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Če ne ugrizneš, ne okusiš
Deklica je v rokah držala dve jabolki. Mama jo je prijazno prosila: »Ljubica, ali bi dala mamici 
eno od svojih dveh jabolk?« Hčerka je za trenutek pogledala mamo, nato pa hitro ugriznila 
najprej v eno jabolko, nato pa še v drugo. Mamin nasmeh na obrazu je zamrznil. Trudila se je 
skriti razočaranje. Potem pa je deklica iztegnila roko z odgriznjenim jabolkom in ga ponudila 
mami z besedami: »Izvoli, mami, to je slajše.« Ne glede na to, kdo ste, kako izkušeni ste in 
koliko znanja menite, da imate, vedno se vzdržite obsojanja. Kar vidite, morda ni res … 

Prvi del zgodbe se mi zdi ganljiv in poučen, v zaključku pa vidim jabolko spora. Prav je, da 
smo tolerantni in da ne skačemo na glavo v določene zaključke. Ni pa prav, da so nas polna 
usta, ko obiramo druge ljudi ali glodamo po različnih dogajanjih, s katerimi se ne strinjamo. 
Ko pa je treba kaj storiti ali zastaviti svoje ime, pa se nekateri zavijejo v molk in vsa smelost 
jim pade v hlače. »Nočem se zameriti. Nočem se izpostavljati,« pogosto slišimo od takih v 
službi. »Ne vpletajte se v zasebne zadeve,« mi je zadnjič rekla soseda, ko sem predlagala, 
da kaj ukrenemo. A prej mi je pol ure razlagala o tem, kako grozno ji je poslušati sosedo, 
ki vpije, ko jo mož maltretira. Ali je tako težko zbrati pogum, da rečemo bobu bob in da 
podpremo besede z dejanji?

Če cincamo, se nam priložnost izmakne. Če ne ugriznemo, ne okusimo. Če si upamo, 
spreminjamo na bolje.

Naj bo leto 2020 brez cincanja, polno dobrih izkušenj 
in najrazličnejših variacij simfonije uspeha!
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Spoštovani 
sodelavke 
in sodelavci 
Skupine SIJ,

iztekajoče se leto 2019 in leto 2020, v katerega vstopamo, 
v tradicijo naše skupine in jeklarstva na Slovenskem 
prinašata pomembne mejnike. V tisočletjih metalurgije 
na Slovenskem smo letos praznovali 150 let industrijske 
proizvodnje jekla in 100 let študija metalurgije v Sloveniji, 
v prihodnjem letu pa bomo zaznamovali 400 let 
železarstva v Mežiški dolini. 

V Skupini SIJ – Slovenska industrija jekla smo ponosni, da smo 
del industrije, ki se iz roda v rod prenaša že več generacij. Tako 
naše delo ni nikoli končano, saj smo vpeti v neskončen proces 
razvoja industrije in postavljanja vedno novih mejnikov. 

Letos smo tako začrtali tudi našo smer do leta 2025, ko bomo:

FINANČNO USPEŠNI.
Skupina SIJ bo dobičkonosno in finančno stabilno podjetje.

VODILNI V NIŠAH.
Skupina SIJ bo beležila trajno rast na nišnih jeklarskih trgih.

ZAŽELENI IN PRIVLAČNI ZA PRAVE TALENTE.
Skupina SIJ bo postala zaželen in privlačen delodajalec, tako za vas, 
dragi sodelavci in sodelavke, kot tudi za nove generacije jeklarjev. 

To so naši cilji do leta 2025, kot smo jih opredelili v strategiji 
Skupine SIJ za naslednje petletno obdobje, in vam jih bomo 
podrobneje predstavili v prvih mesecih prihodnjega leta, 
da bomo skupaj lahko še naprej pisali zgodbo slovenskega 
jeklarstva. 

Iskreno spoštujemo in cenimo, da se lahko zanesemo prav na 
vsakogar izmed vas, spoštovani sodelavci in sodelavke Skupine 
SIJ. Ne glede na to, kakšne izzive nam prinese posamično 
leto, vsakokrat dokažemo, da se po naših žilah že tisočletja 
metalurgije na Slovenskem pretaka jeklena kri.

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

ANDREJ ZUBITSKIY
predsednik uprave

TIBOR ŠIMONKA
član uprave

VIACHESLAV KORCHAGIN 
član uprave

IGOR MALEVANOV
član uprave



Ubrani širimo zvoke rasti.
Začne se s prvim tonom.
Sledijo mu novi. Iz vsake skupine orkestra.
Vsi se povežejo v mogočno glasbo.
V simfonijo, ki se dotakne, spreminja in
soustvarja prihodnost. Boljšo za vse.

Naj bo vaše leto 2020 kot simfonija – povezano  
in mogočno.



	à V 365 DNEH SMO SKOVALI

Najpomembnejši jekleni 
utrinki leta 2019

Svoja virtualna vrata je odprla spletna 
trgovina http://shop.ravneknives.com,  
v kateri so zdaj za nakup na voljo industrijski 
noži, v prihodnosti pa načrtujemo 
razširitev prodajnega programa.

Ukrajinska Skupina MHP, ena 
vodilnih družb v mednarodni 
kmetijski in živilskopredelovalni 
industriji, je pridobila nekaj 
več kot 90-odstotni delež 
v družbi Perutnina Ptuj, ta 
zdaj ni več del Skupine SIJ.

F E B R U A R

Na sedežu Skupine SIJ smo na letnem rednem srečanju sprejeli 
predstavnike Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Dogovarjali 
smo se o prihodnjih naložbenih načrtih in možnostih za sodelovanje.

Na zaključni javni predstavitvi 
raziskovalno-razvojnega 
programa Materiali in 
tehnologije za nove aplikacije 
(MARTINA) je SIJ Metal Ravne 
skupaj s partnerji predstavil 
napredno orodno jeklo 
SITHERM S140R za inovativna 
orodja nove generacije s 
podaljšano življenjsko dobo. 

J U N I J
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Skupina SIJ je z aktivnostmi v okviru projekta 
Jeklena volja oplemenitila svojo vlogo 
partnerja v športu na lokalni ravni. Skupaj 
s Petro Majdič, ambasadorko jeklene volje, 
nekdanjo smučarsko tekačico in dobitnico 
olimpijske medalje, smo od 11. do 24. junija 
pripravili številne aktivnosti za prebujanje 
jeklene volje za več kot 170 mladih športnikov 
in dijakov (obiski šol in nogometni tabor za 
otroke) ter za zaposlene in njihove družine. 
Aktivnosti so potekale na Jesenicah in Ravnah 
na Koroškem, kjer ima Skupina SIJ svoje družbe. 

Tudi krajani Krškega so dobili jekleni poligon.

Prejeli smo bronasto priznanje 
Gospodarske zbornice Slovenije v okviru 
osrednjeslovenske regije za elektronsko 
aplikacijo Minuta za varnost. Aplikacija je 
plod lastnega razvoja Skupine SIJ, nastala 
je za izboljšanje varnosti pri delu v okviru 
kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo. 
Zaposlenim omogoča soustvarjanje boljše 
varnosti pri delu in odraža še intenzivnejše 
prizadevanje za obvladovanje proizvodnega 
procesa s ciljem nič nezgod pri delu.

Skupina SIJ je na razpisu 
za najboljše inovacije v 
okviru območnih zbornic 
Gospodarske zbornice 
Slovenije za Gorenjsko 
in Koroško prejela pet 
priznanj – dve zlati in 
tri srebrna priznanja. 

Skupina SIJ poleg vrhunskega športa podpira tudi jekleno 
voljo rekreativnih športnikov, zato v skupnostih po vsej 
Sloveniji omogočamo vadbo na jeklenih poligonih, ki so 
plod lastne izdelave. Krajanom Mozirja smo v sodelovanju 
z Združenjem športnih zvez pri OKS v uporabo predali 
že osmi jekleni športni poligon za vadbo na prostem.

M A J

Jeseniški športni park je preplavilo rekordnih 4.500 sodelavcev 
Skupine SIJ z družinami. V izjemnem vzdušju smo ponovno 
dokazali, da smo tesno povezana jeklarska družina.
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Na slavnostnem dogodku smo 
proslavili 150 let industrijske 

proizvodnje jekla, ki je na 
Slovenskem zaživela z združitvijo 

fužin in je pomemben mejnik v 
jeklarski dediščini. (več na strani 10) 

Skupina SIJ je izdala 5-letne 
obveznice v vrednosti 
40 milijonov evrov in z 
2,8-odstotnim letnim kuponom. 
Pridobljena finančna sredstva 
bo namenila za razpršitev 
dolgoročnih virov financiranja, 
financiranje dolgoročnih naložb 
v proizvodno tehnologijo, 
vključno z varstvom okolja 
in tehnologijo za energetsko 
učinkovitost, ter za izboljšanje 
strukture ročnosti obstoječih 
posojilnih obveznosti.

Na peti mednarodni konferenci  
5th SIJ Partners Summit smo se sestali s 106 
ključnimi kupci in prodajnimi agenti iz kar 
24 držav z vsega sveta. (več na strani 17)

S E P T E M B E R

OKTOBER NOVEMBER

Strateški svet za metalurgijo, v katerega 
smo povezani predstavniki ključnih 
slovenskih metalurških podjetij ter 
izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, 
je mag. Vojmirju Urlepu, državnemu 
sekretarju v kabinetu predsednika vlade, 
predstavil nujnost sprememb v slovenski 
zakonodaji na okoljevarstvenem 
in raziskovalnem področju.

Ponovno smo tekli po trasah Ljubljanskega 
maratona in v duhu dobrodelne note s 
sloganom »Delamo korake za male junake« 
nabirali kilometre za otroke iz naših 
lokalnih skupnosti. (več na strani 52)
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Kot zlati sponzor smo 
pomembno prispevali 
k odprtju in postavitvi 
razstave Ko zapoje 
kovina v Narodnem 
muzeju Slovenije.  
(več v prihodnji številki)

Na konferenci Sporto je Skupina SIJ 
prejela posebno nagrado žirije za 

projekt Jeklena volja. (več na strani 47)

Na dogodku Športnik leta 2019 
so že četrtič podelili najboljšim 

slovenskim športnikom 
jekleno skulpturo Plamenica, 

ki simbolizira in podpira 
širši projekt Jeklena volja.

V okviru Dneva inovativnosti nam je Gospodarska zbornica Slovenije 
podelila srebrno nacionalno priznanje za napredno orodno jeklo za delo v 
hladnem SIHARD S671 – DURAWEAR, ki je inovacija v svetovnem merilu. 

DECEMBER

Kot prostovoljci smo že drugo leto 
v okviru akcije Jeklene vezi med 
nami krepili povezanost z lokalnimi 
skupnostmi. (več na strani 40) 

Na 5. Strateški konferenci Skupine 
SIJ, ki se je je udeležilo 150 
sodelavcev, smo obravnavali
Strategijo Skupine SIJ do leta 2025.

S I J  5-6 | 2019 9



Septembra pred 150 leti je z združitvijo fužin zaživela industrijska proizvodnja jekla,  
danes ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti v Sloveniji. Ta pomemben mejnik  
v jeklarski dediščini smo proslavili na svečanem dogodku Uglašena tradicija jekla  
24. septembra v industrijski hali na Stari Savi.

Častitljivih 150 let 
industrijske proizvodnje jekla

Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: Sandi Fišer

	à PRAZNUJEMO

Ob prihodu je goste z železarsko himno pozdravil Pihalni orkester Jesenice - Kranjska 
Gora, ki je letos prav tako praznoval skoraj 150 let – natančneje 145 let delovanja.

»Tudi danes pišemo zgodovino in utrjujemo slovensko industrijo jekla, da 
bodo naši zanamci z voljo, neuklonljivo kot jeklo, lahko nadaljevali naše 
delo,« je v nagovoru povedal Tibor Šimonka, član uprave Skupine SIJ.

Ortenburški 
rudarski red, 
ki pomeni
prvo kodifikacijo 
rudarskega prava 
na Slovenskem. 

Od 14. do 19. stoletja: Razvoj fužin na Slovenskem.

Ustanovitev 
Tehniškega 
muzeja na 
Jesenicah. 

Nastanek 
združenega 
podjetja Slovenske 
železarne 
(Jesenice, Ravne, 
Štore).

Slovenske Železarne 
se preimenujejo v 
SIJ – Slovenska 
industrija jekla

Novi večinski lastnik 
Skupine SIJ postane 
ruska skupina KOKS 
s hčerinsko družbo 
Dilon.

2007–2019: Krepitev 
položaja Skupine SIJ na 
trgu s posodobitvami, 
inovacijami in z uvedbo 
blagovnih znamk jekel. 

1381 1945–1947 1951 1969 2005 2007 2019

Ustanovitev 
Kranjske 
industrijske 
družbe.

1869

Ustanovljeni družbi Acroni in 
Metal Ravne – danes SIJ Acroni, 
največja jeklarska družba 
Skupine SIJ, in SIJ Metal Ravne, 
sedaj druga največja 
proizvajalka jekla v skupini

1992

Podržavljenje
Kranjske industrij-

ske družbe in 
ustanovitev 

Železarne 
Jesenice. 

Časovnica: Od Kranjske industrijske družbe do Skupine SIJ
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Da je dogodek potekal v industrijski hali nekdanje železarne na 
Stari Savi, ni naključje; Stara Sava je bila pomembna lokacija 
v zgodovini slovenskega železarstva in jeklarstva, saj je bilo 
tu nekoč gospodarsko središče Kranjske industrijske družbe, 
danes pa velja za kulturni spomenik državnega pomena. 

Pa zavrtimo čas nazaj …
Daljnega septembra leta 1869 so bili z ustanovitvijo Kranjske 
industrijske družbe (KID), predhodnice Železarne Jesenice in 
kasneje Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla, položeni te-
melji nekoč železarske, danes pa jeklarske industrije v Sloveniji. 
Z združitvijo fužin je zaživela industrijska proizvodnja jekla na 
Slovenskem in je pomembno zaznamovala življenja ljudi, z uva-
janjem sodobnih tehnologij in inovacij slovenskemu jeklarstvu 
prinesla svetovni sloves, s številnimi naložbami pa današnjo 
Slovensko industrijo jekla postavila v sam vrh evropskih proi-
zvajalcev jekel za nišne jeklarske trge.

Uglašena tradicija jekla 
Na dogodku so obiskovalce pozdravili in spregovorili o častitlji-
vem jubileju vsak s svojega vidika Tibor Šimonka, član uprave 
Skupine SIJ, mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe SIJ 
Acroni, in Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega 
muzeja. Kot častni gost je obiskovalce nagovoril Zdravko Poči-
valšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V Skupini SIJ – Slovenska industrija jekla smo ponosni, da 
smo del industrije s tako dolgo zgodovino in tradicijo, ki se 
iz roda v rod prenaša že več generacij. »Želimo si, da bi ob 
podobni priložnosti čez 150 let Slovensko industrijo jekla v 
letu 2019 opisali kot napredno podjetje, ki je zasedalo vodilne 
položaje na nišnih jeklarskih trgih in imelo jasno razdelano 
strategijo, visoko stopnjo znanja ter veliko mero inovativnosti, 
tehnološke odličnosti in kompetenc, ki jih zaokrožujejo sodob-
ni standardi poslovanja, skrb za trajnostni način proizvodnje 
po načelih krožnega gospodarstva, razvoj zaposlenih in veliko 
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rudarskega prava 
na Slovenskem. 
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(Jesenice, Ravne, 
Štore).
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se preimenujejo v 
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s hčerinsko družbo 
Dilon.

2007–2019: Krepitev 
položaja Skupine SIJ na 
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inovacijami in z uvedbo 
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Kranjske 
industrijske 
družbe.

1869

Ustanovljeni družbi Acroni in 
Metal Ravne – danes SIJ Acroni, 
največja jeklarska družba 
Skupine SIJ, in SIJ Metal Ravne, 
sedaj druga največja 
proizvajalka jekla v skupini

1992

Podržavljenje
Kranjske industrij-

ske družbe in 
ustanovitev 

Železarne 
Jesenice. 

Jekleni tolkalni orkester, v katerem so sodelovali tudi 
sodelavci družbe SIJ Acroni, je na dogodku nastopil z 
edinstveno, še nikoli slišano uglasbitvijo SIJ Acronijevih jekel.
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posluha pri sobivanju s skupnostjo,« je v svojem nagovoru 
poudaril Tibor Šimonka, član uprave Skupine SIJ. Šimonka je še 
povedal, da smo v Slovenski industriji jekla od vstopa današ-
njega večinskega lastnika leta 2007 za posodobitev, povečanje 
zmogljivosti in razvoj namenili več kot 620 milijonov evrov. 

