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Ena usta in dvoje ušes
Ni pomembno, koliko znaš in koliko si sposoben, temveč, koliko ti je mar 
za skupen uspeh tima. Bolj prijetno je obtičati v prometnem zamašku, kot 

delati z vsevednežem. Je čas za govorjenje in čas za poslušanje. 

Kakšen pa je tvoj EQ?
Ključne kompetence so vredne piškavega oreha, če jih ne dopolnjujejo in  
nadgrajujejo mehke veščine. Čustveno inteligentni vodje so dokazano uspešnejši.

Napake so precenjene.
Vi ste edina oseba, ki se žrete zaradi svojih včerajšnjih napak. Pogosto 
smo svoj najbolj neizprosen kritik. Prav je, da si postavljamo visoke 
standarde. Še bolj prav pa je, da znamo pri rezultatih upoštevati 

tudi okoliščine, na katere imamo nič ali zelo malo vpliva. 

Ni ga čez dober načrt.
Če nimate načrta, je verjetnost vašega uspeha podobna 
želji zadeti na lotu, ne da bi kupili srečko. 

Ni ga čez dober prilagojen načrt.
Načrtujte, načrtujte, načrtujte, vendar bodite pripravljeni, da se 
prilagodite. Vseh potankosti preprosto ne morete načrtovati. 
Naj vam čeri nepredvidenega ne povzročijo želodčnega čira, 

temveč sposobnost, da brezkompromisno ohranite cilj, 
čeprav bo treba kompromisno spremeniti načrt.

Sprašuj, poizveduj in posvetuj se, a odloči se sam.
Nasveti in izkušnje drugih so neprecenljivi, a predrago jih plačamo, 

če jih slepo »preplonkamo«. Pri odločitvah moramo pustiti 
svoj lasten prstni odtis, kajti nihče na svetu nima enakega.

Ne »pančkaj« na lovorikah.
Prav je, da smo na svoje dosežke ponosni. A ne pustimo jim, 
da nas uspavajo. Danes in jutri potrebujeta nove izzive in 
hrepenita po tem, da postaneta uspešen in izpopolnjen včeraj.

Nič grešnega ni v tveganju. Greh je, če nikoli ne poskusimo. 
Prav iz naših tveganih podvigov se v življenju največ 
naučimo. Pa kaj, če pri tem kdaj pogrnemo. Vse je lekcija 
za nove izzive. In življenje je na strani pogumnih in tistih, 

ki se radi učijo, in niso nikoli prestari, da bi napredovali.
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V SVOJEM BISTVU TRDNI KOT JEKLO  
SEGAMO PO NOVIH HORIZONTIH

Dmitrii Bochkarev, član uprave Skupine SIJ 

Skupina SIJ vstopa v prihodnje leto stabilna in uspešna. Ponosna, da je v 
slovenskem prostoru ena izmed desetih največjih poslovnih skupin in med 
petimi največjimi slovenskimi izvozniki. Po naših vrhunskih jeklenih proizvodih 
povprašujejo kupci v Evropi in drugod po svetu, ki poleg kakovosti našega jekla 
cenijo, da za njih in skupaj z njimi ustvarjamo nove in inovativne rešitve.

V letošnjem letu je v Skupini SIJ pomemben skupen cilj postal iskanje dodatnih 
notranjih rezerv za uspešno poslovanje in zmanjšanje zadolženosti Skupine 
SIJ. Preudarno smo se posvetili učinkovitemu upravljanju družb, odpravljanju 
ozkih grl in čim boljšemu izkoriščanju razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti. Na 
številnih delovnih srečanjih smo s postopnimi, a intenzivnimi koraki uvajali nov 
postopek celovitega strateškega načrtovanja za naslednje desetletje (2018−2028) s 
poudarkom na načrtovanju naložb in vzdrževanja. Ponosen sem, da ste na našem 
zadnjem decembrskem strateškem srečanju vse družbe predstavile po enotni 
metodologiji izdelan podroben in natančen program naložb in vzdrževanja za leto 
2018, kar je dobra popotnica in smerokaz za prihodnje izzive.

Z reorganizacijo poslovanja in uvedbo nekaterih novih politik (npr. naložbena, 
nabavna, komercialna …) ter nadgrajenimi standardi dela smo postavili nove 
temelje za izboljšanje korporativnega upravljanje Skupine SIJ. Spodbudili smo 
izmenjavo najboljših praks in vpeljali redne tematske videokonferenčne sestanke, 
ki povezujejo družbe v Skupini SIJ ter omogočajo hitro in učinkovito iskanje rešitev. 
Na ta način smo skupaj ohranili stabilnost poslovanja Skupine SIJ in začrtali 
realne, a obenem smele nadaljnje korake. Ta nadgrajeni način upravljanja je od 
vas, sodelavke in sodelavci Skupine SIJ, zahteval izredno natančnost, skrbnost in 
dodatna prizadevanja, za kar se vam iskreno zahvaljujem.

Uvedli pa smo tudi nove in negovali tradicionalne dejavnosti, ki nas povezujejo 
zunaj našega delovnega okolja – prvič smo se družili na zimskih igrah Skupine SIJ, že 
četrtič pa praznovali naš poklicni praznik, dan metalurga, na istoimenski prireditvi 
se nas je skupaj z našimi družinskimi člani zbralo približno 3.000. 

Vse to nam gotovo vliva optimizem za uspešno poslovanje Skupine SIJ v prihodnjem 
letu. Želim vam, da bi znali prepoznati najboljše priložnosti in se pogumno podali 
na pot proti novih horizontom, za katere sem prepričan, da bodo odstirali in 
osvetljevali zavidanja vredne poslovne in osebne dosežke.

Drage sodelavke in sodelavci, vam in vašim družinam želim lepe praznike, vse 
dobro, veliko zdravja in čim več nepozabnih doživetij v letu 2018.





àà OZIRAMO SE

Nekaj svetlih utrinkov,  
ki so zaznamovali leto 2017

Anja Potočnik, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Foto: arhiv SIJ-a

Srce SIJ Acronija upihnilo  
30 ognjenih plamenov
Natanko 30 let je minilo 13. marca letos, 
odkar je jeseniška družba SIJ Acroni zagnala 
novozgrajeno Jeklarno 2 in odlila prvo šaržo. 
Prav 30 let in en dan po začetku obratovanja 
nove jeklarne pa smo v SIJ Acroniju z izdelavo 
90-tisoče šarže dosegli nov mejnik. 

1. SIJ Zimske igre
Na ravenskem smučišču 
Poseka smo v začetku 
februarja jeklarji – 
zaposleni, študentje 
in štipendisti prvič 
tekmovalno preskusili 
veleslalomske strmine 
ter zelo uživali v 
zimskem druženju in 
sankanju. 
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Prazna vreča ne stoji pokonci, a 
narava bi ji bila hvaležna
Acronijevci so tudi letos pomladi združili moči v čistilni akciji 
in pridno polnili vreče z odpadki, ki nekaterim prosto padajo 
mimo koša. Da bi očiščeni teren ostal še dolgo tak, so si 
gotovo mislile tudi rogate prijateljice, ki so se kot v zahvalo 
sprehodile po čistem terenu.

Kampanja Znamo varno, zmoremo zdravo se je dobro prijela
V aprilu smo zaokrožili prvo leto kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo za dvig ozaveščenosti zaposlenih 
o varnosti in zdravju pri delu ter razglasili najbolj varna proizvodna obrata na jeseniški in ravenski lokaciji ter 
najbolj zdravo režijsko enoto za leto 2016. Kampanji je za celostno interno ozaveščevalno kampanjo o varnosti 
in zdravju pri delu Slovensko društvo za odnose z javnostmi podelilo najvišjo slovensko strokovno nagrado.
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Za boljši korak s(m)o pripravljeni narediti vse
Lepo je bilo na predpoletnem druženju z varovanci otroškega oddelka Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča (URI Soča), 
ki so skupaj z znanimi slovenskimi športniki preizkusili svoje gibalne sposobnosti. Nove korake bodo otroci prav gotovo pogumneje 
in lažje delali z že tretjo zaporedno, 42.000 evrov vredno donacijo v napravo INnowalk Pro Medium.

4. Dan metalurga z 
rekordnim obiskom
Kar 3.000 zaposlenih z družinami se 
nas je julija družilo in krepilo vezi na 
tradicionalnem Dnevu metalurga. Na že 
4. Dnevu metalurga se je uprava posebej 
zahvalila naj sodelavcem, jubilantom, ki so 
zvesti Skupini SIJ že 40 let, in najboljšim 
inovatorjem leta 2016. Po treh letih 
nogometne vladavine metalovcev je 
letos nogometni prenosni pokal ostal na 
domačem terenu v hrambi acronijevcev.



SIJ Metal Ravne – najboljše podjetje na Koroškem
Laskavi naziv, za katerega so zaslužni vsi zaposleni, so SIJ Metalu Ravne podelili 
bralci Večera v okviru izbora, ki ga je pripravila medijska hiša Večer v sodelovanju 
z GZS, Območno zbornico Koroška. Nagrada je spodbuda in utrjuje prepričanost v 
pravilnost začrtane poti vseh, ki delajo v družbi, poimenovani tudi »mati fabrika«.

Skupina SIJ visoko na inovativnem nebu
Na septembrskem Dnevu inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 
podelila zlato priznanje SIJ Acronijevi inovaciji Poletimo z jeklom SINOXX 4542, 
inovativni uspeh Skupine SIJ pa je s srebrom dopolnilo inovativno orodno jeklo 
ITHERM S360 R, razvito v SIJ Metalu Ravne. Skupina SIJ tako utrjuje ugled enega 
glavnih motorjev slovenske inovativnosti.

AOD-konvertor uspešno zagnan in prehiteva predhodnike
Septembra sta Evgeny Zubitskiy, solastnik Skupine SIJ in predsednik uprave IMH, in Borut Pahor, predsednik Republike 
Slovenije, skupaj simbolno namenu predala AOD-konvertor v SIJ Acroniju. Z novo pridobitvijo, katere zagon je koordinirala 
zavzeta in usklajena ekipa, SIJ Acroni načrtuje povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavnih in specialnih jekel ter krepitev 
položaja na nišnih jeklarskih trgih. 

3. Prodajna konferenca 
Sooblikujemo prihodnost
Skupaj s kar 160 gosti iz 29 držav smo 
v začetku septembra ugotovili, da 
moramo in da bomo znali izkoristiti 
priložnosti novih konceptov mobilnosti. 
Elektrifikacija bo namreč spremenila 
zahteve pri specialnem jeklu, 
elektropločevini in orodnem jeklu.
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Pri poslovni mikrologistiki so podjetja v preteklosti posvečala 
ogromno pozornosti predvsem finančni, prodajni in proizvodni 
funkciji. Zaradi raznovrstnosti jekel, ki jih proizvajamo v našem 
podjetju, je razpršenost posameznih obratov, kjer ta jekla 
najprej proizvedemo, obdelamo in na koncu tudi odpremimo, 
toliko večja. Zelo pomembni sta zato naše znanje in pozna-

vanje vseh transportnih poti po podjetju, da je proizvodnja 
pravočasno in ustrezno založena z materialom.

Kaj (interna) logistika sploh je?
Poglavitne dejavnosti notranje ali interne logistike so torej 
smotrno urejena notranji transport in skladiščenje ter optimal-
ni izbor manipulativne opreme (natovarjanje, pretovarjanje, 
raztovarjanje, prevoz, paletna manipulacija itd.). Pri logistiki so 
v ospredju elementi v podporo ključnim poslovnim procesom 
za zagotavljanje nemotenega poslovanja in rasti družbe. Ti 
elementi so: zunanji transport, notranji transport, skladiščenje, 
zaloge, manipuliranje z blagom, kontrola, pretok informacij in 
komunikacije ter kadri.

K interni logistiki pa spadajo še nekateri dejavniki, ki vpli-
vajo na doseganje ciljev podjetniške logistike (zniževanje stro-
škov in izboljšanje servisa odjemalcev). Ti dejavniki so: lokacija 
obratov, tip proizvodnje, razmestitev proizvodnih sredstev ter 
pretočni čas materiala in informacij.

Procesi interne logistike v SIJ Acroniju
Za potrebe internih prevozov je treba imeti različna vozila, ki 
ustrezajo vsem parametrom, da se lahko prevozi opravljajo učin-
kovito, predvsem pa varno. Za njihovo uporabo pa morajo delavci 
(šoferji) biti tudi primerno usposobljeni.

