pot 
iz te situacije. Postaviti delovanje športa 
na novih, morda bolj zdravih in vzdržnih 
temeljih, bi moralo biti vodilo vsem, ki smo 
tako ali drugače povezani s športom.

Šport ni samo tekma, ni samo trening, 
šport v sebi skriva bistveno več. Predvsem 
energijo in voljo, ki jo športniki razvijajo v 
želji, da dosežejo zastavljene cilje. Večkrat 
lahko upravičeno slišimo ali preberemo, 
da so športni uspehi slovenskih športnikov 
navdih številnim na povsem nešportnih 
področjih – v gospodarstvu, znanosti, 
umetnosti ipd. Veliko nas je šport že naučil, 
tudi to, da se nikoli ne smemo predati. Da 
je treba energijo in voljo črpati iz petnih 
žil. Tako kot je svojo jekleno voljo na OI 
v Vancouvru kljub polomljenim rebrom 
našla Petra Majdič. Njena zgodba in njena 
jeklena volja nosita sporočilo, ki ga šport 
v teh zahtevnih trenutkih daje vsem. Nič 
nas ne bo ustavilo na poti k zastavljenemu 
cilju. Tudi koronavirus ne.

TOMAŽ AMBROŽIČ, Sport Media  
Focus in strokovnjak za športni marketing
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Ko se koronavirus zažira v vse pore naših življenj in ko se sprašuje-
mo, kje najti notranjo motivacijo za svoj obstoj, se spomnim na OI v 
Vancouvru. Ko verjameš, da si v dolgih letih naredil vse, kar je bilo 
v tvoji moči, da ti uspe osvojiti tako želeno medaljo, in se ti zgodi, 
kar se je meni ... Tisti trenutek ob padcu v luknjo in po poškodbi 
sem obstala, se zavedala svoje notranje moči in stalno me je 
spremljala ena misel – ni še konec! Vsa leta treningov so me 

pripravljala na to. Da se umiriš, analiziraš situacijo in narediš, 
kar lahko. Deluješ korak za korakom, dih za dihom, začenjaš 

premagovati svojega edinega pravega nasprotnika – STRAH! 
In ... preživiš! 

Ljudje me velikokrat sprašujejo, ali bi tudi svoje 
otroke usmerila v vrhunski šport. Moj odgovor je 

vedno znova enak – seveda bi! Nekoliko začude-
nim spraševalcem pojasnim: Vrhunski šport je 

zagotovo težka služba, ki ima 24-urni delovnik. 
Ne moreš ga izklopiti, si vzeti prosto ali pa 
to početi z levo roko. Terja celega človeka, 
predanega in z jasno željo, ciljem ... jekleno 
voljo! In čeprav ljudje običajno vidijo le 
lepe trenutke, si zagotovo večkrat poražen 
kot uspešen. Vrhunski šport je tek na 
dolge proge, ni bližnjic, ni lahkih zmag in 
predvsem ni predvidljivih scenarijev. 

A na drugi strani je toliko več, je vsako-
dnevno učenje, spoznavanje sebe in 
sveta. Zakonitosti, prvinskosti, čistos-
ti. In vsakodnevno ustvarjanje jekle-
ne volje. Tiste, zaradi katere vztrajaš 
še tisti dodatni krog in ki te počasi, 
a zagotovo izoblikuje v bolj potr-
pežljivega posameznika, ki diha za 
ekipo, za skupni cilj. Ki spoštuje 
tekmece. In ki se je – skozi vse 
padce, udarce, v urah treninga 
na dežju in v mrazu – velikokrat 
nerazumljen naučil, da življenje JE 
lepo in da na koncu štejejo male 

OSEBNE vsakodnevne zmage. 

Kljub težki situaciji v povezavi s koronavi-
rusom in njegovimi širšimi vplivi me zato tako za 

vrhunski kot tudi amaterski šport ne skrbi. Ne bo lah-
ko – nikoli ni. Ne bo predvidljivo – tudi to nikoli ni. Bo 

pa to prineslo učenje o sebi, skupnosti ter lastni jekleni 
volji. In skupaj bomo postali boljši. V vseh pogledih.

