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Pridi varno, odidi zdravo
Mnogi strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu se zavedajo, da je njihovo strokov-
no področje življenjskega pomena. Kljub prizadevanju pa se varnostnim inženirjem 
pogosto zdi, da se pogovarjajo z žerjavi v obratih in parkirnimi količki. Prijatelj mi je 
povedal, da so se na njihovem službenem parkirišču odvijale prave fantovske dirke, 
kdo bo glasnejši in bolj divji. Ko jih je inženir za varnost vprašal, ali vedo, kolikšna je 
hitrostna omejitev na parkirišču, mu je sodelavec Rok odvrnil: »Ja, to pa je povsem 
jasno. Odvisno od tega, ali prihajamo ali odhajamo na delo.«

Šalo na stran. Smešno je, dokler ni tragično. A kako spodbuditi sodelavce, da 
spoštujejo pravila za varnost in zdravje pri delu, ki so namenjena prav njihovi dob-
robiti. Kako težko in hkrati lahko, opisuje naslednja anekdota. Imena oseb in podjetij 
so seveda spremenjena, da zaščitimo nedolžne. Direktor Vasko je ob rednih obhodih 
obratov ničkolikokrat opozoril sodelavca Janka, naj si nadene čelado in uporablja 
zaščitna očala. Opozarjal je tudi Jankovega šefa, da mora od delavcev zahtevati, da 
spoštujejo varnostne predpise. A se ni prijelo ne Janka, ne njegovega delovodje. Izgo-
vori so bili klasični za podjetje, ki zaposluje večino prebivalcev tega kraja, zato se med 
seboj dobro poznajo: »On je moj kolega, ne morem mu težiti!«; »Z njegovim starejšim 
bratom igrava vsako nedeljo 'fuzbal', zato …«; »Nočem, da me imajo kolegi za zoprne-
ga in dlakocepskega.«. Ko je direktorju enkrat pod čelado pošteno zavrelo, je uporne-
ga in neodgovornega Janka odpustil. A Janko je imel več sreče kot pameti, saj je zelo 
hitro dobil službo pri drugem delodajalcu, ki je imel svoje obrate na istem »dvorišču« 
oziroma gospodarskem območju kot prejšnji. In na presenečenje direktorja Vaska, ki 
je včasih videl Janka čez sosednji plot, je bil ta pri novem delodajalcu vzoren delavec 
od nog do glave, opremljen skladno s predpisi. Vasko je tuhtal, kako je to mogoče. V 
obeh podjetjih namreč delajo lokalni ljudje, ki se med seboj poznajo. Kje je tista točka 
preloma v glavi, da isti Janko na eni strani plota ignorira vsa pravila, na drugi strani pa 
jih vestno spoštuje. Vasko je sklenil, da mora biti lastnik podjetja očitno tujec, da se 
Slovenec zaveda svojih dolžnosti do delodajalca, do kolegov in –najpomembneje – do 
zavarovanja lastnega življenja. Dokažimo, da se Vasko moti!
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Mag. Sara Wagner, vodja 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Infografika: SANS, Andrej Knez

àà POROČAMO

Kako bomo dosegli točko na cilju, je odvisno od poti skozi vsako posamezno leto. 
Nedvomno je bila pot skozi leto 2017 za Skupino SIJ zaznamovana s spremembami v 
vodstvu in novostmi. Ni bilo lahko, a z jasnimi prednostnimi nalogami smo skrbeli za 
stabilno in karseda nemoteno poslovanje. Ob objavi letnega poročila Skupine SIJ smo 
zbrali nekaj ključnih kazalnikov poslovanja metalurške dejavnosti ter pomembnejših 
poslovnih dogodkov preteklega leta.

REZULTATI POSLOVANJA  
V LETU 2017

Metalurška dejavnost

Metalurške družbe Skupine SIJ so ustvarile 756,1 milijona 
evrov prihodkov od prodaje, kar je 124 milijonov evrov 
oziroma skoraj petino več v primerjavi z enakim obdobjem 
lani (631,9 milijona evrov). Proizvedli smo tudi več jekla 
(468.596 ton), kar je nekaj več kot 20.000 ton več kot v letu 
2016 (448.497 ton). Višje prihodke smo ustvarili zaradi večje 
količine prodanih jeklarskih proizvodov, podražile pa so se 
tudi surovine, ki jih potrebujemo za proizvodnjo jekla (nara-
sle so predvsem cene legur, grafitnih elektrod ...), in se s tem 
povišale tudi prodajne cene jeklenih proizvodov.

18,2 % so višji prihodki 
od prodaje 

Prihodki od prodaje (v milijonih evrov)

2015 2016 2017
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4,

8
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Umirjena minimalna rast EBITDA
EBITDA v višini 75,9 milijona evrov je za 1,5 
milijona evrov višji v primerjavi z letom 2016 
(74,4 milijona evrov), EBITDA marža v višini 
10,0 odstotka je nižja (leta 2016 11,8 odstotka).

SMO MED PETIMI NAJVEČJIMI 
SLOVENSKIMI IZVOZNIKI

86,2 % prodaje smo ustvarili 
na tujih trgih

Sl
ov

en
ija

IZVOZ13,8  % 86,2 %

Nemčija 22,7 %

Italija 20 %

Preostala 
Evropa 29,4 %

ZDA 9 %
Preostali  
svet 5,1 

Segmenti, ki so najbolj povpraševali 
po jeklu v Evropski uniji

Naftna in plinska 
industrija  

(gradnja cevovodov)

1
Gradbeništvo 

2
Avtomobilska 

industrija
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V letu 2018 bomo razvijali nove proizvode za trende 
prihodnosti – v razvoj trajnostne mobilnosti bomo 
vstopili z neorientiranimi elektro jekli, ki so del 
vsakega elektromotorja.
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Med vodilnimi ponudniki jekel z višjo 
dodano vrednostjo v Evropski uniji 
Smo vodilni ponudnik nerjavne debele pločevine, s 
27,8-odstotnim tržnim deležem v Evropski uniji v letu 
2017 (0,3 odstotne točke več kot leta 2016).

Smo med največjimi proizvajalci orodnih jekel, z 
11,5-odstotnim tržnim deležem v Evropski uniji v letu 
2017 (0,6 odstotne točke več v primerjavi s prvimi 
tremi četrtletji leta 2016).

Naložbeni cikel se umirja

Največja in strateško pomembna naložba v letu 2017 
je bil konverter AOD v družbi SIJ Acroni v vrednosti 30 
milijonov evrov. Ta nova zmogljivost je temelj za še večje 
usmerjanje v proizvodnjo nerjavnih in specialnih jekel. 
Povpraševanje po teh najbolj donosnih programih družbe 
raste. 

V letu 2017 smo naložbam v Skupini SIJ sicer namenili 
53 milijonov evrov, v zadnjih desetih letih pa smo v nove 
proizvodne zmogljivosti, tehnologijo in posodabljanje 
proizvodnje investirali 583,7 milijona evrov. Naložbeni 
cikel se sedaj umirja. 

Italija 20 %

ZDA 9 %
Preostali  
svet 5,1 

Delež količinske prodaje posameznih 
vrst jekel (v odstotkih)

Nerjavna, 
standardna orodna 
in specialna jekla

Nerjavna, standardna orodna in specialna jekla

Konstrukcijska, elektro in osnovna legirana jekla

73 %

69 %
67 %

33 %

31 %
27 %

1–6 2015 

1–6 2016 

1–6 2017

Konstrukcijska,  
elektro in osnovna  
legirana jekla

Nerjavna, standardna orodna in specialna jekla

Konstrukcijska, elektro in osnovna legirana jekla

73 %

69 %
67 %

33 %

31 %
27 %

1–6 2015 

1–6 2016 

1–6 2017

2017

30 %

70 %

Predstavitev uprave 
Skupine SIJ in komen-
tar predsednika uprave

Tibor Šimonka, član uprave 
od 22. februarja 2018
Tibor Šimonka ob imenovanju v upravo Sku-
pine SIJ vrača izkušnje. V letih 1999–2002 
je bil član uprave za finance in ekonomiko 
v družbi Slovenske železarne d.d. (sedaj SIJ 

– Slovenska industrija jekla, d.d.). SIJ d.d. in 
Skupino SIJ je kot predsednik uprave vodil 
od leta 2002 do leta 2014.

Igor Malevanov, član uprave 
od 22. februarja 2018
Igor Malevanov je v preteklosti več 
kot deset let deloval v družbi SIJ d.d. in 
Skupini SIJ, zato dobro pozna njuno 
delovanje. Od leta 2007 do junija lani 
je v Skupini SIJ vodil področje financ, 
ekonomike in informacijske tehnologije.

Viacheslav Korchagin, član 
uprave od 10. aprila 2018
Viacheslav Korchagin je s svojim delom 
v preteklih obdobjih že uspešno in 
pomembno prispeval k učinkovitemu 
vodenju in poslovanju skupine. Od 
leta 2007 do začetka leta 2014 bil član 
uprave družbe SIJ d.d.

Andrey Zubitskiy, predsednik 
uprave od 18. januarja 2017
»Leto 2017 je bilo za Skupino SIJ pol-
no izzivov. Naša pot skozi preteklo 
leto, vsi dosežki in spremembe ob 
objavi rezultatov poslovanja kažejo, 
kako trdna je točka, s katere smo 
vstopili v leto 2018. Naše uspešno 
poslovanje so v marsikaterem tre-

nutku zaznamovale številne spremembe v vodstvu Skupine 
SIJ, ki so od vseh zaposlenih zahtevale številna dodatna 
prizadevanja. V teh težkih trenutkih smo dokazali, da so 
prednostne naloge Skupine SIJ jasne, ter ob tem skupaj 
ohranili stabilnost poslovanja skupine in nemoteno po-
slovanje. V orisanih razmerah in z doseženimi poslovnimi 
rezultati lahko samozavestno zatrdimo, da smo svoje delo 
v danih okoliščinah dobro opravili, za kar se zahvaljujem 
vsem zaposlenim v Skupini SIJ.« 
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Zaposleni

V metalurški dejanosti je bilo ob zaključku leta 2017 zaposle-
nih 3.770 oseb. Število zaposlenih se je glede na predhodno 
obdobje povečalo za 218 oziroma za 6,1 odstotka. 

218 novih sodelavcev

2015

3.
12

6

2016

3.
55

2

2017

3.
77

0
Število zaposlenih raste

2016

2017

2015 43,3 let
43 let

44,5 let

Povprečna starost je nekaj čez štirideset let

325 invalidov je bilo leta 2017 
zaposlenih v Skupini SIJ

V posameznih regijah, kjer delujejo družbe Skupine SIJ, odgo-
vorno skrbimo za izpolnjevanje potreb ljudi v okolju.
V Skupini SIJ tako delujeta dve družbi (SIJ SUZ in SIJ ZIP Cen-
ter), v katerih dobijo zaposlitev sodelavci, ki zaradi morebitne 
invalidnosti ne zmorejo več opravljati prvotnih delovnih 
nalog. Hkrati ti dve podjetji zaposlujeta tudi druge osebe s 
statusom invalida.

Največ sodelavcev, več kot  
polovica, s srednjo izobrazbo

... kar je 19 več kot leta 2016, a se je hkrati zmanjšal faktor 
pogostosti nezgod pri delu glede na milijon opravljenih ur. 

193 sodelavcev se je 
poškodovalo pri delu ...

uvaja novozaposlene, prerazporejene zaposlene 
na delovnem mestu ter praktično usposablja 
dijake in študente v okviru obvezne prakse.

367mentorjev v okviru enotnega 
sistema mentorstva

6,8 %↓Faktor pogostosti 
nezgod pri delu: 

2017

2016 33,96
31,8

Ne pozabimo, naš cilj je 0 nezgod pri delu!

Steber zaposlovanja
V Skupini SIJ je bilo konec leta zaposlenih 3.770 ljudi. V dveh 
regijah, na Koroškem in Gorenjskem, smo ključni zaposlova-
lec: na Ravnah na Koroškem zaposlujemo 38,1 odstotka vseh 
delovno aktivnih prebivalcev, na Jesenicah 18,2 odstotka.

Delovno 
aktivno 
prebivalstvo 
v občini in 
zaposleni v 
Skupini SIJ 

III. bolonjska  
stopnja – 1,5 %Osnovna  

šola – 14,9 %

Srednja poklicna  
šola – 27,6 %

Nižja poklicna  
šola – 10,4 %

II. bolonjska  
stopnja – 8,1 %

I. bolonjska  
stopnja – 11,3 %

Srednja  
šola – 25,7 %

Žensk je manj kot petina, predvsem zaradi 
narave naše (metalurške) dejavnosti

2015 2016 2017

17,3 17,1 16,9
82,7 82,9 83,1
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acroni • metal ravne • ravne systems 
elektrode jesenice • suz • ravne steel center 
oro met • mwt • sidertoce • niro wenden  
griffon & romano • kopo international • sij asia 
odpad pivka • dankor • metal eko sistem 
top metal • zip center

w
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JEKLARSTVO – MOTOR KROŽNEGA GOSPODARSTVA



Najpomembnejši del naložbe je 2,8 milijona evrov vredna kon-
tinuirna žarilna peč z zaščitno atmosfero Ebner, ki obratuje od 
januarja. Z njo bomo v valjarni letno za več kot deset odstot-
kov povečali količino proizvedenih izdelkov in za pet odstotkov 
povišali celotno prodajo. S tem smo v SIJ Metalu Ravne zao-

krožili 180 milijonov evrov vreden desetletni naložbeni cikel v 
proizvodno opremo. V naložbenem ciklu do leta 2028 se bomo 
osredotočili na razvoj in proizvodnjo specialnih jekel. 

V SIJ Metalu Ravne smo 12. aprila s slavnostnim zagonom uradno predali 
v uporabo štiri milijone evrov vredno linijo za toplotno obdelavo jekla.

Peč, ki daje jeklu dušo, 
smo slavnostno zagnali

Monika Žvikart, specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ Metal Ravne

Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal Ravne 

àà VLAGAMO V NAPREDEK

»Če se jeklo v jeklarni rodi in se oblikuje na valjarniški progi, pa na poti skozi 
peč za toplotno obdelavo dobi dušo,« je poudaril glavni direktor SIJ Metala 
Ravne Andrej Gradišnik. Zahvalil se je vsem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi 
naložbe, proizvajalcem opreme in izvajalcem del, še posebej pa projektnemu 
timu in valjarjem. Kontinuirno peč Ebner je opisal kot »skrivnosten agregat«, 
v katerega na vstopni strani izginjajo in se na drugi strani ponovno pojavijo na 
videz popolnoma enaki valjani izdelki. A kot je rekel že Mali princ, so nekatere 
najpomembnejše stvari očem skrite. Tako tudi valjani izdelki na poti skozi peč, 
ko se žarijo na temperaturah do 1000 stopinj Celzija, dobijo potrebne mehanske 
lastnosti in želeno mikrostrukturo, ki jih zahtevajo naši kupci.

Član uprave Skupine SIJ Tibor Šimonka ključ do uspešnosti 
naložbe vidi tudi v sodelavcih SIJ Metala Ravne: »Nova in sodobna 
oprema je pomembna, a brez zavzetih in strokovno podkovanih 
jeklarjev, ki znajo moderno tehnologijo kar najbolje izkoristiti, 
visokokakovostnega jekla ne bi mogli proizvajati.«
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Kot je pri nas že tradicionalno, je novo naložbo z zvoki koračnice naznanil in na pot pospremil 
Pihalni orkester železarjev Ravne. Tokrat se mu je na odru pridružila še pevka Nuša Derenda in 
skupaj so nas napolnili z energijo in oblekli v ogenj.

Akrobatke na jeklenem zračnem 
krogu so združile eleganco in moč. 
Slednja je tudi ena najznačilnejših 
lastnosti našega jekla. »Saj v SIJ 
Metalovem jeklu sta trdnost 
in moč, sta sijaj in ostrina, sta 
ponos in karakter,« je na dogodku 
poudaril tudi Andrej Gradišnik.