150 let napredka, razvoja in inovacij
»V zadnjem desetletju so bili postavljeni sodobni kontiliv, novo 
valjarsko ogrodje, konvertor AOD in sodobna linija za toplotno 
obdelavo jekla, ki so omogočili, da naše proizvode uporabljajo 
v vseh segmentih predelovalne industrije: kemični, energetski, 

naftni in plinski, avtomobilski, ladjedelništvu, tudi v jedrski 
industriji. In to na vseh kontinentih sveta. Vse to nam omogo-
čajo tudi inovacije, ki so tesno vtkane v našo korporativno kul-
turo in vsakodnevno delovanje slehernega zaposlenega,« je o 
napredku, inovacijah in razvoju povedal mag. Branko Žerdoner, 
glavni direktor SIJ Acronija, največje jeklarske družbe v Skupini 
SIJ, in ob na koncu dodal: »V SIJ Acroniju bomo zastavili vse 
sile, da ohranimo ekonomsko stabilnost, ki bo omogočala 
nadaljevanje vlaganj v razvoj, dosežen v zadnjih desetih letih. 
Izzivov je precej, zavedamo se jih in se jih ne bojimo. Po naših 
žilah teče jeklena kri, v naših glavah je jeklena volja.«

Na dogodku smo obiskovalcem premierno prikazali kratek film, v katerem nekdanji sodelavci, predstavniki lokalne 
skupnosti in drugi partnerji spregovorijo o sobivanju in povezanosti z jeklarji. Video Povezani napredujemo, se 

razvijamo in inoviramo že 150 let si lahko ogledate na kanalu YouTube Skupine SIJ z imenom SIJ Slovenian Steel Group.

Mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe SIJ Acroni, je ob tej 
priložnosti Andreyu Zubitskemu, predsedniku uprave Skupine SIJ, ter 
Zdravku Počivalšku, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
podelil jekleni plaketi iz SIJ Acronijevega jekla.

Za vrhunec 
praznovanja se 
je Jeklenemu 
tolkalnemu orkestru 
pridružila še zračna 
akrobatka in 
poskrbela, da jekla 
nismo le edinstveno 
uglasbili, temveč tudi 
oživili. 

Ob 150-letnici 
industrijske 
proizvodnje jekla 
smo v sodelovanju 
z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice 
ustvarili jubilejno 
publikacijo z 
naslovom Od fužin do 
sodobnega jeklarstva.

Uprava Skupine SIJ 
in direktor družbe SIJ 
Acroni v družbi Zdravka 
Počivalška, ministra za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Irene Lačen 
Benedičič, direktorice 
Gornjesavskega 
muzeja Jesenice, ter 
nastopajočih sodelavcev 
družbe SIJ Acroni
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	à SKUPAJ NAPREDUJEMO

V začetku decembra smo na 5. Strateški konferenci Skupine SIJ 
znova razmišljali o svoji prihodnosti ter potrebnih korakih in 
izmenjali številne zamisli, znanja, izkušnje, zaveze ter veliko po-
zitivne energije. Da bo naša prihodnost svetla in uspešna, si ob 
koncu leta vedno zaželimo drug drugemu in sami pri sebi. A za 
doseganje cilja je treba imeti tudi načrt in jekleno voljo. Z novo 
strategijo do leta 2025 in svojim jeklenim značajem imamo 
oboje, in z optimizmom zremo v prihodnje leto in naprej.

Na Bledu smo se dva dni posvečali vsebinam, vezanim na 
izzive in priložnosti pri uresničevanju nove strategije. Uprava 
je predstavila strategijo Skupine SIJ do leta 2025 skozi ključne 
številke in usmeritve na področju poslovanja, prihodkov in 
razvoja zaposlenih. Strategija je plod celoletnega procesa – 
intenzivno delo uprave, direktorjev družb in vodij strokovnih 
področij se je začelo že kmalu po lanski Strateški konferenci. 

Drugi dan konference smo se družbe SIJ d.d., SIJ Acroni, 
SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ SUZ in SIJ Elektrode 

Jesenice ter manjše družbe, ki se v verigi poslovanja najtesneje 
povezujejo z njihovimi programi, ukvarjale s strategijami posa-
meznih družb. Najprej nas je k ciljno usmerjenemu razmišlja-
nju in prepoznavanju vrednosti in nepogrešljivosti ekipnega 
dela še dodatno spodbudila ambasadorka jeklene volje Petra 
Majdič, nato pa smo skozi delavnice identificirali prednosti 
in potenciale, torej predvsem tiste »ase v rokavu«, ki bi nam 
lahko še dodatno pomagali pri uresničevanju strategije. 

Zavedajoč se svoje tradicije, znanja in človeškega kapitala, 
smo razmišljali naprej, s pogledom v prihodnje leto in vse tja 
do leta 2025. Naši načrti so ambiciozni, a realni in podprti s 
konkretnimi koraki k realizaciji. Zato se upravičeno veselimo 
jutrišnjega dne in naše skupne jeklene prihodnosti.

5. Strateška konferenca Skupine SIJ

Razmišljamo naprej. 
Smer 2025

Strategijo za celotno Skupino SIJ in posamezne družbe bomo predstavili v 
prihodnjem letu, podrobneje tudi v naslednji številki revije SIJ. 

Katja Krumpak, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Foto: Sandi Fišer
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Igor Malevanov, član uprave 
Skupine SIJ, je predstavil 
tekoče rezultate za letošnje 
leto, ki so bili tudi izhodišče 
pri pripravi ciljev strategije.

Viacheslav Korchagin, 
član uprave Skupine 
SIJ, je predstavil vizijo, 
poslanstvo in strategijo 
Skupine SIJ do leta 2025.



Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine 
SIJ, je v jutranjem nagovoru poudaril, da si želi, 
da bi bili vsi zaposleni ponosni na to, da smo 
del Skupine SIJ. Kot zaželen delodajalec bomo 
lažje uresničili tudi druge cilje strategije do 
leta 2025 za našo skupno uspešno prihodnost.

Božo Černila, glavni direktor Trima, nam je 
predstavil pot preobrazbe Trima v zadnjem 
letu, zastavljeno po korakih, z vmesnimi, 
merljivimi cilji in močnim poudarkom na 
vključevanju ljudi na pot k skupnemu cilju.

Sonja Špoljarič, direktorica kadrovskih in 
splošnih zadev, HRM BSH Hišni aparati Nazarje, 
je med drugim poudarila moč negovanja 
mladih talentov in povezovanja z zaposlenimi z 
dolgoletnim stažem pri uresničevanju strategije.

Nina Potočnik, direktorica podjetja Kadring, ki je del 
skupine Impol za področje strateškega upravljanja 
s kadri, je poudarila zahtevnost, a nujnost vloge 
kadrovske funkcije kot strateškega partnerja.

Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Analitiki GZS, 
nam je ponudil poglobljen pogled v dogajanje 
na mednarodnih trgih, tudi v posameznih, za nas 
pomembnih industrijah.

Na okrogli mizi, ki sta 
jo vodila, Aleš Falatov, 
vodja marketinga, in 
mag. Sara Wagner, 
vodja korporativnega 
komuniciranja smo 
prisluhnili mnenjem 
predavateljev in 
Tiborja Šimonke, člana 
uprave Skupine SIJ, o 
pomenu razumevanja 
in vključenosti v 
uresničevanje strategije 
ter o ugotovitvah, kje 
so naše prednosti in kje 
bodo naši največji izzivi 
na poti do cilja: postati 
zaželeni delodajalec.
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5th SIJ PARTNERS SUMMIT
Ko se srečajo partnerji, ki si zaupajo

Že peto leto, letos od 23. do 25. oktobra na Bledu, smo se na konferenci SIJ Partners 
Summit povezali s poslovnimi partnerji ter s predstavitvami in odkritimi delovnimi 
srečanji potrdili in obenem osvežili smernice našega sodelovanja. Ponosni smo, da se 
je našemu vabilu odzvalo 106 poslovnih partnerjev iz 24 držav z vsega sveta. Dobili 
smo priložnost, da iz prve roke od predstavnikov steel centrov, agentov in končnih 
uporabnikov izvemo, katere so naše konkurenčne prednosti in na katerih področjih 
partnerji pričakujejo nadgradnjo našega sodelovanja.

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne in Aperturia
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Poslovni partnerji so bili zadovoljni, da smo tudi letos dovolj časa namenili individualnim predstavitvam družb Skupine SIJ. Po predstavitvah prihodnjih projektov, razvojnih in 
naložbenih načrtov se je razvila iskrena in živa debata, v kateri so naši partnerji zastavljali vprašanja in nam povedali, kje so še izzivi za zadovoljevanje njihovih pričakovanj. 

Popoldansko okroglo mizo je odprl predsednik uprave Skupine SIJ Andrey 
Zubitskiy in poudaril, da so prav gostje konference za nas najpomembnejši 
partner ter da nam njihovo zaupanje omogoča obstoj in nas poganja k 
iskanju vedno novih, še bolj izpopolnjenih vrst jekla in storitev.

Srečanje je odprl Tibor Šimonka, član uprave Skupine SIJ. Povedal je, da se 
je v času njegovega 20-letnega vodenja marsikaj spremenilo – na splošno in 
tudi v jeklarstvu, a nikoli se ne spremeni pripadnost tej pomembni panogi. 
Prav tako kot se ne spreminja naša predanost partnerjem zagotavljati 
vrhunsko jeklo in storitve.



Tudi letošnje leto, je med drugim poudaril Aleš Falatov, vodja marketinga 
Skupine SIJ, so zaznamovale trgovinske vojne in brexit ter s tem povezana 
negotovost na trgu in nestabilna dinamika povpraševanja. V Skupini SIJ smo 
proces odločanja o uvedbi zaščitnih ukrepov spremljali še pred uradno najavo 
ukrepov, po njihovi uveljavitvi pa smo takoj začeli aktivno vlagati prošnje za 
carinsko izvzetje naših nišnih proizvodov, ki jih v ZDA ne proizvajajo oziroma 
domača proizvodnja ne zadošča potrebam trga. Od poslanih prošenj za izvzetje 
jih je bilo do sedaj odobrenih že skoraj polovica in na podlagi tega naše stranke 
v ZDA že prejemajo denarno razliko v obliki povračil zaradi uvedenih carin. 

Kljub soočanju z izzivi in negotovostjo je Skupina 
SIJ, kot je poudarila Dušica Radjenović, direktorica 
prodaje v Skupini SIJ, v prvi polovici leta 2019 
ohranila raven izvoza, ki prispeva skoraj 85 
odstotkov celotnih prihodkov Skupine SIJ. Skupina 
SIJ svoje proizvode trži kar v 87 državah in svoj 
nabor tujih trgov neprestano širi, lani je tako eden 
naših kupcev postala tudi Nova Zelandija.
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Živahna debata pa se je razvila tudi pri okrogli mizi, kjer smo teme s posameznih individualnih 
predstavitev dali na skupni imenovalec in skupaj določili priložnosti za še boljše sodelovanje. Z leve 
proti desni: Aleš Falatov, vodja marketinga Skupine SIJ; Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo Skupine 
SIJ; mag. Dušica Radjenović, direktorica prodaje Skupine SIJ; mag. Andrej Pogačnik, direktor SIJ SUZ; 
Giuseppe Lombardi, direktor SIJ Elektrod Jesenice; Viljem Pečnik, direktor SIJ Ravne Systems; Borut 
Urnaut, direktor SIJ Metala Ravne, in mag. Branko Žerdoner, direktor SIJ Acronija.
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	à NAPREDUJEMO

Valjavsko ogrodje Sendzimir (ZRM) je ključni agregat Hladne valjarne SIJ Acronija, srce 
hladne predelave jekla. Posodobitev njegove regulacije je zato izjemnega pomena za 
zagotavljanje visoke kakovosti hladno valjanih trakov in nadaljnji uspešni razvoj družbe.

Sendzimir, srce 
hladne predelave

Gregor Hvala, vodja 
obrata hladne 
predelave, SIJ Acroni 

Foto: Borut Žigon

Stane Jakelj, vodja 
raziskav in razvoja,  
SIJ Acroni/RCJ

S staro tehnologijo regulacije valjavskega ogrodja ZRM, ki sega 
v leto 1974, je bilo težko zagotavljati ustrezne rezervne dele. 
Posledično se je to odražalo na izredno zahtevnem in zamud-
nem servisiranju. V zadnjih letih so se nam zaradi nepredvi-
denih odpovedi različnih delov v regulacijskem postrojenju 
naprave povečevale okvare in izpadi proizvodnje. Vse to je 
negativno vplivalo na produktivnost in posledično na kakovost 
končno hladno valjanih trakov pločevine.

Izboljšana kakovost hladno valjanega traku
Glavni cilj posodobitve regulacije valjavskega ogrodja ZRM je 
bil zmanjšati tveganja za večje odpovedi naročil kupcem, hkra-
ti pa dosegati zanesljivo delovanje valjevskega ogrodja, večjo 
razpoložljivost in produktivnost. Na hladno valjanih trakovih 
tako dosegamo ožje tolerance debeline in boljšo ploskost 
traku. Nova regulacija operaterjem omogoča tudi boljši nadzor 

nad vodenjem procesa valjanja, kar bistveno pripomore k 
zagotavljanju visoke ravni kakovosti hladno valjanega traku.

Vzdrževanje poteka gladko in sistematično
Z vidika vzdrževanja dosegamo odslej veliko boljšo diagnostiko 
tehnologije, kar je izjemnega pomena za hitro in učinkovito 
prepoznavanje napak in njihovo odpravljanje. Obenem pa so 
nam na voljo novi rezervni deli vsaj za naslednjih petnajst let.

Razvoj najzahtevnejših elektro pločevin
S posodobitvijo valjavskega ogrodja ZRM se SIJ Acroni poleg 
izboljšanja kakovosti obstoječega nabora izdelkov usmerja v 
izdelavo kakovostno zelo zahtevnih neorientiranih pločevin 
z nizkimi vatnimi izgubami, tako na področju industrijske 
uporabe (SIWATT M290-50A in SIWATT M250-35A) kot tudi na 
področju pogonskih agregatov električnih vozil.

Valjanje na valjavskem 
ogrodju ZRM po uspešno 
izvedeni posodobitvi 
regulacije
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Obnova po korakih – od podpisanega papirja do prvega 
hladno zvaljanega traku – je zahtevala skrbno načrtovanje, 
trdo delo in dosledno izpolnjevanje rokov:

• december 2018 – podpis pogodbe z izbranim izva-
jalcem posodobitve (ABB);

• januar 2019 – podpis pogodbe za prenovo stikal z 
napetostjo 5 kV;

• februar 2019 – ABB zaključi načrt inženiringa 
postrojenja;

• marec/april 2019 – izbira dobavitelja za prenovo dis-
tribucijskega centra za izmenično napetost (MCC);

• april–junij 2019 – izvajanje gradbenih del: izdelava 
nove operaterske kabine in komandnega centra;

• maj 2019 – dogovor za prenovo hlajenja strojnice;

• april 2019 in do izvedbe projekta – stalno usklajeva-
nje med ABB in proizvajalcem opreme novega dis-
tribucijskega centra za izmenično napetost (MCC);

• junij 2019 – ABB zaključi detajlni inženiring, načrt 
programskega postrojenja in računalniške opreme 
(HMI);

• julij 2019 – predprevzem opreme pri dobaviteljih;

• julij 2019 – pri večjem remontu začete predelave na 
X-rayu in hidravliki;

• julij 2019 – dobava opreme na lokacijo – teden pred 
rekonstrukcijo valjavskega ogrodja ZRM;

• 29. julij 2019 – začetek predelave z izvedbo projekta 
v treh korakih: 5 + 7 + 3 dni, skupno 15 dni, potem 
tritedensko testiranje sistema in valjanje večine 
materialov:

 ▪ pet dni – odstranitev stare opreme in montaža 
nove opreme, 

 ▪ sedem dni – posamični hladni testi zagona 
postrojenja,

 ▪ tri dni – prvi start testne proizvodnje, t. i. vroči 
test zagona;

• 4. avgust 2019 – prvič zavrten desni navijalnik z 
novim krmiljenjem;

• 12. avgust 2019 – prvih 100 ton proizvodnje;

• 15. avgust 2019 – 378 ton proizvodnje:
 ▪ dnevno odpravljanje pomanjkljivosti – strojnih, 

elektro, programskih …
 ▪ testi valjanja zelo zahtevnih vrst jekel,
 ▪ vpisovanje novih receptov valjanja;

• do 2. septembra 2019 – prisotno tehnično osebje 
izvajalca posodobitve ABB, v nadaljevanju sodelavci 
SIJ Acronija sami:

 ▪ dnevno odpravljanje pomanjkljivosti – strojnih, 
programskih … 

 ▪ največji izziv – število ur dnevnih zastojev, v 
povprečju 11 ur; 

• 6. oktober 2019 – prvič zvaljanih 440 ton traku.

S posodobitvijo valjavskega ogrodja ZRM zmoremo valjati tanjše debeline traku do 0,2 mm z visoko kakovostno oceno.

