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ANJA POTOČNIK, glavna urednica,  
specialistka korporativnega komuniciranja, SIJ 

Prvi dopustniški večer sem uživala v petju škržatov in vonju borovcev. Potem 

pa se je začelo nadležno oglašanje v obliki piskov v enakomernih razmakih, kar 

sem pripisala »alarmu v pripravljenosti« v sosednjem kampu. »To je vendar čuk,« 

so mi pojasnili naslednje jutro in se mi smejali. In naslednji večer sem uživala v 

vonju borovcev, petju škržatov in skovikanju čuka. Živceparajoči včerajšnji zvok je 

naenkrat postal milozvočen. 

Enako je s stresom – lahko je naš sovražnik ali pa naš prijatelj. Ko smo pod stresom, 

se aktivira primitivnejši del možganov, izklopi pa čelni, najbolj razvit možganski 

del, odgovoren za zavestno odločanje. Znanstveniki so ugotovili, da je v možganih 

petkrat več nevronskih mrež za iskanje nevarnosti in groženj, kot pa je tistih za 

iskanje varnosti in nagrad. Predniki, ki so bežali pred zvermi, so nam torej postavili 

velike izzive. Naše življenje je danes stresno zato, ker možgani prepoznajo kot 

nevarne zverine tudi spremembe, ki pa so paradoksalno edina stalnica v našem 

življenju. Zato se na njih pogosto odzovemo z begom/zavračanjem ali otrplostjo, 

pogosto pa tudi z bojem oziroma preburnimi odzivi, ki lahko povzročijo še večje 

zaplete. Prav zato je ključno, da pri reševanju stresnih situacij zavestno aktiviramo 

pametnejši del možganov, ki se bo problema lotil preudarno, premišljeno in po 

pameti. To se da priučiti z uporabo različnih tehnik (meditacija, nevrolingvistično 

programiranje …). Nikoli ni prepozno in povsem odvisno od nas. Kot so dokončno 

ugotovili znanstveniki šele v tem stoletju, so namreč tudi odrasli možgani sposobni 

na podlagi novih izkušenj prerazporejati živčne poti in se prožno odzivati na 

spremembe. Poskrbimo za varno, zdravo in nenazadnje prijetnejše življenje sebe  

in drugih – s čelado na glavi in s pametjo v glavi.

Čelada na glavi ali pamet v glavi? Oboje!
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POSLOVALI SMO STABILNO, 
PRIMERLJIVO LETU 2015
Rezultati poslovanja metalurške dejavnosti dokazujejo 
stabilnost poslovnega modela Skupine SIJ. Metalurške 
družbe so v letu 2016 ustvarile 631,9 milijona evrov pri-
hodkov od prodaje, kar je nekaj manj kot leta 2015 (664,8 
milijona evrov), čeprav smo proizvedli 448.497 ton jekla, 
kar je nekoliko več kot leta 2015 (442.127 ton). K takšni 
razliki največ prispeva negativen učinek cen na trgu. Pro-
daja gotovih proizvodov je leta 2016 znašala 340.298 ton 
in je bila podobna preteklemu letu (341.003 tone).

EBITDA se je izboljšala za 17,2 odstotka, predvsem na 
račun konsolidacije novih družb v metalurško dejavnost; 
te družbe so svoj obseg poslovanja dodale k obstoječe-
mu. Pa tudi zaradi optimizacije produktnega miksa in 
optimizacije stroškov.

SPECIALISTI ZA JEKLA Z VISOKO 
DODANO VREDNOSTJO
Obsežne naložbe (linija HTL v družbi SIJ Acroni, projekt 
VOD v družbi SIJ Metal Ravne) nam omogočajo povečeva-
nje deleža izdelkov z visoko dodano vrednostjo, s katerimi 
se usmerjamo na nišne trge. Po takšnih izdelkih je povpra-
ševaje stabilnejše, produkte pa lahko prodajamo po višjih 
cenah. Z usmeritvijo v specializiranega proizvajalca jekel 
z visoko dodano vrednostjo blažimo učinke neugodnih 
zunanjih okoliščin. 

Danes smo vodilni ponudnik nerjavne debele pločevine 
in tretji največji proizvajalec orodnih jekel v Evropski uniji.