Častni gost, minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek, je ob čestitki za uspešno 
izveden naložbeni cikel izpostavil, da je 
tehnološki razvoj temelj predelovalnih 
dejavnosti. »V SIJ Metalu Ravne ste na 
pravi poti, saj so nove naložbe zagotovilo 
tehnološke konkurenčnosti podjetij, ki 
delujete na mednarodnih trgih.« 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek 
(na sredini), član uprave Skupine SIJ Tibor Šimonka (desno) in glavni 
direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik (levo) so s pritiskom na 
»zlati gumb« linijo uradno predali v uporabo.

Gostje so si ogledali 55 metrov dolgo peč proizvajalca Ebner in dodatnih 22 metrov 
transportnega sistema, ki so ga izdelali v sestrski družbi SIJ Ravne Systems. 
(z leve) Član uprave Skupine SIJ Tibor Šimonka, Andrey Zubitskiy, predsednik 
uprave Skupine SIJ, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek, glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik in dr. Tomaž Rožen, 
župan Občine Ravne na Koroškem. 

Med povabljenimi gosti so bili predstavniki lokalne skupnosti, naši kupci, 
poslovni partnerji, izvajalci del in sodelavci Skupine SIJ in SIJ Metala Ravne. 
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àà SODELUJEMO IN NAPREDUJEMO

Namen projekta, poimenovanega ETEKINA, bo v okviru 
demonstracijskega projekta izrabe odpadne toplote z inova-
tivno tehnologijo toplotnega izmenjevalnika v obliki toplotnih 
cevi potrditi uporabo te tehnologije v energetsko intenzivni 
industriji in tako doseči visok, najmanj 40-odstotni, izkoristek 
izrabe odpadne toplote.

Kako deluje toplotna cev 
Tehnologija omogoča prenos toplote prek hermetično zaprte 
kovinske cevi, v kateri je majhna količina delovne tekočine. 
Vrsto delovne tekočino izberejo glede na temperaturo vira to-
plote. Dovedena odvečna toplota upari tekočino na spodnjem 
koncu cevi (uparjalni del), para se dvigne po cevi in prenese 
toploto na zgornji hladni konec cevi (kondenzacijski del). Pri 
tem se sprošča (oddaja) toplota in ogreva prenosni medij (zrak, 
voda ali drugo) ter se odvede do mesta uporabe. Hlapi pa na 
zgornjem hladnem koncu cevi kondenzirajo nazaj v tekočino, 
ki se po notranjih stenah vrne na spodnji konec cevi, kjer se 
postopek ponovi. 

Poleg Slovenije projekt tudi v Italiji in Španiji
S projektom Etekina bodo postavili demo projekte za izko-
riščanje odvečne toplote v treh vejah evropske energetsko 
intenzivne industrije: pri proizvodnji aluminija, keramike in 
jekla. Pri projektu sodelujejo trije industrijski proizvajalci, vsak 
ima podporo raziskovalne ustanove. Uporabo v proizvodnji 
aluminija bodo preizkusili pri španskem dobavitelju avtomobil-
ski industriji, družbi Fagor Ederlan. Z njo bo sodeloval španski 
tehnološko-raziskovalni center IK4-Ikerlan. Proizvodnjo kerami-
ke bo zastopala italijanska družba Atlas Concorde, ki jo podpira 
univerza iz Modene. Kako delujejo toplotne cevi v jeklarstvu, pa 
bodo preverili v podjetju SIJ Metal Ravne skupaj s Centrom za 
energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan (IJS – CEU). 

Zmanjšana poraba plina pri peči in ogrevanju prostorov
V SIJ Metalu Ravne bodo tehnologijo uporabili v valjarni, na-
tančneje pri peči Allino, v kateri ogrejejo jeklene gredice pred 
nadaljnjo obdelavo, pojasnjujeta vodja energetike v Skupini SIJ 
Samo Lečnik in vodja raziskovalne skupine in nosilec projekta 
na IJS – CEU dr. Fouad Al Mansour. Kot odpadni vir toplote bo 
izrabljena energija izpustnih dimnih plinov iz peči Allino. Sedaj 
dimni plini s temperaturo 450 °C prosto prehajajo v ozračje. S 
prenosnikom iz toplotnih cevi bo dimnim plinom odvzet del 
energije in bo uporabljena za dogrevanje dovajanega svežega 
zraka v peč ter za ogrevanje tople vode, ki bo nadalje name-
njena za ogrevanje obrata Valjarna. S tem se bosta delno 
zmanjšali poraba zemeljskega plina pri peči in tudi poraba 
plina za pripravo tople vode za ogrevanje prostorov. 

SIJ Metal Ravne je skupaj z Institutom Jožef Stefan – Centrom za energetsko učinkovitost 
v sklopu največjega programa EU za raziskave in inovacije HORIZON 2020 ter skupaj 
s partnerji iz tujine pridobil sredstva za inovativni projekt ponovne uporabe odvečne 
toplote, ki nastane med proizvodnjo jekla.

Nova tehnologija za 
izkoriščanje odvečne toplote

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv SIJ, arhiv IJS, Brunel 
University London

Vir: Borut Hočevar, Finance, 
priloga Okolje in energija,  
10. 4. 2018; 

www.etekina.eu
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Shema delovanja 
toplotne cevi
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Kako bo potekal projekt 
V prvi fazi projekta bodo predstavniki IJS 

– CEU opravili dodatne meritve tempe-
rature in pretoka dimnih plinov, pretoka 
zraka ventilatorja ter analizirali druge 
izmerjene podatke (poraba zemeljskega 
plina, temperature dimnih plinov pred 
vstopom v rekuperator in po vstopu 
vanj, sestava dimnih plinov ...). Podatke 
in oceno potenciala bodo poslali univerzi 
Brunel, kjer bodo projektirali napravo. 
Vgradili jo bodo med remontom avgusta 
2019. S tem pa projekt ne bo končan. 
Spremljali bodo namreč rezultate, me-
todologijo za spremljanje in ocenitev 
doseženih prihrankov bodo pripravili v 
IJS – CEU. Preverili pa bodo še možnost 
uporabe podobne tehnologije v drugih 
pečeh Skupine SIJ in tudi v drugih druž-
bah. Projekt je namreč pilotski, trajal bo 
štiri leta. 

S prenosnikom iz toplotnih 
cevi bomo dimnim plinom 
odvzeli del energije in jo 
uporabili za dogrevanje 
svežega zraka, dovajanega 
v peč, in za ogrevanje 
tople vode, namenjene za 
ogrevanje SIJ Metala Ravne.
Kristijan Plesnik, odgovoren za  
energetiko v SIJ Metalu Ravne

Če se bo tehnologija 
izkazala za uporabno, se 
lahko nadejamo njene 
uporabe v še več drugih 
primerih, ne samo v SIJ 
Metalu Ravne, ampak tudi 
v SIJ Acroniju.
Samo Lečnik, vodja energetike v Skupini SIJ

Z izkoriščanjem odvečne 
toplote v energetsko 
intenzivnih panogah lahko 
veliko prispevamo k znižanju 
stroškov energije in emisij 
toplogrednih plinov v 
Sloveniji.
Dr. Fouad Al-Mansour, vodja raziskovalne 
skupine in nosilec  
projekta na IJS – CEU

SIJ Metal Ravne in IJS sta 
dobro izvedla vse potrebne 
priprave za uspešno izvedbo 
projekta. Skupaj smo določili 
lokacijo za postavitev naprave 
za izkoriščanje 40 odstotkov 
odvečne toplote.
Prof. dr. Hussam Jouhara,  
Brunel University London

Del odvečne toplote, ki nastane pri proizvodnji jekla, natančneje v dimnih plinih peči Allino, bo v 
prihodnje uporabljen za predgrevanje zraka v peči Allino in tudi za ogrevanje SIJ Metala Ravne.
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Kljub odsotnosti prejšnjega skrbnika za kakovost se nam je 
uspelo pripraviti v nekaj mesecih in ob podpori zunanjega 
sodelavca iz sestrske družbe SIJ SUZ, zelo dobrega poznaval-
ca sistema Smiljana Breznika, smo pripravili ključno doku-
mentacijo in pravilen pristop k novemu standardu. Prejšnji 
sistem smo tako skupaj preuredili skladno z novim procesnim 
pristopom zagotavljanja celovite kakovosti (TQM). To pomeni, 
da smo določili tveganja, priložnosti in aktivnosti za njihovo 
obvladovanje. V vseh procesih smo s spremljanjem in ana-
liziranjem indikatorjev učinkovitosti določili ukrepe s ciljem 
poslovati s kar najmanj napakami in z boljšimi končnimi 
rezultati. 

Enodnevno presojo je opravila presojevalna družba Tüv 
Süd. Vodilni presojevalec Vilko Švab je s kolegom Viktorjem 
Gerdunom izjemno natančno presojal celotne procese. Na 
področju certifikacije uspešno sodelujemo že dlje časa in 
velikokrat smo skupaj poiskali učinkovito rešitev za na prvi 
pogled nerešljiv certifikacijski problem ter tako zadostili željam 
in potrebam najzahtevnejših kupcev.

Razvojna dejavnost – naravnana tudi aplikativno
Presoja oddelka Razvoj je pokazala, da je bila razvojna de-
javnost v družbi SIJ Elektrode Jesenice v obdobju delovanja 
razvojne strokovnjakinje Mojce Šolar usmerjena v primarno 
razvojno dejavnost, po njenem odhodu je pa naravnana bolj 
aplikativno. Rezultat tega je implementacija navarjanja valjev, 
kot ene od prvih tovrstnih storitev, v okviru katerih bomo 
aktivno promovirali uporabnost naših izdelkov, predvsem 
specialnih. Poleg tega je presojevalec natančno pregledal ob-
stoječe interne predpise in navodila ter pohvalil obliko razvoja 
aplikacij kot nadgradnjo prvotne raziskovalne dejavnosti, ob 
tem pa poudaril, da je treba krepiti tudi osnovno raziskovalno 
dejavnost.

Proizvodnja in kontrola kakovosti –  
»poroka« med njima prepovedana
Na konkurenčnem tržišču uspešna podjetja zagotavljajo kratek 
dobavni rok, nizke proizvodne stroške in ustrezno kakovost 
izdelkov. Ena od pomembnih pozitivnih organizacijskih spre-

V začetku januarja smo v SIJ Elektrodah Jesenice uspešno zaključili presojo sistema 
kakovosti po novem standardu ISO 9001-2015. V vseh procesih smo s spremljanjem 
in analiziranjem kazalcev učinkovitosti določili ukrepe s ciljem poslovati s kar najmanj 
napakami, torej učinkoviteje in uspešneje.

Obvladovanje tveganj in 
oplemenitenje priložnosti

Jožica Cankar, vodja kontrole 
kakovosti, SIJ Elektrode Jesenice

Foto: arhiv SIJ

Vir: www.differencebetween.net
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memb, na katero je presojevalec Viktor Gerdun v preteklosti 
večkrat opozarjal, je izločitev kontrole iz procesa proizvodnje. 
To pomeni, da bosta v SIJ Elektrodah Jesenice funkciji proizvo-
dnje in kontrole ločeni. Če bi obe funkciji nadzorovala ista ose-
ba, bi to pomenilo, da kontrolira samo sebe, kar ni učinkovito.

Za zagotavljanje kakovosti uporabljamo Total Quality Ma-
nagement (TQM) – model celovitega upravljanja kakovosti, ki 
je odgovor igralcev na zelo odprtem trgu z močno konkuren-
co. Zato tudi v SIJ Elektrodah Jesenice dosegamo odličnost z 
iskanjem in izrabljanjem notranjih rezerv ter sposobnosti prav 
vseh zaposlenih.

Prodaja – pridobivanje natančnih opredelitev zahtev kupcev
Presojevalec je predlagal, da od kupcev vedno pridobimo zelo 
natančno opredeljene zahteve za izdajo atestov, da se izogne-
mo tveganju morebitne kupčeve naknadne zavrnitve atesta.

Boljša dobava in manj reklamacij naših izdelkov
V primerjavi z lanskim letom se je število reklamacij v nabavi 
zmanjšalo za 35 odstotkov. Tudi ocena dobaviteljev v razredih 
A in B se je povečala z 80 odstotkov v letu 2016 na 86 odstot-
kov v letu 2017.

Pri reklamacijah naših izdelkov so se stroški v primerjavi z 
lani zmanjšali za 42 odstotkov. Večjih reklamacij v letu 2017 
ni bilo. Z analizo smo ugotovili, da je bilo precej reklamacij 
nekakovostnih – niso bile podane zaradi nekakovosti samega 
izdelka, temveč so posledica drugih dejavnikov, na primer 
neustreznega informacijskega sistema. 

Merjenje učinkovitosti ukrepov za izboljšavo
Presojo smo opravili uspešno, zaključek oziroma predlog za 
izboljšanje letošnje presoje pa je, da se moramo pri sistemu 
kakovosti bolj poglobiti v merjenje učinkovitosti ukrepov za 
izboljšavo. Obvladujemo jih dobro, kar pomeni, da jih prepo-
znamo, definiramo in realiziramo, v prihodnje pa bomo bolj 
poglobljeno spremljali tudi njihovo učinkovitost.

Podjetja po vsem svetu vedno iščejo 
ustrezna orodja za zagotavljanje obvla-
dovanja različnih izzivov – upravljanja 
zaposlenih in sredstev ter doseganje 
ciljev in dobička. Obstaja veliko različnih 
orodij za pomoč pri doseganju teh ciljev, 
med njimi tudi ISO in TQM.

ISO opisuje funkcije in korake, potrebne 
za vzpostavitev minimalnih standardov 
kakovosti. TQM pa se osredotoča na 
iskanje najboljših in maksimalnih rezul-
tatov oziroma poti do njih za zagotavlja-
nje celovitega sistema kakovosti.

Sistemi ISO ne morejo doseči istih stan-
dardov kakovosti brez podpore TQM. 
Čeprav se sistema ISO in TQM med seboj 
dopolnjujeta, sta skupaj učinkovitejša, 
če se ju implementira in nadzoruje 
ločeno. 

Kakšna je razlika med standardi ISO in sistemom TQM?

Standard ISO in sistem TQM – dva igralca za cilje enega moštva

ISO 9000

Sistem za zagotavljanje 
skladnosti z mednarodnimi 

standardi kakovosti.

TQM
Sistem celovitega zagotavljanja 
kakovosti (TQM –Total Quality 

Management) je pristop 
organizacije, osredotočen 

na kakovost. Osnovan je na 
sodelovanju vseh zaposlenih 

z namenom ustvarjanja 
dolgoročnega uspeha na podlagi 

doseganja zadovoljstva kupcev.

S I J  2 | 2018 13



àà NAPREDUJEMO

Konstrukcije izpostavljene različnim obremenitvam
Jekla, ki jih izdelujemo znotraj Skupine SIJ, se vgrajuje v različ-
ne konstrukcije. Med obratovanjem so slednje izpostavljene 
zelo različnim obremenitvam. Najbolj poznane so nam mehan-
ske obremenitve, če pa pogledamo cevovode za agresivne me-
dije v petrokemični ali farmacevtski farmaciji, potem sta tipični 
obremenitvi npr. korozija in lezenje kot posledica dolgotrajne 
izpostavljenosti visokim temperaturam in pritiskom.

Prvi seminar s področja varjenja šele leta 1900
Zgodovinsko gledano se je na področju spajanja materialov v 
neločljivo zvezo najprej pojavilo spajkanje. Viri navajajo, da so 
lotanje železa, bakra, srebra in zlata uporabljali že okoli 4000 pr. 
n. št. Obločni postopki varjenja (ROV, MIG/MAG, TIG, EPP), kot 

jih poznamo danes, pa so se na višjo tehnično raven povzpeli 
relativno pozno. Prvi izobraževalni seminar iz varjenja je namreč 
šele leta 1900 v Kölnu organiziral strojni inženir Kautny.

Minilo 100 let od prve oplaščene elektrode
Glavna prelomnica na varilnem področju pa sega v leto 1907, 
ko je Šved Oscar Kjellberg patentiral oplaščeno elektrodo, ki jo 
za varjenje ROV (ročno obločno varjenje) poznamo in uporab-
ljamo še danes. Elektroda sicer ni bila izdelana z ekstruzijo (na-
čin, ki ga poznamo danes), ampak s potapljanjem jeklene žice v 
mešanico karbonatov in silikatov za nanos plašča, ki ščiti talino 
in oblok pred vplivom atmosfere med varjenjem. Stoletnico 
prve oplaščene elektrode, izdelane s postopkom ekstruzije, so 
počastili lani.