PETRA MAJDIČ,  
dobitnica olimpijske medalje  
in ambasadorka jeklene volje

Življenje je lepo.  
In skupaj bomo  

postali še boljši.
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	à PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE

Krizni tim SIJ Ravne Systems je brez obotavljanja sprejel tudi 
ta, sploh v teh časih malo drugačen izziv. Hitro je stekla akcija 
iskanja 'glavnega igralca' in lokacije snemanja, priprave scenarija 
in vsega drugega, kar je treba postoriti pred snemanjem. 

'Produkcijski tim' se je dela lotil, kot da bi 
imel za sabo že nekaj celovečercev
Soglasno smo se strinjali, da se bo video v veliki meri dogajal v 
profitnem centru Noži ter na upravi. In kdo pri Nožih bi lahko bil 
primernejši za glavnega igralca kot Pero Sirovina, izmenovodja? 
Na naše veselje je tudi sam takoj pristal na sodelovanje. Foto-
aparat ga ima rad, zato smo upravičeno slutili, da se bosta tudi s 
kamero hitro spoprijateljila. In nismo se motili. Vzporedno z izbiro 
igralcev smo določili tudi mikrolokacije snemanja, dinamiko in 
detajle dogajanja pa smo dorekli kasneje, med samim snemanjem. 

In prišel je dan, ki dovoljuje takšne in drugačne šale ali laži …, 
a mi smo se svojega nevsakdanjega dela lotili z vso resnostjo. 
Snemalec in fotograf Dobran Laznik ter scenaristka in režiserka 
Polona Marzel Ahac sva skupaj zagrizla v to sladko jabolko krea-

tivnega izziva. Ni bilo težko, kajti celotna ekipa je bila pripravljena, 
kot sva si lahko samo želela. 

Tri, dva, ena … snemamo!
Snemanje po vnaprej pripravljenem scenariju je potekalo gladko 
in hitro, brez zapletov in presenečenj ter je bilo končano v dob-
rih treh urah. Vsi igralci, tako glavna zvezda Pero kot tudi vsi dru-
gi, ki so nastopili v videu, so svoje delo opravili več kot odlično. 
Za sodelovanje, profesionalnost in zavzetost, ki so jo pokazali pri 
tem projektu, bi si prav vsi po vrsti zaslužili oskarja! Brez njih in 
brez tistih, ki so pomagali pri pripravi vsega potrebnega, nam ne 
bi uspelo. Še enkrat iskrena hvala vsem. Tudi snemalcu Dobranu, 
ki je iz množice posnetkov s svojo umetniško žilico nato v enem 
dnevu sestavil kratek video, ter seveda tistim, ki so videu na 
koncu dodali še svojo piko na i. Vsi se že zelo veselimo, da bomo 
morda kdaj v prihodnje posneli še kakšen manj 'virusen' film.

Video je dostopen na YouTube kanalu 
SIJ Slovenian Steel Group.

Epidemija koronavirusa je sredi marca nad Koroško poslala prve črne oblake. V družbi SIJ Ravne 
Systems smo se na nevihto pripravili bolje kot večina lokalnih podjetij in po besedah prič celo bolje kot 
marsikatera zdravstvena institucija. V tistih dneh smo dobili tudi obisk uprave Skupine SIJ in nad našim 
izvajanjem ukrepov je bila naravnost navdušena. Kot primer dobre prakse so nas želeli predstaviti tudi 
drugim družbam in sodelavcem skupine … Ker množični obiski v teh časih niso ravno prava pot, je padla 
odločitev, da naše ukrepe predstavimo v obliki videa. Zdaj si ga lahko pogledate na YouTube kanalu  
SIJ Slovenian Steel Group. A to je že končni izdelek – preberite tudi, kako se je video rodil.