Sodobna komandna 
kabina valjavskega 
ogrodja ZRM v obratu 
Hladna valjarna

S I J  5-6 | 2019 23



MED PETIMI 
NA JVEČ JIMI 
SLOVENSKIMI 
IZVOZNIKI

acroni • metal ravne • ravne systems 
elektrode jesenice • suz • ravne steel center 
oro met • mwt • sidertoce • niro wenden  
griffon & romano • kopo international 
odpad pivka  • dankor • metal eko sistem 
top metal • zip center
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	à NAPREDUJEMO

V strateškem načrtu naše družbe smo se zaradi vse močnej-
šega povpraševanja usmerili v povečanje prodaje brušenih 
izdelkov. Zavedali smo se, da je za optimizacijo brusilne linije 
potrebna reorganizacija dela in poročanja.

Osredotočili smo se na boljši prenos znanja in izkušenj na 
novozaposlene, kamor prištevamo tiste, ki so naši sodelavci 
manj kot eno leto, in zato smo organizirali delo v paru. V 
praksi to pomeni, da izkušen brusilec in začetnik delata sku-

paj. Izkušen sodelavec preda novincu vse dragocene »male 
skrivnosti velikih mojstrov«, ki jih ni mogoče najti v navodilih 
ali predpisih.

Uvedli smo tudi novi protokol poročanja in sodelovanja z 
oddelkom Vzdrževanje. Poleg kadrovske reorganizacije mora-
mo povečati tudi zmogljivosti brušenja, zato se v tem trenutku 
odločamo za nakup dodatne brusilno-polirne linije proizvajal-
ca Schumag.

Za izkoriščenje tržnih potencialov v družbi SIJ SUZ optimiziramo in reorganiziramo 
proizvodnjo brušenih izdelkov; ti sodijo med programe, ki ustvarjajo najvišjo 
dodano vrednost in po katerih je na trgu vse več povpraševanja.

Izkušen in »zelen« brusilec – pravi 
tim za Suzovo prihodnost brušenja

Danijel Malkoč, vodja obrata, 
SIJ SUZ

Foto: Danijel Malkoč, SIJ SUZ

Microsa, najsodobnejši brusilni 
stroj v Jeklovleku družbe SIJ SUZ
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Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru Dneva inovativ-
nosti 25. septembra na Brdu pri Kranju že 17. leto zapored 
podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in 
inovatorjem v podjetjih in javnih raziskovalnih zavodih. Osem 
zlatih priznanj, dve posebni priznanji za mlado podjetje, 26 
srebrnih in štiri bronasta priznanja, štiri priznanja za prispevek 
na področju inovativnosti in dve posebni priznanji za razvojno 
in inovacijsko sodelovanje gospodarstva in institucij znanja je 
rezultat nacionalnega finala, v katerem je na regionalni ravni 
sodelovalo 199 inovacijskih predlogov in več kot 1.000 inova-
torjev ter inovatorskih ekip. 

Srebrno priznanje za jeklo SIHARD 
S671 – DURAWEAR
S srebrnim nacionalnim priznanjem za napredno orodno 
jeklo za delo v hladnem SIHARD S671 – DURAWEAR smo tudi 
tokrat dokazali svojo prisotnost v samem inovativnem vrhu. 

Tim sodelavcev SIJ Metala Ravne je v povezavi s sodelavci 
družb SIJ Ravne Systems in SIJ Acroni ter Inštituta za kovinske 
materiale in tehnologije razvil v svetovnem merilu popolnoma 
nov koncept legiranja ledeburitnega orodnega jekla s cenej-
šim titanom in ga tudi že uspešno uporabil v praksi. Na trgu 
ne obstaja jeklo, ki bi ob podobni stopnji legiranja izkazovalo 
boljše kombinacije uporabnih lastnosti na področju obrabne 
obstojnosti. 

S temi verzi so otroci otroškega pevskega zbora Osnovne šole Brezovica 
pri Ljubljani odprli letošnjo prireditev Dan inovativnosti, ki je bila v 
znamenju postavljanja vprašanj o vzrokih za inoviranje.

Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne 

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne 

Dan, ko je bila v zraku 
kreativnost, in dan, ko je 
bil čas za inovativnost

	à INOVIRAMO

»Udejanjili smo drzno idejo in jeklo legirali s titanom 
– tako jeklo na trgu doslej ni obstajalo. Izkazalo 
se je, da ima novo jeklo res izjemne lastnosti, in 
zato smo na svojo idejo še posebno ponosni!« 

Dr. Tatjana Večko Pirtovšek

Srebrni inovativni tim 
sodelavcev SIJ Metala 
Ravne in SIJ Ravne 
Systems: (od leve) 
Peter Kirbiš, Marko 
Pešić, dr. Tatjana 
Večko Pirtovšek, Alen 
Šapek, Jernej Turščak 
in Gašper Stopar. Člana 
nagrajenega tima sta 
tudi Iztok Šušterčič (SIJ 
Acroni) in prof. dr. Bojan 
Podgornik (IMT).
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	à INOVIRAMO

… SIJ Metal Ravne pa ima veliko razvojnega znanja in 
energije. V evropski noči raziskovalcev, 27. septembra, 
smo ju delili z obiskovalci Štauharije. 

V SIJ Metalu Ravne tim 20 raziskovalcev v enem letu povpreč-
no razvije 10 novih kvalitet jekla in 100 novih izdelkov. Kako 
poteka delo raziskovalnega inženirja vse od prejetih zahtev 

kupca pa do razvoja novega jekla, sta na konkretnih primerih 
razvoja jekla za jedrsko industrijo in razvoja orodnega jekla za 
delo v vročem predstavila dr. Blaž Šuler in Peter Kirbiš.

Noč ima svojo moč …
Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne 

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne 

Muzej Ravne na Koroškem se je letos pridružil aktivnostim evropske noči 
raziskovalcev z interaktivno razstavo tipa »izvedi sam« v sodelovanju s Hiško 
eksperimentov in predavanjem o znanosti v jeklarski industriji: (od desne) 
raziskovalni inženir dr. Blaž Šuler, vodja metalurškega razvoja in raziskav dr. Tatjana 
Večko Pirtovšek, raziskovalni inženir Peter Kirbiš in muzejska svetnica dr. Karla Oder.
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Zmogljivost in vsestransko uporabnost novega mikroskopa so 
nam predstavili izr. prof. dr. Aleš Nagode, prof. dr. Milan Bizjak 
in prof. dr. Borut Kosec. Hkrati z zahvalo za pomoč pri nakupu 
mikroskopa poudarjajo njegove superiorne lastnosti, ki bodo 
pri raziskovalno-razvojnem delu lahko v pomoč tudi našim 
sodelavcem. 

Posebnosti mikroskopa sta delovanje v treh vakuumskih 
načinih in izvedba dinamičnih preiskav med segrevanjem  
do temperature 1.000 °C in ohlajanjem do temperature  

–60 °C. S tem mikroskop omogoča neposredne študije pro-
cesov (re)kristalizacije, (de)hidracije, faznih transformacij in 
mnogih drugih procesov. 

Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF) v Ljubljani je svojo raziskovalno 
opremo nadgradila z vrstičnim elektronskim mikroskopom Quattro S. 
Poleg sredstev z razpisa Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) 
je naložbo podprlo štirinajst podjetij, med njimi tudi SIJ Acroni. 

	à NAPREDUJEMO

Quattro S: vse od 
minus 60 pa do 1.000 
stopinj Celzija

Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne 

Foto: Samo Smolej,  
Naravoslovnotehniška fakulteta

Vir: Alumni OMM, št. 10, str. 16, oktober 
2019, https://www.ntf.uni-lj.si/omm/
wp-content/uploads/sites/5/2019/10/
Časopis-Alumni-OMM-2019-2.pdf

Vrstični elektronski mikroskop Quattro S, ki ga je izdelala družba Thermo Fisher Scientific, dopolnjuje in nadgrajuje 
raziskovalno opremo NTF iz raziskovalnega programa ARRS P2-0205 »Sinteza in karakterizacija materialov« ter programov 
in raziskovalnih skupin, s katerimi raziskovalci z NTF intenzivno sodelujejo – med njimi tudi iz družb Skupine SIJ. 
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Pred razvojem rešitve v SIJ Metalu Ravne ni obstajala pove-
zava med laboratorijsko merilno opremo in informacijskim 
sistemom SRS. Podatki so se ročno vnašali iz dokumentacije 
na merilne naparave, nato nazaj na papir in v bazo SRS. Pri 
prepisovanju so se večkrat pojavljale napake, ki so posledično 
zahtevale dodatne meritve, celo ponovitve tehnoloških kora-
kov v proizvodnji, v najskrajnejših primerih so vplivale tudi na 
oskrbo do kupca. 

Ekipa razvijalcev programskih rešitev, sestavljena iz 
sodelavcev SIJ in SIJ Metala Ravne, je zato v štirimesečnem 
projektu Zajemanje meritev razvila enotno rešitev, ki omogoča 
avtomatsko shranjevanje podatkov iz merilnih naprav celotne 
družbe SIJ Metal Ravne v podatkovno bazo. Iz te podatkovne 
baze lahko različne aplikacije črpajo podatke. S tem zmanjša-
mo potrebo po ročnem delu in tudi možnost napak ter zagota-
vljamo dolgoročno podporo pri arhiviranju podatkov. 

Program, ki je plod znanja ekipe internih razvijalcev programskih rešitev, omogoča avtomatsko 
shranjevanje podatkov iz merilnih naprav celotne družbe SIJ Metal Ravne v podatkovni bazi 
MEAS. Platforma omogoča dolgoročno razširljivost, vanjo lahko priklapljamo nove inštrumente.

V MEAS-u že skoraj 
126 milijonov meritev

David Pandel, razvijalec 
programskih rešitev,  
SIJ Metal Ravne

Simon Matavž, vodja 
področja razvoja 
programskih rešitev, 
SIJ 

	à NAPREDUJEMO

MEAS: razvita aplikacija – skupna baza, v katero se shranjujejo meritve.

REST API: razvit vmesnik, preko katerega se lahko varno dostopa do podatkov na podlagi protokola http.

Člani tima: SIJ Metal Ravne:  
David Pandel, Rudolf Hudrap 
SIJ d.d.: Jan Grlica, Urška Matjašec, 
Gregor Škrbe

MEAS

SRS

Kemijski 
laboratorij 10

3

9

3

2

Mehanski 
laboratorij 

Jeklarna 

EPŽ 

Kovačnica 

PSI

LIMS

Analitika
REST 
API

Število  
merilnih naprav Lokacija

Število meritev Aplikacije, ki črpajo 
podatke iz baze

54.661

20.968

44.611

vzpostavljena 
komunikacija, 
podatki se še 

ne zbirajo

125.800.722
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V Skupini SIJ se je platforma Salesforce v preteklosti že 
uporabljala, vendar na različnih ravneh in na različen način v 
posameznih družbah. Skladno s strategijo postavitve poenote-
nih poslovnih procesov, ki omogočajo celovit pogled na kupca, 
razumevanje njegovih potreb, prepoznavanje prodajnih prilož-
nosti ter sledenje marketinških in prodajnih aktivnosti, smo se 
odločili za dvofazni pristop. V prvi fazi smo sistem vzpostavili 
na sedežu Skupine SIJ in v vseh proizvodnih družbah Skupine 
SIJ – revidirali smo obstoječe rešitve; postavili enotne procese 
s standardi uporabe; reimplementirali rešitve; vzpostavili po-
polne integracije z zalednimi sistemi ERP. V drugi fazi pa smo 
vzpostavili sistemske rešitve in popolno integracijo z zalednimi 
sistemi ERP v steel centrih Skupine SIJ.

V projektu implementacije smo sodelovali člani projektnega 
tima prodaje, marketinga in informatike. Agilen pristop Projektne 
pisarne IT z aktivno udeležbo in timskim delom je primer dobre 
prakse, ki ga želimo uporabiti pri vseh prihodnjih IT-projektih. 
Ključni dejavnik uspeha pa je jasna vizija vodstva in lastnikov 
poslovnih procesov, ki so določili naslednje cilje projekta:

• implementacija standardnega sistema za upravljanje 
odnosov s kupci v vse družbe Skupine SIJ,

• kreiranje celovite baze kupcev,
• povečanje prodaje in dobičkonosnosti,
• standardizacija internih procesov v oddelkih prodaje in 

marketinga,
• izboljšanje prodajne izkušnje kupcev,
• kreiranje novih prodajnih kanalov in prodajnih 

priložnosti.

Salesforce je vodilni globalni sistem za upravljanje odnosov s kupci (Customer 
Relationship Managment), ki povezuje kupce in podjetja ter omogoča prodaji in 
marketingu enoten pogled na kupca. Uporabljamo ga tudi v Skupini SIJ.

Salesforce – enoten sistem za 
upravljanje odnosov s kupci

Sonja Kralj, vodja IT 
projektne pisarne, SIJ 

Vir sheme: https://
www.salesforce.com/
products/what-is-
salesforce/

	à NAPREDUJEMO

Tatyana Bobrovnikova, 
vodja razvoja prodaje, SIJ

Za dosego ciljev projekta smo implementirali 
naslednje poslovne procese:

• upravljanje s potencialnimi kupci in mar-
ketinškimi kampanjami (Lead & Campaign 
Management),

• upravljanje z matičnimi podatki kupcev in 
kontakti (Account & Contact Management),

• upravljanje s prodajnimi priložnostmi (Oppor-
tunity Management),

• organizacija poslovnih poti in poročanje o 
obiskih kupcev (Business Trip & Customer 
Visit Report), 

• upravljanje z aktivnostmi (Activity Manage-
ment),

• upravljanje s pogodbami (Contract Manage-
ment),

• proces kreiranja ponudb (Quote Creation 
Process),

• proces kreiranja in posredovanja anket o 
zadovoljstvu kupcev (Customer Satisfaction 
Survey),

• import prodajnih planov in prodajna analitika 
(Sales Plan Import & Analytics),

• GDPR.
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Trenutno 150 licenciranih uporabnikov v enajstih Sijevih 
družbah aktivno dnevno uporablja aplikacijo Salesforce. Ta je 
prilagojena delu na kateri koli napravi (laptop, tablični računal-
nik, mobilni telefon …), tako da omogoča našim sodelavcem 
v oddelkih prodaje in marketinga potrebno fleksibilnost pri 
njihovem zahtevnem delu. 

Projektna ekipa skupaj z lastniki poslovnih procesov že 
načrtuje implementacije tako novih procesov kot novih lokacij. 
Glede na to, da Vas tokrat samo informiramo o uspešnem 
zaključku projekta, se naslednjič javimo s pravo uporabniško 
izkušnjo. 

Projekt v številkah: 

150 licenciranih uporabnikov 

11 družb 

10 procesov 

7 različnih sistemov ERP integriranih 

Aplikacija Salesforce

Aplikacija Salesforce: enovit pogled na kupca

Prodaja
Storitve

Marketing

Trgovina

Sodelovanje

Platforma in 
ekosistem

Integracija

Analitika

Industrijske  
panoge

Skupnosti

Usposabljanje

Produktivnost
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ALUEXPO, Turčija 
Predstavljeni tudi valji za hladno valjanje 
aluminija, aluminijeve folije in »srajčke« za 
neprekinjeno litje aluminija iz SIJ Ravne Systems
Na razstavnem prostoru, ki smo ga imeli skupaj z našim 
agentom, podjetjem Pyrotek iz Turčije, se je zadržalo veliko 
zanimivih obiskovalcev iz širše regije. Na splošno je bilo na 
sejmu zaznati manj obiskovalcev kot leta 2017, vendar pa je 
bil naš razstavni prostor lepo obiskovan. V družbi SIJ Ravne 
Systems smo se predstavili z izdelki za aluminijevo industri-
jo, kot so valji za hladno valjanje aluminija in aluminije folije 
ter »srajčke« za neprekinjeno litje aluminija. 

Stainless Steel World, Maastricht  
Obiskanost sejma SSW nad vsemi pričakovanji, 
skupaj s SIJ Acronijem razstavljala tudi 
Griffon & Romano in Niro Wenden
Po velikosti sejem SSW Maastricht sicer ni primerljiv z drugimi 
sejmi, na katerih razstavljamo, je pa zato najpomembnejši za 
naš glavni produktni segment. Kdor kaj pomeni v segmentu 
nerjavnih jekel, je tam prisoten. Naš razstavni prostor je bil 
eden največjih in najbolj obiskanih. Letos sta poleg SIJ Acronija 
kot glavnega razstavljavca sorazstavljala še naša servisna centra 
Griffon & Romano ter Niro Wenden. V okviru sejma se je odvija-
la tudi pomembna konferenca, na kateri nas je zastopal Goran 
Stankovikj. Zadnji dan konference je predaval o mehanskih 
lastnostih nerjavnih jekel kvalitete 304 in 316 ter o varnostni 
analizi za LNG-terminale. 

Oman je predstavil priložnosti, ki se ponujajo z novim nalož-
benim ciklom v državi, saj želijo diverzificirati gospodarstvo in 
zmanjšati odvisnost od nafte. Ta odločitev pa prinaša prilož-
nosti tudi za naša nerjavna jekla. Področje naftne industrije in 
zemeljskega plina je namreč eno glavnih, kjer se uporabljajo 
nerjavna jekla. 