Varjenje je ena osnovnih tehnologij spajanja materialov. Materiale lahko 
spajamo ali povezujemo v celoto v t. i. trajno (neločljivo) zvezo ali pa v 
ločljivo zvezo. Za neločljive zveze štejemo tiste, ki jih ne moremo razdružiti 
brez porušitve; mednje spadajo tudi spoji, ki jih izdelamo z varjenjem.

Varilna tehnika in naše jeklo

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

Foto: dr. Andrej Skumavc, SIJ Acroni

Vir: J. Tušek, Varjenje in sorodne tehnike 
spajanja materialov v neločljivo zvezo, 
Fakulteta za strojništvo, 2015
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Razvoj varilstva na Jesenicah izjemen
Predhodnica družbe SIJ Acroni, tj. Železarna Jesenice, pa je 
v zgodovino zapisala pomembno dejstvo. Prvega delavca je 
namreč na izobraževanje s področja varjenja na Dunaju na-
potila že pred prvo svetovno vojno. Tam se je izučil za varilca, 
s seboj pa prinesel prvo varilno opremo. Ta dogodek štejemo 
tudi za začetek varilstva na Slovenskem. Razvoj varilstva 
na Jesenicah je bil v tistih letih izjemen. Dejstvo potrjujemo 
s podatkom, da so že od leta 1926 na Jesenicah izdelovali 
strženske elektrode, leta 1960 pa so jih zamenjale oplaščene, 
ki jih poznamo še danes. 

Predavanje za mednarodne varilne inženirje
Največja svetovna organizacija na področju varjenja je t. i. IIW 
(Interantional Institute of Welding). Ena njenih glavnih nalog je 
tudi prenašanje znanj na slušatelje na različnih usposabljanjih. 
Z namenom predstavitve Skupine SIJ, predvsem pa družbe 
SIJ Acroni, sem v sredini marca v Srbiji izvedel dve predavanji 
za študente, ki se izobražujejo po programu za mednarodne 
varilne inženirje (IWE). Vabilo za predavanje je poslal dr. Rado-
mir Jovičić, profesor na Fakulteti za strojništvo v Beogradu, in 
sicer preko našega upokojenega sodelavca Jerneja Markeža, 
s katerim še vedno precej sodelujemo. S slednjim sva skupaj 
opravila vsak po dve predavanji, na Fakulteti za strojništvo ter 

Institutu Goša, ki sta morali sovpadati s predvidenim progra-
mom izobraževanja. Markež je predstavil postopek reparatur-
nega varjenja predvsem sive litine. Moje predavanje je bilo 
nekoliko obširnejše, obsegalo pa je predstavitev naše skupine, 
drugi del pa je bila predstavitev postopka izdelave platirane 
pločevine. Postopek namreč spada med t. i. postopke varjenja 
s pritiskom. Institut Goša, ki je v Srbiji največja organizacija za 
izobraževanje po programih IIW, se v zadnjem času financira 
z izobraževanjem varilcev za potrebe tuje, predvsem nemške, 
industrije in gradbeništva. 

Mednarodne varilne inženirje gostili v  
družbah SIJ Acroni in SIJ Elektrode Jesenice
Konec marca smo v povezavi z Institutom za varilstvo v Lju-
bljani tudi tamkajšnjim slušateljem programa za mednarodne 
varilne inženirje IWE omogočili ogled proizvodnje SIJ Acronija 
in SIJ Elektrod Jesenice. Ne nazadnje je prav, da se osebe, ki 
zagotavljajo kakovost varjenih konstrukcij, v katere je vgrajeno 
tudi jeklo našega podjetja, seznani s širino proizvodnega pro-
grama, predvsem pa, da se jim predstavi tudi postopek izde-
lave jekla. Tudi tako se širijo in sklepajo kontakti ter navezuje 
sodelovanje, predvsem pa je to dobra praksa izmenjave znanj 
na različnih področjih, ki jim je skupna ena stvar – naše jeklo.

Konec marca smo v povezavi z Institutom za varilstvo v Ljubljani tudi tamkajšnjim 
slušateljem programa za mednarodne varilne inženirje IWE omogočili ogled 
proizvodnje SIJ Acronija in SIJ Elektrod Jesenice.
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Trije glavni cilji za letos
Po temeljitem pregledu trenutnega stanja v oddelku sem si za 
leto 2018 zadal tri glavne cilje: stabilizirati kadrovsko politiko; 
usposobiti vsaj dva programerja za CNC-stružnice, ki bosta 
sposobna slediti vse bolj zahtevnim trendom na trgu; vstopiti v 
segment avtomobilske industrije, v kateri sem deloval osem let 
in zato najbolje vem, kakšna so njena pričakovanja, zahteve in 
posebnosti.

Prvi velikoserijski proizvod za podjetje Linak
Kot zelo pozitivno lahko v letu 2018 izpostavimo implementacijo 
prvega velikoserijskega proizvoda v proizvodnjo. Začeli smo 
ga izdelovati za podjetje Linak, ki mu že vrsto let dobavljamo 
hladno vlečene brušene palice. V tem primeru smo se izkazali 
kot relevanten partner, na katerega se lahko računa tudi v 
prihodnosti. 

Glede na pretekle izkušnje, ki sem jih pridobil v podobnih delovnih okoljih, po tehtnem 
razmisleku in pogovorih z vodstvom družbe smo se strinjali, da je potreben pozitiven 
premik k uspešnemu razvoju enot v SIJ SUZ, zato sem januarja letos prevzel vodenje obrata 
Strojna predelava. Naši cilji so smeli, ekipa zagrizena, in verjamemo, da nam bo uspelo.

SUZ-ova strojna 
predelava – smelo in 
premišljeno na novo pot

Smiljan Breznik, vodja obrata 
Strojna predelava, SIJ SUZ 

Foto: Smiljan Breznik, SIJ SUZ

Takole je ovekovečil svojo ekipo, na katero stavi in trdno verjame v njeno 
uspešnost, novi vodja obrata Strojna predelava SIJ SUZ Smiljan Breznik. 
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Obetajoče je tudi sodelovanje s podjetjem SIP iz Šempetra. 
Podjetju redno dobavljamo tri proizvode, v tretjem četrtletju pa 
bomo predvidoma dodali še dva proizvoda.

Zagotavljanje podpore sestrskim družbam Skupine SIJ in širše
Kar zadeva kadrovsko problematiko, smo za zdaj naše potrebe 
ustrezno popolnili in stabilizirali, zato lahko oddelek deluje na 
dve izmeni nemoteno tako na ravni CNC-struženja kot klasične-
ga struženja. Klasičen del struženja je namenjen predvsem izde-
lavi rezervnih delov za vzdrževanje v manjših serijah. Cilj na tem 
segmentu je zagotoviti popolno podporo matičnemu podjetju 
in tudi širše, trenutno sodelujemo s podjetjema SIJ Acroni in SIJ 
Elektrode Jesenice. Za prodor v avtomobilsko industrijo se nam 
ponuja priložnost za sodelovanje s podjetjem Hidria, s katerim 
potekajo začetni pogovori.

Neprestano izobraževanje in vlaganje v tehnologijo
Cilj naše celotne ekipe je postati zaupanja vreden in zanesljiv 
poslovni partner. Za pridobitev zaupanja pa nas čaka zelo veliko 
dela, usmeriti ga moramo predvsem v neprestano izobraževa-
nje kompetentnih sodelavcev. Ključno je tudi smotrno vlaganje 
v naprave oziroma stroje, potrebne za nemoteno delovanje 
oddelka za zadovoljitev kratkoročnih in dolgoročnih zahtev trga.

Ekipa, ki obeta in stremi k napredku
Glede na trenutno vzdušje v oddelku lahko z gotovostjo 

trdim, da smo začeli postavljati uspešno ekipo, ki ji ne manjka 
izzivov in želje po napredovanju. Smo po srcu mlada ekipa, za 
katero sem prepričan, da se bo o njej v prihodnosti veliko 
govorilo. Vsak posameznik ima možnost prispevati lastne ideje, 
te pa s pridom uporabimo. Ta način delovanja spodbujamo 
vsakodnevno s pogovori, kje lahko zadeve izboljšamo in pred-
vsem kaj lahko s tem pridobimo, da nam bo lažje in bomo še 
boljši. Zavedamo se, da bomo le s skupnimi močmi dosegli vse 
zastavljene cilje. Okolje, v katerem delujemo, je široko, v njem 
najpametnejšega ni, in je edini pameten način ekipno delovanje, 
kar edino lahko prinese dobre rezultate. Naš moto je »Če ne gre 
zlepa, gre s prilagajanjem«. 

Če ne gre zlepa,  
gre s prilagajanjem.

àà NAŠI SODELAVCI

KADROVSKA GIBANJA V 
FEBRUARJU IN MARCU 2018

SIJ ACRONI 
Februarja je podjetje zapustilo enajst delavcev, marca pa dvanajst.
Naši novi sodelavci so februarja postali: EDISON BALAJ v Špediciji in 
odpremi, SANDI ŽERJAV v Špediciji in odpremi, IGORCHE KITANOVSKI 
v Jeklarni, DENIS DENIĆ v Predelavi debele pločevine, NIHAD SEFIĆ 
v Predelavi debele pločevine, DANIJEL BUČIĆ v Obratu vzdrževanja, 
ALJOŠA RADIĆ v Predelavi debele pločevine in KAJA TERLIKAR v 
Kontrolingu. 

Marca so naši novi sodelavci postali: BOR BRUN in ADNAN DURATO-
VIĆ v Špediciji, GREGOR OLAJ in ALEN SULJANOVIĆ v Jeklarni, MARK 
JONKE NOČ in ZIRHAD REDŽIĆ v Vroči valjarni in ANDRIJA BRČINOVIĆ v 
Hladni predelavi. 
ERVIN BOLTE ŠERIFOVIĆ, BLENDON BYTYQI, ZARIF FAZLIĆ, RAMON 
HORN, NIKICA RADMAN, ARMIN SKENDEROVIĆ, LUKA SMOLEJ, ADMIR 
VUKALIĆ in ELMIR HAFIZOVIĆ so naši novi sodelavci v Predelavi 
debele pločevine, MATIC ŠTENKLER in MIHA BALEK pa sta se zaposlila 
v Obratu vzdrževanja. ENES AHMETAGIĆ, JASMIN AVDIĆ, ADIL FAZLIĆ, 
DRAGO FOTAK, MARIO KUNČIČ, IGOR RAVNIK, JASMIN REKIĆ, MARKO 
ROZMAN, DŽEMAL ŠAHINOVIĆ, ALEKSANDAR TADIĆ, ROBERT TAR-
MAN, ADIS TIGANJ, MILIVOJE TOMOVIĆ in PREDRAG ZURNIĆ so se 
pridružili zaposlenim v Interni logistiki. Novi sodelavci so še: TOMAŽ 
ČEBULJ v Kakovosti, ALEŠ ŠIFRER v Prodaji, JANUŠ ŠIVIC v Obratu 
vzdrževanja, ERNESA MURANOVIĆ v Prodaji, SEBASTJAN VIDMAR v 
Kadrovski službi in TAJDA BULOVEC v Kakovosti.

Nejra Rak Benič, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Februarja so postali naši sodelavci: AMIR KOŠTIĆ v Jeklarskem 
programu, MIODRAG VUJNOVIĆ, SALKO BAJRIĆ, SLAVEN KITIĆ, DAVID 
POROČNIK, ALJAŽ TEPEJ, JAN STRGAR, JOŽE VAVČE, PETER ŠPAN, DA-
NILO ŠVAB in JANEZ VERHOVNIK v Valjarskem programu, MIHA LEČNIK 
v Kovaškem programu in VIKTOR MARZELJ v Operativnem planiranju 
proizvodnje. Podjetje je zapustilo sedem sodelavcev. 
Upokojil se je MIRKO BRLOŽNIK iz Razvoja in kontrole. Zahvaljujemo se 
mu za prizadevno delo in mu v pokoju želimo vse najlepše.

Marca so naši sodelavci postali: ADNAN BEGULIĆ, MERSAD KASUPO-
VIĆ, KAMEL RIZVIĆ, MERSAD BEGULIĆ v Jeklarskem programu, MILOŠ 
KLEUT, SAŠA PAVLOVIĆ, BESART UKAJ, HUSEIN BAJRIĆ, SABIT BAJREK-
TAREVIĆ, MLADEN KUZMANOVIĆ, TARIK PILIĆ in SANJIN HUREMOVIĆ 
v Valjarskem programu, DŽEVAD BAJREKTAREVIĆ in ZORAN MIHAJLO-
VIĆ v Kovaškem programu. Podjetje je zapustilo pet sodelavcev. 
Upokojil se je AVGUST ŠTIFTER iz Kovaškega programa. Zahvaljujemo 
se mu za prizadevno delo in mu v pokoju želimo vse najlepše.

Zaključek šolanja
VALENTINA GERŠAK iz Nabave je končala magistrski študij na Fakulteti 
za državne in evropske študije Nove univerze v Kranju in postala 
magistrica mednarodnih in diplomatskih študij. KLEMEN VEZONIK iz 
Kovaškega programa je postal metalurg. Čestitamo.

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

→
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Danica Vajksler, 
strokovna sodelavka, 
SIJ Metal Ravne



àà NAPREDUJEMO

Novi interni vozni park 
tudi v SIJ Acroniju

Za transport več kot 34.000 ton materiala letno bodo od sedaj 
naprej skrbela štiri vlečna vozila IVECO STALIS AD440S42T, s 
420 konjskimi močmi in ročnim menjalnikom, polarno bele 
barve. Vozila so opremljena z najsodobnejšo nujno opremo 
za izboljšano varnost in udobje voznika med vožnjo kot tudi 
merilnim instrumentom – tahografom, ki je v prvi vrsti na-
menjen za samodejno zapisovanje hitrosti vožnje, prevožene 
poti kot tudi vrste in trajanje dejavnosti voznika. Vsa vozila so 
že tovarniško prirejena povsem za potrebe naše proizvodnje, 
brez nepotrebnih strešnih in drugih spojlerjev zaradi omejitve 
višine kot tudi dolžine.

Prikolice, ki jih bomo z vozili uporabljali za transport ma-
teriala, so triosne ultra lahke šasije KÖGEL, z vgrajeno samo-
krmilno zadnjo osjo SAF, ki pomaga pri zavijanju in omogoča 

lažje manevriranje po ozkih in tesnih prostorih v proizvodnji. 
Vseh pet prikolic ima skupno nosilnost 24 ton z enostranskim 
upravljanjem.

Dve samonakladalni vozili IVECO STRALIS AD260S36Y/P 
s 360 konjskimi močmi in ročnim menjalnikom, prav tako 
polarno bele barve z že vključeno nadgradnjo HYVA NG2018, 
bosta skrbeli za nemoteno praznjenje in transportiranje velikih 
zabojnikov izmeta na vseh lokacijah po podjetju.

Vsa vozila so bila opremljena z logotipi SIJ Acronija.
Delo smo ponudili skupno 24 poklicnim voznikom, ki bodo 

transport izvajali nepretrgoma vse leto, ter dvema mehani-
koma in enemu avtoelektrikarju, ki bodo skrbeli za redne in 
izredne servise. Večino potrebnih sodelavcev smo prevzeli od 
prejšnjega prevoznika Steeltrans.

Darian Mandžić, vodja  
projekta in vodja Interne 
logistike, SIJ Acroni

Foto: Borut Žigon

Dosedanjega zunanjega izvajalca internih prevozov med obrati SIJ Acronija Steeltrans 
smo nadomestili z novim transportnim parkom. Zamenjavo smo uspešno izpeljali v enem 
letu. Zbiranje ponudb in izbor optimalne opreme za naš interni transport sta potekala na 
sedežu Skupine SIJ ob sodelovanju SIJ Acronija. Med večino svetovno znanih ponudnikov 
transportne opreme smo kot najbolj optimalno in ugodno rešitev izbrali ponudnika 
BENUSSI, ki je pooblaščeni zastopnik za vozila IVECO. Dobava in dostava vozil na lokacijo 
SIJ Acronija sta bili 8. marca uspešno zaključeni.