Pazi, kamera, snemamo!
Polona Marzel Ahac, specialistka 
za korporativno komuniciranje, 
SIJ Ravne Systems

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne

Jeklarji tudi v času epidemije koronavirusa dokazujemo, da smo tako trdni in neupogljivi kot naše jeklo, ki ga cenijo po svetu. Tudi 
v tej nezavidljivi situaciji nas je 3.800 sodelavcev stopilo skupaj, dosledno upoštevamo vse samozaščitne ukrepe in neustavljivo 

delamo v obratih in v pisarnah oziroma od doma, ter tako ostajamo zanesljiv poslovni partner. Ukrepanje Skupine SIJ v času 
koronavirusa so pohvalile tako zdravstvene ustanove kot tudi delovna inšpekcija, ki je že obiskala naše družbe in preverila izvajanje 

ukrepov, naš primer ravnanja pa je svetovni jeklarski javnosti na družbenih omrežjih delilo tudi Svetovno jeklarsko združenje. 

Glavni igralec videa, Pero Sirovina, izmenovodja v 
Nožih v SIJ Ravne Systems, se je za sodelovanje odlo-
čil, ker verjame, da »so ukrepi, ki jih izvajamo v naši 
družbi, koristni, in jih moramo dosledno izvajati. Iz 
prve roke sem želel pokazati oziroma dokazati, kaj vse 
v našem podjetju delamo, da bi se izognili nevidnemu 
sovražniku. Vsem, ki skrbite, da ostajamo zdravi mi in 
naše družine, se najlepše zahvaljujem.«

Tudi v novi odprti pisarni v Nožih delo poteka tako, da je med 
sodelavci najmanj dva metra razdalje. Po potrebi nosijo maske, 
skrbijo pa tudi za redno razkuževanje rok in zračenje prostora.

Med razkuževanjem prostorov, 
kljuk, stopniščnih ograj, umivalnic, 
sanitarij, garderobnih omaric idr. 
smo posneli tudi predano ekipo 
čistilk SIJ ZIP centra.
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Da kriza pomeni tudi priložnost, da se v krizi lahko marsikaj 
naučimo in da iz nje izidemo boljši, ni povsem samoumevno. 
Vendar pa nas zgodovina uči, da to drži. Velja predvsem za 
tiste, ki imajo znanje in izkušnje ter so inovativni in prilagodljivi, 
da znajo razviti nove poslovne modele, najti nove trge in nanje 
stopiti z novimi izdelki. 

Tudi v trenutni epidemiji koronavirusa so se mnoga 
podjetja hitro odzvala. Na različne načine pomagajo lokalnim 
skupnostim, hkrati pa tudi svojim potrošnikom ponujajo nove 
načine uporabe izdelkov in storitev, ter jim na tak način poma-
gajo pri lažji prilagoditvi na spremenjen način življenja in dela v 
trenutnih izrednih razmerah. 

Svetovni giganti po svetu  
pomagajo na različne načine 
Ponudniki hrane preobremenjenim zdravstvenim delavcem 
dostavljajo brezplačno hrano in kavo, različne družbe jim do-
nirajo zaščitna sredstva. Tehnološki giganti, denimo Google in 
Microsoft, so omogočili brezplačno uporabo nekaterih svojih 
storitev. Facebook je Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) 
ponudil tudi brezplačno oglaševanje za širjenje informacij o 
koronavirusu. Sloveniji pa je z donacijo mask že priskočila na 
pomoč tudi multinacionalka Alibaba. 

Inovativne rešitve slovenskih podjetij 
za blaženje posledic koronavirusa 
V Sloveniji je zaživel projekt Digitalna solidarnost (https://di-
gitalna-solidarnost.si). Njegov namen je spodbuditi podjetja k 
brezplačni ponudbi storitev, ugodnosti ali rešitev za izboljšanje 
življenja ljudi, ki so v tem trenutku prisiljeni spremeniti svoje 
navade.