Za manipulacijo z izdelki Steeltrans uporablja sedem klasičnih 
tovornih vozil s sedmimi odprtimi prikolicami nosilnosti 25 ton 
in dva samonakladača za prevoz rene z zabojniki. Na mesec s to 
opremo transportiramo približno 34.000 ton vsega materiala, na 

Besedo logistika zadnje čase najpogosteje slišimo v povezavah z (nad)gradnjo železniških in 
cestnih povezav v državi. Znotraj poslovnih procesov pa je tako imenovana interna logistika 
kot ena izmed poslovnih funkcij neupravičeno potisnjena v ozadje, in sicer kot pomožna funk-
cija brez kakršnega koli posebnega pomena. Sedaj pa je bila v SIJ Acroniju sprejeta odločitev, 
da pozornost usmerimo tudi na interno logistiko, ki smo jo doslej prepustili zunanjemu izvajal-
cu, podjetju Steeltrans. Tudi prenos interne logistike na našo družbo že poteka.

àà OBVLADUJEMO INTERNO LOGISTIKO

Z interno logistiko do 
učinkovitejših notranjih prevozov

Darian Mandžić, vodja interne 
logistike, SIJ Acroni

Foto: Darian Mandžić, 
Steeltrans, internet

Viri: internet

Do sedaj je interne prevoze za nas opravljalo jeseniško podjetje Steeltrans. 
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leto torej več kot 400.000 ton. Sem spadajo tudi prevozi k Dama-
techu (zunanja storitev razreza), prav tako vsi prevozi končnih pro-
izvodov do lokalnih kupcev. Z njimi pa prevažamo tudi odpadni 
podložni les, vreče peskarskega prahu nazaj v jeklarno itd.

Uporabljamo tudi industrijsko specialno vozilo znamke 
Terberg in šest visoko tonažnih prikolic (Lacisa) z nosilnostjo od 
80 do 120 ton, s katerimi manipuliramo v obratu Predelava de-
bele pločevine (PDP). Zmogljivost mesečno transportiranega 
materiala v tem segmentu je od 17.000 do 20.000 ton oziroma 
od 200.000 do 250.000 ton na leto. To opremo pa trenutno 
najemamo pri podjetju Okovje, vendar (za razliko od Steeltran-
sa) imamo za operacije s tem vlačilcem dejansko zaposlenih 
pet voznikov, ki opravljajo manipulacije v štirih izmenah.

Poleg manipulacij z vlačilcem in prikolicami vozniki uprav-
ljajo tudi z viličarjem Combilift (15 ton), kjer na platoju PDP 
tudi preko čitalnika črtnih kod urejajo in skrbijo za medfazno 
skladiščenje materiala (ali polizdelkov).

Kot vidimo, je interna logistika sestavljena iz mnogih 
mikroprocesov, ki morajo biti ustrezno podprti tako s tehno-
loškega kot kadrovskega vidika. Tudi zato bodo vsi, ki bodo 
delali na tem oddelku v prihodnje, zaposleni v SIJ Acroniju, s 
tem pa bo tudi naša družba neposredno odgovorna za njihovo 
ustrezno usposobljenost ter za zagotavljanje ustrezne opreme 
in znanj, ki so potrebni za varno in učinkovito opravljanje dela.

Kakšne koristi prinaša?
Koristi, ki si jih obetamo, so pretežno usmerjene v optimiza-
cijo proizvodnega procesa in zagotavljanje podpore drugim 
obratom in službam v družbi. Interna logistika mora vzdrže-
vati primerno dobavno pripravljenost vhodnih materialov 
za proizvodni proces, skrbeti mora za notranji transport in 
medfazno skladiščenje materiala (ali polizdelkov) in tudi za 
transport izdelkov iz proizvodnje v skladišče izdelkov. Ti mora-
jo biti ustrezno pakirani in obstajati mora primerna dobavna 
pripravljenost teh izdelkov, da jih lahko distribucijska logistika 
s svojimi aktivnostmi dostavi odjemalcem.

Z zagotovljeno dobro interno logistiko lahko pričakujemo 
dobre rezultate pri pretoku surovin, polizdelkov, končnih 
izdelkov in drugih storitev skozi celoten proizvodni proces. V 
sklopu tega projekta zato predvidevamo tudi nove zaposlitve, 
16 voznikov, ki bodo delali v štirih izmenah, dva mehanika in 
enega avtoelektrikarja. Za koordinacijo, planiranje in kontrolo 
vseh premikov znotraj podjetja pa skrbi in bo skrbel koordinator 
internih prevozov. Projekt bo zaživel v začetku prihodnjega leta, 
načrtujemo pa optimalnejši in učinkovitejši proces internih pre-
vozov, kar se bo odrazilo tudi v poslovnem rezultatu družbe. 

Nabava novih vozil že poteka in predvidoma v začetku  
prihodnjega leta lahko pričakujemo že prve lastne interne prevoze. 

Vir: http://news.cision.com/iveco/i/2409-clipper-logistics-2652,c1348510 
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Med sanacijo Slovenskih železarn smo tudi na Ravnah sledili 
odločitvam lastnika in spremljajoče storitvene dejavnosti or-
ganizirali kot samostojne pravne osebe. Tako je bila leta 1993 
»privatizirana« tudi dejavnost internih prevozov – nastala je 
nova družba Transkor Ravne d.o.o. Ta je za potrebe družb 
znotraj nekdanje Železarne Ravne in tudi za zunanje naroč-
nike izvajala različne prevoze s svojimi viličarji in tovornimi 
vozili, opravljala pa je tudi potrebne premike na industrij-
skem tiru ter prevoze s paletnimi vozili, ki so vseskozi v lasti 
SIJ Metala Ravne.

Letos smo se na podlagi usmeritve lastnikov, da se za 
uporabo naših prevoznih sredstev zaposlijo vozniki znotraj 
družbe, odločili za prenos dejavnosti prevozov s paletnimi 
vozili ter lokomotivo nazaj na družbo. Pri projektu so tvorno 
sodelovali tudi kolegi iz Transkorja Ravne, s katerimi smo se 
dogovorili, da se zaradi ukinitve te dejavnosti pri njih vozniki 
paletnih vozil in posluževalci industrijskega tira zaposlijo pri 
nas, v novonastalem oddelku Interna logistika. 

Od 1. septembra letos imamo tako tri nove sodelavce, 
usposobljene strojevodje/premikače za prevzem in premike 
vagonov z lokomotivo, ki delajo na eni izmeni, opravljajo 
pa tudi občasne prestavitve vagonov popoldan. Skladno s 
predpisi za delo v železniškem prometu morajo ekipo vedno 
sestavljati trije izvajalci, zato bomo za to delo usposobili še 
dva sodelavca s priprave vložka, hkrati pa na področju logisti-
ke iščemo tudi nove sodelavce. 

Ob pisanju o interni logistiki ne moremo mimo dejstva, da 
bodo v prihodnosti v osnovna sredstva na tem področju nuj-
na vlaganja. Paletna vozila so iztrošena, predlog za nabavo 
novih ni bil potrjen že več let zapored. Imamo tri vozila tipa 
Kamag, starejša od 36 let. Pripravljamo predlog nakupa ene-
ga v letu 2018 in drugega v letu 2019. Tudi na industrijskem 
tiru bo treba popraviti tire in nadomestiti lokomotivi. Smo pa 
letos obnovili tir ob skladišču jeklenega odpadka. 

Izzivov v interni logistiki nam v prihodnosti torej ne bo 
zmanjkalo!

V družbi SIJ Metal Ravne za interno logistiko po skoraj četrt stoletja ponovno 
skrbimo sami. Novi oddelek opravlja prevoze s paletnimi vozili in lokomotivo.

V SIJ Metalu Ravne interna 
logistika spet »interna«

àà OBVLADUJEMO INTERNO LOGISTIKO

Stanko Petovar, svetovalec,  
SIJ Metal Ravne 

Foto: arhiv SIJ Metala Ravne 

Paletno vozilo Kamag 4 (letnik 1983) s 
paleto za prevoz vročih ingotov

Paletno vozilo Kalmar in prikolica Liftec (letnik 2009) s košaro za prevoz ingotov
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àà OBVLADUJEMO LOGISTIKO

Inovacije. Vtipkajte to besedo v Google in opazili boste, da zdaj 
spletne strani gospodarskih struktur in najuspešnejših podjetij 
vsebujejo posebne portale, namenjene opisu izzivov in aktual-
nih projektov posodabljanja poslovnih procesov z vidika skla-
dnosti z najsodobnejšimi praksami. Inovativnost je v zadnjih 
letih postala eno najmočnejših orožij v konkurenčnem boju, 
neodvisno od dejavnosti podjetja. In kot vsi vemo, Skupina SIJ 
ne podcenjuje njene pomembnosti, zato že nekaj let zapored 
dobiva priznanja za inovacije na različnih področjih. 

Področje transporta, ki povezuje družbe Skupine SIJ s 
kupci, se spremembam v smeri višje ravni organizacije dostave 
izdelkov in s tem izboljšanja oskrbovanja strank, ni moglo 
izogniti. Digitalizacija in avtomatizacija osnovnih procesov in 
komunikacije s prevoznimi podjetji sta postali ključna koraka 
na poti optimizacije distribucijske logistike SIJ Metala Ravne 
in SIJ Acronija. Dosežena je bila s premestitvijo vseh opera-
cij, vezanih na naročanje prevozov, na spletno IT-platformo 

Transporeon, kjer smo pridružili takšnim velikim slovenskim 
uporabnikom, kot sta Gorenje in Paloma. 

Filozofija in vsebina delovnega procesa po novem konceptu 
temeljita na natančnih definicijah vlog vsakega menedžer-
ja, kar zagotavlja red in preglednost v izvajanju postopka in 
istočasno dovoljuje maksimalno izkoristiti obstoječi kadrovski 
potencial brez dodatnih zaposlitev ali uvajanja obremenitev z 
novimi funkcijami. Pristojnosti delimo enostavno tako, da po-
nujamo komercialnim področjem največjih družb edini prostor 
za objavo potreb v transportnih servisih v obliki posameznih 
naročil (»pošiljk«). Operativno ga vzdržujemo s pomočjo me-
nedžerjev oddelka za logistiko in distribucijo SIJ, ki kompletira-
jo transportne naloge in jih oddajajo pogodbenim izvajalcem 
prevoza, povezanim preko Transporeona na naša naročniška 
mesta, in sicer na podlagi konkurenčnosti cenovnih predlogov. 

Ob tem naj omenimo, da sta se s prehodom na platformo 
izboljšala tudi takšna pomembna procesa, kot sta priprava in 

Rast je boleča. Spremembe so boleče.  
A nič ni tako boleče kot obstati nekje, kamor ne sodiš.

Mandy Hale 

Logistika 2.0 –  
transport s klikom na miško 

Dmitry Novitskiy, vodja oddelka 
za logistiko in distribucijo, SIJ 

Foto: arhiv SIJ-a, Transporeon 
GmbH

Vir: Logistika 2.0 – transport na 
kliku miške 

Šibka člena v dobavni verigi, ki neposredno vplivata na uspešnost, sta 
operativnost in transparentnost vseh postopkov, potekajočih od trenutka, ko je 
blago pripravljeno za dostavo prejemniku. Tega smo se zavedali in temu prilagajali 
rešitve med potekom projekta s pomočjo strokovnjakov Transporeona. 

Delovanje po novem konceptu povezuje vse procese na enem oblačnem območju, 
obvladujočem s preprosto in jasno arhitekturo, funkcijami in rezultati; zagotavlja 
pa tudi podporo pri odločanju, povezanim s stroškovno učinkovitostjo uporabe 
različnih transportnih servisov. 
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analitika statistike, ki vedno povzročita glavobol zaradi velikih 
količin informacij, ki jih je treba zbrati in obdelati. Zdaj imamo 
»v živo« dostop do 236 vrst podatkov od začetka uporabe 
sistema do minute, v kateri se obračamo na sistem z naroči-
lom za pripravo izpisa v skladu s prej določenim osnutkom, kar 
pomeni bistveno poenostavitev in povečanje hitrosti ocenje-
vanja obstoječe situacije in sprejemanja strateških odločitev, 
vezanih na ključne KPI-je. 

V skladu s prakso takih industrijskih velikanov in uporabni-
kov Transporeona, kot so Voestalpine, ArcelorMittal in Thys-
senKrupp, se ne bomo ustavili pri doseženem, in že pripravlja-
mo program razvoja funkcionalnosti, ki kratkoročno vsebuje 
uvajanje modula Transport Visibility, namenjenega spremlja-
nju dejanskega statusa vsakega prevoza v realnem času, in – 
dolgoročno – modula Time Slot Management, s katerim bomo 
ustvarjali pregledno časovno razporeditev nakladov. 