Novi vozni park za interni transport med obrati SIJ AcronijaDarian Mandžić – vodja Interne logistike 
in vodja projekta novega voznega parka 
za interni transport pločevine
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àà VABIMO

àà NAŠI SODELAVCI

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Februarja so se nam pridružili: VESNA SREBRENOVSKI in JANEZ LAH v 
oddelku Skladišče in odprema, IVAN TACIČ, TOMAŽ HORVAT SMOLEJ, 
REFIK SILIČ in AMIR AVDIĆ v oddelku VAC, KLEMEN ROBIČ v oddelku 
Elektrode in VILMA ČEFARIN v Kadrovski službi.
Marca so se nam pridružili: ROK RIBIČ v oddelku Skladišče in odprema, 
SLAĐAN ANTIĆ, DRAGANA MATARUGIĆ JOKIČ in BELMIN AHMETSPA-
HIĆ v oddelku VAC, DRAGANCHO MITEV, TINKA MATOŠIČ, MIRA PAJIĆ, 
KATA MIJATOVIĆ, SANELA BOŽIČ KEJŽAR in JERNEJ KRALJ v oddelku 
Elektrode ter KIRILL KUZNETSOV v oddelku Razvoj in raziskave.
Novim sodelavcem želimo uspešno delo. 
Delovno razmerje je prenehalo sedmim sodelavcem. 
Februarja sta dočakala zasluženo upokojitev IVAN LAKOTA in MIJA KO-
VAČIČ. Zahvaljujemo se jima za dolgoletni trud v podjetju ter želimo 
vse dobro v pokoju.

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Februarju so naši novi sodelavci postali: KRISTINA OGOREVC v Podpori 
prodaji, TATJANA ČEPLAK v Planu in logistiki, LOVRO ČEKON v Toplotni 
obdelavi, TOMAŽ TERNIK v Vzdrževanju, MANJA VRHOVNIK, TIMOTEJ 
REK in AMMAR DURAKOVIĆ v Proizvodnem programu Valji, KLEMEN 
ČEKON, ALEKSANDER GAUBE in EMIR JUSIĆ v Proizvodnem programu 
Noži ter SENAD ĆOSIĆ v Proizvodnem programu Strojegradnja.
Delovno razmerje je prenehalo štirim sodelavcem.

Marca so naši novi sodelavci postali: ANDREJ TURIČNIK v CAM in 
orodja, TOMAŽ GREŠOVNIK v Razvoju in konstrukciji, BOŠTJAN GRE-
GORC, TIMOTEJ KLANČNIK in ADMIR MEHMEDOVIĆ v Proizvodnem 
programu Noži ter ADEM ĆOSIĆ in SENAID ŠKILJO v Proizvodnem 
programu Strojegradnja.
Delovno razmerje prenehalo trem sodelavcem. 

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

SIJ SUZ 
Februarja so se nam pridružili: na Upravi SIJ SUZ v oddelku Prodaja 
ANŽE MARKUN, na oddelku Storitve MIĆO PANIĆ in AMIR DURANOVIĆ 
in v obratu Jeklovlek PETER BONDARENKO, DUŠAN MRAK, MARKO 
STRUGAR, ANTON ČEPIN, KLEMEN ALIČ, ALEN HADŽIĆ in SANDI 
SELMAN. 
Podjetje so zapustili trije delavci.
Marca sta se nam pridružila: EMIR DEDIĆ na oddelku Storitve in ELME-
DIN DIZDAREVIĆ v obratu Jeklovlek. 
Invalidsko se je upokojil MATO KEŠINA iz oddelka Storitve. Zahvalju-
jemo se mu za njegovo prizadevno delo in mu v pokoju želimo vse 
najlepše.

Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Februarja se je upokojil sodelavec DANIJEL RAVNJAK, marca pa se je 
upokojila RADOJKA DEBELJAK. Zahvaljujemo se jima za prizadevno 
delo in jima v pokoju želimo vse najlepše.
Družbo je marca zapustil en sodelavec, trem sodelavcem je prenehalo 
delovno razmerje.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

→

→

KADROVSKA GIBANJA V 
FEBRUARJU IN MARCU 2018

Naj živi 1. maj – 
praznik delavstva  
in dela

Na Koroškem
Koroški sodelavci bodo praznovali na 
prireditvi ob Grajskem parku, kjer jih bo 
nagovorila predsednica SKEI in predsednica 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) 
Lidija Jerkič. Pravo energijo bodo s svojo 
glasbo ustvarili Pihalni orkester železarjev 
Ravne, ansambel Naveza, Maša Jakopič in 
Eva Boto, zbrane bo nagovoril podžupan 
Aljaž Verhovnik. 

Na Gorenjskem
Gorenjski sodelavci pa bodo prvi maj slavili 
na Pristavi nad Javorniškim Rovtom, kjer jih 
bosta nagovorila župan Jesenic Tomaž Tom 
Mencinger in podpredsednik sindikata SKEI 
Vili Novak. Za dobro razpoloženje bosta 
poskrbela Pihalni orkester Jesenice -  
- Kranjska gora in Hajni Blagne.
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àà MARKETINŠKI MOTOR

Pod lastno blagovno znamko SINOXX uvrščamo nerjavna jekla, ki spadajo 
v družino korozijsko odpornih jekel z vsebnostjo najmanj 10,5 odstotka 
kroma. Delimo jih glede na vrsto uporabe, različno zgradbo mikrostrukture 
in vpliv zlitinskih elementov. Nerjavna jekla so materiali, ki so nepogrešljivi 
v našem vsakdanjem življenju.

Mark Bajc, specialist  
za produktni marketing, 
SIJ Acroni

Mag. Brigita Rataj, 
vodja marketinga,  
SIJ Metal Ravne

Stane Jakelj, razvojni 
inženir za nerjavna jekla, 
Razvojni center Jesenice

Foto: arhiv Skupine SIJ
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SIJ Acroni s prodajo jekla SINOXX 
stabilno na prvem mestu v Evropi
Leta 1995 je Acroni začel izdelovati debelo pločevino iz ner-
javnih jekel. Takratna odločitev vodstva in strokovne ekipe, 
konstantne naložbe, zagnano razvojno delo ter pripadnost 
zaposlenih so SIJ Acroni pripeljali na sam vrh Evrope. SIJ Acroni 
je vodilni proizvajalec nerjavne debele pločevine v Skupini SIJ, 
prvi v EU in tretji na svetu, gledano na tržni delež. Usmerjeni 
smo k razvoju najzahtevnejših vrst jekel blagovne znamke 
SINOXX, ki prinašajo največjo dodano vrednost. Ponosni smo, 
da smo lahko z lastnim razvojem posegli na področje nove 
skupine nerjavnih jekel, in sicer izločevalno utrjenih nerjavnih 
jekel. Z razvojem postopka izdelave in predelave jekla blagov-
ne znamke SINOXX 4542 smo postavili temelj za vpeljavo nove 
skupine nerjavnih vrst jekel v proizvodni asortiment podjetja 
SIJ Acroni. Tako smo poleg avstenitnih, feritnih, dupleksnih 
in martenzitnih nerjavnih jekel 
postali proizvajalec skupine izlo-
čevalno utrjenih nerjavnih jekel, 
ki so namenjena za uporabo v 
tehnološko in korozijsko zahtev-
nih aplikacijah. 

SIJ Metal Ravne se 
tudi v prihodnje 
usmerja na zahteven 
trg specialnih jekel
Tudi v SIJ Metalu Ravne imata 
proizvodnja in prodaja nerjav-
nih jekel večletno tradicijo, in 
sicer segajo začetki v šestdeseta 
leta 20. stoletja. Kot posebno 
pomembno za nadaljnji razvoj, 
proizvodnjo in prodajo zahtevnih specialnih jekel – poseb-
no avstenitnih nerjavnih in dupleksnih nerjavnih jekel – pa 
označujemo leta 2015 zaključeno naložbo v Jeklarski program, 
tj. 45-tonsko ponovčno peč z vakuumsko postajo (VD/VOD). 
Struktura proizvodnega in prodajnega programa podjetja se 
tako še naprej usmerja na zahteven segment specialnih jekel z 
visoko dodano vrednostjo. 

Najznačilnejši predstavniki blagovne znamke SINOXX so v 
SIJ Metalu Ravne SINOXX 4922 (PT929), SINOXX 4112 (OCR6), 
SINOXX E770 (PK3NI) in SINOXX 4122 (PK335) s prodajo tako 
na evropskem kot tudi ameriškem tržišču. Pomemben delež 
pri prodaji blagovne znamke SINOXX obsegajo jekla za izde-
lavo turbinskih lopatic za področje energetike. V Skupini SIJ 
lahko izdelke iz jekel blagovne znamke SINOXX dobavljamo v 
gašenem, raztopno žarjenem, izločevalno utrjenem, mehko 
žarjenem in poboljšanem stanju.

Nerjavna jekla SINOXX delimo 
po njihovi mikrostrukturi 
Uporabnost posameznih nerjavnih jekel se močno razlikuje 
med seboj po obstojnosti v različnih reagentih, po mehanskih, 
tehnoloških in fizikalnih lastnostih. Pravilni izbor najustreznej-
šega jekla za določeno uporabo je izjemno pomemben in od 
njega sta odvisni trajnost ter uporabnost izdelanega proizvoda. 
Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na izbiro nerjavnih jekel, 
so vsekakor korozijska odpornost in mehanske lastnosti.

Avstenitna nerjavna jekla 
Avstenitna nerjavna jekla imajo izjemno kombinacijo korozijske 
odpornosti, mehanskih lastnosti in sposobnosti za preobliko-
vanje. Primerna so za izdelavo široke palete različnih izdelkov. 
Njihova uporaba je razširjena v številnih procesnih industrijah, 
energetiki, letalstvu in vesoljski tehniki. Obenem so nezamen-
ljiva pri izdelavi različne strojne opreme, kjer je pomemben 
dejavnik agresivno delovno okolje. 

Dupleksna nerjavna jekla
To so jekla, ki imajo mešano mikrostrukturo. Ta je pri sobni 
temperaturi sestavljena iz ferita in avstenita. Delež ene in dru-
ge faze je odvisen od kemične sestave in toplotne obdelave. 
Razmerje deležev v feritno-avstenitni mikrostrukturi je 50 : 50. 
Ta jekla odlikujejo zelo dobre mehanske lastnosti, zlasti nape-
tost tečenja in trdnost. Jekla so magnetna. Uporabljamo jih v 

petrokemični industriji, transpor-
tu agresivnih medijev in za druge 
objekte, kjer se poleg korozijske 
obstojnosti zahtevajo tudi čim 
nižja teža ter odlične mehanske 
lastnosti.

Feritna nerjavna jekla
Prednost nekaterih vrst feritnih 
nerjavnih jekel pred avstenit-
nimi se kaže v odpornosti proti 
napetostnokorozijskemu pokanju 
in jamičasti koroziji. Uporaba je 
podobna kot pri avstenitnih jeklih 
s primernejšo ceno, vendar s 
slabšo korozijsko obstojnostjo in 
mehanskimi lastnostmi, zato so 

primerna za specifične medije, ki so izpostavljeni kislinsko manj 
agresivnemu okolju. 

Martenzitna nerjavna jekla
Od vseh nerjavnih jekel imajo najslabšo korozijsko odpornost, 
a zelo visoko trdoto in trdnost, veliko odpornost na obrabo ter 
visoko sposobnost zadrževanja ostrine, kar še posebno velja 
za raznovrstna rezilna orodja. Primerna so tudi za materiale, 
izpostavljene visoki obremenjenosti konstrukcijskih delov in 
prisotnosti atmosferske korozije (npr. podvozje letala). 

Varjenje nerjavnih materialov SINOXX 
– pomembnosti in posebnosti
Vsaka od skupine nerjavnih jekel ima različne sposobnosti var-
jenja. Te pa so povezane s transformacijami mikrostrukture, ki 
so navzoče pri ohlajanju zvara. Tvorba različnih mikrostruktur, 
ki povzroča poslabšanje korozijske obstojnosti ter mehanskih 
lastnosti materiala, je dejavnik, na podlagi katerega sodimo o 
dobri oziroma slabi varivosti nerjavnih jekel. Postopek varjenja, 
ki je primeren za eno vrsto nerjavnega jekla, ni uporaben za 
drugo. Prav tako to velja za dodajne materiale, ki jih vedno 
izbiramo glede na osnovno vrsto materiala. Oba pa morata biti 
korozijsko obstojna v mediju, ki ga zahteva tehnološki proces 
oziroma atmosfera. To pomeni, da je dodajni material najmanj 
enake kakovosti kot osnovni, seveda glede na dodane zlitinske 
elemente, kot so krom, nikelj in molibden.
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Naš cilj: nič nezgod pri delu
Z letošnjimi sporočili in aktivnostmi krepimo zavedanje osebne 
odgovornosti in motiviranost za skrb za varnost. Noben sistem 
sam po sebi ne zagotavlja popolne varnosti. Ko gre za varnost, 
smo vsi zaposleni na istem: najprej moramo s spoštovanjem 
pravil paziti vsak sam nase, vsak med nami pa tudi na sode-
lavce. Nezgode lahko preprečimo z odgovornim osebnim in 
kolektivnim ravnanjem. Zato naj bo vsakdo tisti prvi, ki ve, da 
se izplača biti pazljiv in pozoren na potencialne nevarnosti. Z 
dobrim zgledom sodelavcem, izmenjavo dobrih praks znotraj 
ekip in med družbami, iskricami za varnost ter predlogi svoje-
mu delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu lahko 
vsak zaposleni prispeva k širjenju zavedanja, da smo za varno 
delo brez nezgod odgovorni vsi skupaj in vsak osebno. 

Nova vizualna podoba kampanje predstavlja vsakogar med 
nami. Z različnimi komunikacijskimi orodji nas bodo ilustrirani 
delavci v različni delovni opravi vse leto opozarjali na pomen 
posameznih delov varnostne opreme (zaščita za sluh, zaščitna 
očala, čelada ipd.). S svojo barvitostjo pritegnejo pozornost, 
predvsem pa nas spodbujajo, da smo resnično pozorni na var-
nostna pravila in procese ter na potencialne nevarnosti tako 
zase kot za sodelavce. 

Spremljajmo rezultate:  
tekmovanje za najvarnejši obrat
Že v imenu kampanje pravimo, da znamo in zmoremo. Kako 
varno in zdravo bomo letos zaključili leto, bomo od aprila do 
decembra tudi letos spremljali v tekmovanju za najvarnejši 
obrat. Vključeni bodo obrati in programi družb SIJ Acroni, SIJ 
Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ SUZ in SIJ Elektrode Jese-
nice. Format tekmovanja za najvarnejši obrat smo osvežili, a 
bistvo ostaja, iščemo in nagrajujemo najboljše.

In v čem bo točkovanje za najvarnejše obrate letos drugač-
no? Osredotočili se bomo na zmanjševanje števila nezgod in 
nagradili pobudnike izboljšav. Letos ne spremljamo več bolniških 
odsotnosti, vsak mesec pa bodo obrati dobili točke za dosežen 
cilj nič (0) nezgod in vsaj eno oddano iskrivo idejo na temo var-
nosti in zdravja pri delu. Vsaka oddana iskrica vam lahko prinese 
dvojno nagrado! Iskrice za varnost in zdravje pri delu se odda-
jajo po ustaljeni poti za zbiranje inovativnih predlogov, in tako 
predlagatelju lahko prinesejo nagrado komisije za izbor, obenem 
pa vsemu obratu deset točk v tekmovanju za najvarnejši obrat.

Mednarodna organizacija dela je 28. 
april razglasila za svetovni dan varnosti 
in zdravja pri delu, ki ga od leta 2014 
zaznamujemo tudi v jeklarstvu. V mesecu, 
ki je posvečen varnosti in zdravju pri 
delu, v Skupini SIJ začenjamo že tretjo 
kampanjo za ozaveščanje o varnosti in 
zdravju pri delu Znamo varno, zmoremo 
zdravo. Naš cilj ostaja isti ne glede na leto 
in datume. S spoštovanjem vseh pravil 
varnosti pri delu, stalnimi izboljšavami 
na področju varnosti in zdravja pri delu 
in z odgovornostjo vsakega posameznika 
želimo preprečiti vsako nezgodo pri delu. 
Ker je vsaka preveč. Letos se kampanji 
pridružuje tudi SIJ ZIP center, dobrodošli! 
V slogi je moč, in s šesto družbo v 
kampanji bomo brez dvoma še složnejši 
na poti k skupnemu cilju.