Veliko ugodnosti je namenjenih otrokom, od različnih 
izobraževalnih vsebin pa do prostočasnih aktivnosti. Takoj po 
razglasitvi zaprtja šol in vrtcev sta se odzvali založbi Rokus 
Klett in Mladinska knjiga, ki v pomoč otrokom, pa tudi staršem 
omogočata brezplačen dostop do učnih gradiv. Za ljubitelje te-
levizije so ponudniki odprli oziroma nadgradili svoje program-
ske sheme, tudi Netflix ponuja 30-dnevni brezplačen dostop 
do filmov in serij. Ljubitelji umetnosti se lahko kar s kavča 
odpravite na virtualni sprehod po Narodni galeriji in pobrskate 
po zbirki Slovenskega etnografskega muzeja. Na voljo so tudi 
mnoge knjige iz spletnih knjižnic, revije in časopisne vsebine. 
Če vam je sedenja že preveč, pa se lahko lotite vodene video 
vadbe ali pa se virtualno podate celo v živalski vrt v Ljubljani in 
preverite, kaj počneta azijska leva Maximus in Čaj.

John F. Kennedy je leta 1959 slavno dejal: »Ko je napisana v kitajščini, je beseda kriza 
sestavljena iz dveh znakov, eden pomeni nevarnost, drugi pa priložnost.« Čeprav je danes 
splošno znano, da to ni pravilna interpretacija kitajskih znakov, pa je morda modrost 
predsednika Kennedyja o krizi, ki prinaša tudi priložnosti, pomembnejša kot kdaj koli prej.

Ko kriza 
postane 

priložnost

	à IMAMO PRILOŽNOSTI Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne

Vir: https://www.iab.si/
novice/2020/03/517-Blagovne-
znamke-in-njihova-resnicna-moc

https://digitalna-solidarnost.si
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Verjamem, da bomo kmalu lahko spet potovali. Seveda – ko bomo 
premagali koronavirusno krizo, s katero se trenutno bori tudi 
Oman, ki sem ga obiskal konec prejšnjega leta. Vabim vas, da skupaj 
(ponovno) prepotujemo sultanat Oman, eno najslikovitejših dežel 
na Arabskem polotoku. Ni samo neskončna puščava – je čudovita in 
varna država z oazami, trdnjavami, plažami in bogato zgodovino.

Omanska 
pustolovščina

	à POTOVALI SMO

Jože Benedičič, 
vodja kakovosti za 
laboratorije, SIJ Acroni

Foto: Jože Benedičič,  
SIJ Acroni

Dopoldan si ogledamo arheološki park Al Baleded (pod Unescovo zaščito) in 
v bližini obiščemo še tržnico Al Hafah s tradicionalnimi omanskimi izdelki.

Res ogromno ljudi, kajne?

Sur, izjemno pomembno trgovsko 
središče, v mestu obratuje ena 
redkih ročnih izdelovalnic jadrnic.

Zares fina bencinska črpalka na poti – takole je videti nakup 
goriva, liter bencina stane le približno 40 centov.

Sončni zahod – pošiljamo 
pozdrav z večernih sipin.
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No, da ne boste mislili, da v puščavi ni življenja,  
evo kuščarja. Očala so za kamuflažo.

Naš šofer Khalid. Neverjetno prijazen,  
razgledan domačin beduin v službi sodobnega  
turista. Šofer, kuhar, nosač, animator …

Glavna mošeja v Muscatu, ki se seveda imenuje po 
glavnem voditelju absolutne monarhije, sultanu Qaboosu, 
je zgrajena iz 300.000 ton indijskega peščenjaka.

Nizwe se bomo spominjali po 
večernem sprehodu skozi tržnico 
in priložnosti za nakup spominkov.

Dolina Wadi Bani Khalid, ena maloštevilnih oazic,  
tam smo se tudi okopali v osvežujočih tolmunih.

Šotore smo zvečer 
postavili kar sredi divjine.

Nizwa je nekdanja 
starodavna prestolnica.

Pogled v dolino Ghul, ki ji pravijo 
tudi Veliki kanjon Arabije.