Ob koncu naj na podlagi izkušenj, ki smo jih dobili med 
implementacijo in uporabo Transporeona, izpostavim še naj-
večjo težavo, s katerim se je bilo treba ubadati. To je bil odpor 
do novitet. Verjetno marsikdo misli, da uporaba sodobnih 
tehnologij znižuje vrednost prispevka delavcev k učinkovitosti 
izvajanja nalog, in marsikoga to lahko užali, vendar to ni res. 
Res je, da modernizacija spodbuja razvoj, ki potem prinese s 
seboj nove delovne izkušnje, rast strokovnosti in učinkovitosti 
pa z veliko verjetnostjo tudi več prostega časa za zaposlenega. 
In to je veliko pomembnejše kot slepo sledenje zastarelim 
praksam iz razloga, da sprememb ni mogoče narediti glede na 
prakso zadnjih 10 let. Torej: 

Transport Visibility = takojšnje zavedanje + pravočasno zaznavanje težav + zanesljivo 
merjenje uspešnosti = zanesljivost dobave in izboljšanje oskrbovanja strank.

S Transporeonom smo vzpostavili dobro nadzorno območje stika uporabnikov 
prevoza s prevoznim trgom, ki funkcionira po točno določenih algoritmih, 
obvladujočih z visoko stopnjo avtomatizacije – ročno se vnašajo le referenčne 
številke naročil, za prenos drugih podatkov (naslovi, časovni termini, tipi 
prevoznih sredstev itn.) se uporabljajo sistemske datoteke. 

Time Slot Management je namenjen skrajševanju čakalnih ur, povečanju dnevnih 
zmogljivosti nakladov in olajšanju planiranja odprem, z uvedbo modula se začne 
izvajati pri ponudnikih transportnih storitev. 

U S P E Š N A  I N O VA C I J A  =  K O N C E P T  +  D O B R A  I N S P I R A C I J A  +  
T I M S K O  D E L O  E K I P E  S T R O K O V N J A K O V
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V podjetju SIJ Elektrode Jesenice smo na trgu, upoštevajoč razmere, začeli ponujati 
novo storitev navarjanja. V prvem koraku projekta smo se usmerili v navarjanje valjčnic. 
Z zagotovitvijo opreme in razvojem tehnologije lahko sedaj trgu ponudimo novo 
storitev in zagotovimo notranjo porabo lastnega dodajnega materiala. Ocenjujemo, da 
bomo s tem na letni ravni prihodkov zagotovili vsaj 130.000 evrov dodatnega prometa.

Razvili novo storitev za 
navarjanje valjčnic 

Dr. Marko Knez, vodja aplikativnih in 
razvojnih projektov, SIJ Elektrode Jesenice

Foto: Marko Knez, SIJ Elektrode Jesenice

àà NAPREDUJEMO

Navarjanje valjčnic se izvaja z namenom obnove izrabljenih 
valjčnic in njihove povrnitve v prvotno stanje in tudi za izboljše-
vanje lastnosti površine na novo izdelanih valjčnic. Pri procesu 
navarjanja je treba zagotoviti enakomerno vrtenje valjčnice 
okoli lastne osi in hkrati ustrezno pozicionirati varilno glavo, da 
se doseže enakomeren in homogen navar. Za učinkovito in kako-
vostno izvedbo smo morali zagotoviti tudi ustrezno tehnološko 
opremo. 

Prvi korak je zagotovitev ustrezne tehnološke opreme
Prvi korak projekta je bila izdelava opreme, namenjene navarja-
nju valjčnic linije za kontinuirano litje sestrske družbe SIJ Acroni. 
Glede na razmeroma majhne dimenzije teh valjčnic smo izdelali 
manjši manipulator, ki omogoča navarjanje rotacijskih elemen-
tov do premera 700 mm in dolžine 1.100 mm. Za izdelavo smo 
uporabili in ustrezno predelali staro opuščeno varilsko pozicio-
nirno mizo, ki smo ji dogradili nosilno ogrodje podpore prostega 
konca in progo za varilno glavo. Vsi elementi so bili izdelani iz 
odsluženih in neuporabnih komponent. Zaradi specifične oblike 
valjčnic, ki so bile primarno predvidene za navarjanje, smo izde-
lali tudi namenski vpenjalni trn s koničnimi nasedi. Ti zagotavlja-

jo hitro in preprosto centrično vpetje valjčnic različnih dimenzij 
na manipulator, saj imajo valjčnice centralno izvrtino. Prosti 
konec vpenjalnega trna valjčnice je podprt s tekalnimi kolesi, 
ki so ustrezno nastavljiva, da zagotovimo centrični tek celotne 
valjčnice. Centriranje je treba izvajati le ob spremembi načina 
vpetja valjčnice. Če se uporablja isti vpenjalni trn, dodatne 
nastavitve podpornega dela niso potrebne.

Pred začetkom navarjanja je potrebna 
ustrezna obdelava površin
Za celoten proces navarjanja je bilo treba zagotoviti še ustrezno 
strojno obdelavo zunanje površine in luknje. Pred navarjanjem 
je treba staro površino postružiti na predvideno mero za 
navarjanje ter jo po navarjanju ponovno obdelati na zahtevano 
dimenzijo z zahtevano kakovostjo površine, zato smo konstru-
irali tudi ustrezna vpenjala ter zagotovili centrični tek valjčnice. 
Dodatno smo po testiranjih izbrali primerna rezilna orodja, ki 
zagotavljajo ustrezno zmožnost obdelave in obstojnost.
Proces obnove valjčnice je prikazan na sliki. 

Tehnološka pot pri 
obdelavi valjčnic

Proces obnove valjčnic

Predobdelava
Navarjanje

Končna obdelava
Brušenje  
luknje
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Ključ do uspeha je precizna izvedba
Pogoj za uspešno navarjanje je izdelava tehnološkega postopka, 
ki zajema ustrezne varilne parametre ter dodajne materiale v 
smislu ustreznega praška. Različni praški imajo različne varilno-
tehnične lastnosti in z njimi lahko v manjši meri dodatno prilago-
dimo kemično sestavo navara. Na osnovi izkušenj in zmožnosti 
nastavitve tehnoloških parametrov smo določili optimalne 
parametre navarjanja in z njimi zagotovili ustrezno kakovost ter 
produktivnost procesa.

Ker varjenje izvajamo pod praškom, smo za varilno glavo in 
njeno pozicioniranje uporabili originalen voziček varilnega apa-
rata za varjenje pod praškom. Tako smo omogočili nastavitev 
enakomerne hitrosti gibanja vozička in s tem vzdolžnega pomika, 
kar zagotavlja enakomerno prekritost posameznih navarov. S 
tem dosegamo optimalne varilne pogoje in kakovost navarje-
nega sloja vključno s kakovostjo površine. Varilnik ima dograjen 
tudi sistem odsesavanja s filtrirnim ciklonom za varilni prašek, 
s čimer zagotovimo minimalno porabo praška med procesom 
varjenja in znižamo zahtevnost dela operaterja. Za zagotovitev 
čim bolj konstantnih temperaturnih razmer med varjenjem smo 
po začetnem testiranju dogradili še hladilni sistem, s katerim do-
datno odvajamo toploto, proizvedeno pri procesu varjenja, ter 
tako ohranjamo konstantno temperaturo navarjane valjčnice. 

Sami smo izdelali orodja za zagotavljanje 
visoke kakovosti storitve
Problem, ki se je pojavil pri navarjanju valjčnic s skoznjo luknjo, 
kot so valjčnice linije za kontinuirano litje, je deformacija luknje 
pri navarjanju. Za luknjo so zahtevane ozke tolerance izdelave, 
predvsem pa sta ključna krožnost in centričen tek. Zato smo 
izdelali ustrezen brusilni trn za uporabo na obstoječem bru-
silnem stroju, s katerim razpolagamo. Trn je bil konstrukcijsko 
zasnovan in izdelan tako, da omogoča obdelavo vseh valjčnic, 
ki se pojavljajo v liniji kontinuiranega litja in so različnih dolžin 
ter premerov lukenj. Hkrati pa je bila njegova montaža na stroj 
mogoča brez predelav in prilagoditev brusilnega stroja. 

Storitev za interno uporabo in prodajo na trgu
Sedaj imamo tako znanje kot tehnologijo, da lahko valjčnice 
v celoti obnovimo znotraj našega podjetja oziroma znotraj 
Skupine SIJ. Za dodatno zapolnitev zmogljivosti bomo poiskali 
priložnosti na trgu, pridobili nove kupce, ki tovrstne storitve 
potrebujejo in iščejo, ter postopoma krepili svojo pozicijo tudi s 
storitvijo navarjanja valjčnic. Ta seveda pomeni nov vir prihod-
kov, povečuje naše zmožnosti izdelave izdelkov ter prinaša nove 
izzive in priložnosti za prihodnje.
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àà PREJEMAMO NAGRADE

Monika Žvikart, specialistka 
korporativnega komuniciranja,  
SIJ Metal Ravne

Foto: Branko Zvonar

Zlata zahvala za 
dolgoletno partnerstvo

Priznanje je na slovesnosti prevzel izvršni direktor razvoja in 
kontrole Borut Urnaut, ki je ob tej priložnosti poudaril, da nam 
IMT predstavlja glavno strokovno institucijo v državi: »Z inšti-
tutom dobro sodelujemo pri različnih razvojno-raziskovalnih 
projektih. Med drugimi je tak tudi aktualni projekt MARTINA, v 
katerem se povezujemo še s fakulteto in drugimi slovenskimi 

podjetji ter že daje prve rezultate. Veseli nas, da je tudi IMT 
v nas prepoznal kompetentnega partnerja in nas nagradil z 
zlatim znakom.«

Prejemnika letošnjih nagrad sta še podjetji Impol in Štore 
Steel, prof. dr. Monika Jenko pa je prejela Rekarjevo plaketo 
kot nagrado za življenjsko delo.

Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah v Portorožu je bila še posebno 
slovesna, saj je potekala v znamenju letošnjih jubilejev Inštituta za kovinske materiale 
in tehnologije (IMT): 70 let ustanovitve, 50 let izdajanja znanstvene revije Materiali in 
tehnologije in 25 let mednarodne konference o materialih in tehnologijah. V zahvalo 
za dolgoletno sodelovanje in podporo pri raziskavah in razvoju jekla je SIJ Metal Ravne 
prejel zlati znak IMT.

Direktor IMT dr. Matjaž Godec in Borut Urnaut ob podelitvi priznanja
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àà PREJEMAMO NAGRADE

Letno poročilo Skupine SIJ za leto 2016 je 
na novembrski razglasitvi nagrad za najbolj-
še letno poročilo za leto 2016, ki ga že 18 
let organizira Poslovna akademije Finance, 
prejelo nagrado za najboljšo predstavitev 
analize poslovanja in načrtov za leto 2016. V 
Skupini SIJ verjamemo, da je letno poročilo 
eno od najbolj uveljavljenih komunikacij-
skih sredstev in pomemben dokument, ki 
ni namenjen le finančni javnosti (delni-
čarjem, analitikom, potencialnim vlagate-
ljem, poslovnim partnerjem, bankam in 
drugim finančnim ustanovam). Prav tako 
bistven vir informacij je tudi za vse tiste, za 
katere so ključni dobri rezultati Skupine 
SIJ in transparentno poročanje o finančnih 
dosežkih ter okoljevarstvenih prizadevanjih 
in družbeno odgovornih projektih Skupine 
SIJ. Letno poročilo je ne nazadnje ključen 
povzetek rezultatov poslovanja in dela, 
zavzetosti ter dosežkov skupine in zaposle-
nih, obenem pa tudi najboljši vir informacij 
potencialnim novim sodelavcem. 

Pripravo poslovnega dela letnega 
poročila smo v Skupini SIJ letos nadgradili 
z upoštevanjem dobrih praks poslovnega 
poročanja in usmeritev Poslovne akademije 
Finance ter tako zainteresiranim javnos-
tim sporočili jasno zgodbo. Skupino SIJ je 
namreč lani pomembno zaznamovalo lansi-
ranje novih blagovnih znamk jekel. Znam-
čenje v poročilu kot filozofija delovanja 
celotne Skupine SIJ premišljeno vsebinsko 
in vizualno pripoveduje korporativno zgod-
bo leta, ki kot rdeča nit smiselno prepleta 
vse elemente letnega poročila. 

Na 18. tekmovanju Poslovne akademije Finance za najboljše letno poročilo za leto 
2016 smo prejeli nagrado za najboljšo predstavitev analize poslovanja in načrtov. 
Nagrada je priznanje vsem sodelavcem projektne skupine, torej 40 strokovnjakom 
z različnih področij, za pripravo ustreznih vsebinskih podatkov in poudarkov, ki 
zaokrožujejo naše celostno poslovno poročanje.

Nagrada letnemu poročilu 
Skupine SIJ za leto 2016

Anja Potočnik, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Foto: Sandi Fišer

Letno poročilo je ne nazadnje 
ključen povzetek rezultatov po-
slovanja in dela, zavzetosti ter 
dosežkov Skupine SIJ in zapo-
slenih, obenem pa tudi najboljši 
vir informacij potencialnim 
novim sodelavcem. 