65,8

àà REZULTATI POSLOVANJA ZA LETO 2016

Vsako poslovno leto ima svoje posebnosti in dosežke. Na trgu in znotraj skupine. Metalurška 
dejavnost Skupine SIJ je lani poslovala stabilno. Z lansiranjem blagovnih znamk smo se še 
izraziteje usmerili h kupcem. Izboljšali smo organizacijsko klimo. Z odprtjem SIJ Izobraževalnega 
centra smo dali jasen signal, da želimo intenzivno razvijati zaposlene. Posebno pozornost smo 
namenili varnosti in zdravju pri delu. To je nekaj ključnih poudarkov iz poslovanja metalurške 
dejavnosti Skupine SIJ v preteklem letu, povzetih po letnem poročilu Skupine SIJ za leto 2016.

P O S L O V N I  U T R I P

Poudarki leta 2016
Mag. Sara Wagner, 
specialistka 
korporativnega 
komuniciranja, SIJ

milijona evrov 
za naložbe 

85,5 % 

IZVOZ JE OSTAL NA VISOKI RAVNI
Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvozne skupine. Pro-
dukte prodajamo na več kot 80 različnih trgih po vsem svetu. 

V prihodnje si želimo še bolj prodreti na ameriški trg 
in na vzhod. Pri tem nam bodo pomagale naša speciali-
zacija, visoka dodana vrednost naših produktov in nove 
blagovne znamke.

prihodkov smo  
ustvarili na 
tujih trgih. 

smo lani namenili v metalurški dejavnosti – za 
posodobitev obstoječe in nakup nove proizvodne 
opreme. Omogočile nam bodo širitev ponudbe 
izdelkov za najzahtevnejše kupce.

Z NOVIMI PRODUKTNIMI BLAGOVNIMI 
ZNAMKAMI BLIŽJE KUPCEM
Če je še pred časom veljalo, da je prodaja kot funkcija 
umeščena za proizvodnjo in da proda tisto, kar smo 
proizvedli, danes to ne (z)drži več. Razmere na trgu so se 
spremenile, konkurenčna prednost pa je razvojna podpo-
ra kupcem, ki jih moramo razumeti in jim vnaprej ponuditi 
zanje ustrezne rešitve. 
Nove produktne blagovne znamke, ki smo jih na trgu 
predstavili lani, so temelj za uresničevanje naše strateške 
odločitve, da smo izrazito usmerjeni h kupcu in njegovim 
potrebam. Zasnovali smo jih po mednarodno uveljavljenih 
standardih, ki našim kupcem olajšajo izbiro jekel. 

11 produktnih 
blagovnih znamk 

je del premišljenega sistema znamčenja in trženja 
poenotene ponudbe vrhunskih jeklenih proizvodov 
vseh metalurških družb Skupine SIJ.
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STEBER ZAPOSLOVANJA
V metalurški dejavnosti je bilo lani zaposlenih 3.552 sode-
lavcev. Povprečna starost se je v primerjavi z letom 2015 
(43 let) znižala na 42 let. Med sodelavci je največ moških, 
žensk v Skupini SIJ je 17 odstotkov. 

ORGANIZACIJSKA KLIMA BOLJŠA KOT LETA 2015
Po prvem merjenju organizacijske klime, zavzetosti in zado-
voljstva zaposlenih SIOK 2015 smo v Skupini SIJ z različnimi 
ukrepi in projekti izboljševali predvsem notranje komuni-
ciranje in informiranje, dodatno poglabljali prenos znanja 
ter posodabljali sistem spremljanja uspešnosti v Skupini SIJ. 
Merjenje v letu 2016 je v primerjavi z letom 2015 pokazalo 
izboljšave na vseh treh področjih, prav tako je v merjenju 
sodelovalo več sodelavcev. Vprašalnik je izpolnilo 75 odstot-
kov vseh, ki so bili povabljeni k sodelovanju.

VLAGAMO V ZNANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH
Na Ravnah na Koroškem je zaživel novi večnamenski SIJ 
Izobraževalni center. Gre za pomemben mejnik metalurške 
dejavnosti, saj so vlaganja v izobraževanje in razvoj kompe-
tenc zaposlenih v preteklem desetletju zaostajala za teh-
nološkim razvojem dejavnosti. Le z izobraževanjem bodo 
lahko obsežne naložbe prinašale želene rezultate. Vendar 
izobraževanja niso namenjena le nadgrajevanju strokovnih 
znanj, ampak tudi krepitvi vodstvenih kompetenc in mehkih 
veščin, predvsem vodij. Skupaj smo leta 2016 namenili 30 
odstotkov več sredstev za izobraževanje, usposabljanje in 
razvoj kadrov v primerjavi s preteklim letom.

Z A P O S L E N I

35,8 % delovno aktivnega 
prebivalstva 
na Ravnah na 
Koroškem 

Zmanjšalo se je  
število zaposlenih  
z nižjo izobrazbo. 