Katja Krumpak, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Infografika: Media Vox

BODI PRVI, ki pazi 
nase in na sodelavce

àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Ker gre za varnost, bodi prvi, 
ki predlaga spremembe. 
Oddaj iskrico in z njo prinesi 
obratu dodatne točke. 
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Letošnja novost je tudi dodatek točk za več zaporednih me-
secev brez nezgode, saj želimo dodatno nagraditi hvalevreden 
dosežek večmesečnega obdobja brez nezgod. Primer: za prvi 
mesec brez nezgode dobi obrat 50 točk, za naslednjega, v ka-
terem izpolni cilj, dobi 60 točk, v tretjem zaporednem mesecu 
in vseh nadaljnjih pa 70 točk. Če se vmes pripeti nezgoda, se 
prvi naslednji mesec brez nezgode spet točkuje s 50 točkami. 
Ostaja razdelitev na obrate z lažjimi oziroma težjimi delovnimi 
razmerami, pri določanju četrtletnih zmagovalcev pa bomo 
tako kot lani upoštevali napredek glede na isto lansko trime-
sečno obdobje, vsako četrtletje pa točke ponastavili na nič.

Na vse nezgode pri delu nas bodo letos opozarjale pre-
novljene silhuete, na katerih bodo, kot doslej, označene in 
opisane morebitne nezgode, vsak mesec pa bodo na silhue-
tah zapisani tudi rezultati točkovanja za najvarnejši obrat in 
mesečna lestvica. Želimo si, da na silhuetah ne bi bilo označb, 
ne težjih ne lažjih poškodb in da bi čim več označb s čestitko za 
vsak mesec brez nezgode bilo vir ponosa vsakega obrata.

S prve linije varnosti
»Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu,« je Gandhijeva 
misel, ki nam je vsem lahko v navdih in vodilo skozi življenje, 
enako trdno pa drži tudi za skrb za varno delo. Skozi intervjuje s 
sodelavci z različnih področij in iz različnih družb bomo spoznali 
dejanja in metode, tisto nekaj posebnega, nekaj več, kar so sto-
rili ali delajo vsak dan na področju varnosti kot prvi, in so nam 
vsem lahko svetel vzor. Zgodbe naših sodelavcev bodo prinašale 
pozitivno sporočilo in spodbudo, da se aktiviramo vsi. Vsak od 
nas je lahko prvi v varnosti. Bodi prvi, ki naredi spremembo, da 
bomo varnejši vsi.

Vodje delovnih skupin: prvi med enakimi 
Ko gre za varnost, smo vsi na istem in vsi med seboj enaki, vodje 
delovnih skupin pa imajo vendarle tudi posebno odgovornost: 
njihova naloga je, da poskrbijo za varno delo v svoji delovni ekipi, 
da ob začetku vsakega delavnika izvajajo predpisano minuto za 
varnost, da opozorijo na nedoslednosti pri spoštovanju pravil 
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Vemo, kako pomembno je imeti v mladosti vzornika, ki nam daje zgled, kaj je prav in kaj 
narobe, kako biti sočuten in pravičen, da se splača v življenju potruditi za tisto, kar si res 
želiš, da se vztrajnost in trdo delo obrestujeta. A čut za odgovornost, spoštovanje pravil, 
tudi ko te nihče ne vidi, kolegialnost in solidarnost so vrednote in veščine, ki jih razvijamo 
in pridobivamo vse življenje. 

Zgledi vlečejo

Psihologi priznavajo, da je dejanski vpliv vzornika težko izme-
riti, saj je to izrazito individualna kategorija. A nekaj vseeno 
velja na splošno. Prvič, ljudje ne poskušajo storiti nečesa, če 
ne verjamejo, da se lahko naredi. In drugič, če vidijo nekoga, 
s komer se tudi sami lahko poistovetijo, da lahko nekaj stori, 
potem verjamejo ne samo, da se to da narediti, ampak da to 
lahko naredijo tudi sami.

Zato ni nepomembno, kakšni vzorniki so naši nadrejeni 
in naši sodelavci. Predvsem za nove sodelavce so izjemnega 
pomena njihovi mentorji, ki jih uvajajo v delo, ter napisana 
in nenapisana pravila. In pri varnosti na delovnem mestu ni 
prav nič drugače. Kadar vodja daje jasno sporočilo svoji ekipi, 
da je varnost na prvem mestu, da ne bo dopuščal bližnjic in 
izjem, takrat vsi v ekipi čutijo, da je varno delo pomembna 
vrednota. Vedo, da se na svojega vodjo lahko zanesejo, da bo 

za varnost naredil vse, kar je v njegovi moči. Po drugi strani 
pa jih bo dober vodja podprl tudi takrat, ko bodo sami opo-
zorili na nevarnost ali nedoslednost in predlagali izboljšave. 
Pozitiven zgled in spodbuda drug drugemu smo lahko vsi v 
ekipi. 

Najprej pometi pred svojim pragom, zgledi vlečejo in v 
slogi je moč so morda res že zlajnane fraze, a še vedno držijo 
kot pribito. Zato bodi prvi, ki misli na varnost pri delu, in 
naredi vse, kar je v tvoji moči, da bo delovni dan varen in 
bodo šli vsi sodelavci domov zdravi. Zgleduj se po najboljših 
v varnem delu in tudi sam bodi zgled kolegom, še posebno 
mlajšim, bodisi po letih bodisi po stažu. Bodi prvi, ki misli 
nase in na sodelavce, in skupaj bomo prvi v varnosti. Ker 
znamo in zmoremo!

in s tem zagotovijo varno nadaljevanje dela, izpostavijo dnevne 
posebnosti, zaradi katerih moramo biti še posebno pazljivi … 
Hkrati so vodje s svojim vedenjem in pristopom k spoštovanju 
varnosti zgled svoji ekipi. E-novičnik, ki bo mesečno prinašal 
koristne informacije s področja vodenja in varnosti in zdravja pri 
delu, bo obenem povezal vse vodje v Skupini SIJ, da si bodo še 
lažje izmenjevali izkušnje. Z načrtovanimi dodatnimi izobraževa-
nji o minuti za varnost bomo vodje posebej opozarjali na njihovo 
vlogo pri preprečevanju nezgod. Skupaj želimo preprečiti rutino, 
ki lahko najhitreje povzroči nezgode. 

àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Katja Krumpak, specialistka za korporativno 
komuniciranje, SIJ 

Infografika: Media Vox

Vir: Psichology Today, https://www.
psychologytoday.com/us/blog/thinking-about-
kids/201205/i-could-do-why-role-models-matter

DELAVSKI ZAUPNIKI: SPOZNAJTE JIH! 
V Skupini SIJ spoštujemo pravila in predpise o varnosti in 
zdravju pri delu. Ko gre za varno delo, spodbujamo sode-
lovanje zaposlenih ne glede na njihov položaj v družbi. Za 
prenos informacij, zahtev in predlogov od posameznikov 
do vodstva pa zagotavljamo ustrezno vlogo delavskim za-
upnikom za varnost in zdravje pri delu. Ti predstavniki de-
lavcev sodelujejo pri obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo 
zagotavljanje varnega in zdravega dela. Njihova pravica je, 
da zahtevajo sprejetje ustreznih ukrepov ter pripravljajo 
predloge za odpravo in zmanjšanje tveganj. 

Zaradi posebne vloge delavskih zaupnikov za varnost in 
zdravje pri delu je pomembno, da jih zaposleni poznamo 
in da se zavedamo, da se lahko tudi v primeru, ko se sami 
morda ne želimo izpostaviti, obrnemo nanje. Zato jih je 
dobro spoznati. V družbah so bili marca letos izvoljeni novi 
zaupniki, ki imajo štiriletni mandat.

Bolje je iz oči v oči opozoriti 
kolega na spoštovanje 
varnosti, kot pogledati njegovi 
ženi v oči, če se kaj zgodi. 
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Kakšni so običajno 
sodelavci, ki so  
drugim vzor?

1. Samozavestni in suvereni. Dober zgled 
so pozitivno naravnani sodelavci, ki 
znajo ohraniti mirno kri in zaupanje 
vase.

2. Sproščeni in iskreni. Ljudi, ki se ne 
počutijo dobro v svoji koži, drugi slej ko 
prej razkrinkajo, in se po njih gotovo ne 
bodo zgledovali.

3. Ne ignorirajo nikogar, v komunikacijo v 
ekipi vključujejo vse sodelavce čim bolj 
enakovredno. 

4. So spoštljivi do vseh sodelavcev. Še 
posebno pri spoštovanju varnosti smo 
vsi na istem.

5. Podučijo druge o tistem, kar najbolje 
vedo in znajo, a se ne pozabijo tudi 
sami ves čas učiti. Misliti, da vse vemo 
in znamo, je še posebno nevarno.

6. Ni jih strah priznati napako.  
Pomembno je, kako jo popravimo.

Z varnostno iskrico 
do dodatnih točk v 
tekmovanju

V okviru tekmovanja za najvarnejši obrat 
letos obrati zbirajo točke za vsak mesec, v 
katerem nimajo nezgode in v katerem obrat 
odda vsaj eno iskrico s področja varnosti in 
zdravja pri delu. Zato se zdaj še bolj izplača 
napeti možgane, kako z majhno izboljšavo 
pri izvajanju določenih delovnih opravil ali 
pri urejenosti delovnega okolja preprečiti 
nezgode pri delu. Vsaj ena oddana iskrica 
bo za tisti mesec vašemu obratu prinesla 
10 dodatnih točk v tekmovanju, kar lahko 
odloči tudi o zmagovalcu.

Iskrice za varnost in zdravje oddajte po ustaljeni 
poti, službi za inovativno dejavnost. Tako je nagrada 
lahko dvojna, saj lahko ena ideja dobi nagrado 
komisije za inovativne predloge in obenem poveča 
število točk obrata v tekmovanju. 

Bodi prvi, predlagaj izboljšave in poskrbi za svojo 
varnost in varnost svojih sodelavcev ter prispevaj k 
dobri uvrstitvi svoje ekipe. Točkovanje in mesečne 
rezultate spremljaj na varnostni silhueti svojega 
obrata in na oglasnih deskah.
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àà ČESTITAMO

àà NAŠI SODELAVCI

JUBILANTI V FEBRUARJU IN MARCU

SIJ ACRONI 
Jubilanti v februarju
Jubilanta z 10-letnim delovnim stažem sta postala BORUT NOVŠAK v 
Obratu vzdrževanja in DEJAN ĆOSIĆ v Vroči valjarni.
Jubilanti z 20-letnim delovnim stažem so postali URŠULA BERCE v 
Prodaji, MILJKO OTOVIĆ v Predelavi debele pločevine, ALEN VARMAZ 
v Predelavi debele pločevine in MILOŠ VIDMAR v Predelavi debele 
pločevine.
Jubilant s 30-letnim delovnim stažem je postal RASIM RAKOVIĆ v 
Jeklarni. 
Jubilantka s 40-letnim delovnim stažem je postala NUŠA KOMAC v 
Nabavi.

Jubilanti v marcu
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali DUŠAN BIZJAK v 
Strateški nabavi, ALJOŠA REVEN v Prodaji, ANDREJ BIZJAK v Jeklarni in 
IBRO REDŽIĆ v Jeklarni.
Jubilant s 30-letnim delovnim stažem je postal ARMIN BEŠIĆ v Jeklarni.
Jubilant s 40-letnim delovnim stažem je postal OMER ČULIĆ v Hladni 
predelavi.

Vsem jubilantom čestitamo!
Nejra Rak Benič, vodja kadrovske službe, SIJ Acroni 

SIJ METAL RAVNE 
Jubilanti v februarju 
10 let: DAMJAN JERIČ, MIHA KROF iz Jeklarskega programa, JOŽE 
PEČEČNIK in JOŽE HRIBERNIK iz Valjarskega programa.
20 let: DAMJAN ŠERKEZI iz Valjarskega programa in PAVEL BOŽIČ iz 
Vzdrževanja.
40 let: SONJA SREBOTNIK in MIRKO BRLOŽNIK iz Razvoja in kontrole. 

Jubilanti v marcu 
10 let: MILAN MILOŠ ZAJAMŠEK, BLAŽ KAKER iz Jeklarskega programa, 
ROK KRIČEJ iz Valjarskega programa, UROŠ RAPUC, IGOR OBRETAN 
iz Kovaškega programa, PETER KOBAL, DEJAN IGERC iz Razvoja in 
kontrole in BOJAN URŠEJ iz Vzdrževanja.
30 let: JOŽE MERKUŽIČ iz Jeklarskega progama, VLADIMIR PEROVNIK 
iz Razvoja in kontrole in JOŽE APAT iz Sistemov vodenja. 

Vsem jubilantom čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne 

SIJ ELEKTRODE JESENICE
Marca je postala jubilantka z 10 leti delovne dobe NASTJA ŠMIT. 
Iskrene čestitke in še veliko uspeha pri delu.

Vilma Čefarin, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS
Jubilanti v februarju
Februarja so jubilanti z 10 leti delovne dobe v podjetju postali RAMIZ 
BAČIĆ iz Proizvodnega programa Strojegradnja, IVAN POROČNIK iz 
Vzdrževanja, JANKO RAZGORŠEK iz Ponudb in tehnologije in MILAN 
SIMETINGER iz Plana in logistike. 
Jubilant z 20 leti delovne dobe v podjetju je postal ROK KOTNIK iz 
Zagotavljanja kakovosti.

Jubilanti v marcu
Marca so jubilanti z 10 leti delovne dobe v podjetju postali VILJEM 
PEČNIK iz Prodaje in marketinga, MATIC PODOJSTRŠEK iz Razvoja in 
konstrukcij in RUDI KRAJNC iz Proizvodnega programa Strojegradnja.

Vsem jubilantom iskreno čestitamo.
Dragica Pečovnik, specialistka za kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ ZIP CENTER
Za dopolnjenih 40 let dela, doseženih februarja, čestitamo sodelavki 
RADOJKI DEBELJAK.

Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

→

Andreju Gradišniku 
najvišje priznanje 
Raven na Koroškem 

Za dolgoletno uspešno vodenje največjega podjetja 
na Koroškem, za prispevek k uveljavljanju metalur-
ških in jeklarskih poklicev, za uspešno povezovanje 
družbe SIJ Metal Ravne z lokalnim okoljem ter za 
osebni prispevek k prepoznavnosti občine zunaj nje-
nih meja je direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradi-
šnik prejel nagrado Občine Ravne na Koroškem. 

Da je nagrada priznanje in potrditev osebne in poslovne poti, 
po kateri hodi skupaj s sodelavci SIJ Metala Ravne, hkrati 
pa tudi izziv za prihodnost, je ob prejemu povedal Andrej 
Gradišnik. Ob tem je povzel svoje življenjsko spoznanje, ki je 
bilo izpostavljeno tudi v utemeljitvi ob podelitvi nagrade in za 
Gradišnika velja tako pri osvojitvi osemtisočaka v letu 2012 kot 
tudi sicer v življenju. Zapisal pa ga je tudi v svoji knjigi Sanje: 
»Vsak cilj, četudi na prvi pogled še tako visok in oddaljen, je 
dosegljiv, če si ga srčno želimo, premoremo dobro ekipo, smo 
pripravljeni zanj trdo delati, imamo dovolj znanja, vztrajnosti 
ter poguma in nas spremlja kanček sreče.«

Monika Žvikart, specialistka za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Metal Ravne 

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne

Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen (desno) je 
glavnemu direktorju SIJ Metala Ravne Andreju Gradišniku (levo) 
podelil nagrado Občine Ravne na Koroškem. 
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Haris, Marko, Matjaž in Branko – 
motivatorji iz prve lige 

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne

MATJAŽ ZUPANČIČMARKO BISTROVIČHARIS KRUPIČ MARKO BISTROVIČHARIS KRUPIČ

Sodelavci so povedali:
Sodelavci ga kličejo Bistri – pa ne samo zaradi priimka, za 
Marka namreč noben analitično-številčni oreh ni pretrd. Kilo-
metrske excelove tabele zna spraviti v za sodelavce razumljivo 
in uporabno obliko ter deliti znanje z drugimi, in to z vedno 
nasmejanim obrazom.