»Pri predstavitvi analize 
poslovanja smo stavili na 
kakovostno interpretacijo 
ključnih informacij, 
ki smo jih smiselno 
dopolnili z načrti in 
cilji za prihodnost. Vse 
skupaj smo pripovedovali 
skozi skrbno izbrano 
korporativno zgodbo 
leta. Po lansiranju novih 
znamk jekel je to postala 
znamčenje, kot filozofija 
delovanja celotne Skupine 
SIJ,« je poudaril Mitja 
Kolbe, direktor za razvoj 
poslovanja in strategijo, 
ki je v imenu Skupine 
SIJ sprejel priznanje, in 
z njim se prav gotovo 
strinja mag. Sara Wagner, 
vodja korporativnega 
komuniciranja v Skupini 
SIJ in koordinatorica 
projektne skupine za 
pripravo letnega poročila.

Nagrajeno letno poročilo 2016 si lahko ogledate na http://www.sij.si/sl/druzba/investitorji/letna-porocila.
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àà MARKETINŠKI MOTOR

Končni izdelek – luč avtomobila 
zahteva uporabo orodja, 
izdelanega iz jekla z visoko 
polirno sposobnostjo.

Blagovna znamka SIMOLD združuje  
orodna jekla za preoblikovanje plastike

Jernej Pavlin, 
direktor podjetja 
Oro met

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

Brigita Rataj, vodja 
marketinga,  
SIJ Metal Ravne

Mark Bajc, 
marketing,  
SIJ Acroni

FOTO: arhiv SIJ-a
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Orodna jekla za preoblikovanje plastike znamke SIMOLD so 
namenjena izdelavi orodij za brizganje izdelkov iz različnih vrst 
plastike, umetnih smol in gume. Nosilni deli orodij za brizganje 
plastike so izdelani iz orodnih jekel znamke SIMOLD, ki so legi-
rana z žveplom in zato bistveno izboljšajo obdelovalnost jekla. 
Jekla znamke SIMOLD, ki so legirana s kromom (do 12 % Cr), 
odlikuje odlična korozijska odpornost, s čimer sodijo v skupino 
tako imenovanih korozijsko odpornih orodnih jekel.

Orodna jekla znamke SIMOLD se vgrajujejo v najrazličnejša 
orodja v izjemno širokem industrijskem spektru. Med uporabo 
so izpostavljena tlaku, obrabi in v nekaterih razmerah tudi 
koroziji.

Pomembna je enakomerna kakovost orodij 
Velikoserijska proizvodnja izdelkov iz plastike, umetnih mas in 
gume zahteva homogeno in enakomerno kakovost orodij, kar 
zagotavljajo jekla iz skupine SIMOLD.

Jekla iz skupine SIMOLD so toplotno obdelana na zahte-
vano delovno območje trdot, kar bistveno skrajša proizvodni 
čas izdelave orodij, saj ni potrebna končna toplotna obdelava, 
zato ni tveganja za dimenzijske spremembe orodij in možnosti 
nastanka razpok pri toplotni obdelavi. Glavne značilnosti:

• mikro čistoča – visoka čistoča jekel
• sposobnost poliranja
• obdelovalnost (jekla, legirana z žveplom)
• temperaturna obstojnost
• odpornost proti obrabi
• dimenzijska stabilnost

Največji izziv pri izboljšanju jekla je za metalurga seveda 
izdelati super čisto jeklo, tako rekoč brez vključkov, in sicer za 
izdelavo najzahtevnejših orodij za proizvodnjo leč in drugih 
optičnih izdelkov (primer: SITHERM S150R).

Orodna jekla iz SIJ Acronijevih plošč v 
večjem delu na evropski in ameriški trg 
Orodna jekla iz SIJ Acronijevih plošč debeline od 15 mm do 100 
mm so primerna za izdelavo najrazličnejših orodij za brizganje, 
stiskanje, iztiskanje in vpihovanje plastičnih mas, umetnih smol, 
gum in lahkih kovin v kalupe najrazličnejših oblik. Izdelava jekla 
te blagovne znamke je zelo zahtevna in od vseh SIJ Acronijevih 
izdelkov v obliki debele pločevine so za te plošče postavljena 
najvišja merila kakovosti tako glede mikro ali makro čistoč kot 
tudi geometrije plošč. Družba jeklo prodaja večinoma v Evropi 
in ZDA, vendar tudi na Bližnji vzhod in v Azijo. Delež orodnih je-

kel obsega slabe tri odstotke prodaje celotne debele pločevine 
podjetja SIJ Acroni. V prihodnje pa planirajo prodajo blagovne 
znamke SIMOLD rahlo povečevati.

V SIJ Metalu Ravne največ prodajo jekla 
znamk SIMOLD 2312 in SIMOLD 2738
V zadnjih treh letih sta v SIJ Metalu Ravne po količini prvi 
dve najbolj prodajani kvaliteti SIMOLD 2312, ki se večinoma 
uporablja za izdelavo okvirjev, in SIMOLD 2738 za izdelavo 
primarnega kroga z izdelanimi gravurami (skupna prodaja 
približno 6.000 t na leto). Skupno bo prodaja kvalitet SIMOLD 
letos znašala slabih 9.000 t izdelkov, kar je približno 11 odstot-
kov v strukturi celotne prodaje izdelkov. Tudi letos podobno 
kot v preteklih letih najpomembnejša trga ostajata Slovenija in 
Italija, med preostalimi pa tudi Francija in Avstrija.

V prihodnje se v SIJ Metalu Ravne usmerjajo k prodaji jekel 
z višjo dodano vrednostjo. V skupini SIMOLD so to kvalitete 
jekel z visoko polirno sposobnostjo, na primer SIMOLD S131 in 
SIMOLD S150R. V preteklosti so bila orodja večinoma končno 
toplotno obdelana – poboljšana v »tradicionalnem« razredu 
trdot med 280 in 325 HBW. Danes pa so zahteve precej višje. 
Z razvitim jeklom SIMOLD S131 dosegamo višje trdote, in sicer 
do 360 HBW. Z dodatno modificiranim SIMOLD S133 pa celo 
do 400 HBW. Za najzahtevnejša orodja z zahtevano visoko 
polirno sposobnostjo ali foto jedkanje delovne površine orodja 
pa je na voljo še EPŽ-izvedba teh jekel. 

ORO MET-ove orodne plošče in ohišja za orodje
Oro met kot dobavitelj v podpori orodjarske industrije v 
proizvodnji standardnih in nestandardnih orodnih plošč za 
vse tipe orodij, ohišij za orodja in CNC-obdelanih orodnih 
plošč uporablja tudi orodna jekla znamke SIMOLD. Kot glavno 
lastnost izpostavlja sposobnost, da orodje prenese velike 
obremenitve. Največji delež zavzemajo ohišja za orodja za briz-
ganje plastike in tlačno litje aluminija. Nosilne plošče izdelujejo 
iz kvalitete SIMOLD 2312. V primerih, kjer so pritiski na orodje 
še večji, pa to kvaliteto uporabijo tudi za celotno ohišje (npr. 
orodje za tlačno litje aluminija). Večina teh orodij se uporablja 
v eni izmed najpomembnejših in najzahtevnejših industrijskih 
panog: v avtomobilski industriji. V zadnjem času predvsem za 
potrebe živilske industrije in farmacije za namen izdelave ohišij 
beležijo trend naraščanja uporabe kvalitete SIMOLD 2085. Na 
področju oblikovnih delov pa SITHERM 2343 vse bolj zamenju-
je SIMOLD 2378 in SIMOLD S131.

Oro metove orodne  
plošče in ohišja za orodje
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Monika Štojs, vodja  
marketinga,  
SIJ Acroni

Mag. Brigita Rataj, 
vodja marketinga, 
SIJ Metal Ravne

Tanja Stopernik, 
marketing, SIJ 
Ravne Systems

Aleš Falatov,  
tržni analitik, SIJ 

Alenka Bizilj Kavrečič, 
specialistka za 
digitalni marketing, SIJ

Druga polovica leta je bila sejemsko pestra, Skupina SIJ se je namreč 
udeležila kar petih sejmov. Naše stojnice so bile na vseh sejmih med 
najbolj opaženimi in obiskanimi. Udeležbo na sejmih lahko ocenjujemo kot 
uspešno, končni izkoristek pa bo znan čez čas, ko bomo vzpostavili stike z 
vsemi potencialnimi kupci, o katerih smo pridobili kontaktne podatke, ter 
jih prepričali, da so SIJ-eva jekla prava izbira za njihove potrebe.

Na sejmu so bili poleg SIJ Acronija prisotni tudi drugi proizvajalci elek-
tropločevine pa tudi veliko naših obstoječih kupcev, s katerimi so pred-
stavniki SIJ Acronija sklenili številne posle za zadnje četrtletje 2017 ter 
za prihajajoče leto. Udeležbo v SIJ Acroniju ocenjujejo za zelo uspešno, 
zato bodo tudi v prihodnje prisotni na sejmu Coiltech.

V SIJ Ravne Systems so prisotnost na sejmu izkoristili za srečanje z 
obstoječimi in potencialnimi kupci, ki so pretežno prihajali iz Turčije, 
Grčije in Severne Afrike ter z Bližnjega vzhoda, razstavni prostor pa so si 
delili z agentom v Turčiji, podjetjem Pyrotek. Družbo SIJ Ravne Systems 
sta zastopala Gregor Večko, vodja prodaje valjev, in Samo Gerkšič, vodja 
Toplotne obdelave. 

Na Coiltechu se predstavljajo tehnologije in materiali za proizvodnjo 
elektromotorjev, ki so v zadnjih letih zaradi elektrifikacije vozil v porastu. 

Med 5. in 7. oktobrom je družba SIJ Ravne Systems že drugič razsta-
vljala na vodilnem sejmu industrije aluminija za Evrazijo. Alu-Expo 
2017 združuje vodilna podjetja, ki so v najširšem smislu povezana z 
industrijo aluminija. 

àà MARKETINŠKI MOTOR

5.–7. oktober 2017
Istanbul, Turčija

11.421  
obiskovalcev

SIJ-eve stojnice med 
najbolj obiskanimi

27.–28. september 2017
Pordenone, ItalijaCoiltech

Alu-Expo
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Na Fakumi so sodelovali razstavljavci, ki so zaobjeli in predstavili novosti 
celotne proizvodne verige s tega področja: od surovin do strojev za 
predelavo plastike, sistemov informacijske tehnologije in sistemov za 
krmiljenje proizvodnje do končnih proizvodov in tehnologij za reciklažo. 
Skupina SIJ se je predstavila s široko paleto proizvodov in storitev, s 
poudarkom na blagovnih znamkah SIMOLD, SITHERM, SIHARD in znamki 
Duralife V+. Izpostavili pa smo tudi orodne plošče podjetja Oro Met in 
storitve naših servisno-prodajnih podjetij. Prav za slednje je bil sejem 
najzanimivejši, saj so pridobili kar nekaj novih kontaktov. 

Skupino SIJ so na 25. Fakumi, sejmu za industrijsko predelavo plasti-
ke, zastopala podjetja SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, 
MWT, Sidertoce in Oro Met.

Metal Expo je že stalnica v naboru dogodkov Skupine SIJ, ta sejem pa 
je po svoje unikaten, saj je edini, na katerem se predstavljamo skupaj z 
družbo IMH. V primerjavi z lanskim letom smo zaznali veliko mero opti-
mizma v ruskem prostoru ter močan interes za sodelovanje na področju 
specialnih jekel, nožev in varilnih materialov, kar kaže na večanje po-
tenciala tega trga za naše proizvode. Tako kot lani smo tudi letos prejeli 
nagrado za design razstavnega prostora, na kar smo še posebno ponos-
ni, saj je bilo opaziti večje število razkošnih razstavnih prostorov, trend 
razstavljanja se je namreč usmeril v gradnjo večnadstropnih stojnic.

Novembra smo se tradicionalno predstavili na glavnem metalur-
škem dogodku v Ruski federaciji – industrijskem sejmu Metal Expo.

Na sejmu je Skupina SIJ sodelovala z dvema stojnicama – na eni so se 
predstavili SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ Elektrode Jesenice in SIJ SUZ, 
na drugi pa naši distribucijski podjetji Niro Wenden in Griffon & Romano. 
Med obiskovalci sta pritegnili veliko pozornosti, naša ekipa pa je sejem 
izkoristila za sestanke z obstoječimi kupci z različnih industrijskih področij, 
predvsem pa se je osredotočila na pridobivanje novih kontaktov.

Konec novembra vsaki dve leti je rezerviran za enega paradnih 
sejmov za SIJ Acroni, in sicer za sejem Stainless Steel World 2017, 
ki je največji sejem na področju nerjavnega jekla in polizdelkov iz 
nerjavnega jekla ter cevi.