ALUEXPO v številkah:

Lokacija: Istanbul, Turčija
Datum: 10.–12. oktober 2019
Število razstavljavcev: 397
Število obiskovalcev: 11.847 
Število zastopanih držav: 35
Velikost sejmišča: 97.000 m²
Število zastopanih držav: 30

SSW Mastricht v številkah:

Lokacija: Maastricht, Nizozemska
Datum: 26.–28. november 2019
Število razstavljavcev: 300

Tanja Stopernik, 
marketing, SIJ Ravne 
Systems

Foto: arhiv Skupine SIJ

Anže Markun, 
strokovni sodelavec 
za produktni 
marketing,  
SIJ Acroni

Sejemski finiš

	à MARKETINŠKI MOTOR

Največ aktivnosti se začne, ko se vrata sejma zaprejo, marketinške in prodajne 
ekipe pa se soočijo z izzivom generiranja kontaktov v stranke. Vsekakor pa je 
treba izpostaviti, da je pomemben cilj uspešnih sejemskih predstavitev utrjevanje 
obstoječih partnerstev in dolgoročnih sodelovanj.

Naš razstavni prostor je bil odlično obiskan, na sejmu je bilo sicer precej poudarka 
namenjenega nikljevim zlitinam in dupleksnim nerjavnim jeklom.
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BLECHEXPO, Nemčija 
SIJ Ravne Systems prvič na vodilnem 
mednarodnem sejmu za obdelavo kovin
Novinci na sejmu smo uspešno predstavili prodajni pro-
gram industrijskih nožev za kovine, kovanih valjev za hla-
dno valjanje jekla in program strojegradnje z vrsto uspešno 
končanih projektov na ključ. 

Na našem razstavnem prostoru se je zadržalo veliko 
obiskovalcev iz Nemčije, Turčije in drugih evropskih držav. 
Poleg obstoječih kupcev, ki so se odzvali našemu vabilu, so 
se na našem razstavnem prostoru ustavili tudi potencialni 
kupci. Naša predstavitev je obiskovalce prepričala, da sodi-
mo v vrh ponudnikov industrijskih nožev in kovanih valjev, 
zato so izrazili zanimanje in pripravljenost na sodelovanje. 
Družba SIJ Ravne Systems je imela odlično priložnost za 
seznanjenje z novostmi in ne nazadnje za pregled nad kon-
kurenti in njihovimi aktivnostmi. 

BLECHEXPO v številkah:

Lokacija: Stuttgart, Nemčija
Datum: 5.–8. november 
Število razstavljavcev: 1.498
Število obiskovalcev: več kot 41.153
Število zastopanih držav: 36
Velikost sejmišča: 108.000 m²
Število zastopanih držav: 30

Ekipa SIJ Ravne Systems 
postrojena v pričakovanju prvih 
obiskovalcev in partnerjev.
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Zmaga v tretjem četrtletju je bila na obeh lokacijah dosežena z 
zelo majhno razliko. Na Ravnah je Kovačnici na drugem mestu 
sledil oddelek Razvoj in kontrola, SIJ Metal Ravne, z le petimi 
točkami razlike, čeprav je do zadnjega meseca najbolje kazalo 
Vzdrževanju in Strojegradnji, SIJ Ravne Systems. Na Jesenicah 
pa je obrat PDP zmagal z naskokom 15 točk pred Jeklarno, SIJ 
Acroni. Sta pa oba zmagovalna obrata dosegla napredek v 
primerjavi z enakim obdobjem lani, kar jima je tudi prineslo 
odločilno prednost. Sodelavci obrata PDP so v tretjem četrtle-
tju letošnjega leta zabeležili le eno nezgodo, medtem ko so jih 
v enakem obdobju lani kar osem, kovači pa so število nezgod 
v primerjavi z lanskim tretjim četrtletjem prepolovili, s štiri 
na dve. Upamo, da bomo v zadnjem četrtletju pri nezgodah 
zabeležili čim več »ničel«. 

»Gremo delat varno in uspešno!«
To je pozdrav, s katerim delovodja v proizvodnji Kovaškega 
programa Janko Repas vsak dan ob koncu minute za var-
nost na delo pospremi svoje sodelavce. Tokrat nas je z njim 
pospremil v podelitev nagrad zmagovalcem tretjega četrtle-
tja, sodelavcem iz Kovačnice. Nagrade jim je podelil izvršni 
direktor za proizvodnjo SIJ Metala Ravne Alojz Buhvald, ki je 
ob tej priložnosti opozoril, da imamo v SIJ Metalu Ravne pre-
več »nepotrebnih« nezgod, kot so poškodbe prstov, ureznine 
in zvini, ki se ob večji pazljivosti pri delu ne bi smele dogajati. 
Največ poškodb je med tako imenovanimi mladimi delavci, 
ki so zaposleni leto ali manj, zato je kovače pozval, naj bodo 
do teh mladih sodelavcev še posebno pozorni in naj jim kot 
mentorji poleg drugega znanja predajo tudi znanje glede 

Tretje četrtletje v tekmovanju za najvarnejši obrat v kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo 
je na obeh lokacijah prineslo spremembo na vrhu lestvice: na Ravnah so si zmago prislužili 
sodelavci iz Kovačnice, SIJ Metal Ravne, na Jesenicah pa sodelavci iz Predelave debele 
pločevine (PDP), SIJ Acroni. Za varno in zdravo delo so oboji prejeli praktične nagrade.

Tretje četrtletje je prineslo nove 
zmagovalce v varnosti

	à ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni 

Monika Žvikart, specialistka  
za korporativno komuniciranje, 
SIJ Metal Ravne

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne in 
Irena Kolenc Janović, SIJ Acroni

Kovači SIJ Metala Ravne so si zmago prislužili z napredkom v primerjavi z enakim 
obdobjem lani. Poleg drugouvrščenega oddelka Razvoj in kontrola so vsi drugi programi 
in oddelki v SIJ Metalu Ravne glede na lansko tretje četrtletje dosegli slabše rezultate.
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varnega dela. Da je pri vsakdanjem delu najpomembnejše, da 
znaš najprej paziti sam nase, potem pa še na svoje sodelavce, 
se strinja tudi »najstarejši« kovač, Marijan Grilc, pomočnik 
prvega kovača v težki kovačnici, ki ta napotek pri svojem delu 
upošteva že 36 let. 

Z dobrimi odnosi do boljših rezultatov pri varnosti 
Zaposleni v obratu Predelava debele pločevine družbe SIJ 
Acroni so se skoka na vodilno mesto v zadnjem tromesečju 
iskreno razveselili. Zvone Klemenc, vodja proizvodnje, je pove-
dal, da pozitiven premik, ki so ga zabeležili v zadnjem letu na 
področju varnosti, ni prišel sam po sebi, temveč je plod načr-
tnih prizadevanj. »Ključno je vestno opravljanje vsakodnevnih 
delovnih nalog, nujna pogoja za varnost sta red in disciplina. 
Zaposlene nenehno opominjamo, da nesreča nikoli ne počiva. 
Vsak posameznik pa mora skrbeti za svojo varnost in varnost 
sodelavcev.« 

Zvone Klemenc je ob tem omenil, da je za dobre rezultate 
na področju varnosti prav tako zelo pomembna zmožnost 
zaposlenih, da se prilagajajo spremembam. V proizvodnem 
procesu se nenehno dogajajo spremembe, nekatere se zgodijo 
čez noč, in te od nas zahtevajo, da se novim razmeram prila-
godimo. Čeprav delo zelo dobro poznamo, ga nikoli ne smemo 
opravljati rutinsko in podcenjevati okoliščin.

Za konec je Klemenc izpostavil še en zelo pomemben 
vidik – da je dobra uvrstitev tesno povezana tudi s prizadevanji 
za boljše odnose med zaposlenimi in vzdušje v ekipi. »Dobri 
medsebojni odnosi in dobro počutje zaposlenih so osnova, na 
tem temelju se gradi varnostna kultura. Nujno je zato krepiti 
medsebojno spoštovanje in si prizadevati za dobre odnose 
med sodelavci.«

Na Jesenicah so se na lestvici Znamo varno, 
zmoremo zdravo tokrat »karte dodobra premešale«; 
na prvo mesto se je z varnostnimi prizadevanji 
zasluženo povzpel obrat Predelava debele pločevine, 
medtem ko se je dosedanja večkratna zmagovalka 
Vroča valjarna umestila na sam rep lestvice.

Zmagovalci so se tokrat razveselili 
priročnih lončkov za tople napitke, ki 
jih bodo ogreli v hladnejših mesecih. 
Narejeni so iz ekoloških bambusovih 
vlaken in so zato tudi okolju prijazni. 
Silikonski ovitek pa je namenjen 
preprečevanju zdrsa iz roke in stiku 
dlani z vročim napitkom – za varnost pri 
pitju kave ali čaja je torej poskrbljeno. 
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	à NAŠI NAJ SODELAVCI

Mustafa, Marijan, Gaber in Marjan –  
v skupini G16 generacije 2018

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne in Aperturia

Sodelavci o Marijanu:
Marijan je zanesljiv, natančen in zna v delovno okolje zmeraj 
vnesti nekaj zabave, seveda potem ko je delo postorjeno. Kot 
skladiščnik ima odgovorno delo, zato je njegov moto: »Zaupaj, 
vendar vseeno kontroliraj.« Pripravljen je deliti dober nasvet 
in verjame, da je na koncu tunela vedno svetloba. Nepozabna 
je anekdota, ko je šoferja, ki je prejšnji dan pri parkiranju 
poškodoval vrata, vprašal: »Ali morda veste, katero tele 
butasto je včeraj uničilo vrata?« Šofer pa mu je odgovori: »Jaz 
sem bil.« Oba sta malce zardela, na koncu pa se nasmejala. 
Zadeva pa se je potem seveda uredila skladno s predpisi.

Marijan o sebi: 
Človeštvo bi se čez noč spremenilo na bolje z znanstvenim 
odkritjem oziroma cepivom proti človeškemu pohlepu. 
Tri najpomembnejše številke v mojem življenju: 1. 6. 2000, 
datum, ko sem se odločil za zdravljenje odvisnosti od alkohola. 
Od takrat se mi je življenje precej izboljšalo.
Ne glede na to, kolikokrat sem že videl ta film, še vedno z 
veseljem pogledam Ko to tamo pjeva. To pa je filmska legenda!

Skladiščnik 1, Skladišče rezervnih delov  
in opreme, SIJ Metal Ravne

Tiskarski delavec, Tiskarna,  
SIJ ZIP center 
Sodelavci o Mustafi:
Mustafa je dokazal, da med svetom zdravih in svetom 
invalidnih ni drugih meja kot tiste, ki si jih vsakdo določi 
sam. Z nami je tri leta in v tem času je z delom, rezultati 
in odnosom dokazal, da je sodelavec in delavec z veliko 
začetnico. Redno išče rešitve in poizkuša najti način za 
izboljšavo delovnega procesa. Pri svojem delu na rezalnem 
stroju v tiskarni mora biti zelo natančen in osredotočen. 
Zna prepoznati ključni projekt in s tem zelo pripomore k 
tekočemu pretoku naročil. V ZIP center v oddelek tiskarne, 
v svet barv, papirja in tiskovin, se vsak dan pripelje iz 
Velenja. Ni le najboljši sodelavec, je tudi odličen športnik.

Mustafa o sebi:
V družbi bi se morali izogniti predsodkom do gluhih ljudi. 
Predvsem v smislu sporazumevanja, kljub strahu je treba 
pristopiti do osebe in najti način, da komunikacija steče. 
Gluhi ljudje zmoremo veliko, in ovire so le v naših glavah.
Na samotni otok bi vzel telefon, sončna očala in kapo.
Najbolj bi si želel zapeti z najljubšo in čudovito pevko Edith 
Piaf.

MARIJAN MATJAŠECMUSTAFA BUL JUBAŠIĆ
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2. Na 6. Sijevem dnevu smo razglasili 16 naj sodelavcev iz družb Skupine SIJ, ki s svojimi vrli-
nami 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 na podlagi najrazličnejših življenjskih izku-
šenj, 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.

V prejšnji in dveh naslednjih številkah boste lahko malček spoznali našo naj šestnajsterico 
skozi oči kolegov in nadrejenih ter skozi njihove poglede na določene resne in manj resne 
plati življenja. 

DEL

Ključavničar, Vzdrževanje,  
SIJ Acroni

Ključavničar 1, Vzdrževanje,  
SIJ Metal Ravne 

Sodelavci o Gabru:
Profesionalnost in natančnost, prepredeni z nekonfliktnostjo 
in prilagodljivostjo, so tiste odlike, zaradi katerih sodelavci 
Gabra spoštujejo in radi delajo z njim. Vedno se izkaže pri 
urgentnih nalogah in meni, da so zastoji dobri samo za to, 
da jih takoj »zaustavimo«. Je mojster vseh obdelovalnih 
strojev, pri katerih z veliko vnemo izdeluje rezervne dele za 
vzdrževanje.

Gaber o sebi: 
Za boljše vzdušje (v timu) vključim radio Rock.  
 
Če bi bil lahko olimpijski prvak, bi si želel slaviti v smučanju. 
Natančneje v smuku, ker je to top disciplina. 
Moja slabost je, da pojem preveč sladkarij.

Sodelavci o Marjanu:
Ker je vesten, zanesljiv ter spoštljiv do sodelavcev in 
delovnih sredstev, poleg tega pa vsestranski, velikokrat 
reši izzive tudi v obratu EPŽ. Rad išče nove rešitve, zato je 
sodeloval pri razvoju komponent za zaščito curka pri litju 
taline, izboljšanju gibljivih hidravličnih priključkov na peči 
UHP in nadgradnji vodenja gibljivega dela dimnika UHP. 
Nič ga ne ustavi, preprosto želi, da se delovna sredstva 
plemenitijo in stroški znižujejo.

Marjan o sebi: 
Človeštvo bi se čez noč spremenilo na bolje z 
znanstvenim odkritjem uporabe energije iz vesolja.
Tri najpomembnejše številke v mojem življenju: 15. 9. 
1963 – moj rojstni datum. Če se ne rodiš, te ni. 
Ne glede na to, kolikokrat sem že videl film Kekec, me 
zmaga dobrote nad nasiljem ter pogum zoperstaviti se 
močnejšemu vedno znova navdušita.

GABER POGAČNIK MAR JAN PIKO

Darko Peternel je SUZ-ov naj sodelavec 2018 in odličen upravljavec linije Koch.  
V prejšnji številki smo mu pomotoma »obesili« drug delovni naziv, za kar se mu iskreno opravičujemo.OPRAVIČILO
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	à NAŠI SODELAVCI

SIJ ACRONI 
Avgusta so naši novi sodelavci postali STOJAN 
TODIĆ, SUAD JUNUZOVIĆ, BOJAN GEMBIĆ, DONE 
RISTOV in RADOJA VUJIĆ v Jeklarni, ALMIR 
OLOVČIĆ v Vroči valjarni, PREDRAG TODOROVIĆ v 
Hladni predelavi, ELMAR ĆEHIĆ v Predelavi debele 
pločevine in ALEN HADŽIĆ v Kakovosti. 
Septembra so se zaposlili: MIRSAD KAPIĆ, 
NEDŽAD ĆEHAJIĆ, EDIN MUJČIĆ, SELMIR BAJRIĆ, 
ALEKSANDAR VUČIĆ, NIKOLCHE MARKOVSKI, EDIN 
KIČIN v Jeklarni, JERNEJ PAZLAR, MLADEN BARAĆ 
in MUNIF KUSUR v Vroči valjarni, DIN JUSIĆ in 
ERVIN ŠORO v Hladni predelavi, SEID LEKOVIĆ 
in LAZO KOTSEV v Predelavi debele pločevine, 
TOMICA TRAJKOVIĆ v Vzdrževanju, MIHA HRIBAR 
v Interni logistiki in AJAS OMANOVIĆ na Kakovosti. 
Oktobra pa so naši novi sodelavci postali: SVEN 
MIKAEL GOTTFRIDSSON na Upravi, JURE RENKO 
v Nabavi, MARIGONA BYTYQI v Logistiki in distri-
buciji, SELVER KASUMOVIĆ, MEDŽID BEŠIĆ, MIHA 
SLABAJNA, ALEKSANDAR KIROV, HARIS DELJKIĆ, 
ADMIR MUSTAFIĆ in VEZIR FEJZIĆ v Jeklarni, ALAN 
SOLCE in SUVAD KUSUR v Vroči valjarni, ANTO-
NIO STEVANOVSKI, PERICA MARKOVSKI, ARMIN 
AGIĆ, SASHO MARKOVSKI, RUVEID MULALIĆ in 
CHRISTIAN STRNAD v Predelavi debele pločevine, 
PIA PLATIŠA v Računovodstvu, STANISLAV JAKELJ 
v Raziskavah in razvoju, PIA DOLINAR in EDIN 
SALČINOVIĆ v Kakovosti in JAN FODER v Razvoj-
nem centru.
Avgusta so se upokojili: LAZO BILBIJA in STEVO 
BESLAĆ iz Hladne predelave ter OLGA VUKELJIĆ 
iz oddelka Kakovost in razvoj. V pokoju jim želimo 
vse najlepše.
Oktobra pa so se upokojili: DUŠAN TERAŽ iz Jek-
larne, JANEZ KAVČIČ iz Predelave debele pločevine 
in JELKA PUKŠIČ iz Investicij. V pokoju jim želimo 
vse najlepše.
Avgusta in septembra je podjetje zapustilo po 11 
delavcev, oktobra pa je odšlo 13 delavcev.