Če bi lahko postavili eno pravilo, ki bi se ga morali vsi 
držati, katero pravilo bi to bilo? 
Nasmehnite se vsakomur, ki ga boste danes srečali!

Kako si pomagate, ko vas »napade« slaba volja? 
Doživljam jo kot kratkotrajen efekt, ki ga premagam z 
nasmehom in mislijo, da je nekje nekdo, ki je na slabšem 
kot jaz. Včasih v trenutkih slabe volje najdem boljšo 
rešitev, kot bi jo sicer.

Kakšen bi bil naslov knjige/filma o vašem življenju/ 
delu/delovnem mestu? O čem bi govoril?
Naslov knjige bi bil: Življenje s številkami. Ozrite se 
naokoli in presenečeni boste, kje vse so števila.

Asistent direktorja za tehnologijo,  
SIJ d.d.

Izmenski vodja proizvodnje,  
Predelava debele pločevine, SIJ Acroni
Sodelavci so povedali:
Je izjemen sodelavec, mentor in vodja. Harisova samoinici-
ativnost, iznajdljivost in pripravljenost na vsak izziv in v vsa-
ki situaciji najti najboljšo rešitev motivirajo njegovo ekipo, 
ki je prav zato ena najbolj produktivnih v SIJ Acroniju. 

Najboljši nasvet, ki ste ga prejeli v 
življenju, in kdo vam ga je dal?
Ne poslušaj brezpogojno nasvetov ljudi okoli 
sebe – poišči nasvet pri zaupanja vrednih ljudeh, 
vendar se na koncu vedno odloči sam.

Katere tri številke so najpomembnejše 
v vašem življenju in zakaj? 
26 – naslov, kjer živim z družino, ki mi pomeni vse na svetu,  
35 – sestavljena iz rojstnih dni mojih sinov, ki sta moj ponos,  
44 – naslov podjetja, pri katerem sem zaposlen in mi je  
omogočilo vse, kar imam.

Če čas ne bi bil ovira, kaj vse bi počeli v prostem času? 
Potoval bi po svetu – veliko krajev je, 
ki bi jih rad videl in spoznal.



4. Na 4. Dnevu metalurga smo razglasili 16 naj sodelavcev iz družb 
Skupine SIJ, po katerih se zgledujemo in jih cenimo. S tokratno 
četverico zaključujemo njihovo postopno predstavljanje v reviji SIJ. 
Fantje, ki vedno poiščejo nov izziv, takoj ko rešijo zadnjega, so nam 
povedali, katere številke za njih največ štejejo, kateri nasveti so 
najdragocenejši in kako se otresejo morebitne slabe volje.

MATJAŽ ZUPANČIČ BRANKO KURMANŠEKMATJAŽ ZUPANČIČ BRANKO KURMANŠEK
Inženir elektrotehnike,  
vzdrževanje obratov – HP, SIJ Acroni

Skupinovodja, jeklarna,  
SIJ Metal Ravne

Sodelavci so povedali:
Izboljšave in prihranki, vredni tudi do sto tisoč evrov, so uspehi, 
po katerih slovi Matjaž. Zaupanje in spoštovanje sodelavcev je še 
nadgradil z izjemno učinkovito sanacijo lakirnih strojev po eksplo-
ziji in požaru na liniji CRNO. 

Najboljši nasvet, ki ste ga prejeli v življenju,  
in kdo vam ga je dal?
Če se ti zdi problem trenutno nerešljiv, potem se malo 
odmakni od njega in čez čas ga poskusi rešiti po drugi poti. 
To je nasvet mojega sodelavca, ki mi je že večkrat koristil.

Katere tri številke so najpomembnejše v  
vašem življenju in zakaj? 
4, 10 in 14, ker so v moje življenje vnesle veliko sreče,  
saj so to dnevi rojstev mojih najbližjih. 

Če čas ne bi bil ovira, kaj vse bi počeli v prostem času? 
Če bi imel več prostega časa, bi ga posvetil pohodništvu v 
bližnje hribe, potovanju in pa kakšnemu projektu v domači 
delavnici.

Sodelavci so povedali:
Branko s svojim umirjenim pristopom tako do dela kot do so-
delavcev pozitivno vpliva na divji tempo v ulivališču – uspe mu 
dobro uskladiti vse proizvodne zahteve in hitre prilagoditve, 
pri tem pa poskrbi z dodatnimi aktivnostmi za varno in urejeno 
delovno okolje livne jame. 

Če bi lahko postavili eno pravilo, ki bi se ga  
morali vsi držati, katero pravilo bi to bilo?
Vsi za enega, eden za vse. Najboljše se mi zdi, da ljudje 
držijo skupaj in sodelujejo. 

Kako si pomagate, ko vas »napade« slaba volja?
V službi se mi zdi najbolje, da si s sodelavci »povemo v  
obraz«, kaj je narobe in kaj nas teži.
Tako težave takoj razčistimo in tudi slaba volja hitro mine. 

Kakšen bi bil naslov knjige/filma o vašem življenju/delu/
delovnem mestu? O čem bi govoril?
Posvetil bi ga svoji družini, ženi in sedemletnemu sinu, s 
katerima poskušam preživeti čim več prostega časa, in 
vsak dan se nam zgodi kaj zanimivega. 



àà NAŠI NAJSODELAVCI

SIJ Acroni je odprl vrata 
obiskovalcem in prestavil moderno 
jeklarstvo, ki je motor gorenjskega 
in steber slovenskega gospodarstva. 
Obiskovalci so se lahko prepričali, 
da metalurška panoga ponuja 
vrsto zanimivih, perspektivnih in k 
trajnostnemu razvoju naravnanih 
tehniških poklicev, ki so vse bolj 
cenjeni in iskani. Verjamemo, 
da bodo mladi prepoznali dano 
priložnost, kovali železo, dokler je 
vroče, in v prihodnjih letih postali 
naši sodelavci.

Odpiramo vrata 
poklicem prihodnosti

Kaja Draksler, vodja projektov v 
kadrovski službi, SIJ 

Foto: Dobran Laznik in arhiv SIJ 

V mehanskem laboratoriju so obiskovalci vseh generacij zavzeto spremljali, kako se 
preizkuša žilavost jekel pri nizkih temperaturah, ko se vzorci ohlajajo s tekočim dušikom.
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V tehniških poklicih je prihodnost
V Skupini SIJ dolgoročno uspešno sodelujemo s številnimi 
izobraževalnimi ustanovami. Prizadevamo si, da bi njihovim 
šolarjem in dijakom približali poklice, ki so za metalurgijo in 
razvoj slovenskega gospodarstva izjemno pomembni ter v 
katerih je veliko priložnosti za zanesljivo zaposlitev in zanimivo 
delo. Na podlagi tega sodelovanja in aktivnega štipendiranja 
uspešno pridobivamo nove sodelavce – strokovnjake tehniških 
poklicev. Kljub tovrstnim prizadevanjem prazne šolske klopi 
kažejo, da je zanimanje osnovnošolcev in dijakov za tehniške 
poklice še vedno premajhno. S sodelavci v SIJ Acroniju smo 
se zato odločili, da pripravimo Dneve odprtih vrat ter tako 
mladim in mladim po srcu omogočimo, da si ogledajo, kakšni 
so sodobni visokotehnološki jeklarski obrati danes ter kako 
zanimiva in pomembna delovna mesta omogočajo. 

SIJ Acroni se postavi na ogled
K sodelovanju smo povabili regionalne osnovne šole, saj smo 
želeli spodbuditi zanimanje za tehniške poklice in delo v indu-
striji pri najmlajših, ki imajo priložnost in tudi odgovornost za-
črtati svojo poklicno pot. Prav zato smo v petek in soboto, 23. 
in 24. aprila, v več terminih na široko odprli vrata SIJ Acronija 
prav vsem, ki so želeli v živo videti, kje in kako se kali vrhunsko 

jeklo, spoznati naš kolektiv in začutiti utrip srca gorenjskega 
gospodarstva ter največje družbe v Skupini SIJ. 

Po kratki predstavitvi SIJ Acronija smo prevzeli osebno 
varovalno opremo in se po postanku v znamenju zgodovine 
pred obnovljenim Peltonovim kolesom napotili proti obratu 
Vroča valjarna, kjer smo začutili moč potisne peči, valjarniških 
ogrodij (plate mill) »blooming« in »štekl« (Steckel mill). V Hlad-
ni valjarni smo obiskovalcem predstavili novo linijo za toplotno 
obdelavo (HTL), si ogledali »linijo crno« (CRNO line), zvonaste 
peči (SAN) in razrezne linije (SISL). V mehanskem laboratoriju 
smo videli, kako se preizkuša žilavost jekel (Charpy) pri nizkih 
temperaturah, ko se vzorci ohlajajo s tekočim dušikom.

Dober odziv številnih obiskovalcev vseh generacij
Veseli smo bili radovednosti in zanimanja najmlajših obiskoval-
ce in presenečenja starejših, med njimi so bili tudi upokojeni 
sodelavci. Vsi skupaj smo bili navdušeni nad moderno jeklarsko 
proizvodnjo, ki je zaradi nenehnih vlaganj v posodabljanje in 
inovacije povsem drugačna od pretekle železarske industrije. 

S pozitivnim odzivom lokalne skupnosti smo dobili potrdi-
tev, da so Dnevi odrtih vrat odličen način za interakcijo z ljud-
mi vseh generacij. Nadejamo se, da bodo postali tradicionalni, 
in se zahvaljujemo vsem, ki so pri projektu zavzeto sodelovali. 

Po obrazih sodeč, je kadrovik SIJ Acronija Robert Starc 
mladenkam in mladeniču povedal zanimivo jeklarsko zgodbo.

Razbeljeni slab, ki spreminja svojo 
obliko na valjalni progi v Vroči 
valjarni. Bo iz njega nastala debela 
pločevina ali se bo pretvoril v 
elektropločevino?
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… mi je v ponedeljek zvečer pred spanjem, 
dva dni pred napovedano stavko šolnikov, 
ko še vedno ni bilo jasno, ali stavka bo, dejal 
moj devetletni sin Miha. Za sredo, 14. marca, 
smo namreč v družbi SIJ Ravne Systems 
za naše otroke v primeru prostega dne 
načrtovali prav poseben dan – povabili smo 
jih v službo! In otroci seveda ne bi bili otroci, 
če v pričakovanju novih doživetij ne bi bili 
vznemirjeni. In starši ne starši, če ne bi bili 
veseli, da nam kdo pomaga rešiti problem 
varstva, ki ga lahko prinesejo takšni dnevi.

1 Na naše vabilo se je odzvalo skoraj trideset otrok, starih večinoma med šest in 
dvanajst let. Najbolj zgodnji so v »službo«, ki se je začela in končala v igralnici 

Čukov svet, prišli že pred šesto uro. 

2 Po zajtrku, ko je bila četica naših najmlajših zbrana, smo se odpravili na obisk 
družbe. Najpomembnejše goste ta dan je sprejel in nagovoril direktor Samo 

Jenič. Nekaj otrok je na »sestanku« napovedalo, da se bodo za direktorski stolček 
potegovali tudi sami, ko bodo odrasli. 

3/4 Mlade, našo prihodnost, smo poskušali čim bolj navdušiti za tehniške 
poklice. Pokazali smo jim tudi nekaj naših najzanimivejših strojev in 

izdelkov. Velikost in avtomatsko krmiljenje strojev, dvigala ter veliki in težki izdelki 
iz jekla so bili najpogosteje razlog, da so njihove oči postale nenavadno velike 
in okrogle. Postavili so kar nekaj zanimivih, včasih tudi nenavadnih vprašanj, 
na katera so jim sodelavci poskušali kar najizčrpneje odgovoriti. Otroci so med 
ogledom družbe mimogrede obiskali še delovna mesta svojih staršev.

5 Po kosilu, ko smo napolnili lačne trebuščke in spočili utrujene noge, smo se 
vrnili v Čukov svet. Idej za igro nam ni zmanjkalo, pri tem pa so pomagale tudi 

izkušene animatorke. Otroci so »službo« končali istočasno z mamicami in atiji. 

6 Organizatorke dogodka, Polona Marzel Ahac, specialistka korporativnega 
komuniciranja, dr. Tadeja Primožič Merkač, direktorica Laboratorijev, in 

Petra Prikeržnik, vodja Kadrov (od leve proti desni), smo si ob koncu tega malo 
drugačnega delovnega dne zadovoljno oddahnile, saj je vse potekalo tako, kot smo 
si bile zamislile. 

7 »Bilo mi je super, ker sem lahko namesto v šolo šel k mami v službo. Igrali smo 
se in si ogledali vso 'fabriko'. Najbolj sem si zapomnil velike stroje – takšne 

sem videl prvič. Med njimi je bil res en velik, velik bat. Rad bi delal v mamini službi, 
ker mi je všeč, še najbolj pa kalibracijski laboratorij. A ko bom velik, bi najraje bil 
vzdrževalec kot oče, da bi popravljal in servisiral nove, sodobne in velike stroje.« 
Matevževa sestrica Klara pa je dodala, da bi lahko bilo še več takšnih dni, da bi 
namesto v šolo šli k mami v službo.

Bom kar znorel, 
če ne bo stavke!

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

Foto: Polona Marzel Ahac,  
SIJ Ravne Systems; 
Petra Prikeržnik,  
SIJ Ravne Systems
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8 »Najbolj mi je bilo všeč, ko se je rdeča pikica dotaknila železa in je izmerila, 
ali so mere pravilne, in pa ko je žerjav prenašal velik valj. Vsi smo nosili čelade 

za varnost in zaščitne jopiče, da so nas delavci lahko videli. Ko bom velik, bom 
direktor.«

9 »Najbolje je bilo v igralnici Čukov svet, kjer smo ustvarjali tudi različne izdelke 
iz papirja. 'Učiteljice' so bile zelo prijazne. 'Fajn' je bilo tudi pri 'atanu' v pisarni, 

ko sem videla, kje dela. V hali sem videla nože in valje, vendar je smrdelo. Pleskavica 
in pomfri sta bila zelo dobra. Večkrat bi še šla zraven 'atana' na 'šiht'.«

10 Za konec pa še ena gasilska – v čeladah in odsevnih jopičih smo bili zelo 
dobro vidni, s čimer smo še dodatno poskrbeli za varnost med sprehodom 

po proizvodnji. Tako otrokom kot staršem se je dan, ki smo ga poimenovali 
Namesto v šolo za en dan v službo, zdel nekaj posebnega, in večina je izrazila 
željo, da bi ga še kdaj ponovili. Če ne ob morebitni naslednji stavki, pa ob kakšni 
drugi priložnosti. 
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ŠPORTNO DRUŠTVO SIJ

TEKAŠKA SEKCIJA

• 5. ISTRSKI MARATON  
(8,5 km – 21 km – 42 km), 8. aprila 2018

• POSLOVNI TEK TROJK – še ni razpisa za leto 2018  
(predvidoma 3. teden maja)

• 23. LJUBLJANSKI MARATON  
(10 km – 21 km – 42 km), 28. oktobra 2018

• 15. POLI MARATON 2018  
(2 km – 21,2 km – 52 km), junija 2018

• 18. KREJANOV MEMORIAL 2018  
(32 km; 900 m n. v.), septembra 2018

• 40. JURIŠ NA VRŠIČ 2018  
(13,5 km; 800 m n. v.), septembra 2018

• DVODNEVNI REKREATIVNI KOLESARSKI IZLET  
za vse člane društva, oktobra 2018  
(točen termin in trasa bosta znana kasneje)

kolesarska SEKCIJA

• 62. POHOD – POT OB ŽICI, 5. maja 2018
• 10. TELCERJEV POHOD  

NA URŠLJO GORO, 12. maja 2018
• STENAR, julij/avgust 2018
Pohodi so različnih težavnostnih stopenj,  
nekatere aktivnosti pa so primerne tudi za začetnike.
Pohodi bodo izvedeli le v ugodnih vremenskih razmerah.  
Dopuščamo si možnost sprememb v programu. 