28.–30. november 2017
Pordenone, Italija

12.000  
obiskovalcev

Stainless Steel  
World Maastricht

17.–21. oktober 2017
Friedrichshafen, Nemčija

45.000  
obiskovalcevFakuma

14.–17. november 2017
Moskva, Ruska federacija

45.000  
obiskovalcevMetal Expo
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àà ZNAMO VARNO,  
ZMOREMO ZDRAVO

Ena napačna odločitev mi je v 
sekundi spremenila življenje. 
Vedno razmišljajte pri delu in 
ga odklonite, če ocenite, da je 
prenevarno. Sodelavci, 'ahtajte' 
se in vedno uporabljajte 
varovalno opremo!

Miha danes: Zaradi hude poškodbe 
glave se je za zmeraj moral odpovedati 
športu.

Miha Krof,  
pomočnik operaterja, SIJ Metal Ravne 

Nezgode so grozne stvari, dokler 
tega ne doživiš, ne veš! Kadar 
česa ne veste, vedno vprašajte, 
preden naredite naslednji 
korak. Pri svojem delu bodite 
stoodstotno skoncentrirani 
in nenehno pazite drug na 
drugega!

Željko danes: Po dveh letih in pol se je 
vrnil na delo, srečen, da je sploh ostal živ.

Željko Rakita,  
vzdrževalec, SIJ Acroni 

Nezgoda me je izučila: ko začneš 
delati, veš, da večino nezgod 
lahko preprečiš sam. Postal sem 
pozornejši in pazljivejši, preden 
naredim nepremišljeno potezo. 
Poškodba očesa me je ovirala 
tudi v zasebnem življenju, tudi 
doma sem bil 'omejen'!

Armin danes: Sedaj se zaveda, da bi 
lahko ostal brez vida in bil invalid do 
konca življenja.

Armin Smajlović,  
vzdrževalec, SIJ Elektrode Jesenice

Sporočila ambasadorjev: 
globoka, osebna, za naše dobro
Letošnja kampanja Znamo varno, zmoremo zdravo je neposredna − temelji na resničnih 
zgodbah in iskrenih občutkih, ki so nam jih zaupali sodelavci, srčni ambasadorji varnosti 
in zdravja pri delu. Pet sogovornikov je za vse življenje zaznamovala nezgoda pri delu, 
dva sta nam (po)kazala ogledalo, kako se da poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje. 
Tokrat smo njihove življenjske izkušnje in sporočila zbrali na enem mestu.

Renate Toplak, 
strokovnjakinja  
za komuniciranje, 
Instinkt

Mag. Sara Wagner, 
vodja korporativnega 
komuniciranja, SIJ

Foto: Dobran Laznik, 
SIJ Metal Ravne
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Zjutraj sem se zbudil v bolnišnici 
in pomislil, da nikoli več ne bom 
igral nogometa. Bil sem brez 
noge. Zaposleni smo opozorjeni, 
vse piše, povsod so opozorila, ki 
jih je tudi treba upoštevati.

Branislav danes: 29 let po nezgodi je 
štiri ure v pokoju in štiri ure z velikim 
veseljem dela – samo da lahko hodi.

Branislav Petrič,  
pomočnik odpremnika, SIJ SUZ 

Šport me je naučil 
samodiscipline in reda. Prav 
to mi najbolj pomaga pri 
opravljanju delovnih nalog. 
Dnevno nakopičene stvari 
rešujem s športom. Vedite, 
kolikor vlagate v sebe, toliko 
vam telo tudi vrne.

Tadejev vsakdan: Dobro voljo in 
energijo črpa iz športa in družine. 
Napolnita ga z elanom za delo in 
motivacijo sodelavcev.

Tadej Štahernik,  
delovodja, SIJ Ravne Systems 

Sodelavci so življenjska ekipa. 
Tudi zato hodimo skupaj na 
nogomet in gremo kdaj v hribe. 
Po športu si sicer utrujen, 
vendar se sprostiš. Glava se 
umiri od vsakdanjih skrbi.

Juretov vsakdan: Delovodja v štirih 
izmenah, oče dveh otrok, ki najde čas 
za šport do štirikrat na teden.

Jure Kadiš,  
delovodja, SIJ Metal Ravne 

Nosi zaščitno opremo in na 
to opozarjaj sodelavce. Vsak 
trenutek se ti življenje lahko 
spremeni! Pri sodelavcih cenim, 
da so dovzetni, znajo misliti in 
se vedno trudijo. Nepopustljiv 
sem pri zaščitnih sredstvih, 
pravila moramo spoštovati!

Janez danes: Pomoč hudo poškodova-
nemu sodelavcu ob nezgodi je njega in 
njegov pogled na delo vodje korenito 
spremenila.

Janez Robič,  
vodja štirih izmen, SIJ Acroni 

1. Sam si odgovoren za 
svojo varnost.

2. Sekunde odločajo.

3. Ko delaš, ves čas 
razmišljaj o varnosti.

4. Najprej skrb za življenje 
in potem za stroje. 

5. Vedno pomagaj, ko je 
ogroženo življenje.

6. Šport daje energijo, vzdržlji-
vost in pozitivno razmišljanje.

7. Po športu si utrujen, vendar 
sproščen, in glava se umiri 
od vsakdanjih skrbi.

KLJUČNA 
SPOROČILA 
AMBASADORJEV 



Vse prevečkrat beremo o blokiranih intervencijskih poteh 
in ovirah, s katerimi se gasilci srečujejo pri posredovanjih. 
Letošnji oktober je bil tudi zato posvečen opozarjanju na ta 
problem. Kako pomembna je vsaka sekunda, se prevečkrat 
zavemo, šele ko se nesreča zgodi nam ali našemu bližnjemu. 
Če kdo, to zelo dobro vedo naši gasilci. Hitrost in uspešnost 
njihovega posredovanja sta odvisni tudi od naše požarne 
ozaveščenosti – od pravočasnega javljanja in pravilne evakua-
cije ter tehnične opremljenosti do tega, da redno skrbimo za 
prehodnost intervencijskih poti v družbah Skupine SIJ. Vse to 
smo v okviru meseca požarne varnosti preverili na Jesenicah 
in Ravnah na Koroškem. 

Na Jesenicah je »gorela uprava«
No, uprava seveda ni gorela, temveč smo simulirali požar v 
drugem nadstropju upravne stavbe in 26. oktobra 2017 skupaj 

z Gasilsko reševalno službo Jesenice (GARS Jesenice) izvedli 
vajo evakuacije. Malo pred drugo uro popoldan je zaposlene 
»presenetil« požarni alarm. Izbruhnil je požar, zaposleni pa ga z 
ročnimi gasilniki niso mogli pogasiti. Alarm so hitro zaznali tudi 
na GARS Jesenice, v nekaj minutah že bili na polno opremljeni 
na lokaciji in reševanje ujetih sodelavcev in sodelavk se je 
začelo. 

Evakuacijska vaja je bila uspešna, izvedena brez napak, hit-
ro in učinkovito. Vse sodelavke in vsi sodelavci nepoškodovani, 
prav tako stavba in pisarne. In po vaji smo se lahko vrnili na 
svoja delovna mesta. 

No, po vaji so gasilci vse, ki so želeli (in si upali), s požarno 
lestvijo na gasilskem vozilu dvignili 40 metrov visoko. Razgledi 
na Jesenice in Julijske Alpe so bili čudoviti. 

Mesec oktober je tradicionalno posvečen požarni varnosti in preventivi. Letošnja rdeča 
nit so bile intervencijske poti in površine, ki so namenjene uporabi gasilcev. Aktivnosti 
so potekale pod sloganom »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti«. Svoj prispevek 
k mesecu požarne varnosti smo dali tudi v družbah SIJ Ravne Systems in SIJ Acroni, 
simulirali smo požar in izvedli vajo evakuacije.

Pri nas ne bo prepeval rdeči petelin

Polona Marzel Ahac, specialistka 
korporativnega komuniciranja,  
SIJ Ravne Systems

Foto: Jože Špiljak, SIJ Acroni;  
Polona Marzel Ahac, SIJ Ravne Systems;  
Branka Modic Šmit

Jože Špiljak, specialist 
korporativnega  
komuniciranja, SIJ Acroni

àà SKRBIMO ZA VARNOST  
IN ZDRAVJE PRI DELU

Sodelavke so bile v rokah 
gasilcev GARS Jesenice varne. 

Najpogumnejši so po vaji lahko preiz-
kusili gasilsko lestev in preverili go-
renjski zrak 40 metrov nad tlemi. 

Pri reševanju šteje vsaka sekunda, zato v SIJ Acroniju skrbimo, 
da so intervencijske poti proste in neovirane. 
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Na Koroškem požar izbruhnil v hali C
Tudi Korošci smo se spopadli s požarom. V SIJ Ravne Systems 
je sredi novembra »zagorela« kalilna kad v hali C, ognjeni zublji 
pa so se kaj hitro razširili ter zajeli dimni vod. Medtem ko nam 
je ogenj v kalilni kadi uspelo pogasiti z ročnimi gasilnimi apara-
ti, smo bili pri požaru v dimniku in okolici nemočni. A so na kraj 
nesreče že prispeli gasilci Koroškega gasilskega zavoda (KGZ) 
Ravne. Zaradi suma, da je v kalilnici ujet eden izmed sodelav-
cev, se jim je pridružila tudi ekipa nujne medicinske pomoči.

Gasilci so morali požar v dimniku pogasiti z zunanje strani 
ter uporabo gasilske lestve, saj so se morali dvigniti visoko nad 
halo. Drugi del gasilske intervencijske ekipe pa se je, opre-
mljen z dihalnimi aparati in dodatno masko za pogrešanega, 
lotil reševanja ujetega sodelavca. Po uspešnem reševanju so 
ga predali v oskrbo ekipi nujne medicinske pomoči.

Po končani intervenciji smo morali halo C prezračiti za 
nemoten ogled kraja požara in ugotavljanje vzroka. Po ogledu 
požarišča smo se zaposleni lahko vrnili na delovna mesta.

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo
Mogoče je ob tem kdo pomislil »ah, saj je bila samo vaja, nihče 
ni bil v resni nevarnosti«. A vsi vemo, da vaja dela mojstra, 
predvsem pa nas opremi z znanji in veščinami, da v primerih, 
ko bo šlo za resno situacijo, ne bomo zagnali panike, temveč 
ukrepali v skladu z načrtom evakuacije – umirjeno zapustili 
svoj delovni prostor, se umaknili po določenih evakuacijskih 
poteh do označenih izhodov in odšli do označenega evakuacij-
skega zbirališča. Vaja pa je pomembna tudi za naše razumeva-
nje, kako pomembno je skrbeti za prehodnost intervencijskih 
poti ter s tem gasilcem omogočiti hitrejše ukrepanje. 

Intervencijske površine morajo biti 
vedno proste in prehodne
Na intervencijskih poteh in površinah, ki so namenjene gasil-
cem, včasih opazimo parkirana ali ustavljena vozila, postavlje-
ne so različne ovire (korita za rože, smetnjaki ipd.), dovozne 
poti so preozke, imajo neprimerne zavoje ali pa so delovne 
površine neustrezne. Naša odgovornost je, da na to opozori-
mo službo za varnost in zdravje pri delu. Če redno skrbimo za 
prehodnost označenih intervencijskih poti, skrbimo za sode-
lavke in sodelavce, ki bi jih v primeru nesreče morali reševati 
gasilci. 

Tokratni »požar« smo na Koroškem uspešno pogasili, prav 
tako uspešno smo rešili v hali ujetega sodelavca. 
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àà NAŠI NAJ SODELAVCI

Janez, Marko, Tanja in Tonček –  
mušketirka in trije mušketirji, ki 
se ne ustrašijo nobenih izzivov

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Dobran Laznik, Aperturia

TANJA BONČINAMARKO KOBL ARJANEZ AŽMAN MARKO KOBL ARJANEZ AŽMAN

Sodelavci so povedali:
Vesten, natančen, strokoven, pa tudi iznajdljiv je Marko. 
Nikoli se ne ustraši novih izzivov. 

Najboljši nasvet, ki ste ga prejeli v življenju,  
in kdo vam ga je dal?
Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri – nasvet staršev. 

Katere tri številke so najpomembnejše v vašem  
življenju in zakaj? 
13 – hišna številka mojega doma, 21 – prvi delovni dan v SIJ 
Acroniju in 7 – datum rojstva moje hčerke.

Če čas ne bi bil ovira, kaj vse bi počeli v prostem času? 
Več bi se ukvarjal s športom, še zlasti s smučanjem, 
predvsem pa bi preživel več časa s svojo družino.

Vzdrževalec, Predelava debele pločevine,  
SIJ Acroni 

Komercialist, Prodaja,  
SIJ Ravne Steel center

Sodelavci so povedali:
Janezova predanost podjetju in pozitivni odnos do dela 
prispevata k uspešnosti prodajne ekipe. Kupci in sodelavci 
cenijo njegovo znanje in strokovnost.

Katero znanstveno odkritje bi po vašem  
mnenju čez noč spremenilo človeštvo? 
Časovni stroj – potovanje skozi čas.