SIOK 2016 ─ rezultati

S posodobitvami proizvodnje, novimi zaposlitvami 
(tudi štipendistov) in študijem sodelavcev ob delu smo 
lani povečali delež zaposlenih s poklicno izobrazbo, 
visoko šolo ter z magisterijem in doktoratom.

Organizacijska klima: 3,05 (+0,15)
Zadovoljstvo zaposlenih: 3,22 (+0,12)

23,9 % na Jesenicah
in

je bilo lani zaposlenega v metalurški dejavnosti Skupine SIJ.

POZORNI NA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
V letu 2016 smo v metalurški dejavnosti Skupine SIJ 
izvedli prvo celostno komunikacijsko kampanjo za 
izboljšanje varnosti in zdravja pri delu Znamo varno, 
zmoremo zdravo. Cilj kampanje je ozaveščanje za-
poslenih o varnosti in zdravju pri delu za zmanjšanje 
števila nezgod pri delu in bolniške odsotnosti. 
Kampanjo nadaljujemo tudi v letu 2017, rdeča nit pa 
je osebna odgovornost vsakogar izmed nas za varno 
in zdravo delo. Več lahko preberete na naslednjih 
straneh te izdaje revije SIJ.
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Novo naložbo smo zaposlenim v družbi SIJ Acroni že predstavili, 
zdaj pa jo predstavljamo tudi še vsem sodelavcem v Skupini SIJ. 

Večja produktivnost
Po zagonu konvertorja AOD pričakujemo zmanjšanje »tap to 
tap« časa z današnjih 120 minut na 90 minut, hkrati pa bomo 
povečali ulivanje šarž v sekvenci s sedanjih <2 na 3 do 4. To 
pomeni boljše izplene, povečanje produktivnosti ter nižje 
porabe medijev. Pomemben časovni prihranek in s tem večjo 
produktivnost prinaša tudi novi tehnološki postopek obdelave 
jekla v AOD, kot je sedaj na vakuumski napravi, saj ga bomo s 
sedanjih 250 minut skrajšali na 90 minut. 

Novi konvertor nam omogoča produktivnost do 455.000 
ton proizvodnje taline na leto ter povečanje proizvodnje ner-
javnih in specialnih jekel, saj bomo lahko večino nerjavnih jekel 
proizvajali prav na konvertorju AOD. 

Zmanjšanje stroškov proizvodnje
Konvertor AOD bo prinesel precej koristi s stroškovnega 
vidika, saj bomo lahko v procesu uporabljali cenejše legure z 
višjim ogljikom (npr. FeCr charge, FeNi oksid, MoO3), ob tem 
pa bomo povečali tudi izplene jekla. Uporaba investicije se bo 
odrazila tudi v nižji porabi električne energije, predvsem zaradi 
zmanjšanega zakladanja jeklenega odpadka (približno 3t/šar-
žo) ter nižje prebodne temperature.

Po obdelavi jekla na AOD pri večini nerjavnih jekel VD-
-postopek ne bo več potreben, z izjemo morebitnih manjših 
korekcij na podlagi kemijske analize oziroma korekcije tempe-
rature jekla.

Energijski prihranki in nižji okoljski odtis
Vendar konvertor AOD ne prinaša samo poslovnih in opera-
tivnih prednosti, temveč bo pomembno vplival tudi na nižji 

Od leta 2015, ko je bila podpisana pogodba o izgradnji 30-milijonske investicije 
v konvertor AOD (argon oxygen decarburization), sta minili slabi dve leti. AOD je 
pomemben element realizacije strategije razvoja jeklarske divizije skupine do leta 
2020, saj bo pomembno vplival na povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavne debele 
pločevine in posredno tudi specialnih jekel v družbi SIJ Acroni. Konvertor AOD je uspešno 
prestal teste, uradno pa smo ga zagnali 24. aprila 2017 ob 11.15. 

Kakšne koristi prinaša 
konvertor AOD?

Jože Špiljak, 
specialist za 
korporativno 
komuniciranje, 
SIJ Acroni

àà VLAGAMO

Leon Vidic, vodja 
proizvodnje, SIJ Acroni

Foto: arhiv SIJ

Začetek vpihovanja plinov v konvertor in napeto spremljanje vseh vhodnih parametrovPrevidno prelivanje prve šarže iz ponovce v konvertor AOD
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okoljski odtis. Takoj po začetku uporabe se bodo še dodatno 
znižale ravni prašnih delcev. V tehnološkem procesu bo na-
mreč kot stranski produkt nastajala vroča voda, ki v prihodnje 
pomeni velik potencial za vzpostavitev sistema daljinskega 
ogrevanja lokalne skupnosti. Takšno naložbo so namreč že zag-
nali v sestrski družbi SIJ Metal Ravne skupaj s podjetjem Petrol 
Energetika leta 2015.