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Avgusta so postali naši sodelavci: DAVID ŽVIRC, 
JAN GOSTENČNIK, ELDIN SEFIĆ, JURIJ ŠISERNIK in 
KEMAL BRATIĆ v Jeklarskem programu, KENAN 
MUSTEDANAGIĆ, MARIO KALAJDJIEVSKI, BOJAN 
MEŠKO in PRIMOŽ DLOPST v Valjarskem pro-
gramu, UROŠ FINŽGAR, MARIO ĆURIĆ, LJUBIŠA 
MANOVIĆ in ANEL KAZIĆ v Kovaškem programu, 
MITJA KORDEŽ, MATEVŽ PŠENIČNIK, BOJAN 
JOTANOVIĆ, RAMIZ BRDAR in TIMOTEJ ŠLAHER v 

Vzdrževanju ter TANJA ARL v Nabavi. Podjetje je 
zapustilo 23 sodelavcev. 
Upokojili so se: TALJUB ŠTEFANČIČ iz Jeklarskega 
programa, MARJAN PANDEL in CIRIL GORENŠEK 
iz Vzdrževanja ter MILAN NABERNIK iz Interne 
logistike. Zahvaljujemo se jim za prizadevno delo 
in jim v pokoju želimo vse najlepše.
Septembra so postali naši sodelavci: MIHA VU-
ŠNIK v Valjarskem programu, EMIR LJUBIJANKIĆ, 
ROK SEKALO in DŽEVAD SINANOVIĆ v Kovaškem 
programu, BLAŽ POROČNIK v Vzdrževanju, SAŠO 
SUHADOLNIK v Razvoju in kontroli ter ANDREJ 
PEČNIK v Informatiki. Podjetje je zapustilo devet 
sodelavcev. 
Upokojili so se: FRANCI KREBS iz Kovaškega pro-
grama, ALOJZ GROS iz Vzdrževanja in ZORA RUDEL 
iz Prodaje. Zahvaljujemo se jim za prizadevno delo 
in jim v pokoju želimo vse najlepše. 
Oktobra so postali naši sodelavci: AJDIN DIZDA-
REVIĆ, ISMET SIJAMHODŽIĆ v Valjarskem progra-
mu, DORIAN JANOTA KUMPREJ, JERNEJ BANDALO 
in GREGOR KNEZ v Kovaškem programu. Podjetje 
je zapustilo osem sodelavcev. 
Upokojila sta se: DANILO MRAVLJAK in SAMO 
JESENIČNIK iz Valjarskega programa. Zahvaljujemo 
se jima za prizadevno delo in jima v pokoju želimo 
vse najlepše.
Zaključek šolanja: ANDREJ KOLEŽNIK iz Planiranja 
je postal ekonomist, DAVID PANDEL iz Informatike 
je postal magister inženir računalništva in infor-
macijskih tehnologij. Čestitamo!

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

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Avgusta so se nam pridružili: Anže Vodenik – 
Uprava, Miloš Zupan – Elektrode, Hazim Hodžič – 
Uprava in Nejc Cvetko – Varilna žica. Septembra je 
prišel Samir Medić – Uprava. Oktobra pa sta naša 
sodelavca postala: Adnan Mulalić – Varilna žica in 
Peter Behin – Elektrode.
Podjetje je avgusta zapustil Miran Mladenov – 
Vzdrževanje.
Septembra so odšli: Elvis Varmaz – Elektrode, 
Alojz Zupanc – Varilna žica, Mark Herman – Elek-
trode, Blerim Rustemi – Elektrode, Nino Simionov 

– Varilna žica in Jure Dolinšek – Varilna žica.
Oktobra je podjetje zapustil Jernej Kristan – 
Elektrode.

Ana Zavelcina, specialistka za obračun plač in 
kadrovsko področje, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Avgusta je naš novi sodelavec postal JAKA PUM-
PAS v Proizvodnem programu Noži.
Avgusta je delovno razmerje prenehalo dvema 
sodelavcema.
Septembra so naši novi sodelavci postali: 
KRISTJAN PAVŠER, MATEVŽ HUDRAP in RUSIM 
AHMETOVIĆ v Mehanski obdelavi in varjenju, 
MARKO PEŠIĆ v Toplotni obdelavi, KLEMEN JELEN 
v Projektni pisarni in konstrukciji, JARO ODER 
v Vzdrževanju in montaži ter BOŠTJAN RANC v 
Prodajnem programu Noži.
Delovno razmerje je septembra prenehalo trem 
sodelavcem.
Oktobra so naši novi sodelavci postali: IRENA 
ŠATHER v Kontrolingu, MIRJAM CIGLER v Prodaj-
nem programu Valji, ANŽE JELEN in ALMIR SIVIĆ v 
Vzdrževanju in montaži ter DAVID MIHEV in NIKO 
OZMEC v Proizvodnem programu Noži. Ponovno 
pa sta naša sodelavca postala: ŽAN HLUPIČ v 
Vzdrževanju in montaži ter DARKO TRABOS v 
Proizvodnem programu Noži.
Oktobra je delovno razmerje prenehalo štirim 
sodelavcem. 

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

SIJ SUZ 
Avgusta in septembra so naši novi sodelavci 
postali: MARIJA KAC GLAVAŠ in DARKO NOČ v 
oddelku Storitve, NEĐAD HALILOV in DANIJEL 
MALKOČ v oddelku Jeklovlek. Oktobra pa je naš 
novi sodelavec postal ZEMIR HAJRLAHOVIĆ v 
oddelku Jeklovlek.
Podjetje so avgusta in septembra zapustili trije 
zaposleni, oktobra pa je odšel eden.
Septembra se je upokojil sodelavec Senad Avdič, 
v pokoju mu želimo veliko zdravja in vse najlepše.

Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Avgusta sta nova sodelavca postala DRAGANA 
ŽIVADINOVIĆ v OE Storitve in IVAN KRIVEC v OE 
Mizarstvo. 
Družbo je zapustil en delavec, delovno razmerje 
je prenehalo dvema delavcema.
Oktobra pa sta nova sodelavca postala ZOFKA 
JAVORNIK v OE Storitve in MITJA PIKO v OE 
Tiskarna. 
Oktobra se je upokojila sodelavka MIRSADA 
TAHIĆ. V pokoju ji želimo vse najlepše.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

SIJ ACRONI 
Avgust
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali: 
SAMO DOLINAR, ISAK MUSTEDANAGIĆ in SABRI 
RUSTEMI iz Jeklarne ter DENI ALUKIĆ in ARMIN 
FATKIĆ iz obrata Predelava debele pločevine. 
Čestitamo. 
Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so postali 
DALIBOR BAKAČ iz Nadzornega centra ter TOMAŽ 
ŠTERK in BORUT ZGAGA iz obrata Jeklarna. Čes-
titamo. 
Za 40 let delovnega staža čestitamo STEVU 
BESLAĆU in SENADU ISLAMOVIĆU iz Hladne 
predelave. 

September
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali: 
ROK GREBENŠEK iz Vroče valjarne, ANŽE JANŠA 
iz Informatike, MAHMUT ČOLIĆ, JANEZ ČOŽ in 
NOVICA VULIĆ iz Jeklarne, ERNES ALAGIĆ in EDIN 
HODŽIĆ iz Hladne predelave ter PETER MARKELJ iz 
Vzdrževanja. Čestitamo. 
Jubilanti z 20-letnim delovnim stažem so postali: 
MIRSAD ČATIĆ iz Jeklarne, FARKO VOJNIKOVIĆ iz 
Hladne predelave, MARTIN ROPOŠA iz Vzdrže-
vanja, BOJAN MALENŠEK in DEJAN ROPOŠA iz 
Predelave debele pločevine. Čestitamo. 
Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so postali: 
EMIR PIVAĆ iz Jeklarne, PETER HUMERCA in UROŠ 

SMOLEJ iz Hladne predelave, MLADEN PETROVIĆ 
iz Nadzornega centra, ALJOŠA MOČNIK iz Kakovo-
sti ter ŠPELA ŠPORN iz Vzdrževanja. Čestitamo. 
Za 40 let delovnega staža čestitamo MIRKU 
VUKOBRADU iz Hladne predelave, FRANCU MEN-
CINGERJU iz Vzdrževanja, BEŠIRJU BEKTAŠEVIĆU iz 
Vroče valjarne in SILVI DOKL z oddelka Investicije.

Oktober
Jubilanta z 10-letnim delovnim stažem sta postala: 
ALEŠ MERTELJ iz Vzdrževanja in MERIS ČULIĆ iz 
Kakovosti. Čestitamo.
Jubilanti z 20-letnim delovnim stažem so postali: 
FARUK DENIĆ iz Hladne predelave, EDHEM 

KADROVSKA GIBANJA V AVGUSTU, 
SEPTEMBRU IN OKTOBRU

JUBILANTI V AVGUSTU, SEPTEMBRU IN OKTOBRU
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Danica Vajksler, 
strokovna sodelavka, 
SIJ Metal Ravne



	à NAŠI SODELAVCI

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

Foto: Gabor Toth

S hitrimi prsti na 
svetovno prvenstvo

Na svetovnem prvenstvu v hitrostni telegrafiji v 
bolgarski Albeni je Slovenijo predstavljal Gabor 
Sekereš, zaposlen v Laboratorijih SIJ Ravne Systems.

Gaborju je uspelo izboljšati rezultate v vseh disciplinah. V sku-
pnem seštevku v kategoriji moški od 40 do 49 let se je uvrstil 
na sedmo mesto od dvanajstih, Sloveniji pa je pripadlo enajsto 
mesto od štirinajstih, kar je tudi najboljša uvrstitev na zadnjih 
treh prvenstvih. Gaborju za dosežek iskreno čestitamo!

Na tekmovanju v hitrostni telegrafiji se udeleženci pomerijo 
v štirih disciplinah. Pri »klasičnih« (sprejem in oddaja telegra-
mov) se upoštevata hitrost (število sprejetih znakov v minuti) 
in natančnost (število napak). Pri preostalih dveh disciplinah 
se z uporabo računalniških programov simulira vzpostavljanje 
zvez oziroma se tekmuje v hitrostnem sprejemanju radioama-
terskih klicnih znakov. 

Gabor je radioamater od leta 1988. S tem hobijem se je 
spoznal v lokalnem radio klubu v domačem Novem Bečeju. Ob 
vseh tehničnih možnostih, kot so vzpostavljanje zvez s sateliti 
in digitalni postopki, je ostal zvest izvirnemu načinu dela v 
telegrafiji.

	à JUBILANTI

HOZDIĆ iz Predelave debele pločevine, MITJA BRANC in ASMIR 
KRAJNOVIĆ iz Vzdrževanja in ZLATAN SOLAKOVIĆ iz Kakovosti. 
Čestitamo.
Za 40 let delovnega staža čestitamo JUANU VATOVCU, MLADENU 
VIDOVIČU in BORISU RENKU iz Hladne predelave, JANEZU KAVČIČU iz 
Predelave debele pločevine in ESADU SAMARDŽIĆU iz Vzdrževanja. 

Tanja Avguštin Čufer, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni 

SIJ METAL RAVNE 
Jubilanti v avgustu 
30 let: MARJAN HOVNIK, JOŽE POTOČNIK in ROBERT KOMPAN iz 
Kovaškega programa.
Jubilanti v septembru
30 let: DIMITRIJ KREMŽAR iz Jeklarskega programa, ALEŠ PREVALNIK 
iz Valjarskega programa, DAMJAN ŠAPEK iz Vzdrževanja in MIRAN 
ČEVNIK iz Prodaje.
40 let: ZVONKO NABERNIK iz Razvoja in kontrole.
Jubilanti v oktobru 
10 let: SIMON LESKOVEC iz Jeklarskega programa, BOŠTJAN HRIBERNIK 
iz Valjarskega programa in ROK GOSTENČNIK iz Vzdrževanja.
30 let: JANEZ GRILC in TOMAŽ KAČIČ iz Valjarskega programa in 
ROBERT JAKOPIN iz Vzdrževanja.
Čestitamo!

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

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Jubilantka za 10 let delovne dobe v podjetju je septembra postala 
ZOJA BERIŠA. Čestitamo.

Ana Zavelcina, specialistka za obračun plač in kadrovsko 
področje, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Avgusta je jubilant za 30 let delovne dobe v podjetju postal ANTON 
LAH iz Priprave dela. Čestitamo.
Septembra so jubilanti za 30 let delovne dobe postali: RAFAEL PO-
TOČNIK iz Proizvodnega programa Noži, DARJAN BRODNIK iz CAM in 
orodja in ZDRAVKO FRANC iz Mehanske obdelave.
Jubilanti za 40 let delovne dobe v podjetju so postali: JANEZ MIKELN 
in ZVONKO NAGLIČ iz Vzdrževanja in montaže, VLADIMIR PATERNUŠ 
iz Proizvodnega programa Noži in ALEKSANDER PLANKO iz Projektne 
pisarne in konstrukcije.
Vsem jubilantom iskreno čestitamo.
Oktobra sta jubilanta za 30 let delovne dobe postala: MARJAN RAJH 
iz Mehanske obdelave in DANILO RIBIČ iz Vzdrževanja in montaže. 
Jubilanti za 40 let delovne dobe v podjetju so postali: JOŽE SVENŠEK, 
STANKO BAN in MAKSIMILJAN BIVŠEK iz Mehanske obdelave.
Vsem jubilantom iskreno čestitamo.

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

SIJ SUZ
Jubilant z 10-letnim delovnim stažem je avgusta postal ERMIN  
DJULKIĆ.
Jubilant s 40-letnim delovnim stažem je septembra postal SENAD 
AVDIĆ.
Iskrene čestitke obema.

Miša Hrast, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Deset let dela so avgusta dosegli sodelavci MARKO KNEZ, KRISTIJAN 
OPREŠNIK in SENIJA MOČILNIK. Septembra je 20 delovnih let zaokrožil 
sodelavec UROŠ HABERMAN. Vsem čestitamo.
Za dopolnjenih 40 let v mesecu oktobru čestitamo sodelavki MIRSADI 
TAHIĆ. 

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

→
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	à POVEZUJEMO SE

Zavedamo se, da ne bi mogli poslovati brez podpore lokalnega 
okolja in dobrih odnosov s prebivalci Jesenic, Raven na Koro-
škem in okoliških krajev. Z okoljem smo močno povezani, redne-
mu sodelovanju in vzajemni podpori pa smo s to akcijo dodali še 
piko na i in okrepili vezi, da bodo še naprej trdne kot jeklo. Akcija, 
ki poteka s sloganom »Jeklene vezi med nami«, je še poglobila 
vezi z lokalno skupnostjo. 

Za bolj urejeno, lepšo in bolj povezano lokalno skupnost na 
Jesenicah, Ravnah na Koroškem in v Ljubljani smo sodelavci družb 
SIJ Acroni, SIJ SUZ, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ d.d., SIJ Metal Ravne, 
SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP center del delovnega dne namenili za 
prostovoljno opravljanje različnih aktivnosti. Moči smo združili 
tudi s športniki iz koroških in gorenjskih klubov, ki jih podpiramo – 
NK Fužinar, OK Fužinar in PK Fužinar ter HDD SIJ Acroni Jesenice.

S sloganom »Jeklene vezi med nami« smo na Ravnah na 
Koroškem z osnovnošolci iz OŠ Juričevega Drejčka pripravili 
športno-družabni piknik, ki je vključeval športne igre s športniki 
iz sponzoriranih klubov. Otroci so s prostovoljci, med katerimi 
sta bila tudi direktorja koroških družb – Viljem Pečnik iz SIJ Ravne 
Systems in Alenka Stres iz SIJ ZIP centra – sestavili tudi hišice za 
žuželke in vsako še unikatno pobarvali. 