Za kaj v življenju ste najbolj hvaležni?
Za družino.

Kateri film vas spravi v dobro voljo,  
ne glede na to, kolikokrat ste ga že videli?
Forrest Gump.
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2. Na 4. Dnevu metalurga smo razglasili 16 naj sodelavcev iz družb 
Skupine SIJ, ki jih spoštujejo tako nadrejeni kot tudi njihovi 
sodelavci. Kot veste, jih postopoma predstavljamo. Tokrat drugič. 
Preberite zanimive odgovore na nekoliko nenavadna vprašanja, 
ki pa naših naj sodelavcev niso zmedla. Tudi oni so namreč 
nenavadni, saj za zgled nam preostalim štrlijo iz povprečja.

TANJA BONČINA TONČEK L AZNIKTANJA BONČINA TONČEK L AZNIK

Strokovna sodelavka v reprostudiu,  
Tiskarna, SIJ ZIP center

Sodelavci so povedali:
Odgovorna, delavna in vedno pripravljena pomagati. Takšna 
je Tanja. Spoštujejo jo tako nadrejeni kot sodelavci in mesto 
naj sodelavca je bilo hitro oddano.

Katero znanstveno odkritje bi po vašem mnenju čez noč 
spremenilo človeštvo?
Morda odkritje življenja na drugem planetu. Mogoče pa 
si tega sploh ne zaslužimo, ker še tega našega nesrečnega 
planeta Zemlja ne znamo negovati. 

Za kaj v življenju ste najbolj hvaležni?
Morda bo zvenelo klišejsko, a tako je – za zdravje in razume-
vanje v družini pa za prizadevanje staršev pri moji vzgoji.

Kateri film vas spravi v dobro voljo, ne glede na to, 
kolikokrat ste ga že videli? 
Najraje gledam filme, ob katerih se lahko nasmejim. Posebej 
pa lahko izpostavim film Dnevnik Bridget Jones. Navdušil me 
je tako kot poprej prebrana knjiga z istim naslovom.

Čistilec metalurških izdelkov,  
Kovačnica težkih odkovkov, SIJ Metal Ravne

Sodelavci so povedali:
S svojo voljo in trmo ter samokontrolo dobro opravljenega 
dela je Tonček zgled. Tudi ko delo od njega zahteva težje 
fizične napore, vedno najde čas za nasmešek. Če opazi krivi-
co, to vedno pove na glas.

Če bi lahko postavili eno pravilo, ki bi se ga  
morali vsi držati, katero pravilo bi to bilo? 
Vedno poskrbi za čisto delovno mesto in takšnega  
predaj naprej.

Kako si pomagate takrat, ko vas »napade« slaba volja? 
Trikrat globoko zadiham ter si poizkušam čim prej  
popraviti razpoloženje.

Kakšen bi bil naslov knjige/filma o vašem življenju/ 
delu/delovnem mestu? O čem bi govoril? 
»Red in disciplina«, izpostavil pa bi točnost, urejenost, 
solidarnost in dobro predstavil zahtevno kovaško delo.
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Četrtek, 16. novembra 2017, je bil za nekatere zaposlene v Skupini SIJ prav poseben in 
zanimiv dan. Odpravili smo se namreč na strokovno ekskurzijo potencialov in naslednikov 
leta 2016 ter naj inovatorjev in nagrajencev za najinovativnejši predlog akcije Znamo 
varno, zmoremo zdravo, in sicer v avstrijsko podjetje Treibacher Industrie AG v Althofnu.

Z ekskurzijo smo se povabljenim želeli zahvaliti za njihove 
uspešne prispevke k razvoju in ugledu Skupine SIJ. Prav tako 
z aktivnostmi, ki jih izvajamo v okviru projekta Potenciali in 
nasledniki, želimo v Skupini SIJ še naprej vzpostavljati splošno 
kulturo rasti in osebnega ter strokovnega razvoja. Z obiski 
uspešnih podjetij želimo našim zaposlenim omogočiti, da gle-
dajo širše, »out of the box«, da tako gradijo na lastni inovativ-
nosti, ki prispeva k inovativnosti Skupine SIJ.

V mednarodnem podjetju Treibacher Industrie AG z več kot 
100-letnimi izkušnjami na področjih kemije in metalurgije, ki 
razvija in proizvaja fero legure za jeklarsko in livarsko industri-
jo, praške za industrijo karbidov, materiale za visoko zmogljivo 
keramiko in fino kemikalijo ter posebne zlitine, so nas prav 
prijazno sprejeli, nas opremili z zaščitno in varovalno opremo 
ter nas popeljali na ogled po proizvodnih obratih.

àà NAŠI SODELAVCI NA EKSKURZIJI

Treibacher gostil potenciale, 
naslednike in inovatorje

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

Foto: mag. Mojca Čeferin Kveder, SIJ

Ksenija Sep Keček, 
Nabava, SIJ Ravne 
Systems, NASLEDNICA 

Darko Simnovčič, 
kontrolni varilec,  
SIJ Elektrode Jesenice, 
NAGRAJENEC v akciji 
Znamo varno, zmoremo 
zdravo

Vsakdo je zaznal delček 
povezanosti s svojim delom
V podjetju Treibacher Industrie AG so 
specializirani za proizvodnjo in prodajo 
fero zlitin, ki jih v jeklarski industriji 
uporabljamo za spreminjanje in izbolj-
ševanje lastnosti jekla, zato smo seveda 
z zanimanjem prisluhnili gostiteljem. 
Poleg feritnih zlitin so specializirani še 
za recikliranje sekundarnih surovin, z 
upoštevanjem strogih okoljevarstvenih 
standardov. Predstavniki podjetja so 
nas prijazno sprejeli ter predstavili pod-
jetje in proizvodni proces. Ekskurzija je 
bila zanimiva, saj je vsakdo izmed nas 
pri ogledu tovarne zaznal vsaj delček 
povezanosti s svojim delom. 

Pri nas je kontrola  
kakovosti na zavidljivi ravni
Pri ogledu me je motilo, da nisem 
zaznal kontrole končnega izdelka. 
Oni ulijejo ponvico in iz tega bi 
morali narediti analizo. Pri nas v SIJ 
Elektrodah Jesenice od vsake mase, 
ki jo na novo zamešajo in »spreša-
jo« elektrode, kontrolorka prinese 
vzorec elektrod v varilnico, da se jih 
takoj varilno tehnično preveri. Če je 
kaj narobe, se to takoj pokaže, in se 
nemudoma ukrepa.

Tradicija z jasnimi cilji –  
to želimo tudi mi
Obisk in ogled podjetja Treibacher 
Industrie AG, z nekaj več kot 700 
zaposlenimi ter 10-odstotnim deležem 
zaposlenih v raziskavah in razvoju, je 
poučna izkušnja.

V podjetju s skoraj že 120-letno 
tradicijo, jasnimi cilji in vizijo, v katerem 
je inovativnost tradicija, so znanje, 
zaposleni in kultura to, kar šteje in daje 
konkurenčno prednost, ki omogoča 
dolgoročni razvoj podjetja. Vse, kar smo 
si vedno želeli in si še vedno želimo.

Dr. Boštjan Bradaškja, 
razvojni inženir za 
nerjavna jekla,  
SIJ Acroni, NASLEDNIK
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Skupina SIJ na obisku v podjetju Treibacher Industrie AG

Martin Bivšek, 
koordinator 
proizvodnje, SIJ Ravne 
Systems, NASLEDNIK

Dr. Andrej Skumavc, 
razvojni inženir za 
varilne tehnologije 
specialnih jekel,  
SIJ Acroni, POTENCIAL 

Miran Kopmajer, 
strokovni delavec I, 
SIJ Metal Ravne, 
POTENCIAL

Povsod je lepo, a v našem 
podjetju je najlepše
Vodilni sodelavci v podjetju, odgovorni 
za naš obisk, so nas pričakali polne 
energije in z zelo dodelano logistiko 
obiska. Opazil sem veliko pomembnih 
podrobnosti, kot je npr. pri nas metoda 
5S, vse orodje, polizdelke in končne 
produkte imajo na točno določenemu 
mestu. Res, da so določene stvari 
malce zaprašene zaradi narave dela, 
ampak točno veš, kje kaj najdeš. Ko 
pa sem prišel domov, sem vse skupaj 
strnil, in mi je takoj prišel na misel stari 
pregovor: »Vsepovsod je lepo, ampak 
doma je najlepše.« Svojega podjetja s 
tem ne zamenjam v nobenem primeru!

Razvojni projekti trajajo celo do 10 let
To je prvo podjetje, ki sem si ga ogledal, odkar 
sem zaposlen v Skupini SIJ. Močno bode v oko 
število 700, ki pomeni število zaposlenih na 
lokaciji, in število 10, v odstotkih, ki pomeni 
število zaposlenih v raziskavah in razvoju. Ker 
so ekskluzivni dobavitelj najzahtevnejših mate-
rialov za motorje v letalski industriji, so njihovi 
razvojni projekti v primerjavi z našimi precej 
dolgotrajnejši in tipično trajajo celo do 10 let. 
Ena od glavnih vrednot, ki jo spoštujejo in go-
jijo vsi zaposleni pa tudi prebivalci v širši oko-
lici, je izjemen čut za kakovost življenjskega 
prostora in nenehno dvigovanje življenjskega 
standarda. Eden od načinov je npr. ogrevanje 
stanovanj in objektov v širši okolici z odpadno 
toploto, tj. vodo z dovolj visoko temperaturo, 
ki je stranski produkt proizvodnega procesa 
tovarne, enako kot to že počnejo v SIJ Metalu 
Ravne na Ravnah na Koroškem.

Presenetilo me je 
število zaposlenih
Še zlasti se mi zdita zanimiva 
dejstvo, da je podjetje certifici-
rano za letalsko industrijo, in pa 
podatek, da remonte opravljajo 
na 18 mesecev. Presenetila me je 
maloštevilnost zaposlenih. Izku-
šnja obiska je bila zanimiva, in bi 
jo bilo vredno še kdaj ponoviti.
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Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne, je štipendis-
tom predstavil Skupino SIJ in SIJ Metal Ravne, v katerem jim po 
uspešno zaključenem šolanju zagotavljamo tudi zaposlitev. »Pot-
rebe po sodelavcih tehničnih poklicev se pri nas pojavljajo tako 
rekoč vseskozi, pri čemer so metalurgi izrazito deficitarni kader,« 
je poudaril. Izpostavil je tudi pomen sodelovanja v izobraževal-
nem procesu: »S Srednjo šolo Ravne delamo z roko v roki. Naši 
sodelavci dijake poučujejo strokovne predmete, v višjih letnikih 
bodo pri nas opravljali tudi praktično usposabljanje.«

SIJ Metal Ravne pa v letošnjem šolskem letu praktično uspo-
sabljanje poleg štipendistom omogoča tudi Slavku Koljibabiću, 
učitelju na Srednji šoli Ravne, ki je bil izbran na javnem razpisu 
programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev pod okriljem 
Centra RS za poklicno izobraževanje. Gospod Koljibabić nam je 
zaupal, da je z izbiro podjetja za svoje praktično usposabljanje 
zelo zadovoljen, saj je področje metalurgije izjemno zanimivo, 
naloge, ki jih je med usposabljanjem izvajal, pa so zelo različne. 

Pomembnost timskega dela je izpostavila tudi ravnateljica 
Srednje šole Ravne mag. Ivanka Stopar, pohvalila je sodelo-
vanje s Skupino SIJ in dijakom za popotnico položila na srce: 
»Skupaj vam zagotavljamo vse potrebno, da boste lahko na 

poti izobraževanja uspešni – strokovno znanje, štipendijo in 
tudi službo. Na vas pa je, da nam sledite in s trudom ter vztraj-
nostjo uspešni tudi postanete.«

Sicer pa Skupina SIJ štipendije dijakom in študentom pode-
ljuje vsako leto. V letu 2017 imamo tako skupno 115 štipendis-
tov iz programov srednješolskega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter višješolskega in univerzitetnega študija. 

Štipendisti Skupine SIj v letu 2017 

SIJ Metal Ravne SIJ Acroni SIJ Ravne 
Systems SIJ

65 30 16 4

S štipendiranjem tako že danes skrbimo za ustrezno uspo-
sobljen kader, ki se bo v družbah zaposlil v prihodnjih letih. 
Bodočim mladim sodelavcem poleg stimulativne štipendije 
nudimo možnost praktičnega izobraževanja in dodatnega 
počitniškega dela, jim svetujemo pri raziskovalnih in zaključ-
nih nalogah ter omogočamo brezplačen najem učbenikov. 
Verjamemo, da na ta način v svoje vrste privabimo motivirane, 
ambiciozne in kreativne nove sodelavce. 