Že v polnem pogonu
Vsa montažna dela so bila zaključena, kot smo načrtovali, nato 
pa so sledila testiranja odpraševalne naprave, črpališča, vozu 
AOD, naprave za menjavo konvertorja in posnemanje žlindre. 

Med zaustavitvijo Jeklarne (od 12. do 19. aprila 2017) smo 
uspešno zaključili vsa testiranja in priprave na uradni zagon 
konvertorja AOD so se lahko začele. Za nemoteno delovanje 
smo naredili tudi napeljavo hidrantne in meteorne vode ter 
kanalizacijo. 

Na svidenje, ozko grlo
Do sedaj je eno izmed ozkih grl Jeklarne bila vakuumska 
naprava VOD. Z AOD bomo to ozko grlo izbrisali z zemljevida.
Konvertor AOD je sedaj v polnem pogonu.

1. RAZOGLJIČENJE

Razogljičenje poteka z vpihovanjem kisika in argona v 
določenem razmerju. Plina se vpihujeta na dnu konvertorja 
s kopji. Posledica vpihovanja kisika, ki reagira z ogljikom, je 
nastanek plina – ogljikovega monoksida.

2. REDUKCIJA
Po želeni vsebnosti ogljika v talini in ustrezni temperaturi se 
začne proces redukcije. Glavni namen redukcije je pridobitev 
kroma iz žlindre. Da to dosežemo, so potrebni dodatki, ki 

imajo nižjo prosto energijo kot krom in ga reducirajo.  
Za to se uporablja silicij oziroma legura ferosilicij.

3. RAZŽVEPLANJE
Odstranitev žvepla dosežemo z visoko koncentracijo CaO 
v žlindri in z minimalno aktivnostjo kisika v talini. Dodatek 
apna ustvari pogoje za vezavo žvepla v žlindro. Silicij se 
doda v talino z namenom zmanjšanja prisotnosti kisika. Ko 
je dosežena ustrezna raven žvepla, nastopi posnetje žlindre 
in talina je pripravljena na nadaljnjo obdelavo.

Tehnološki postopek v konvertorju AOD

Spremljanje preboda 
taline, izdelane 
po postopku nove 
tehnologije 
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Čeprav je danes Jeklarna nepogrešljiv del SIJ Acronija, njena 
izgradnja v tistih časih ni bila samoumevna, saj je bilo jeklarstvo 
v krizi. Jeklarne v Evropi in svetu so celo zapirale svoja vrata. Po-
stavitev nove Jeklarne na Jesenicah je zato pomenila pomemben 
mejnik v nadaljnjem razvoju jeklarske panoge v Sloveniji oziroma 
nekdanji Jugoslaviji. Skupaj z nemškim podjetjem Manessman 
Demag so namreč prvi na svetu razvili novo tehnološko pot 
izdelave nerjavnih jekel.

Priprava projekta izgradnje Jeklarne 2 je stekla že leta 1977, 
gradbena dela pa sedem let pozneje, 8. oktobra 1984. Po treh 
letih gradnje in montaže opreme so bila dela končana januarja 
1987. Sledilo je testiranje opreme transporta legur, nove elek-
troobločne peči, naprave za odpraševanje, črpalnice in dovoda 
medijev, da je bila Jeklarna nared za zagon. V petek, 13. marca 

1987, ob 17.17 je iz električne peči Jeklarne 2 pritekla prva šarža. V 
njej je bilo 73 ton taline, namenjene izdelavi navadnega kon-
strukcijskega jekla.

»Tistemu, ki je takrat dal zeleno luč za začetek gradnje Jeklar-
ne 2, smo lahko izjemno hvaležni. Lahko rečem, da brez te nalož-
be danes jeklarstva na Jesenicah ne bi bilo,« na razvoj dogodkov 
gleda Emil Šubelj, vodja tehnologije v Jeklarni.

Slovesno pa je bilo tudi uradno odprtje nove Jeklarne. Slo-
vesnost je vodila legendarna napovedovalka na Radiu Jesenice, 
tekstopiska in voditeljica Majda Rebernik, nekdaj tudi zaposlena 
v Železarni Jesenice, dogodek pa je v živo prenašala tudi nacio-
nalna televizija. Na otvoritveni slovesnosti se je zbralo več kot 
6.000 ljudi, član predsedstva Socialistične federativne republike 
Jugoslavije Stane Dolanc pa je uradno vključil naprave nove elek-
trojeklarne. Jeklarna je zaživela.