POHODNIŠKA  

SEKCIJA

OPOMBA: Člani, ki se prijavijo na športno aktivnost, 

za katero društvo participira pri kritju stroškov, in se 

nato ne udeležijo dogodka ter ne poiščejo zamenjave 

za svojo prijavo/udeležbo, bodo bremenjeni 

sorazmernega stroška prijave na aktivnost.

Ugodnosti za člane ŠD SIJ Kako postanem član ŠD SIJ
skupinske prijave in (so)financiranje 
prijavnine na rekreativnih prireditvah 
pod okriljem Športnega društva (ŠD) SIJ

športno darilo  
(športne majice/kape/nogavice …)

občasne vodene priprave na 
rekreativne dogodke z znanimi 
slovenskimi športniki

Izpolniš pristopno izjavo, ki jo dobiš v tajništvu 
družbe ali na Yammerju v skupini Športno 
društvo SIJ (v zavihku Files), in jo pošlješ na 
ŠD SIJ, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana ali pa jo 
poskeniraj in pošlji na sd.sij@sij.si. Po podpisu 
pristopne izjave boš na svoj elektronski naslov 
prejel program ŠD SIJ za leto 2018 in obvestilo 
o plačilu letne članarine, ki znaša 20 EUR.

Za člane, ki so v sezoni 2017 plačali članarino 
in se niso udeležili nobenega dogodka, 
je upravni odbor društva sprejel sklep, 
da se jim prizna članarina za za letos.

àà SPONZORIRAMO

Alenka Bizilj Kavrečič, 
specialistka za digitalni 
marketing, SIJ 
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ŠPORTNO DRUŠTVO SIJ

TEKAŠKA SEKCIJA

• 5. ISTRSKI MARATON  
(8,5 km – 21 km – 42 km), 8. aprila 2018

• POSLOVNI TEK TROJK – še ni razpisa za leto 2018  
(predvidoma 3. teden maja)

• 23. LJUBLJANSKI MARATON  
(10 km – 21 km – 42 km), 28. oktobra 2018

• 15. POLI MARATON 2018  
(2 km – 21,2 km – 52 km), junija 2018

• 18. KREJANOV MEMORIAL 2018  
(32 km; 900 m n. v.), septembra 2018

• 40. JURIŠ NA VRŠIČ 2018  
(13,5 km; 800 m n. v.), septembra 2018

• DVODNEVNI REKREATIVNI KOLESARSKI IZLET  
za vse člane društva, oktobra 2018  
(točen termin in trasa bosta znana kasneje)

kolesarska SEKCIJA

• 62. POHOD – POT OB ŽICI, 5. maja 2018
• 10. TELCERJEV POHOD  

NA URŠLJO GORO, 12. maja 2018
• STENAR, julij/avgust 2018
Pohodi so različnih težavnostnih stopenj,  
nekatere aktivnosti pa so primerne tudi za začetnike.
Pohodi bodo izvedeli le v ugodnih vremenskih razmerah.  
Dopuščamo si možnost sprememb v programu. 

POHODNIŠKA  

SEKCIJA

OPOMBA: Člani, ki se prijavijo na športno aktivnost, 

za katero društvo participira pri kritju stroškov, in se 

nato ne udeležijo dogodka ter ne poiščejo zamenjave 

za svojo prijavo/udeležbo, bodo bremenjeni 

sorazmernega stroška prijave na aktivnost.

Ugodnosti za člane ŠD SIJ Kako postanem član ŠD SIJ
skupinske prijave in (so)financiranje 
prijavnine na rekreativnih prireditvah 
pod okriljem Športnega društva (ŠD) SIJ

športno darilo  
(športne majice/kape/nogavice …)

občasne vodene priprave na 
rekreativne dogodke z znanimi 
slovenskimi športniki

Izpolniš pristopno izjavo, ki jo dobiš v tajništvu 
družbe ali na Yammerju v skupini Športno 
društvo SIJ (v zavihku Files), in jo pošlješ na 
ŠD SIJ, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana ali pa jo 
poskeniraj in pošlji na sd.sij@sij.si. Po podpisu 
pristopne izjave boš na svoj elektronski naslov 
prejel program ŠD SIJ za leto 2018 in obvestilo 
o plačilu letne članarine, ki znaša 20 EUR.

Za člane, ki so v sezoni 2017 plačali članarino 
in se niso udeležili nobenega dogodka, 
je upravni odbor društva sprejel sklep, 
da se jim prizna članarina za za letos.

Vsi za knjige, knjige za vse. Najboljša poslovna knjiga preteklega leta 
Predanost vas vabi, da si jo izposodite v Knjižnem klubu SIJ 2018, ki je razprl 
platnice bralne sezone 23. aprila, ko smo praznovali svetovni dan knjige. 

Knjižni klub SIJ 2018 – 
odlično branje za vse

àà BEREMO SKUPAJ

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: arhiv SIJ

Ko preberemo knjigo Predanost, se bomo o njej 
tudi pogovarjali v gorenjskih družbah Skupine SIJ 

na Jesenicah in v koroških na Ravnah na Koroškem. 
Pravočasno boste prejeli vabilo in verjamemo, 

da bodo debate zanimive in povezovalne. 

Seveda bomo najboljše 
ustvarjalce tudi nagradili in 
v začetku prihodnjega leta 
izbrali skupnega zmagovalca, 
ki bo dobil darilo, kakršnega si 
želi vsak knjižni sladokusec. 

Naslovnica naše knjige  
predanost in na kratko o knjigi:
Knjiga Predanost, njena avtorica je 
profesorica dr. Angela Duckworth, 
je prejela nagrado najboljša po-
slovna knjiga 2017. Gre za izvirno in 
prepričljivo delo, ki na provokativen 
način bralcu ponudi priložnost 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 večletnega uspe-
šnega sodelovanja Skupine SIJ in 
založbe UMco, ki tako omogočata, 
da beremo najboljše poslovne knjige 
v maternem jeziku.

Če pa raje prebirate knjige v 
e-obliki, so vam na voljo na 

Yammerju v skupini Knjižni klub SIJ.

Povabili vas bomo tudi k 
vašemu prispevku o knjigi, 
njenih sporočilih in pozitivnih 
usmeritvah v obliki spisa, 
pesmice, karikature ali risbice. 

Izpostave oziroma bralne točke 
Knjižnega kluba SIJ so na vseh 
lokacijah Skupine SIJ. 
Do naslednjega aprila bomo poleg 
knjige Predanost prebrali še dve knjigi. 

Prijazne SIJ-eve knjižničarke se  
veselimo pridnih bralcev:
• Katarina Čučnik, SIJ Acroni 
• Monika Žvikart, SIJ Metal Ravne 
• Polona Marzel Ahac, SIJ Ravne 

Systems
• Vilma Čefarin, SIJ Elektrode Jesenice
• Tanja Avguštin Čufer, SIJ SUZ

• Lilijana Toplak, SIJ ZIP center
• Janja Rakovec Bodnaruk,  

SIJ Izobraževalni center
• Damjana Ribnikar, SIJ RSC
• Andreja Lajnšček, SIJ Odpad Pivka
• tajništvo, SIJ Oro met
• Anja Potočnik, SIJ d.d. 
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Hokejisti HDD SIJ Acroni so v 
soboto, 14. aprila, še tretjič v 
letošnjem finalu premagali večne 
rivale SŽ Olimpijo in ubranili 
naslov državnega prvaka. Naslov 
so si priigrali z najbolj prepričljivo 
tekmo v finalu, ki so jo na koncu 
zasluženo dobili s 4 : 1. Za žele-
zarje je to že dvanajsti naslov 
državnih prvakov, za jeseniški 
hokej pa že 35. zvezdica.

Naši jekleni fantje že 
dvanajstič slovenski prvaki

àà SPONZORIRAMO

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Foto Vidmar

HDD SIJ Acroni je svoje 
zveste navijače z že 
dvanajstim naslovom 
državnega prvaka 
razveselil v Hali Tivoli.

Vsi za enega, eden za vse.
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àà SPONZORIRAMO

Kaj se vam je motalo po glavi, ko ste kot edini slovenski 
paraolimpijec zastopali Slovenijo in bili zastavonoša na 
otvoritveni prireditvi? 
Predvsem sem bil takrat ponosen sam nase, vendar pa sem 
čutil veliko odgovornost, saj sem bil edini slovenski paraolimpi-
jec, in je bilo vse odvisno samo od mene.

Smučarji ste rekli, da je bil sneg na pjongčangških strmi-
nah agresiven. Kaj to pomeni in kako ste se vi spopadli 
z njim?
Res je, sneg je bil drugačen, kot je ta v Evropi. Bil je agresiven, 
manj tekoč, vsak gib se je poznal in treba je bilo imeti veliko 
občutka. Lahko pa rečem, da mi je bil tak sneg všeč.

Ste z doseženim rezultatom zadovoljni?  
Verjetno pa si že postavljate cilje za naprej.
Seveda sem zadovoljen. Naslednje cilje že imam, nekateri so 
kratkoročni, nekateri pa so bolj dolgoročni. V prihodnje želim 
posegati po dobrih rezultatih v svetovnem pokalu in prihodnje 
leto na svetovnem prvenstvu. Do naslednjih paraolimpijskih 
iger pa se želim preizkusiti še v superveleslalomu, ker bi potem 
imel možnost nastopati v štirih disciplinah.

Kaj storite, imate morda kakšen obred, da vam uspe nemir 
in tremo pred tekmo spremeniti v zmagovalni jekleni ščit?
Imam svoj ritual pred vsako tekmo. Nosim tudi amulet, ki ga 
imam pri sebi na smučišču vedno, tudi na treningih. 

Katero glasbo najraje poslušate?
Rad poslušam vse zvrsti glasbe, na startu pred tekmo pa najraje 
prisluhnem skupini Green Day, saj me rock glasba najbolj motivira.

Ste morda že prej ali v Pjongčangu spoznali kakšno znano 
osebnost, ki je na vas naredila močan vtis?
Spoznal sem veliko znanih oseb, predvsem športnikov Smu-
čarske zveze Slovenije. Ko spoznaš take ljudi, imaš še večjo 
motivacijo za treninge in tekme. Moj največji športni vzornik 
pa je Anže Kopitar.

Domači Hrušičani so vaši veliki in zvesti navijači. 
Njihova podpora mi pomeni ogromno. Ne glede na to, da sem 
bil na drugem koncu sveta in da so bile moje tekme po sloven-
skem času v nočnih urah, so vseeno vstajali in jih spremljali. 
Vrhunec iger tudi ni bila zadnja tekma ali zaključna slovesnost 
v Pjongčangu, ampak ko se me domači navijači v velikem števi-
lu pričakali na letališču ob vrnitvi v domovino.

Že pri prvem sodelovanju s SIJ Acronijem, ob odprtju jeseniškega športnega poligona na pros-
tem, je Jernej navdušil. Z invalidskim vozičkom se je mladi smučar suvereno zapeljal na vadbeni 
poligon in pokazal, kako močne so njegove roke in kako jeklena je njegova volja. Zato nismo bili 
presenečeni, ko se mu je uspelo uvrstiti na paraolimpijske igre v Pjongčangu. S ponosom smo 
navijali zanj, in verjamem, da je dal marsikomu med nami lekcijo, da predanost podira vse ovire.

Za paraolimpijca Jerneja 
Slivnika ni nemogočih poti

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ 

Foto: Matjaž Klemenc in  
osebni arhiv Jerneja Slivnika

Jerneju je bil agresivni južnokorejski sneg celo 
všeč, premagal pa ga je z veliko občutka.

Tudi na malo 
trši podlagi se 
paraolimpijec 
Jernej Slivnik dobro 
znajde; tako je v 
domači Podmežakli 
vrgel prvi plošček 
na tekmi Alpske 
hokejske lige, ko sta 
se pomerila ekipa  
SIJ Acroni Jesenice in 
avstrijski klub Ritten.
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àà SPONZORIRAMO

Fantazija in …
Ustvarjalci festivala so se leta 2014 domislili, da bi na Jesenicah 
ustvarili zanimivo prireditev, ki se ne bi posvečala le znan-
stveni fantastiki, kot npr. festivala NMN ali Comicon, temveč 
tudi znanosti. Iz pobude je najprej nastalo Društvo za razvoj 
turizma Jesenice, leta 2016 pa je prvič zaživel festival znanosti 
in fantastike Meteorita.

Letošnja tema je bila Slovenski domišljijski junaki s super-
močmi, v središču pozornosti je bil Martin Krpan. Na to temo 
so bili razstavljeni stripi otrok, predvajana je bila risanka, zgod-
bo pa so uprizorili tudi člani Gledališke skupine viteza Gašperja 
Lambergarja. 

… znanost z roko v roki
Da pa ne bi preveč odplavali v fantazijski svet, so organizatorji 
pripravili tudi pester znanstveni program. Obiskovalci so lahko 
sodelovali pri preprostih kemijskih poskusih in s snovmi, ki jih 
najdemo v domači shrambi, ustvarjali pisane vulkane. Zrli so 
v svet skozi mušje oči. Ob zlaganju aviončkov so spoznavali 
zakone aerodinamike. Naučili so se, kako ustvarjati holograme 
s plastiko, škarjami, lepilnim trakom in telefonom. Ogledali so 

si lahko kopijo meteorita. Največ zanimanja in navdušenja pa 
je pritegnil planetarij, kjer so obiskovalci spoznavali naš planet 
in vesolje ob strokovni razlagi.

Med posameznimi dogodki so potekala tekmovanja v metu 
aviončkov in suvanju meteorita, kjer so obiskovalci lahko 
izzvali jeseniškega Krpana, silaka Chorchypa. Mlajše so navdu-
šile poslikave obraza in vesoljske frizure, starejši so uživali v 
strupeno zelenem vesoljskem pivu, za vsesplošen smeh pa je 
poskrbel Tilen Artač.

Prihodnje leto se obeta še pestrejši program, ki se bo 
morda raztegnil na tedenski festival. Leta 2019 namreč zazna-
mujemo štiri velike obletnice: 50. obletnico pristanka na Luni, 
500. obletnico smrti Leonarda da Vincija, 90. obletnico smrti 
Hermana Potočnika Noordunga in seveda 10. obletnico padca 
meteorita. Ustvarjalci si še posebno želijo izpostaviti redkost 
jeseniškega meteorita ter tako pritegniti zanimanje za znanost 
in uveljaviti Jesenice kot mesto znanosti. To pa je cilj, ki ga 
podpira tudi SIJ Acroni.

Organizatorji ocenjujejo, da se je na sobotnih prireditvah 
zvrstilo približno 1.500 obiskovalcev. Jesenice torej živijo in 
znanost živi z njimi.

Prvi vikend aprila se je na Jesenicah že tretje leto odvijal Dan znanosti in 
fantastike, avtohton jeseniški festival, posvečen padcu meteorita na Mežaklo 
leta 2009. Po sobotnem zabavno-znanstvenem programu, ki ga je podprl tudi SIJ 
Acroni, je v nedeljo sledil pohod na Mežaklo do mesta padca meteorita Jesenice.

Ne Rita Ora, na Jesenice 
je prišla Meteorita

Saša Jošt, strokovna sodelavka – 
prevajalka, SIJ Acroni

Foto: Foto Vidmar, Gregor 
Vidmar s.p., Saša Jošt, SIJ Acroni

Bodoči kontrolorji v naših laboratorijih?Meteorit pritegne veliko zanimanja. Superjunakinja Meteorita 
ve, kaj je jeklena moč.
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àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Naša tekaška skupina je bila med najštevilnejšimi na letošnjem 
že petem Istrskem maratonu. Najbolj zavzeti tekači so gorenj-
ski sodelavci – prišlo jih je kar 14, sodelavcev iz Ljubljane 12 in 
deset z Raven na Koroškem. Največ SIJ-evcev se je odločilo 
za 8,5-kilometrski rekreativni tek, s polmaratonom se jih je 
spopadlo 16, ponosni pa smo tudi na edinega našega mara-
tonca, metalovca Jana Tretjaka, ki je z izvrstnim časom 2:54:54 

zasedel drugo mesto v svoji kategoriji (42MA) in deveto mesto 
v absolutni razvrstitvi. Sicer pa smo bili zmagovalci prav vsi 
tekači, ki se zahvaljujemo vsem spremljevalcem in navijačem 
za spodbujanje in bodrenje. Po zaključenem teku smo se okre-
pčali s primorskimi jedmi – bobiči, kalamari in testeninami ter 
se veselo družili ob dobri glasbi.