Mladostna energija in smeh 
naših novih štipendistov, 
dijakov Srednje šole Ravne, 
ki smo jih povabili medse, 
da se bolje spoznamo, sta 
napolnila petkovo popoldne 
v SIJ Izobraževalnem centru. 
Polovica med njimi je bila 
dijakov druge generacije 
programa metalurški tehnik, 
ki se je v lanskem šolskem 
letu po 25 letih ponovno 
vrnil na Srednjo šolo Ravne, 
predvsem na našo pobudo. 

Slavko Koljibabić, učitelj na Srednji 
šoli Ravne: »Z usposabljanjem 
sem začel v vseh treh proizvodnih 
obratih SIJ Metala Ravne, sodeloval 
pa sem tudi pri razvoju, kontroli 
kakovosti izdelkov, vzdrževanju 
strojev in naprav, logistiki in na 
koncu spoznal še sisteme vodenja. 
Znanja, ki sem jih pridobil z 
usposabljanjem, bom uporabil 
pri praktičnem izobraževanju, ki 
ga izvajamo na šoli. V praktične 
vaje bom vključeval postopke 
preoblikovanja, toplotne obdelave 
in varjenja, da bodo učenci 
direktno spoznali procese in dobili 
občutek, kako delujejo v množični 
proizvodnji na večjih strojih, 
napravah in agregatih.«

Danes štipendisti, 
jutri naši sodelavci

Janja Rakovec Bodnaruk, vodja 
izobraževalnega centra, SIJ

Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal 
Ravne, Slavko Koljibabić

Monika Žvikart, specialistka 
korporativnega komuniciranja, 
SIJ Metal Ravne 
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Novi štipendisti SIJ Metala Ravne, 
polovica jih je iz druge generacije 

bodočih metalurških tehnikov. 

Pia Buhvald, Ana Kumer in Anja Ocepek (od leve proti desni), dijakinje prvega letnika 
programa metalurški tehnik, so nam povedale, da jim je program všeč in da jim je med 
sošolci »fajn«. Pia nam je zaupala, da prihaja iz družine, ki je povezana z metalurško 
tradicijo, da pozna ta poklic že od malega, zato je bila odločitev o izbiri šolanja enostavna. 
Ani je bilo pri izbiri pomembno, da sta ji zagotovljeni štipendija in služba po koncu šolanja. 
Anja pa je dodala, da se ji zdi delo metalurga zanimivo in da jo pri tem delu »vse veseli«. 

Tudi takšne talente imamo v SIJ Metalu Ravne. Naš sodelavec 
iz elektrovzdrževanja, Alen Rožej, nam je s harmoniko druženje 
napravil še prijetnejše. 
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SIJ ACRONI 
Oktobra je podjetje zapustilo 10 delavcev. 
Naši novi sodelavci so oktobra postali: ANDRII BUGASH v Jek-
larni, ALEN MEHIĆ v Jeklarni, ALMIR BAŠIĆ v Jeklarni, SELVEDIN 
KUKIĆ v Jeklarni, MEHO ŠABIĆ v Jeklarni, ADMIR HADŽIĆ v 
Jeklarni, MATIJA MARKEŽIČ v Jeklarni, SANEL ABDAKOVIĆ v 
Jeklarni, TOMAŽ PUŠAVEC v Jeklarni, LUKA PAJEK v Jeklarni, 
DEJAN PIBER v Jeklarni, NEJC PICELJ v Vroči valjarni, IBRAHIM 
KALTAK v Hladni predelavi, GREGOR NOVAK v Hladni predelavi, 
DINO PIVAĆ v Hladni predelavi, ARMIN SMAJLOVIĆ v Hladni 
predelavi, EDIN KLJAJIĆ v Predelavi debele pločevine, DANIJEL 
ŠOLAK v obratu Vzdrževanje, DARKO ŠTAMFELJ v Nabavi in 
ANDREJA ŠKABAR v Informatiki.

Novembra je podjetje zapustilo šest delavcev. 
Naši novi sodelavci so novembra postali: PETRA FILIPIČ ŠPILER 
v Pravni službi, ANIDA GLUHIĆ v Nadzornem centru, DORJAN 
KRALJIK v Komerciali, BENJAMIN BEŠIĆ v Jeklarni, NEJC ŠUBELJ 
v Jeklarni, AJDIN GRBIĆ v Hladni predelavi, DENIS MULALIĆ v 
Hladni predelavi, DOMEN BABNIK v Hladni predelavi, VITOMIR 
PODLIPNIK v Hladni predelavi, KENAN REKIĆ v obratu Vzdrže-
vanje, MIRKO ROBIČ v obratu Vzdrževanje, ARNES BEGIĆ v 
Kakovosti in ANŽE KOŠIR v Vroči valjarni. 

Nejra Rak Benič, strokovna sodelavka za HRM 1, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Oktobra so postali naši sodelavci: SABAHUDIN ČOSIĆ, 
ADNAN MUKELJIĆ, EDIS TALIĆ, FAHRUDIN ŠIŠIĆ, NEDŽAD 
TALIĆ, MLADEN KOSTIĆ, DEJAN NOVAK in CLIRIM HOXHAJ 
v Jeklarskem programu, NEJC GRUDEN, TOMAŽ TEMNIKER, 
ELVEDIN HALILAGIĆ, MIRSAD IKANOVIĆ, SLAVIŠA KITIĆ in 
MARKO PRIJATELJ v Valjarskem programu, HELENA CEJ, MATIC 
LAZNIK in KLEMEN VEZONIK v Kovaškem programu, NEJC 
KOKUČNIK, ZORAN MANOJLOVIĆ, KLEMEN ŠTIFTER, DUŠAN 
REPAS, MERSAD SMAJLOVIĆ, JAN JANET in HARIS TRNJANIN 
v Vzdrževanju, KATICA KNEZ, JANŽE MORI, MATEJ PIPUŠ in 
PRIMOŽ KARLOVŠEK v Razvoju in kontroli, MATEJ ŠEKORANJA 
v Kontrolingu in ANŽE SEDAR v Špediciji. 
Podjetje je zapustilo devet sodelavcev.

Novembra so postali naši sodelavci: FRANC DOBNIK, ENIS 
DUKIĆ in AMEL HALILAGIĆ v Jeklarskem programu, SANDI 
PLEŠEJ, ESAD PORČIĆ, ALEKSANDER ZIH, ALEN MUJKIĆ, DA-
MJAN COKAN, ENVER TOPALOVIĆ, ALEKSEJ DRAŽNIK in ANES 
EMINOVIĆ v Valjarskem programu, MILAN VIVOD, KLAVDIJA 
KOLETNIK, JANKO CELEC, BLAŽ SEDMAK in MITJA KOPRIVNIK 
v Kovaškem programu, HAJRUDIN HANIĆ v Vzdrževanju, KAR-
MEN ŠERUGA in GORAN PAVLOVIĆ v Razvoju in kontroli.
Podjetje je zapustilo šest sodelavcev.
Upokojili so se: ŽELJKO PEŠIĆ in JANEZ SMODE iz Kovaškega 
programa ter BRANKO JAMNIK iz Valjarskega programa. Zahvalju-
jemo se jim za prizadevno delo in jim v pokoju želimo vse najlepše. 

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

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Oktobra sta se nam pridružila dva nova sodelavca, v oddelku 
Finance in kontroling se je zaposlila mag. TINA ČELESNIK, v 
proizvodnji varilnih žic pa odslej dela ALMIR ROŠIĆ.
Novembra je prodajno ekipo okrepila KATERINA TURK PLA-
HUTA, v odpremno pa je prišel RENATO KERŠAN.

Novembra je dočakala zasluženo upokojitev STOJANKA RAILIĆ. 
Zahvaljujemo se ji za dolgoletni trud v podjetju ter želimo vse 
dobro v pokoju.

Tanja Volmajer, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Oktobra so naši novi sodelavci postali: MARINA IVANOVIĆ 
FIJAVŽ v Financah in računovodstvu, SILVIJA OŠEP v Prodajnem 
programu Noži, LUCIJA RAČEL, ŽIGA ZANOŠKAR in ŽAN OVČAR 
v Planu in logistiki, ANDREJ HRIBERNIK in MARKO ZALOŽNIK v 
Ponudbah in tehnologiji, ROK KOGELNIK in PETER KOGELNIK v 
Laboratoriju, ALJAŽ KOS v Operativni kontroli, STEVAN MIĆIĆ, 
DAVID HOVNIK KLEMEN in TINE PEČNIK v Proizvodnem pro-
gramu Noži, BLAŽ GOSTENČNIK in DAVID POBERŽNIK v Vzdrže-
vanju in DRAGAN MAJSTOROVIĆ v Proizvodnem programu 
Strojegradnja. Ponovno je naš sodelavec postal ALEKSANDER 
PŠENIČNIK v Proizvodnem programu Valji.

Oktobra je delovno razmerje prenehalo trem sodelavcem. 
Novembra so naši novi sodelavci postali: svetovalka za pravno 
področje BERNARDA GNAMUŠ ŠLEBNIK, ROK PLESEC v Razvoju 
poslovanja, SIMON VERGLES v Prodajnem programu Noži, 
NEJC MIGLIČ in DAVID JOVIĆ v Proizvodnem programu Noži, 
BENJAMIN ARBITER v Vzdrževanju in KLEMEN KNEZ v Proizvod-
nem programu Strojegradnja. 

Novembra je delovno razmerje prenehalo štirim sodelavcem.

Zaključek šolanja 
Novembra je uspešno zaključila šolanje sodelavka CVETKA 
ADAM iz Proizvodnega programa Valji in pridobila naziv 
inženirka strojništva. Čestitamo.

Dragica Pečovnik, specialistka za kadre, SIJ Kadri Ravne Systems

SIJ SUZ 
V obratu Jeklovlek so se nam oktobra pridružili HALIM REĐIĆ, 
ADMIR SMAJIĆ in SULJO MAHMIĆ, v oddelku storitve pa so se 
zaposlile ANICA HAJDAREVIĆ, BRANKA ANDREUZZI in NETKA 
PENEVA.
Podjetje so zapustili trije delavci.

V obratu Jeklovlek v oddelku Strojna predelava se nam je 
novembra pridružili HARIS ALEŠEVIĆ.
Podjetje je zapustil en delavec.

Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Naša nova sodelavka je novembra postala SARA DULER v OE 
Tiskarna. 

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

JUBILANTI V OKTOBRU 
IN NOVEMBRU
SIJ ACRONI 
Jubilanti v oktobru
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali: ARMIN GALIJA-
ŠEVIĆ v Jeklarni, NIHAD PIVALIĆ v Vroči valjarni, UROŠ GLAVAŠ v 
Hladni predelavi in JASMIN SEFIĆ v Predelavi debele pločevine.
Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so postali: BOŠTJAN 
URBAS v Vroči valjarni, IVAN PIHLER v Hladni predelavi, ROBERT 
OCEPEK v Predelavi debele pločevine in MILUTIN DABIŽLJEVIĆ 
v Energetiki.
Jubilanti s 40-letnim delovnim stažem so postali: ANTON 
KELBL v Vroči valjarni, ĐURO ĆULIBRK v Hladni predelavi, 
MIRZET MEDIĆ v Predelavi debele pločevine in DUŠAN KLINAR 
v obratu Vzdrževanje. 
Čestitamo!

Jubilanti v novembru 
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali: JERNEJA ŽU-
RMAN v Prodaji, DEJAN LAZAR v Jeklarni in ŽELJKO MILANOVIĆ 
v obratu Vzdrževanje.
Jubilanti s 40-letnim delovnim stažem so postali: RADO 
KOKALJ v Vroči Valjarni, LAZO BILBIJA v Hladni predelavi, 
BOJAN JOVEV v Hladni predelavi, KASIM NUHANOVIĆ v Hladni 
predelavi in DUŠAN BALOH v Hladni predelavi.
Čestitamo!

Nejra Rak Benič, strokovna sodelavka za HRM 1, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Jubilanti v oktobru
10 let: BORUT GERKŠIČ in ALEŠ KOROŠEC iz Jeklarskega progra-
ma, ROK GORENŠEK iz Valjarskega programa, DOMEN KOSI iz 
Kovaškega programa in HELENA TOPLER DOVER iz Prodaje.
40 let: MILENA MODRIJAN iz Logistike in FRANC HARTMAN iz 
Valjarskega programa.

Jubilanti v novembru
10 let: NENAD RIKIĆ iz Jeklarskega programa, EDVARD VAJDL 
iz Valjarskega programa, SLAVKO TRIPLAT iz Kovaškega 
programa, SLAVKO PERIĆ, JERNEJ VALTL in ANDREJ KAKER iz 
Razvoja in kontrole. 
20 let: VIKA KOKALJ iz Prodaje.
30 let: MIJO STANKO iz Valjarskega programa.
Vsem jubilantom čestitamo!

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

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Oktobra je 30-letni delovni jubilej v družbi dosegel ASMIR 
MEHMEDOVIĆ (delovodja izdelave varilnih praškov). Iskrene 
čestitke!