Najprej spoznamo zanimivosti Salalaha in izgubljeno mesto 
Ubar. Kampiramo ob morju blizu mesta Al Khaluf, uspavajo nas 
zvoki valov. Vrhunec je prav gotovo izlet v Ras Al Jinz, imamo 
priložnost videti ogrožene morske želve. Ogledamo si pomorsko 
mesto Sur in zaplavamo v bazenu Wadi Bani Khalid. Preko sipin 
se peljemo globoko v neskončno puščavo Wahiba, kjer nas prev-
zame igra barv. Po ogledu Nizwe pa se odpravimo v drug svet – 
v omanska gorovja. Čakajo nas doživeti sprehodi in treking, ki ga 
preprosto moraš doživeti. Sledi še krajše soteskanje po Kačjem 
kanjonu (kanjon ni dobil imena Snake Kanyon po kačah, ampak 
ker je tako zavit), ki nam zagotovo ostane v spominu! Za odlično 
sprostitev za konec potovanja pa se s čolnom odpravimo na oto-
čje Dimaniyat in zaplavamo med slikovitimi koralnimi grebeni. 
Potovanje je raznovrstno in dinamično; nekaj dni se vozimo z av-
tobusom, večino dni pa z džipi. Tudi vožnja z ladjico na prelepo 
otočje Dimaniyat je posebno doživetje. Spimo v hotelih, še večji 
užitek pa je spanje v šotorih pod zvezdami! 

Sultanat Oman je obmorska 
država na jugovzhodni obali 
Arabskega polotoka. Tamkaj-
šnja uradna vera je ibadizem, 
oblika islama, ki je bližja 
sunitom kot šiitom.
Večino osrednjega dela 
Omana pokriva puščava z 
gorovjem na severu (Hadžar) 
in obalo na jugovzhodu, kjer 
so tudi največja mesta: glavno 
mesto Muškat, Sohar in Sur 
na severu ter Salalah na jugu. 

Podnebje je vroče in suho v notranjosti ter vlažno ob obali. V davnini je bilo tu morje, kar 
dokazujejo številni fosili školjk v puščavi, daleč proč od sedanje obale.
Tako kot ves Perzijski zaliv ima tudi Oman zelo vroče podnebje in malo dežja. Dežuje 
v glavnem januarja. Kadar so nizke temperature, hribe pobeli sneg, a ne vsako leto. 
Nekatera obalna območja, še zlasti blizu otoka Masirah, so včasih vse leto brez padavin. 
Temperature dosežejo od maja do septembra tudi 50 stopinj Celzija. Suša in omejena 
količina padavin povzročata pomanjkanje vode, tako da je oskrba z njo eden največjih pro-
blemov v Omanu, saj so obnovljivi vodni viri omejeni. Glavna vira vode sta dva, podtalnica 
na puščavskih območjih in izviri v hribih ter gorah. Pitno vodo imajo povsod. V nasprotju s 
sosednjimi državami z veliko nafte premore Oman le skromne zaloge te surovine. Program 
Združenih narodov za razvoj je uvrstil Oman med države, ki so najbolj napredovale v 
zadnjih 40 letih. Razvrščen je med gospodarsko razvite države in je med 59. najmirnejšimi 
državami na svetovnem seznamu o miru. Še nekaj glavnih značilnosti Omana: površina 
309.500 km² (površina za 15,7 Slovenij), brez vodnih virov (Oman je ena od 18 svetovnih 
držav, ki nimajo rek, v nekaterih puščavskih dolinah – imenovanih vadi – je nekaj tolmunov, 
ki se ob dežju napolnijo z vodo), prebivalcev 4.424.000 (2016), glavno mesto Muscat z 1,4 
milijona prebivalcev, uradni jezik arabščina, najvišji vrh Jebel Shams (3028 m), denarna 
enota omanski rial (100 € = 42 OMR), časovni pas UTC + 4 ure. 