Pri skupnem delu so začutili povezanost in človečnost tudi 
prostovoljci in varovanci Varstveno-delovnega centra (VDC) 
Ravne na Koroškem. »Najbolj smešno mi je bilo, da smo tokrat kar 

trije moški uporabniki učili enega prostovoljca, in sicer zabijanja 
žebljev,« je dejal Poldi Horvat, ki že 20 let dela v VDC Ravne na 
Koroškem, večinoma v lesni delavnici, kjer sestavljajo lesene 
zaboje za druga podjetja. »To so dnevi, namenjeni spoznavanju 
novih ljudi, novih znanj, predvsem pa so polni prijateljstva,« je 
še dodal. Da jim takšni posebni dnevi zelo veliko pomenijo, je 
potrdila tudi Mira Rožej, ki v centru dela že 25 let: »Pokažejo nam, 
da smo pomembni, da je tudi naše delo spoštovano in cenjeno ter 
da tudi mi nekaj naredimo za našo družbo, naše okolje. Počutili 
smo se povezani, obdajali so nas prijazni, veseli in sproščeni ljudje. 
Klepet ob delu pa smo zaključili na našem dvorišču ob peki, kar se 
pri nas ne zgodi pogosto.« Ob koncu akcije so bili za lepe izkušnje 
bogatejši tudi prostovoljci. »Pomagali smo pri pakiranju 'pumpic' 
za nalivnike v škatlice. To naj bi bila naša pomoč njim, na koncu 
druženja pa sem spoznala, da so oni dali veliko več meni kot jaz 
njim,« je občutja prostovoljcev, ki so se družili z ranljivimi skupi-
nami, povzela Marjeta Krof, specialistka za nabavno področje, SIJ 
Ravne Systems.

V Domu starejših Na Fari na Prevaljah so Sijevi prostovoljci z 
igro skriti gost in kvizom predstavili jeklarski poklic. Ker je med 
prebivalci doma kar nekaj naših nekdanjih sodelavcev, so kar hitro 
ugotovili, da je naš skriti gost kovač. Spretno je na vprašanja, ki so 
jih zastavljali, odgovarjal naš sodelavec iz Laboratorijev Gabor Se-
kereš. Stanovalci so nam z Žoga bandom pripravili glasbeni nastop, 

Sodelavci Skupine SIJ smo dokazali, 
da smo pripravljeni pomagati ter s 
svojim časom in rokami prispevati 
k lepšemu življenju v naših lokalnih 
skupnostih. Kot prostovoljci smo z 
različnimi dobrodelnimi dejavnostmi 
v okviru Dneva sodelovanja z lokalno 
skupnostjo v svojem domačem 
okolju na Jesenicah, Ravnah na 
Koroškem in v Ljubljani letos že 
drugič zavihali rokave. Skoraj 150 
prostovoljcev je skupnosti podarilo 
več kot 300 ur prostovoljnega dela.

Zavihali smo 
rokave in 
odprli srce

Katja Krumpak, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Borut Žigon, Dobran Laznik, 
SIJ Metal Ravne, in Matej Golob, 
SIJ Ravne Systems

Dan je minil v sproščenem in toplem vzdušju, med ljudmi 
se je izmenjalo veliko dobre energije in nasmehov. 
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naš sodelavec iz SIJ Metala Ravne Jani Plohl in njegov sin Žan pa 
sta zaigrala tako veselo, da so nekateri tudi zaplesali. A glavni je 
bil človeški stik: »Biti prostovoljka, družiti se z ljudmi, je bilo zame 
nekaj čudovitega, enkratnega. S svojim obiskom sem polepšala 
dan starejšim ljudem, hkrati pa sem podoživljala trenutke, ki sem 
jih preživela s svojo 'omi'. Res je bilo lepo videti nasmejane obraze, 
polne pričakovanja,« je občutke povzela Katja Cvilak iz procesne-
ga laboratorija, SIJ Metal Ravne. 

Še dve ekipi sodelavcev iz koroških družb sta pobarvali ograji 
ob pešpoteh na Brdinjah pri Kotljah.

Na Jesenicah se je največ prostovoljcev zbralo v OŠ Koroška 
Bela, kjer sta za čopiče poprijela tudi direktorja jeseniških družb 
Skupine SIJ, mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe SIJ 
Acroni, in Giuseppe Lombardi, direktor družbe SIJ Elektrode 
Jesenice. Skupaj z zaposlenimi iz šole in hokejisti iz HDD SIJ Acroni 
Jesenice smo uredili avlo, pobarvali podzidek, stebre za košarkar-
ske table in ograje. 

Druga skupina prostovoljcev je ustvarjala skupaj z otroki v 
okviru Društva za delo z mladimi v stiski Žarek. Za njihove uporab-
nike je zelo pomembno »sproščeno in srčno vzdušje prostovoljcev, 
ki so z zanimanjem želeli spoznati njih in naš način delovanja. S 
svojo prisotnostjo so med otroke in mlade vnesli pristen stik in 
domačnost, sledili so njihovim pobudam in željam po druženju, 
igrah, ustvarjanju«, je pomen druženja opisala Verona Šuštar, 
strokovna vodja dnevnega centra društva Žarek: Naj mladih ne 
vzgaja ulica. Skupina prostovoljcev na čelu z Andrejem Pogačni-
kom, direktorjem družbe SIJ SUZ, je tudi letos obiskala varovance 

Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja in z njimi pekla palačinke 
ter igrala družabne igre. Taka druženja so v domu vedno dobrodo-
šla, saj »stanovalcem popestrijo in polepšajo kakšen dan«, zato so 
tudi strokovni sodelavci hvaležni za tovrstni obisk in »nepozabno 
doživetje«. 

Še ena skupina prostovoljcev je gasilcem Prostovoljnega 
gasilskega društva Jesenice pomagala pospraviti in urediti okolico 
društva, gasilci pa so se jim zahvalili s skupnim piknikom.

V ljubljanskem Delovnem in zaposlitvenem centru Janeza 
Levca smo skupaj z varovanci zgrabili za vrtno orodje in čopiče ter 
s skupnimi močmi in v toplem sodelovalnem duhu uredili zeliščni 
vrt in klopco za park ob njihovi stavbi. Vezi smo tkali tudi ob sku-
pnem delu v njihovih ustvarjalnih programih.

Ob nastopu naših glasbenikov Janija in Žana Plohla so prebivalce doma starejših zasrbele pete.

Nekateri so pošteno zavihali rokave, a 
jim energije in dobre volje ni zmanjkalo.

Otroci OŠ Juričevega 
Drejčka so uživali v 
športnih igrah in druženju 
s športniki, med njimi je 
bila tudi Tjaša Oder.

Katja Cvilak, SIJ Metal Ravne, je med druženjem s 
starostniki podoživela srečevanja s svojo 'omi'. 

V dveh letih, odkar poteka Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo, smo skupnostim na Jesenicah,  
Ravnah na Koroškem in v Ljubljani podarili že preko 600 prostovoljskih ur, sodelovalo pa je več kot 300 prostovoljcev.
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Po kratki predstavitvi podjetja smo se odpravili na ogled 
proizvodnje profitnih centrov Strojegradnja in vzdrževanje, 
Valji in toplotna obdelava ter Noži. Predvsem otroci so bili 
navdušeni nad večtonskimi valji, nekajmetrskimi noži, po-
puščno pečjo, pri kateri smo videli prvi letošnji »sneg«, nad 
sodobnimi stroji, ki že skoraj vse delajo sami, in seveda nad 
prvim robotom, ki je »zaposlen« pri Nožih. Prepričani smo, 
da so bili med obiskovalci tudi naši prihodnji sodelavci!

Zanimalo me je, kaj natančno družba dela in 
predvsem, kako je v proizvodnji. Čeprav se v šoli 
pogovarjamo o različnih poklicih, je nekaj dru-
gega, ko to vidiš v živo. Presenetilo me je, koliko 
različnih strojev je potrebnih za različne delovne 
postopke in kako veliko je dejansko vse. Tudi to, 
da lahko pri nas na Ravnah vidiš sodobne stroje, 
ki delajo popolnoma avtomatsko, in celo robota.

Sredi oktobra smo v SIJ Ravne Systems za dva dni odprli vrata vsem, ki so si želeli 
pobližje spoznati naše podjetje. Na povabilo se je odzvalo več kot 80 osnovnošolcev, 
dijakov, študentov, njihovih staršev ter drugih delovno aktivnih obiskovalcev. 

Odprli smo vrata 
radovednim pogledom

	à SODELUJEMO

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

Foto: Dobran Laznik

(Matej, 13 let) 

V SIJ Ravne Systems smo prišli na pobudo očeta, 
ki je za dogodek Dan odprtih vrat slišal po Ko-
roškem radiu, mama pa se je takoj strinjala, saj 
ima tehniško izobrazbo in ima rada svoje delo, 
zato k temu spodbuja tudi naju z bratom. Najbolj 
zanimiv mi je bil robot. Všeč mi je bilo tudi delo 
gospoda, ki je za šipo vodil stroj, v katerem je 
bil velik valj, ki ga je s strojem obdeloval. Izvedel 
sem tudi za možnost štipendiranja in moji starši 
pravijo, da je štipendija višja od žepnine.

(Bine, 13 let) 

Z družino smo del sobote namenili obisku vaše 
družbe. Navdušili so me napredek, ki je viden 
v zadnjih letih, robot in tudi besede Zorana Za-
jamška, direktorja operacij, da kljub digitalizaciji, 
avtomatizaciji in robotizaciji brez usposobljenih 
ljudi ne bo šlo.

(Jurij, 41 let) 

Udeleženci Dneva odprtih vrat so bili najbolj presenečeni nad raznovrstnostjo izdelkov in storitev, ki jih kupcem zagotavljamo v  
SIJ Ravne Systems. Navdušili so jih tudi sodobni stroji, s katerimi delo poteka bistveno lažje, hitreje in varneje, kot je pred desetletji.
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Polona Marzel Ahac, specialistka 
za korporativno komuniciranje, 
SIJ Ravne Systems

Foto: Rok Lesjak

	à NAPREDUJEMO

Lep novembrski petek je s svojimi jesenskimi odtenki, ki so objeli okolico na videz 
brezbarvnih proizvodnih hal, kar klical, da sodelavci SIJ Ravne Systems vsaj malo 
polepšamo in poživimo tudi podobo naše proizvodne hale B. 
Očistili in prebarvali smo nekaj vhodov ter očistili okolico hale, v kateri sicer domujejo 
valji, toplotna obdelava in del strojegradnje. K sodelovanju smo pritegnili sodelavce iz 
režijskih služb, proizvodne režije in iz proizvodnje. V sproščenem in veselem vzdušju je 
hala B v dobrih dveh urah kar oživela, seveda s pomočjo več deset parov pridnih rok 
naših sodelavk in sodelavcev. Akcija je uspela, zato jo bomo zagotovo še kdaj ponovili.

Prostovoljci »naličili« 
SIJ Ravne Systems

Glavni vhod v 
halo B družbe 
SIJ Ravne 
Systems – 
prej in potem.
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Evropski elektroenergetski sistem velja za največje tovrstno 
omrežje na svetu, saj zagotavlja energijo 400 milijonom ljudi. 
Po njem se »pretaka« izmenični električni tok s frekvenco prib-
ližno 50 Hz. Ob večjih odstopanjih med proizvodnjo in porabo 
električne energije je za preprečitev električnega mrka po 
celotni Evropi treba aktivirati sistemske storitve – v Sloveniji 
omrežje uravnavajo jedrska elektrarna, termoelektrarne in 
hidroelektrarne. 

Baterijski hranilniki električne energije, ki ob ugodnih 
razmerah presežno energijo skladiščijo, ob slabših pa jo 
zagotavljajo iz rezerv, naj bi se izkazali za veliko fleksibilnejše in 
bolj odzivne. Električno energijo uravnavajo stokrat hitreje kot 
elektrarne na trdna goriva, saj se odzivajo v milisekundah. In 
kar je najpomembneje, to počnejo na veliko čistejši in trajno-
stno vzdržnejši način. 

Slovenija je dobila prvi hranilnik električne energije, ki z močjo 12 MW  
velja za največjega v širši regiji. Gre za največji projekt Tesle v Evropi, vreden  
15 milijonov evrov, investitor je družba Ngen, stoji pa na območju družbe  
SIJ Acroni. Življenjska doba tega sekundarnega regulatorja električne energije 
je 30 let, po izrabi ga je mogoče reciklirati.

Največja »baterija« 
stoji ob SIJ Acroniju

Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: arhiv družbe Ngen

	à LOKALNO-AKTUALNO
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Za vse zaposlene,  
študente in štipendiste v  

Skupini SIJ

Vabljeni tudi na SANKANJE

Sobota, 1. februar 2020, ob 10. uri  
na smučišču Poseka, Ravne na KoroškemJ
Brezplačni avtobusni prevoz  
Jesenice–Ravne na Koroškem–JeseniceJ
Prijave (za vse udeležence, tudi tekmovalce):  
na zimske igre se lahko prijavite do 24. januarja  
na www.sij-zimskeigre.si  
ali pa s prijavnico v tajništvu. 

J
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SMUČARSKO IN
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ŠPORTNO RAZPOLOŽENI  
NABRUSITE SMUČKE in  
DESKE ter se PRIJAVITE na
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	à LOKALNO-AKTUALNO

Četrto vseslovensko srečanje kovačev z mednarodno udelež-
bo iz Avstrije in Finske, ki je potekalo v okviru FeSTEELvala, je 
muzejsko območje Stare Save na Jesenicah spremenilo v veliko 
kovaško delavnico ali pa, še bolje, pravi doživljajski »muzej 
na prostem« (čeprav se je zaradi dežja dogajanje preselilo v 
notranje prostore). Obiskovalci so lahko iz prve roke spoznali, 
kako se oblikujejo kovaški izdelki, kako se podkuje konja, kako 
se z »eno ico kuje špica« in še mnoge kovaške zanimivosti, 
denimo, kako »po kovaško« prižgeš cigareto.

Ritmu kladiv je sledil ritem glasbe z nastopom Alje ter kon-
certom skupine Orlek, druženje pa se je nadaljevalo z mestnim 
piknikom v okviru FeSTEELvala. Prireditev, ki je potekala v 
organizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice ter Cehovskega 
društva kovačev Slovenije, je na deževno sobotno popoldne 
privabila številne obiskovalce vseh generacij – od starejših, ki 
so z žarom v očeh obujali spomine na stare čase, do najmlajših, 
ki so si z zanimanjem ogledali delo kovačev, saj ga je danes 
mogoče le še redko videti. 

S prireditvijo je bil narejen prvi korak k drugačni interpreta-
ciji kovanja, in sicer kovanja kot žive dediščine na Slovenskem. 
Veseli nas, da prav v letu 2019, ko zaznamujemo 150-letnico 
industrijske proizvodnje jekla na Slovenskem, ki se je začela z 
ustanovitvijo Kranjske industrijske družbe (KID); pred tem so 
na območju Stare Save pridelovali grodelj v plavžih, jeklo pa v 
kovačnicah in pudlovkah. Kot etnološko-turistična prireditev 
letošnje srečanje kovačev ustreza smernicam razvoja turizma, 
ki stremi k trajnostni naravnanosti.

Stara Sava je marca 2019 postala kulturni spomenik 
državnega pomena, v preteklih 14 letih je bila postopoma 
obnovljena, revitalizirana. Tako lokacija kot vsebina prireditve 
sta dodatno aktivirali nekoč degradirano in opuščeno območje 
nekdanje železarne ter ustvarili mesto za dialog javnosti. Je-
senice so tako kot eno od zgodovinskih mest Slovenije, članov 
istoimenskega združenja, ponudile zanimivo, dediščinsko 
bogato in atraktivno doživetje za sodobni turizem.

Septembra so na Stari Savi na Jesenicah zagoreli ognji in zapela kovaška kladiva.  
30 kovačev, med njimi tudi kovačica, je prikazalo, kako nastajajo izdelki te umetne  
obrti, kako se podkuje konja in kako hitro in spretno se z »eno ico kuje špica« …

Na Stari Savi so pela 
kovaška kladiva

Nina Hribar, koordinatorica 
Gornjesavskega muzeja Jesenice

Foto: Sašo Valjavec
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»Nihče v življenju ti ne more dati zagotovila, da boš zmago-
valec ali da boš kdaj sploh zmagal, lahko pa se vedno zaneseš 
na svojo jekleno voljo in se vsak dan trudiš postati še boljši,« 
se je mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja 
Skupine SIJ, skladno s ključnim sporočilom projekta Jeklena 
volja zahvalila za nagrado. 

Skupina SIJ je vključena v številna športna partnerstva 
na Jesenicah in Ravnah na Koroškem. Skozi številne dodatne 
aktivnosti in dogodke za prebujanje jeklene volje je podpora 
lokalnih klubov od konca leta 2018 dobila novo dimenzijo in 
dodano vrednost tako za lokalne skupnosti kot za zaposlene 
v Skupini SIJ in družinske člane. Naj izpostavimo le peščico 
aktivnosti:

• 5.000 ljudi je bilo neposredno vključenih v aktivnosti 
projekta Jeklena volja, od tega 300 mladih na delavni-
cah jeklene volje s Petro Majdič in kar 500 otrok na Si-

jevem dnevu – sodelovali so na mini olimpijadi in prejeli 
medaljo biatlonske šampionke;

• z enajstimi jeklenimi poligoni za vadbo na prostem 
kar 22,3 odstotka prebivalcem Slovenije omogočamo 
brezplačno vadbo, do konca leta 2022 jih bomo postavili 
še devet in tako promovirali tudi jeklo kot material, upo-
raben na vseh področjih človekovega življenja;

• štirje otroci zaposlenih prejemajo športno štipendijo 
Skupine SIJ in Olimpijskega komiteja Slovenije.