Tanja Volmajer, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Oktobra je jubilant za 10 let delovne dobe v podjetju postal 
VISAR ALITI iz proizvodnega programa Noži. Jubilanta za 30 
let delovne dobe sta postala: ANTON ŠTERN iz oddelka Razvoj 
in konstrukcije in MARKO KRAJNC iz Proizvodnega programa 
Noži.
Jubilanta s 40 leti delovne dobe v podjetju sta postala: ANTON 
POTOČNIK iz Operativne kontrole in ANTON GERKŠIČ iz Toplo-
tne obdelave. Vsem jubilantom iskreno čestitamo.
Za 40 let delovne dobe v podjetju iskreno čestitamo tudi jubi-
lantu FRANCU ZORMANU iz oddelka Ponudbe in tehnologija. 

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

SIJ SUZ 
Za 40 let delovne dobe čestitamo NEDŽIBU BERBIĆU iz 
oddelka Storitve.

Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Delovna jubilantka z dopolnjenimi 30 leti dela je bila oktobra 
ANDREJA OBRETAN. Novembra pa je 30-letni delovni jubilej 
dosegla INGRID KAMNIK. Obema jubilantkama čestitamo.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

Kadrovska gibanja v oktobru in novembru 2017

Hvala, da ste zvesti sodelavci Skupine SIJ!

Danica Vajksler, 
strokovna sodelavka, 
SIJ Metal Ravne
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Svetovna uspešnica je vsebinsko razdelje-
na v tri dele: Vzpenjanje, Vrh in Dno. Ego 
sprva opogumlja in nas dela vsemogočne, 
na neki točki pa nas tako prevzame, da 
lahko sčasoma izgubimo občutek o naših 
resničnih zmožnostih ali pa preprosto 
zaspimo na lovorikah. Dobro izbrani pri-
meri iz zgodovine in pronicljivi komentarji 
njihovih vzponov in padcev dajo mnogo 
iztočnic za razmišljanje in ukrepanje. Knji-
go si lahko preberete v e-različici v SIJ-evi 
knjižnici na Yammerju, kjer je objavljen 
tudi nedavni intervju z avtorjem Ryanom 
Holidayjem iz revije Ona.

V SIJ-evi strokovni knjižnici  
najboljša poslovna knjiga leta 2017
V SIJ-evi zbirki poslovnih knjig je tudi svetovna uspešnica profesorice dr. 
Angele Duckworth z naslovom Predanost, ki je novembra prejela nagrado 
najboljša poslovna knjiga 2017. »Predanosti« se bomo bralno predali v 
prihodnjem letu.

Nagrado sta podelila GZS (Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev) in 
Združenje Manager v okviru Slovenskega knjižnega sejma. »Predanost« je 
izvirno in prepričljivo delo, na provokativen način bralcu ponudi prilož-
nost za razmislek o osebni predanosti, ki je poleg talenta, inteligentnosti, 
emocionalne zrelosti, prijaznosti … pomemben element pri samouresni-
čevanje ciljev v življenju in pri delu.

Nagrada je dokaz uspešnega večletnega sodelovanja Skupine SIJ in založ-
be UMco, ki tako omogočata, da lahko beremo najboljše poslovne knjige 
v maternem jeziku.

Pogovor o knjigi – dobra udeležba bralcev iz naših koroških družb je prispevala k zanimivi debati.
Nismo se vedno strinjali, a je naš ego dopustil, da smo drugačne poglede spoštovali in o njih razmišljali.

Avtor Ryan Holiday je s knjigo Ego je naš sovražnik izpostavil, da kljub mišljenju, da je 
največja ovira za naše polno in uspešno življenje zunanji svet, imamo svojega največjega 
saboterja bližje, kot si mislimo. A ravno zato imamo priložnost, da ga zagrabimo za roge 
in presežemo njegove negativne učinke ter ga usposobimo, da bo deloval nam v prid.

Ego je (težko) 
ukrotljiva žival

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: arhiv SIJ-a

àà BEREMO IN SE POGOVARJAMO

S I J  6 | 2017 35



V Mariboru smo si skupaj z vodičko ogledali najbolj znane trge, 
spomenik NOB, frančiškansko cerkev, najstarejšo vinsko trto 
na Lentu in mestni park s tremi ribniki, kjer smo uživali v lepi 
naravi, v tamkajšnjem gostišču pa ob dobri hrani. 

Popoldne nas je pot peljala do vinske kleti na Ptuju, ki je 
v lasti Skupine SIJ. Tako smo bili med prvimi zaposlenimi iz 
naše skupine, ki smo si jo imeli čast ogledati ter seveda tudi 
okusiti kakovostna vina. Franc Brodnjak nam je na kratko z 
besedami in filmom predstavil zgodovino in značilnosti kleti. 
Ptujska vinska klet je najstarejša in tudi največkrat nagrajena 
vinska klet v Sloveniji, ponaša se z največjo in najznamenitejšo 

zbirko arhivskih vin. V začetku 21. stoletja je Ptujska vinska klet 
obrnila nov list, saj je postala del Perutnine Ptuj, ta pa jo je 
posodobila in ustvarila prijetna, sodobna in priljubljena vina. 
Med najbolj znane znamke sodijo Pullus, Haložan, Pinky Chick 
in Petovia, izvažajo pa jih v celotno Evropo, Ameriko in Azijo. 
Njihovo osnovno vodilo temelji na zavedanju, da lahko le s 
popolno predanostjo, strastjo in ljubeznijo spreminjajo svet in 
stremijo k popolnosti. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili Ptujski vinski kleti, ker 
so nas zelo lepo sprejeli in pogostili, ter vsem sponzorjem za 
donacije, ki so omogočile še prijetnejši izlet. Hvala! 

Za osvojeno tretjo nagrado na lanskem ocenjevanju skupin EGO smo si sodelavci Razvoja 
in kontrole SIJ Metala Ravne privoščili izlet, sprostitev in brezskrbno druženje. Na sončno 
soboto, 21. oktobra, smo si sprva ogledali znamenitosti Maribora, pozneje pa še vinsko 
klet na Ptuju, ki spada pod okrilje Perutnine Ptuj.

àà DRUŽIMO SE

Obisk jeklenih v 
Vinski kleti Ptuj

Monika Ban, Kontrola in razvoj, 
SIJ Metal Ravne

Foto: Aleš Mesner, strokovni 
sodelavec, Kemija,  
SIJ Metal Ravne

Pokušanje kakovostnih vin v Ptujski vinski kleti Sodelavci Razvoja in kontrole s Francem Brodnjakom pred vhodom v Ptujsko vinsko klet
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po vaši meri doma:  kuhinje | dnevne sobe | spalnice | otroške sobe | ml adinske sobe |  
predsobe | kopalniško pohišt vo | pisarne | se jne sobe | terase | nadstreški …

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

dobrodošli v domu sreče …

… dobrodošli v prihodnost.



Najprej se je dedek Mraz iz Kekčeve dežele, kjer prebiva, 
odpravil na bližnje Jesenice. V Gledališču Toneta Čufarja si je 
skupaj z otroki ogledal predstavo Stara šara, nato pa zavzel 
svoje mesto na odru. Svojo malho, v kateri so se skrivala 
darila za več kot 300 otrok zaposlenih v SIJ Acroniju, je kaj 
hitro izpraznil in obljubil, da se kmalu spet vrne, ter krenil na 
nadaljnjo pot. 

Brez pomisleka se je odzval tudi na vabilo iz Koroške. Ko 
je prispel tja, so ga po naporni poti domačini v dobro voljo 
spravili s predstavo Fifi in Cvetličniki. Športna dvorana na 
Prevaljah se je kar zatresla, ko je po predstavi 500 otrok in 
staršev, sodelavcev družb Skupine SIJ na Koroškem, v en glas 
družno klicalo moža s tradicionalno polhovko na glavi. Prišel 
je, razdelil darila ter razveselil otroke, ti pa so mu obljubili, da 
bodo pridni tudi prihodnje leto.

Mesec december vsako leto v sebi skriva prav posebno čarobnost. Mogoče zaradi 
okrašenih ulic, božično-novoletnih napevov ali pa daril, ki nas vsako leto razveselijo. Še 
posebno to velja za otroke, ki vse leto nestrpno pričakujejo obisk dedka Mraza. Tudi letos 
se je pripeljal s Triglava ter obdaril otroke naših zaposlenih 11. decembra na Gorenjskem 
in 13. decembra še na Koroškem.

Dedek Mraz risal 
nasmehe otrokom 
naših zaposlenih

àà OBDARUJEMO OTROKE ZAPOSLENIH

Jože Špiljak, specialist 
korporativnega 
komuniciranja, SIJ Acroni 

Polona Ahac Marzel,  
specialistka korporativnega 
komuniciranja,  
SIJ Ravne Systems

Mali junak si je radodarnega moža z 
dolgo belo brado dobro ogledal.

Snežinka Alenka Kolman je na Cvetličniškem 
vrtu našla zaspanko, Spominčico Fifi. 

S skupnimi močmi smo dedka Mraza vendarle priklicali tudi na Koroškem. Ker gospod s 
sivo kučmo očitno že malo slabše sliši, smo ga otrokom pomagali klicati tudi odrasli. 
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àà USTVARJAMO

Preden vas okraski odpeljejo v svet, poln sanj in prijetnih 
pričakovanj, pa še nekaj besed o tem, kdo smo oziroma kaj 
je program socialne vključenosti. V SIJ ZIP centru ga od leta 
2011 izvajamo na osnovi koncesijske pogodbe z Ministrstvom 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, ki 
program tudi financira. Namenjen je podpori in ohranjanju 
posameznikovih delovnih sposobnosti ter socialni integraciji.  

V program so vključene osebe z odločbo o nezaposljivosti; izda 
jo Zavod RS za zaposlovanje. Vključitev v program je prosto-
voljna in ni delovno razmerje. Uporabnikom omogočamo 
vključevanje v različne delovne vsebine, ki jih glede na potrebe 
posameznikov in skupine kot celote dopolnjujemo z oblikami 
psihosocialne pomoči in podpore, zagotavlja pa jih ustrezno 
usposobljen strokovni kader.

V tem predprazničnem času, ko se police v trgovinah šibijo pod težo izdelkov »od 
vsepovsod«, se vam sodelavci SIJ ZIP centra predstavljamo z ročno izdelanimi 
novoletnimi okraski, ki so plod našega znanja, idej in spretnih rok uporabnikov programa 
socialne vključenosti. Poglejmo si njihove umetnine, ki so jih tudi pokomentirali. 

Naravno in preprosto očarljivo

Suzana Paradiž, mentorica, 
Center za rehabilitacijo invalidov 
Koroške, SIJ ZIP center

Foto: Suzana Paradiž,  
SIJ ZIP center

Marjetka Cafuta: »Samo še 
zvezdice dodam in je končano.«

Tadeja Repotočnik: »Les vedno najde 
svoje mesto v naših izdelkih.« 

Vlasta Bombek: »Že izdelava te 
ponese z mislimi v čas praznikov.« 

Bernarda Haberman: 
»Naravni in enostavni.«

Pri obdarovanju štejejo majhne pozornosti. Najlepše bunkice iz vrvi. V njih so združeni dobra ideja, naravni material in delo spretnih rok. 
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àà PODARJAMO ZA OBNAVLJANJE ENERGIJE

Ker smo z novim športnim poligonom opremili našo prestolni-
co, smo športni poligon malce prilagodili – je nekoliko večji in 
razširjen, kar omogoča izvajanje še več različnih treningov. Za 
idejno zasnovo poligonov je zaslužen Marjan Bizalj, asistent 
vodje vzdrževanja v SIJ Acroniju, ki je hkrati odgovoren tudi za 
celoten postopek izdelave in postavitve poligonov.

Poligon so v uporabo predali Mitja Kolbe, direktor za razvoj 
poslovanja in strategijo, Skupina SIJ, podžupan mestne občine 
Ljubljana Dejan Crnek, predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec 
in prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik. 

Skupina SIJ je skupaj s svojo družbo SIJ Acroni sponzor projekta zunanjih športnih 
poligonov, ki jih s partnerjem projekta, Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS), 
postavljamo v večjih mestih po Sloveniji. Poligoni tako že stojijo na Jesenicah, Ravnah na 
Koroškem in Prevaljah ter v Murski Soboti. Od oktobra dalje pa tudi v Ljubljani.

Tudi v prestolnici bomo 
krepili telo in duha

Alenka Bizilj Kavrečič, 
specialistka za digitalni 
marketing, SIJ 

Foto: Aleš Fevžer

… ter veteranska sekcija ŠD Sokol, ki je dokazala, da so 
poligoni uporabni prav za vso populacijo. 

Uporabo poligona so prikazali telovadci ŠD Sokol Bežigrad s svojimi mladimi upi …
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