S I J  2 | 2020 69



	à MODRUJEMO

Nihče ne ve, do kod segajo njegove moči, dokler jih ne preizkusi.
Johann Wolfgang von Goethe

Živimo v času, ko začenjajo prevladovati odvečne ideje in 
izostajajo potrebne misli.
Joseph Joubert 

Namen dobre izobrazbe je, da ti pokaže tretjo stran  
dvostranske zgodbe.
Stanley Fish

Kaj pomaga, da galopiramo, če pa se gibljemo v napačno smer.
Rudyard Kipling

Kronamo ga po koronsko

Konec epidemije
Ne glede na datum razglasitve konca 
epidemije je že danes jasno, da bo poletje 
prišlo deset kil prezgodaj.

Pozitiven
Vse življenje so mi govorili, naj bom poziti-
ven. Zdaj ko sem, se me pa vsi izogibajo.

2 m narazen
Bolje 2 m narazen kot 2 m pod zemljo.

Na Gorenjskem
Na Gorenjskem so začeli uporabljati obo-
jestranski toaletni papir. Uspeh je na dlani.

Dedki in babice
Če so naši dedki in babice zdržali štiri leta v 
gozdovih, se borili in spali na zemlji, bomo 
verjetno tudi mi nekako zmogli in preživeli 
nekaj tednov na kavču pred televizorjem.

Blondinke – ogrožena vrsta
Do konca epidemije se bo najbolj zmanjša-
la populacija blondink. Ostale bodo samo 
še naravne.

Moj pes
Imam sosedo, ki se pogovarja s svojim 
mačkom, kot da bi jo ta razumel. Ko sem 
to povedal svojemu psu, sva skoraj umrla 
od smeha.

Testosteron
Test(osteron): Ko vid' 19-letnico, moj dedec 
oživi. Se pravi, da je še zdrav. Hvala bogu!

Uspeh
Koronavirusu je uspelo, kar ni nobeni 
ženski. Prekinil je vse športe, zaprl bare in 
zadržal vse moške doma.

Chuck Norris dobil koronavirus
Baje je Chuck Norris dobil koronavirus. 
Virusu so odredili dva tedna karantene.

8. dan izolacije
Ata in mama se ločujeta.
S kom naj ostanem?
Matej, 41 let

	à SMEH JE POL JABOLKA

Slovenski etnografski muzej, muzej o ljudeh  
in za ljudi, vabi, da pošiljamo šale o 
koronavirusu, epidemiji, izolaciji in drugih 
virusih, ki trenutno krojijo naš vsakdan, na 
naslov vici.semuzej@gmail.com. 

»Za duševno zdravje je humor več kot dobrodošel, tisti s črnim 
predznakom pa lahko še toliko bolj zdravilen,« so prepričani 
kustosi in o že prejetih aktualnih humornih zapisih še dodajajo: 
»Smejte se z njimi in jih delite naprej ter dovolite, da vam vzbujajo 
dobro voljo in vzpostavljajo varen in blagodejen odmik od hudega, 
s katerim se soočamo.«
Tudi jeklarji dobro vemo, da je humor rešilni pas v reki življenja, 
zato smo za vas izbrali nekaj boljših šal iz etnografske zbirke. 

https://www.etno-muzej.si/sl/novice-vici/
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	à KRIŽARIMO PO MOŽGANIH

Izžrebana nagrajenca nagradne križanke v reviji SIJ 1/2020,  
katere geslo je bilo STRATEGIJA RAZVOJA IN RASTI, sta
• Marjeta Lupinski, Rezalnica, SIJ Elektrode Jesenice, in • Nusret Smajlović, SIJ SUZ.

Nagrajenca bosta prejela uro, ki šteje korake, iz akcije Znamo varno, zmoremo zdravo.
Katero geslo smo izbrali v drugi letošnji številki? Sodelavci Skupine SIJ, napišite ga na pravilno rešeno križanko, pripišite svoje podatke  
(ime in priimek, delovno mesto/obrat in družba) ter jo pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, 
najkasneje do 29. maja 2020. Tudi tokrat bomo s praktično nagrado razveselili izžrebance.
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