Z vzpostavljenimi jasnimi smernicami za dodeljevanje 
sponzorstev in donacij ter s skrbno načrtovano aktivacijo 
sponzorstev v okviru projekta Jeklena volja velja Skupina SIJ 
za primer dobre prakse na področju marketinga v športu ter 
močno presega družbeno odgovornost do okolja in lokalnih 
skupnosti.

Na 16. konferenci o marketingu in sponzorstvih v športu SPORTO so 21. novembra v 
Portorožu podelili nagrade za najboljše regionalne primere dobre prakse na področju 
sponzorstev in marketinga v športu. Projekt Jeklena volja Skupine SIJ, katerega 
ambasadorka je nekdanja šampionka v smučarskem teku Petra Majdič, je prejel posebno 
nagrado žirije. Projekt se je uvrstil tudi med tri finaliste v kategoriji najboljših sponzorstev.

	à SPONZORSTVA IN DONACIJE

mag. Sara Wagner, vodja 
korporativnega komuniciranja 
Skupine SIJ

Foto: arhiv SPORTO

Projektu Jeklena volja 
posebna nagrada 
žirije SPORTO

Andy Westlake, predsednik Evropskega sponzorskega 
združenja (ESA), na fotografiji s sodelavkami 
korporativnega komuniciranja Skupine SIJ, je na 
podelitvi poudaril, da gre pri projektu Jeklena volja 
»za izjemno visoko raven strateškega načrtovanja 
in premišljen pristop Skupine SIJ k aktivaciji 
sponzorstev, za kar si zasluži posebno nagrado žirije«.

Na Youtube kanalu SIJ Slovenian Steel 
Group si oglejte video Mind of Steel 

Sponsorship Activation Project 2018-19, 
ki predstavlja projekt Jeklena volja.
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	à SPONZORIRAMO

Skupina SIJ z različnimi aktivnostmi pod skupnim imenom projekta Jeklena volja v 
ljudeh prebuja jekleno voljo. Ta je že od nekdaj v značaju Skupine SIJ, skozi številne 
dodatne dejavnosti in dogodke za prebujanje jeklene volje pa naša podpora dobiva novo 
dimenzijo in dodano vrednost tako za vse zaposlene v Skupini SIJ kot tudi za lokalne 
skupnosti. Eden od podprojektov je postavljanje jeklenih poligonov za vadbo na prostem 
v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ). 
Letos smo postavili že enajstega in se obenem zavezali, da bomo do konca leta 2022 s to 
jekleno športno infrastrukturo obogatili že 20 krajev po Sloveniji.

Jeklo za krepitev 
mišic in duha

Začetek projekta jeklenih poligonov sega v leto 2014, ko 
smo se v Skupini SIJ odločili, da želimo skupnostim, v katerih 
delujejo naše družbe in živijo njihovi zaposleni z družinami, ter 
drugim lokalnim skupnostim po Sloveniji omogočiti brezplačno 
rekreacijo na prostem. Leta 2015 smo postavili prvi jekleni po-
ligon za vadbo na prostem, ki ga je izdelala družba SIJ Acroni.

Skupina SIJ je za dvig vsesplošne zavesti o zdravem življenju 
in pomenu gibanja, pa tudi s ciljem ozaveščanja o tem, kako 
pomembno vlogo ima jeklo v športu in športni infrastrukturi, 
na nacionalni ravni tudi vodilni partner Olimpijskega komiteja 
Slovenije. Vadba na jeklenih poligonih na prostem, tudi vse 
bolj priljubljeni »street workout«, je brezplačna in vključujoča. 
Do danes je postala dostopna že skoraj četrtini prebivalcev 
Slovenije. Jekleni poligon smo podarili občinam Ravne na Ko-
roškem, Prevalje, Jesenice, Ljubljana, Murska Sobota, Postojna, 
Nova Gorica, Grosuplje, Mozirje, Krško in Ptuj. Z novim dogo-
vorom z Olimpijskim komitejem Slovenije bomo do konca leta 

2022 krajem po vsej Sloveniji podarili skupno kar 20 poligonov 
ter ljudi spodbudili k aktivnosti in prebujanju lastne jeklene vo-
lje; ta je pomembna na vseh področjih življenja, ne le v športu. 

Športna partnerstva na Jesenicah in Ravnah na Koroškem, 
kjer poslujejo družbe Skupine SIJ, so pomemben element 
podpore življenju lokalnih skupnosti. Jeklena volja je v našem 
DNK, s postavitvami jeklenih poligonov za vadbo na prostem 
v lokalnih okoljih pa jo želimo prebujati pri vseh ljudeh. Ob 
vsakem poligonu zato uporabnike nagovori tabla z navdihu-
jočo športno zgodbo lokalnega športnega junaka, ki v ljudeh 
prebuja jekleno voljo – na Jesenicah je to Alenka Dovžan, naša 
nekdanja odlična alpska smučarka, v Ljubljani Petra Majdič, ki 
je tudi ambasadorka jeklene volje, na Ravnah na Koroškem 
pa bo to Tjaša Oder, plavalka, za katero bomo navijali tudi na 
olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto.

Katja Krumpak, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Aleš Fevžer, Uroš Hočevar, 
Jure Batagelj

Dogovor za novih devet poligonov sta na zadnji letošnji predaji jeklenega 
poligona na Ptuju slavnostno podpisala Tibor Šimonka, član uprave  
Skupine SIJ, in mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik OKS-ZŠZ.

Zadnji poligon letos je bil postavljen na območju NK Grajena na Ptuju. 
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Mož, ki prebuja poligone v življenje
Marjan Bizalj, asistent direktorja Vzdrževanja, SIJ Acroni, je 
uglajen, razgledan in prijeten sogovornik ter nadvse zanes-
ljiv in odgovoren sodelavec pri projektu. Je tudi idejni oče 
jeklenega poligona, zasnoval in izrisal je konstrukcijo prvega, 
načrte pa skozi leta še izpopolnil. Kot starosta projekta 
ima veliko izkušenj in pozna mnogo praktičnih rešitev, kar 
je zame kot vodjo projekta zelo dragoceno pri tako kom-
pleksnem projektu. Vsakokratna izvedba namreč vključuje 
tripartitni dogovor med Skupino SIJ, Olimpijskim komitejem 
in občino ter sodelovanje več podizvajalcev.

Kje ste dobili navdih za zasnovo jeklenega poligona za 
vadbo na prostem?
Navdih smo črpali iz našega jeklenega značaja, jeklene volje 
in jekla kot materiala, ki ga izdelujemo. Razmišljali smo, kako 
bi jeklo povezali s športom in v sodelovanju z Olimpijskim 
komitejem Slovenije ljudem ponudili nekaj dobrega za 
vadbo. Potem smo si pogledali tudi podobne, že obstoječe 
poligone in izrisali svojega.

Zakaj je jeklo tako primeren material za športno infra-
strukturo, kamor spadajo tudi naši jekleni poligoni za 
vadbo na prostem?
Kot vemo, je jeklo izjemno odporen, trden in trajen material. 
Tako rekoč večen. Zato je idealen za uporabo na zunanjih 
površinah, saj je neobčutljiv tudi na vremenske razmere. 
Jeklo je tudi mogoče v celoti reciklirati, zato je to okolju 
prijazen material.

Kako krmarite med funkcionalnostjo in estetiko poligona?
Funkcionalnost smo razvili v sodelovanju s športniki in z 
upoštevanjem njihovih nasvetov, kakšni elementi so pot-
rebni za kakovostno vadbo. Konstrukcija je zasnovana kot 
povezana celota, ki upošteva optimalno število elementov 
na tej površini, statiko in zakonitosti montaže. Kar zadeva 
videz, smo se odločili za temno sivo, skoraj črno barvo, s 

Ptujski ambasador jeklene volje Dejan Zavec je ob odprtju poligona povedal: 
»Izjemno sem vesel, da smo tudi na Ptuju deležni takega športnega poligona, 
saj so vadbene površine, kot je ta, velikega pomena za razvoj športa in 
motoričnih sposobnosti naših najmlajših.«

Otroški živžav je tudi na poligonu v Postojni.

Marjan Bizalj, zaslužen za obliko in funkcionalnosti poligona. Pri vsakem 
poligonu bdi nad prebujanjem jekla v kakovostno športno infrastrukturo.
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kontrastnimi oranžnimi objemkami in kapicami. Izbira podlage 
pa je prepuščena občinam: izbirajo lahko med gumijasto 
podlago Gumaflor in njej podobnimi materiali, prodcem in 
lesnimi sekanci. Izbira podlage je odvisna tudi od tega, kakšna 
je okolica poligona, v katero se umešča.

So vsi poligoni enako zasnovani?
Poligoni so narejeni iz enakih elementov, torej lahko rečem, da 
zdaj že izdelujemo standardni izdelek. Vsak poligon ima drog, 
bradljo, letvenik in lestev. Izjemo smo naredili pri ljubljanskem 
poligonu, ki ima več elementov in je tudi nekoliko višji. To 
posebno željo so imeli v tamkajšnjem društvu Sokol, in smo 
jim ustregli.

Med trajanjem projekta pa so se razvijale in spreminja-
le navzven manj vidne stvari. Na primer, optimizirali smo 
temeljenje, saj smo ugotovili, da ni potrebna celotna betonska 
plošča, temveč zadoščajo le točkasti temelji. Tudi pri obdelavi 
jeklenih cevi v naši delavnici smo s sodelavci skozi izdelavo več 
poligonov seveda izpopolnili postopke rezanja, brušenja in 
varjenja.

Iz česa je izdelan poligon?
Za izdelavo vsakega poligona porabimo 86 metrov jeklenih 
cevi različnih premerov od 26,9 do 96 mm, 44 manjših objemk, 
19 kapic za stebričke, 88 imbusnih vijakov različnih dolžin in 
76 vijakov za pritrditev v beton. Jeklena konstrukcija se z vijaki 
pritrdi na betonsko ploščo ali betonske točkovne temelje. 

Koliko sodelavcev dela v ekipi, ki izdeluje jeklene poligone 
za vadbo na prostem? 
Za vsak poligon je potrebnih približno 90 ur dela, ki vklju-
čuje obdelavo na strojih, varilska dela, brušenje in poliranje. 
Pri izdelavi poleg mene sodelujejo še štirje sodelavci: Vera 
Toplak skrbi za dobavo potrebnega materiala, Gaber Pogačnik 
izvede strojno obdelavo, Ibrahim Lović opravi varilska dela in 
Ferdinand Jurašek brušenje ter vrtanje. Moja vloga je, sedaj ko 
poligone izdelujemo na enaki osnovi, predvsem organizacija 
dela in dogovarjanje za montažo.

Nam lahko poveste kakšno zanimivost oziroma prigodo pri 
izdelavi ali postavitvi katerega od poligonov? Kaj vam je 
najbolj ostalo v spominu?
Najbolj se mi je v spomin vtisnil poligon, ki smo ga postavili 
v Ljubljani. Tam je pri dogovarjanju sodelovalo tudi Športno 
društvo Sokol Bežigrad, in sicer ga je na sestankih zastopal 
zaslužni član Andrej Pregelj. Zaradi velike aktivnosti društva pri 
dogovarjanju o športnem poligonu smo opravili več sestankov 
in na koncu je bilo odločeno, da v Ljubljani postavimo poligon 
z dodatnimi orodji.

Zaradi sodelovanja tega društva je bilo tudi izjemno zanimi-
vo odprtje poligona, saj je nekaj starejših članov prikazalo gi-
mnastične vaje, ki se jih lahko izvaja na takem poligonu. S tem 
so potrdili, da je naš športni poligon primeren za vadbo vseh, 
od najmlajših do najstarejših. Vsak uporabnik pač opravlja vaje 
glede na svoje zmogljivosti.
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Irena Kolenc Janović, 
specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: Domen Jančič
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Železarji z brki v movember

Srebrna jeklena volja odbojkarjev in njihovih navijačev

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so znani, da radi sodelujejo 
pri dobrodelnih aktivnostih. Če se ob tem še zabavajo, toliko 
bolje. Oktobra so se z roza dresi pridružili ozaveščanju o raku 
na dojkah, že takoj v začetku novembra pa so si pustili rasti 
– eni bolj, drugi manj košate – brke. Vse za dober namen, za 
ozaveščanje o boleznih moških in zdravem življenjskem slogu.

Svetovno gibanje Movember, katerega akterje že na daleč prepoznamo po 
brkih, se je razvilo z namenom ozaveščanja o zdravstvenih težavah moš-
kih, predvsem o raku na prostati in modih, ter spodbujanja k preventivnim 
ukrepom, med katere se v prvi vrsti uvršča zdrav življenjski slog. Za rakom 
po vsem svetu na leto zboli več kot 12 milijonov ljudi, rak prostate pa je 
najpogosteje diagnosticirana oblika raka pri moških. 

Z akcijo Z Železarji v movember želijo hokejisti opozoriti vse, ki se spopa-
dajo s to boleznijo, da je z jekleno voljo mogoče prebroditi vsakršne ovire, ki 
nam jih postavi življenje. Na družbenih omrežjih so pridno objavljali napre-
dek rasti brkov hokejistov, navijači pa so glasovali za naj železarske brke, s 
čimer so lahko pridobili vstopnice za tekme ali kapo z napisom Jeklena volja. 

Tako kot je hokej najbolj moška igra na svetu, je jeklarstvo panoga, v 
kateri delajo večinoma moški – kar 80 odstotkov zaposlenih v Skupini SIJ 
je moškega spola. Ker nam je mar za naše moške sodelavce in za njihovo 
zdravje, podpiramo akcijo naših hokejistov.

Koroška člana srebrne slovenske odbojkarske reprezentance, 
Tineta Urnauta in Klemna Čebulja, ki se je sprejemu pred 
mestno hišo na Ravnah pridružil po video povezavi, je 
pozdravila množica navijačev. 

Da navijaške podpore ne prekaša nobena medalja, je na sprejemu poudaril 
Tine Urnaut, in podporo domačih navijačev opisal kot fantastično. Med 
navijači smo bili seveda tudi sijevci – mnogi neposredno v dvorani, drugi 
pa ob televizijskih sprejemnikih, vsi pa smo z jekleno voljo spodbujali naše 
odbojkarje. 

V imenu Skupine SIJ in družbe SIJ Metal Ravne, dolgoletnega sponzorja 
Odbojkarskega kluba Fužinar, iz katerega izhajata tudi oba reprezentanta, 
je Tinetu in Klemnu čestital glavni direktor SIJ Metala Ravne, Borut Urnaut. 
Ob tem je povedal: »V življenju ti nikoli nihče ne more zagotoviti, da boš 
najboljši, vedno pa se lahko zaneseš na svojo jekleno voljo, poskušaš postati 
iz dneva v dan boljši in doseči svoje cilje. Odbojkarji ste živi dokaz za to.« 

Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 
Metal Ravne

Foto: Matevž Hudrap

Tine Urnaut, kapetan slovenskih odbojkarjev, in 
Borut Urnaut, glavni direktor SIJ Metala Ravne 

Zrcalce, zrcalce na steni povej, kateri 
so naj železarski brki v deželi tej!
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Letošnji tekaški program Športnega društva (ŠD) SIJ je bil 
zelo pester in poln novosti. Dvema že uveljavljenima tekoma 
(Istrski maraton in Ljubljanski maraton) smo dodali tri nove 
teke (Triglav tek, K24 trail in Maraton treh src). Z dodatnimi 
tekaškimi prireditvami smo povečali regionalno pestrost in 
bili prisotni v vseh regijah družb Skupine SIJ. Tudi udeležba 
je bila dobra, saj nas je na vseh prireditvah skupno teklo 200 
udeležencev.

Vseh 74 udeležencev 24. Ljubljanskega maratona nas je 
bilo dodatno nagrajenih z odličnimi vremenskimi razmerami, 
ki prav gotovo dajo poseben pečat, tako krovni prireditvi kot 
tudi iztekajoči se tekaški sezoni. Z gotovostjo lahko trdimo, da 
je za nami zelo uspešna tekaška sezona, ki si jo želimo ob še 
številčnejši udeležbi v prihodnjem letu ponoviti.