Danes v SIJ Acronijevi Jeklarni izdelamo na leto okoli 4.000 
šarž oziroma 350.000 ton taline za izdelavo nerjavne debele 
pločevine ter debele pločevine iz visoko trdnostnih, obrabno-
odpornih, orodnih in drugih specialnih jekel. »Jeklarna je srce 
SIJ Acronija. Zato je še toliko pomembneje, da sledimo procesu 
nenehnih izboljšav in vlaganj, saj lahko le tako z našimi visokoka-
kovostnimi nišnimi izdelki ostajamo v vrhu evropskega in svetov-
nega jeklarstva,« izpostavlja Leon Vidic, nekdanji vodja Jeklarne, 
ki danes bdi nad potekom trenutno največje naložbe – peči AOD. 

Jubilejna 30-letnica delovanja Jeklarne namreč sovpada z za-
gonom največje letošnje naložbe. Gre za zagon novega AOD-kon-
vertorja (argon-kisikova dekarburacija), vrednega 30 milijonov 
evrov, s katerim bomo v segmentu sekundarne metalurgije 
ekonomičneje izdelovali visoko specialna nerjavna jekla, s tem pa 
še dodatno okrepili svojo pozicijo na trgu.

Jeseniška Jeklarna je 13. marca praznovala okrogli jubilej – 30. obletnico zagona in 
izdelave prve šarže. Danes vemo, da je izgradnja nove Jeklarne v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja za jeseniško jeklarsko panogo pomenila preživetje in nadaljnji razvoj, 
saj bi bil brez nje obstoj naše družbe pod velikim vprašajem. Čeprav je takrat o izgradnji 
Jeklarne dvomil marsikateri gospodarstvenik, smo v naslednjih 30 letih v Jeklarni izdelali 
že preko 90.000 šarž in ulili skoraj devet milijonov ton jekla.

Jeseniška Jeklarna – 
srce SIJ Acronija

àà PRAZNUJEMO

Zanimivosti
Projekt izgradnje Jeklarne je bil tako velik, da smo ga 
morali razdeliti na kar 2.300 enot raznih aktivnosti in jih 
spremljati preko računalnika.

Za visoke goste, ki so se udeležili otvoritve, je bil med 
»črno hišo« in novo Jeklarno postavljen poseben prehod, 
imenovan tudi »Dolančev most«.

Najtežji časi za Jeklarno so bili leta 1991, ko je razpad-
la Jugoslavija. Izguba pretežnega dela trga je povzročila 
zastoj proizvodnje. Takrat so delavci doma, pred radijskimi 
sprejemniki, poslušali Radio Triglav, saj so po radiu na delo 
pozivali posamezne izmene.

Novo Jeklarno sta izročila namenu metalurg Stanko Čop, ki je bil tudi živa vez med 
staro martinarno in novo, sodobno Jeklarno, in asistent elektrovzdrževanja nove 
Jeklarne inženir Aleš Robič.

Jože Špiljak, specialist za 
korporativno komuniciranje, 
SIJ Acroni
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Ob obisku Slovenije si je Vladimir Lisin s predsednikom uprave Skupine SIJ Andreyem 
Zubitskiyem in namestnikom predsednika uprave in CEO Skupine SIJ dr. Denisom 
Mancevičem ogledal proizvodnjo v SIJ Metalu Ravne ter proizvodnjo industrijskih 
nožev in valjev SIJ Ravne Systems.

Maribor je marca gostil evropsko strelsko prvenstvo, katerega sponzor je bila tudi 
Skupina SIJ. Odprtje dogodka je s svojo prisotnostjo počastil predsednik Evropske 
strelske zveze Vladimir Lisin, sicer lastnik največje metalurške skupine v Rusiji - NLMK.

àà GOSTIMO

Protokolarni obisk Vladimirja 
Lisina v SIJ Metalu Ravne

Monika Žvikart, specialistka 
korporativnega komuniciranja,  
SIJ Metal Ravne

Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal Ravne

Z desne: predsednik 
uprave Skupine SIJ 
Andrey Zubitskiy, 
ugledni gost Vladimir 
Lisin, namestnik 
predsednika uprave in 
CEO Skupine SIJ  
dr. Denis Mancevič 
ter vodstvo SIJ Metala 
Ravne z drugimi gosti.
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