Tokrat nam je poleg 74 tekačev ŠD SIJ prvič kilometre po-
magalo nabirati tudi devet tekačev iz vseh treh ustanov, za ka-
tere smo zbirali dobrodelne kilometre za donacije: iz Osnovne 
šole (OŠ) Koroška Bela, OŠ Juričevega Drejčka in Vrtca Kolezija. 
Prisotni smo bili na vseh razdaljah – maratonski (6 tekačev) in 
polmaratonski (23 tekačev) ter rekreativnem 10-kilometrskem 
teku (45 tekačev). Že tradicionalno pa naši člani posegajo tudi 

po vrhunskih rezultatih: v skupni moški konkurenci so dosegli 
na polmaratonski razdalji 11. (čas 01:15:11), 34. (čas 01:20:24) in 
40. (čas 01:21:00) mesto. Zmagovalci pa smo seveda vsi, vsak 
s svojimi doseženimi osebnimi cilji – čestitke. Bolj slikovito kot 
besede pa pozitivno vzdušje, energijo in zadovoljstvo popisuje-
jo pričujoče slike.

Za otroke smo pritekli 2.884 evrov 
Na maratonu smo tekli zase in svoje cilje ter imeli še skupni cilj, 
in sicer narediti čim več korakov za male junake. S pretečenimi 
kilometri smo nabirali tudi sredstva za otroke iz OŠ Koroška 
Bela z Jesenic, OŠ Juričevega Drejčka z Raven na Koroškem in 
Vrtca Kolezija iz Ljubljane. Kilometre, ki so jih skupaj pretekli 
sodelavci Skupine SIJ s posamezne lokacije in zaposleni iz 
posamezne šole oziroma vrtca, smo podvojili in za njihove pro-
grame in opremo, ki jo za pedagoško delo te ustanove potre-
bujejo, zbrali 2.884 evrov. Donacijo so predstavnikom ustanov 
predali naši tekači, vzdušje pa je bilo podobno pozitivno kot 
na maratonu, le da še prisrčnejše in bolj iskrivo. Otroci so nas 
razveselili s simpatičnimi nastopi, in njihovega optimizma ter 
smeha smo se nalezli vsaj za ta dan.

Dobra volja nas je prežemala že med 
ogrevanjem in potem na startu …

… jeklena in dobra volja sta nas pospremili na progi …

Konec oktobra smo tekači ŠD SIJ izpolnili še zadnjo točko letošnjega razgibanega 
tekaškega programa. Že tretjič smo se podali po trasah Ljubljanskega maratona, 
tokrat 24. po vrsti, in v duhu dobrodelne note s sloganom »Delamo korake za 
male junake« nabirali kilometre za otroke iz naših lokalnih skupnosti.

Pestro tekaško sezono 
sklenili z Ljubljanskim 
maratonom

Katja Krumpak, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ

Boštjan Bradaškja, glavni 
razvojni inženir za nerjavna 
jekla, SIJ Acroni, in vodja 
tekaške sekcije ŠD SIJ 

Foto: Sandi Fišer
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Gorenjske tekače je OŠ Koroška Bela v zahvalo povabila 
na slavnostno prireditev ob prazniku šole, ki se je je 
udeležilo približno 400 učencev. Bon sta ravnatelju 
Roku Pekolju, ki je prav tako prispeval »korake za male 
junake« na Ljubljanskem maratonu, predala Stanislav 
Jakelj, vodja raziskav in razvoja, SIJ Acroni, in dr. 
Boštjan Bradaškja, najhitrejši tekač na 42 kilometrov 
vseh Sijevih družb na Gorenjskem, sicer glavni razvojni 
inženir za nerjavna jekla, RCJ in SIJ Acroni.

… in nas pripeljali zadovoljne in nasmejane na cilj.

Otroci OŠ Juričevega Drejčka so za predstavnike koroških družb Skupine SIJ, med 
katerimi sta bila tudi najhitrejša Sijeva tekača na 21 kilometrov – Tadej Grilc in Katja 
Cvilak, pripravili prisrčen sprejem in nastop. Srečanje je bilo obarvano s čustvi in 
predvsem z besedo hvaležnost, ki smo jo čutili prav vsi prisotni. Veseli smo, da nas 
otroci in strokovni sodelavci šole tako iskreno nosijo v svojih srcih. Tudi oni so v naših. 

Otroci iz Vrtca Kolezija, ki so vključeni 
v program za otroke z motnjami v 
razvoju, bodo z našo pomočjo preživeli 
terapevtske počitnice na Debelem 
rtiču. Ravnateljica in vzgojiteljice, ki 
so skupaj z nami zbirale dobrodelne 
kilometre, so nas toplo sprejele, otroci 
so nam tudi zapeli in nam napolnili dan 
s svojo iskrenostjo in srčnostjo. 
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Cilj 162. pohoda slovenskih jeklarjev je bila Debela peč, zadnji 
pomembnejši vrh v grebenu nad dolino Krma in najvzhodnejši 
dvatisočak Julijskih Alp, znan po imenitnem razgledu, nad Pokljuko. 

Jeklarji osvojili 
Debelo peč

V soboto, 24. avgusta, smo se pohodniki, združeni v Društvu 
metalurških inženirjev in tehnikov Jesenice (DMIT), podali na 
nov pohodniški vzpon – tokrat smo si za izziv izbrali Debelo 
peč. V jutranjih urah smo se zbrali na Pokljuki, na križišču cest 
za Šport hotel in Rudno polje. Kljub napovedi nekoliko slabše-
ga vremena se nas je zbralo zelo lepo število. Po pozdravu in 
napotkih organizatorja smo se odpravili po makadamski cesti, 
ki se je kmalu spremenila v kolovoz, skozi gozd do prostrane 
planine Javornik (narečno tudi Zajavornik, 1292 m). Že na 
Planini, na kateri stoji večje število pastirskih stanov, se nam je 
odprl lep pogled na Viševnik, Mali Draški vrh ter na vrhove nad 
planino Lipanca. Zaradi delne oblačnosti pa smo bili prikrajšani 
za še lepše razglede. 

Onstran planine smo prečili cesto, ki pripelje od Mrzlega 
studenca, ter krenili naravnost po kolovozu. V zadnjem delu se 
pot priključi oskrbovalni cesti, ki pripelje do planine Lipanca z 
Blejsko kočo na višini 1630 m. Ker so bili vrhovi nad Lipanco v 
oblakih, je del pohodnikov ostal pri koči ali se sprehajal v njeni 
okolici, preostali pa so nadaljevali vzpon na Debelo peč. Pot 
jih je peljala strmo proti severu do razpotja, kjer se odcepi na 
levo pot čez Lipanska vrata v Krmo. Nato so se obrnili desno in 
se brez premagovanja večjih strmin vzpeli do bližine glavne-
ga grebena, prečili travnata pobočja Brd (2009 m) in prišli 
do vznožja Debele peči. Premagati je bilo treba še nekoliko 
strmejše pobočje in že kmalu smo bili na vrhu. 

Lepe razglede nam je tokrat žal preprečila megla oziroma 
nizka oblačnost. Ni pa nam preprečila, da bi uživali v trenutku 
zmagoslavja ob osvojitvi vrha ter prijetnem druženju s poho-
dniki, kar naredi prav vsak vzpon nepozaben in zaradi česar se 
v gore vračamo v družbi pohodnikov jeklarjev vedno znova in 
znova. 

Vrnili smo se po isti poti ter prijetno druženje nadaljevali v 
gostilni v Zatrniku ob dobri jedači in pijači. Vsi zadovoljni smo 
se poslovili v večernih urah, z željo, da bo prihodnje leto vreme 
bolj naklonjeno našemu pohodu. 

Se vidimo prihodnje leto – upam, da se udeležite pohoda 
tudi vi. Prijetno bo!

Tone Kelbl, kontrolor v 
proizvodnem procesu, SIJ Acroni

Foto: Tone Kelbl, SIJ Acroni

162. JEKLARSKI POHOD: 
• Šport hotel, Pokljuka, 1250 m

• Planina Javornik, 1292 m

• Blejska koča, 1630 m

• Debela peč, 2014 m

• Višinska razlika poti: 850 m

• Čas hoje: 6 ur

• Težavnost: lahka označena pot

• Vodniki, zemljevid: Julijske Alpe, Triglav
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	à RAZVESELJUJEMO

Tudi letos se je Dedek Mraz podal na pot iz Kekčeve dežele pod 
Triglavom do Jesenic, Ljubljane in Raven na Koroškem, darila 
pa je odložil tudi skozi dimnik družb Oro met in Odpad Pivka. V 
Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah si je skoraj 500 otrok 
zaposlenih v družbah SIJ Acroni, SIJ SUZ in SIJ Elektrode pred 
obdarovanjem ogledalo predstavo Trije prašički. Na Koroškem 
se je v športni dvorani Osnovne šole Franja Goloba Prevalje 
zbralo več kot 450 otrok in se podalo na pot Medenega čude-
ža na Gozdni ulici 1 a, v Ljubljani pa je 70 otrok priklicalo bel 
božič skupaj s snežno kraljico v predstavi Čarobni prazniki in 
snežna kraljica.

Nasmejani obrazi so najlepša popotnica za tople, prijetne 
praznike. Ti so zažareli povsod, kjer se je pojavil Dedek Mraz. 
Žal se mu vedno tako zelo mudi naprej, obdarovati še dru-
ge otroke, da je kaj hitro vpregel svoje jelenčke ter zaklical 
otrokom: »Bodite iskreni, prijateljski, pogumni in radovedni 
tudi v novem letu. Srečno!« In že ga ni bilo več. Na svidenje 
prihodnje leto!

Dedek Mraz je letos znova obiskal in obdaril vse pridne otroke zaposlenih Skupine SIJ 
na Gorenjskem, Koroškem in v Ljubljani. Kljub zelenemu decembru smo z otroškimi 
novoletnimi predstavami in darilom razveselili naše najmlajše.

Dedek Mraz razveselil več 
kot tisoč pridnih otrok

Katja Krumpak, 
specialistka za 
korporativno 
komuniciranje, SIJ
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Andrej Brumen - Dejde,  
SIJ Metal Ravne

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

WC-papir piše tudi pesmi in briše solze. 
Zaradi pokončne drže te lahko močno boli glava.
Namesto da bi ga postavili na lastne noge, so mu kupili avto. 
Prav je, da se tiste, ki imajo veliko »špeha«, obere do kosti. 
Nekaterim je teorija edina praksa.

	à MODRUJEMO	à AFORISTIČNA ŠARŽA

Zahtevati od nekoga, da te mora imeti rad, je največja predrznost.
Friedrich Nietzsche

Trma je energija neumnih.
Jean-Paul Sartre

Človek naj molči ali izreče stvari, ki so celo boljše od molka.
Pitagora

Vsak človek se rodi z velikim hrepenenjem po oblasti, bogastvu  
in zabavi ter z znatno nagnjenostjo k brezdelju. 
Voltaire
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AVTOR:
DRAGO

RONNER.

VEČ
LJUDI

SKUPAJ

RAZSODNIK
V NESODNIH

SPORIH

ANGLEŠKI
FILMSKI
IGRALEC
BOGARDE

LETOVIŠČE
PRI OPATIJI

NA
HRVAŠKEM

DESNI
PRITOK

VISLE NA
POLJSKEM

ŽIVAHEN
AMERIŠKI

PLES

PRITLIKAVEC,
KEŠE

ZASTRUPITEV
S KISLIMI
SNOVMI

ESTRAGON
JE NJIVSKA
GORČICA.

NALEZLJIVA
ČREVESNA
BOLEZEN,
DIZENTE-

RIJA

LOMLJENJE,
ZLOM

IZDELOVA-
LEC

OROŽJA

SLAVKO
AVSENIK

SREDSTVO
OBVEŠČA-

NJA

FRANCOSKI
SKLADATELJ

CHABRIER

SAMICA
RAKA

ŽENSKA,
KI UŽIVA

V SADIZMU

SORTA
TEMNO
RDEČIH
JABOLK

TRAVNIŠKA
ŽUŽELKA,

MUREN

BRAZILSKA
ZVEZNA
DRŽAVA

POVRAČILO,
ODDOLŽITEV

ZAČETEK
GESLA

RIBIŠKA
MREŽA

RASTLINA
NJIVSKA
GORČICA

BARVA
IGRALNIH

KART

LASTNINA,
PREMOŽENJE

MESTO ZA
SEDENJE
IGRALEC

KRATER PRI
OGNJENIKU

ROŽENE
PLOŠČE
PRII KITU

IVAN
TAVČAR

NASELJE
V OBČINI
PREBOLD

SREDSTVO ZA 
ČIŠČENJE

UBALD
VRABEC
GRŠKA

BOGINJA
ZMAGE

SIN BRATA
ALI SESTRE

MESTO OB
REKI MINO

V SZ.
ŠPANIJI

ZORAN
ARNEŽ

SMOKVA

NASELJE
V OBČINI
RIBNICA

IT. REŽISER
SCOLA

STAROGRŠKI
KOMEDIO-

GRAF

GOROVJE V
BOLGARIJI
NEKD. HRV.
KOŠARKAR

(DINO)

KRIKAVEC
JE MUREN.

USNJE IZ
GOVEJE ALI
KONJSKE

KOŽE

SENENI
DROBIR

MALAJSKA
BLAZNOST

NEKDANJI
AVSTRIJSKI

NOVEC
AM. PEVKA

(DIANA)

PEVEC
JUNKAR

PRIPRAV-
NIŠKA
DOBA

KIJ,
TOLKAČ

TRAVNIŠKA
RASTLINA
ZA SOLATO
OVRATNA

RUTA

VODILO,
GIBALO
DRŽAJ

MESTO V
SREDNJI

DALMACIJI

RT V
VZHODNI
ŠPANIJI
PRIMOŽ
KOZMUS

POLOŽAJ V
ANTIČNEM

RIMU
TADEJ

VALJAVEC

ALBERTO
TOMBA
IZTOK
JEREB

NENADNA
SRČNA

SLABOST

AVTOMATSKO
OROŽJE

STAR IZRAZ
ZA

MRTVAŠKI
ODER

SVETILO
IZ

VOSKA

GOZDNA
ŽIVAL Z

BODICAMI



	à KRIŽARIMO PO MOŽGANIH

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke v reviji SIJ 4/2019, katere geslo je bilo NAŠA VOLJA JE JEKLENA, so
• Tatjana Kostanjevec, Notranja prodaja, SIJ Metal Ravne;
• Zvonko Naglič, Vzdrževanje, SIJ Ravne Systems;

• Nusret Smajlović, SIJ SUZ.

Nagrajenci bodo prejeli športno uro, ki šteje korake, iz akcije Znamo varno, zmoremo zdravo.
Kateri gesli smo izbrali v tokratni novoletni dvojni križanki? Sodelavci Skupine SIJ, napišite ju na pravilno rešeni križanki, pripišite svoje podatke: 
ime in priimek, obrat oziroma oddelek in družbo ter vse skupaj pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 
Ljubljana, do najpozneje 20. januarja 2020. Tudi tokrat bomo s praktično nagrado razveselili izžrebance.
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STRUPEN
BEL PRAH,
MIŠNICA

NEKORISTNE,
ODVEČNE
STVARI

MALIK
NEKDANJI
TRGOVEC
Z MOKO

SLIKAR
ŠUBIC

GLAVNO
MESTO

MORDVINIJE
V RUSKI

FEDERACIJI

MANJŠA
KLADA ZA
SEKANJE

DRV

ENESCU JE
ROMUNSKI

SKLADATELJ.

NEKDANJI
JAPONSKI
POLITIK
(EISAKU)

PRIJEM
NASPROT-
NIKA PRI
BOKSU

ANTON
TROST

SODOBNA
ZVRST

GLASBE

STAREJŠI
CITROENOV

AVTO

BEATNIK
PO

NAŠE

TRETJA
BEETHOV-

NOVA
SIMFONIJA

SLOVENSKI
PISATELJ
(DRAGO)

PRIPADNIK
ANIMIZMA

HROŠČ
GOVNAČ

SKLADATELJ
GOBEC

JAMA V ŠP.
PROVINCI
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TROMOTOR.

NADALJE-
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AMERIŠKI
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PEVKA
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RALD

MESTNI
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DANSKI
OTOK V
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NASELJE
V OBČINI
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PREBIVALEC
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OBREŽJE

METRIČNI
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PSIČEK,
PES

(REDKO)
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(GEORGE)
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LUKSORJU
V EGIPTU
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NEUMNA
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JED

DERIVAT
AMONIAKA
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ŽIVLJENJA

JUŽNO-
AFRIŠKA
LEPOTNA

POSODOVKA

MESTO V
SEVERNI
FRANCIJI

IGOR
DEKLEVA
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SKO KOLO

OČKA, ATEK

CVETLICA

AVSTRIJSKI
PISATELJ
CANETTI
OLIVER
TWIST

FRANCOSKI
SLIKAR

(EDOUARD)
OSKAR
LANGE

ZMRZNJENA
SLAŠČICA IZ
MLEKA, JAJC
IN DODATKOV

STARO ET-
RUŠČANSKO

MESTO V
ITALIJI

BOG SMRTI
V GRŠKI

MITOLOGIJI

SARANSK
JE GLAVNO

MESTO
MORDVINIJE

ZAHTEVA
Z

GROŽNJO
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