Člani Športnega društva SIJ smo v nedeljo, 8. aprila, opravili prvo letošnjo tekaško 
preizkušnjo. Trud SIJ-evih 12 tekačic in 24 tekačev so nagradili prekrasno vreme, tri 
razgibane trase in odličen spremljevalni program. Vabljeni, da se nam pri naslednjih 
športnih podvigih pridružite tudi vi. Saj veste, jeklen duh je v športnem telesu.

Tekaško razpoloženi SIJ-evci  
na Istrskem maratonu

Mitja Kolbe, direktor za razvoj poslovanja 
in strategijo in vodja tekaške sekcije 
Športnega društva SIJ, SIJ

Foto: arhiv SIJ

Člani Športnega društva SIJ smo 
v nedeljo, 8. aprila, opravili prvo 

letošnjo tekaško preizkušnjo. Trud 
SIJ-evih 12 tekačic in 24 tekačev 
so nagradili prekrasno vreme, 
tri razgibane trase in odličen 

spremljevalni program. Vabljeni, 
da se nam pri naslednjih športnih 

podvigih pridružite tudi vi. Saj veste, 
jeklen duh je v športnem telesu.

Istrski maraton ima poseben čar, saj 
večji del trase poteka ob morju.

Naš letošnji najvišje uvrščeni in edini član, ki se je spopadel z 
najdaljšo razdaljo – Jan Tretjak, drugo mesto v kategoriji 42MA

Člani Športnega 
društva SIJ v ličnih 
društvenih dresih 
pred startom
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àà OBUJAMO SPOMINE

Na začetku je bil vol
Mnogo epskih del se začne s tezo »Na začetku je bila …«. Ker 
tudi zgodba jeseniškega jeklarstva ni nič manj epska, se spodobi, 
da ta članek ozaljšamo s to besedno zvezo. Današnje jeseniško 
jeklarsko podjetje SIJ Acroni je kmalu po razpadu SFR Jugoslavije 
nastalo iz večine obratov Železarne Jesenice, ki se je ob koncu 
druge svetovne vojne oblikovala iz Kranjske industrijske družbe 
(KID). Ta je leta 1869 nastala iz združbe Ruardove (1766) in Zoisove 
(1752) rodbine, predhodniki pa so bili plemiška družina Garzoni 
(1738) ter prvenstveno Bucelleni, ki so leta 1583 na Savi postavili 
prve plavže. Prvi topilniški obrati so stali že prej na Planini pod Go-
lico, njihov obstoj je bil dokumentiran že leta 1381, kar dokazujejo 
zapisi Friderika Ortenburškega. Ko se tako ozremo nazaj skozi 
zgodovino, je moč doumeti, da je železarstvo v naši dolini staro že 
več kot 600 let. 

Katerokoli ime pa je že nosila železarska industrija v naši dolini, 
vselej so delavci imeli opraviti s surovinami, napravami ter pro-
izvodi velike mase in gabaritov, ki jih je bilo treba transportirati. 
Do konca 19. stoletja je večinoma ves železarski tovor prevažala 
vprežna živina, ki je opravljala večino oskrbovalnih in logističnih 
aktivnosti železarskih obratov. Svojevrstne in specifične oskrbo-
valne transportne poti k našim fužinarskim obratom so vodile 
tudi izpod Karavank – s številnih rudišč iz neder Golice, Belščice 
in Begunjščice so kmetje z volmi k plavžema na Javorniku in Savi 
redno vozili rudo, plavža pa sta jo nenasitno požirala. 

Za rojstvo industrijskega tira jeseniškega železarstva, kar je 
tudi tema tega prispevka, lahko štejemo leto 1889, ko so bili pos-
tavljeni nova martinarna in okoliški pomožni obrati, izdelana pa je 
bila še prva medobratna železniška infrastruktura. Ker takrat še ni 
bilo lokomotive, so vse premike vozov in vagončkov opravili sami 
delavci ali vprežna živina.

Prve lokomotive in kilometri novih tirov
Leta 1905 je KID od železnice odkupila prvo lokomotivo, ki je ime-
la bencinski motor z notranjim izgorevanjem, z njo pa so opravljali 
medobratne prevoze na 1,5 kilometra dolgi progi med Jesenicami 
in Javornikom. Lokomotivo so zaposleni na prometu klicali kar 
»prešič«, obratovala pa je do leta 1947, ko so jo kasirali. Pred 
službo v KID je taista lokomotiva sodelovala pri gradnji državne 
bohinjske proge. Ko je bila tovarniška proga Sava–Javornik leta 

1906 elektrificirana, so kupili še električno lokomotivo z interno 
oznako E-1 (lokomotivi so rekli »motorček«). Vozila je do leta 
1971, danes pa kot artefakt Železniškega muzeja Ljubljana stoji 
v kurilnici na Jesenicah. Lokomotivo je poganjal tok enosmerne 
napetosti 550 V, ki ga je železarna posredno dobavljala do proge 
iz svoje električne centrale v Radovni. Leto pozneje je KID kupila 
prvo parno lokomotivo, in sicer ozkotirno parnjačo O-I. Naslednje 
leto, leta 1908, pa so z normalnotirno progo povezali jeseniško 
železniško postajo in železarno (gorenjska državna železniška pro-
ga je bila zgrajena leta 1870). S tem je bil omogočen uvoz surovin 
(grodelj, premog za generatorje, staro železo itd.) v tovarno po 
državnih tirih; privilegij, ki ga še danes v SIJ Acroniju zelo cenimo 
in uporabljamo. Istega leta je tovarna kupila tudi prvo normalno-
tirno parno lokomotivo. Nosila je oznako N-III , v aktivni službi pa 
je bila do leta 1950. Na splošno si je KID z železniško opremo zelo 
opomogla po končani gradnji karavanškega predora, saj je takrat 
odkupila veliko večino železniških vozov in vagonov.

Pred prvo svetovno vojno je KID kupila še eno ozkotirno parno 
lokomotivo (O-II) in si v Škednju izposodila še dve normalnotirni. 
Leta 1929 so zgradili novo vozovno delavnico, v kateri je nekaj 
ključavničarjev opravljalo dela na železniških vozilih, istega leta pa 
so kupili tudi dve parni lokomotivi, in sicer novo normalnotirno 
lokomotivo AEG N-I ter rabljeno O-III. Leta 1932 so ustanovili 
progovno sekcijo, ki je zavzeto sodelovala pri novogradnjah ter 
širitvi obratov in izpolnjevanju stalnih potreb in želj po novih 
metrih tirov. Štiri leta pozneje, 1. marca 1936, so vse oddelke, ki so 
se v železarni ukvarjali z železnico, združili v novonastali Železniški 
oddelek. Sestavljali so ga kurilnica martinarne, vlečna služba, pro-
govni delavci ter vozovne delavnice in prometne službe. 

Leta 1941 je proizvodnja železarne dosegla 160.000 ton, žele-
zne ceste pa je bilo 10,6 kilometra ozkotirne ter 7,1 kilometra nor-
malnotirne z več kot 200 kretnicami in 10 železniškimi tehtnicami. 
Vlečno službo so opravljale štiri normalnotirne parne lokomotive, 
sedem ozkotirnih parnih lokomotiv, ena normalnotirna elektro 
lokomotiva, ena bencinska, dve ozkotirni elektro lokomotivi ter 
kombinirani vlačilec-žerjav na Javorniku. Vagonov je bilo 52 nor-
malnotirnih in 560 ozkotirnih. V službi strojevodje je bilo 30 oseb 
(leta 1920 jih je bilo le osem).

Po osvoboditvi je v železarni vladalo splošno pomanjkanje 
lokomotiv. Vrzel so zapolnili leta 1946, ko so od Jugoslovanskih dr-

Katerokoli ime je že nosila železarska industrija v naši dolini, vselej so delavci 
imeli opraviti s surovinami, napravami ter proizvodi velike mase in gabaritov, 
ki jih je bilo treba transportirati.

Po železnih cestah  
jeseniške železarske industrije (1. del)

Luka Novak, SIJ Acroni Jesenice

Foto: arhivi KID, Železarne Jesenice in SIJ 
Acronija ter avtor

Viri: ustno izročilo; pisni viri Železarne Jesenice in 
SIJ Acronija; Mohorič I., 2000 let železarstva na 
Gorenjskem, 1969; glasilo KID Tovarniški vestnik; 
glasilo Železarne Jesenice Železar
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žavnih železnic (JDŽ) dobili štiri normalnotirne parne lokomotive, 
v letih 1948 in 1949 pa so kupili še dve novi ozkotirni lokomotivi 
in nekaj starih, ki so jim v vozovni delavnici vdahnili novo življenje. 
Po vojni je bila s številnimi težavami povezana tudi dobava rezerv-
nih delov za lokomotive, saj jih v tujini ni bilo več mogoče dobiti 
oziroma je bil uvoz prepovedan. Inženirji in delavci na vzdrževanju 
lokomotiv so jih zato začeli sami izdelovati. Dognali pa so tudi 
ogromno izboljšav in modifikacij, te pa so izboljšale delovanje 
sistemov pri večinoma pogonskih sklopih parnih lokomotiv.

S polno paro! (vrhunec industrijske 
železnice v Železarni Jesenice)
Leta 1959 je železarna beležila letno proizvodnjo 240.000 ton, 11 
kilometrov normalnega tira ter 17,4 kilometra ozkega tira. Za pre-
mike po svojem železniškem omrežju so uporabljali 23 lokomotiv 
(pet normalnotirnih parnih, eno normalnotirno elektro, 11 ozko-
tirnih parnih, pet ozkotirnih elektro ter eno ozkotirno dizel). Kar 
15 lokomotiv je bilo starejših od 30 let. Vozov in vagonov so imeli 
852, od tega 778 ozkotirnih in 74 normalnotirnih. Pri prometu je 
delalo kar 540 zaposlenih.

Domači strokovnjaki, zaposleni v vozovni delavnici, so se 
poleg rednih in generalnih popravil vozov ter lokomotiv in kon-
struiranja ter lastne proizvodnje rezervnih delov izkazali tudi z 
izjemnimi dosežki novogradnje tirnih vozil. Poleg brezštevilnih 
vagonov in vozov so sami izdelali tudi nekaj lokomotiv. Leta 
1950 so v javorniški vozovni delavnici po vzoru ozkotirne elek-
tro lokomotive OE-II izdelali popolnoma novo lokomotivo, ki je 
nato nosila oznako OE-VI. Omenjena lokomotiva je še danes v 
lasti podjetja SIJ Acroni in je dokaz ter priča ogromnega znanja 
in tehničnih sposobnosti, ki so jih imeli oziroma jih še imajo je-
seniški železarji in jeklarji. Poleg nove elektro lokomotive so v 
vozovni delavnici na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja 
izdelali še normalnotirno dizel drezino oziroma premikalko, ki 
tudi še vedno normalno deluje. Mnogo parnih lokomotiv, ki so 
v železarno z vseh koncev Jugoslavije prihajale kot staro železo, 
so iztrgali iz žrela peči SM, jih obnovili in dogradili ter vrnili v 
uporabo na domače tire. Odličen primer iznajdljivosti in znanja 
delavcev vozovne delavnice je tudi parna lokomotiva, ki so jo 
iz normalnotirne v ozkotirno predelali kar tako, da so njeno 
konstrukcijo prerezali na pol, vse elemente zožili in jih nazaj 
sestavili kot ozkotirno lokomotivo.

 Dovoz lokalnega jeklenega odpadka v železarno po prvi vojni (arhiv KID) Prepletenost ozkotirnega in normalnotirnega železniškega 
omrežja v Železarni Jesenice (arhiv Železarne Jesenice)

Ozkotirna parna 
lokomotiva O-I in 
normalnotirna parna 
lokomotiva 28-017, ki jo je 
Železarna Jesenice najela 
od JDŽ, 7. avgust 1978 
(Arhiv Železarne Jesenice)
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àà AFORISTIČNA ŠARŽA àà SUDOKU

Andrej Brumen - Dejde,  
SIJ Ravne Systems 

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

Ko si na psu, je tudi maček blizu.

Nekateri možje preživijo zakon, četudi jim žene ne pustijo dihati.

Bolj si v njeni senci, manj je ona tvoj sonček.

Prišel je kot rešitelj, odšel kot grobar.

Ne poglej se v ogledalo samo zaradi videza.

àà MODRUJEMO àà SMEH JE POL JABOLKA 

Cena zakona
Možakar se je skregal z ženo in odšel v gostilno.
Zvečer ko plačuje račun, gleda v listek in zmaje z glavo: 
»O jebemti, kol'k' mene ta baba košta!«

Na fronti
Janez je odšel na fronto in po nekaj tednih poklical ženo: 
»Ljubica, veselo novico ti moram povedati.« 
Žena: »Kakšno pa?«
Janez: »Prvega bom že doma.« 
Žena veselo: »Lepo, kako pa to veš?« 
Janez: »Poveljnik je rekel, da se bomo borili do zadnjega!« 

Žena ne govori z mano
Dva moža sta tiho ribarila in pila pivo.
Potem Janez reče: »Mislim, da se bom ločil od svoje 
žene, že dva meseca ne govori z mano.«
Ivan ribari naprej in počasi pije pivo ter reče: »Raje 
premisli, Janez, tako žensko je težko najti.«

Jok je za navadne ženske, čedne gredo nakupovat.
Oscar Wilde

Da bi resnica delovala prepričljivo, ji je treba dodati malo laži.
Dostojevski

Uspeh je dobiti, kar hočeš. Sreča je hoteti, kar dobiš.
W. P. Kinsella

Prvi osnutek česarkoli je »sranje«.
Ernest Hemingway

1 4 8
9 2
1 4 5 9

8 4 1
3 9 6

5 8 4
8 6

6 1
7 2



àà KUJEMO V ZNANJE

àà KRIŽARIMO PO MOŽGANIH

Žreb je določil, da nagrado za rešeno križanko v reviji SIJ št. 1, katere geslo je bilo JEKLO JE VSEPOVSOD, prejmejo:
• Andrej Skumavc,  

Razvoj in tehnologije, SIJ Acroni;
• Sonja Laharnar,  

SIJ Elektrode Jesenice;
• Robert Zapečnik, Jeklarna,  

SIJ Metal Ravne.

1. EPŽ je kratica za:
a) energetika prostorov železarne
b) elektropretaljevanje pod žlindro 
c) enovit postopek žarjenja

2. SIJ-eve zlitine so združene pod blagovno znamko:
a) SIDUR
b) SINOXX
c) SIPREME

3. Malo Peltonovo kolo, ki so ga 
obnovili v SIJ Acroniju, tehta:

a) 38 ton
b) 34 ton
c) 27 ton

4. Kateri izmed kemijskih elementov ni legirni element:
a) krom
b) kalij
c) molibden

Pravilni odgovori : 1. b, 2. c, 3. a, 4. b

Nagrajenci bodo prejeli ovratni trak SIJ in jekleno sponko/knjižno kazalko.
Katero geslo smo izbrali tokrat? Na pravilno rešeno križanko pripišite svoje podatke: ime in priimek, obrat oziroma 
oddelek in družbo ter jo pošljite na naslov: Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, 
do najpozneje 20. maja 2018. Tudi tokrat bomo s praktično nagrado razveselili izžrebane sodelavce.
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KANTAVTOR
SMOLAR

LJUBO
JASNIČ

ŽENSKA, KI
TARE LAN

VNEMA,
POLET

INDIJSKA
PRAKSA
MEDITA-

CIJE

NAJVEČJA
REKA NA
DALJNEM 
VZHODU

ŠOP SLAME,
ZA

VEZANJE
SNOPOV

KOZA, KI
JE HRANILA
ZEVSA PO
ROJSTVU

BREZBAR-
VEN PLIN
OSTREGA

VONJA

POTOPITEV
LADJE NA

MORJU
BOG RIŽA V
ŠINTOIZMU

ZAČETEK
GESLA

GOSTEJŠA
DUŠENA

JED
PREBIVALKA

CELJA

KOZOLEC V
GORENJSKEM

OKOLJU
ČRIČEK

KOSITRAR
SMUKEC,
LOJEVEC

RUSKI
FIZIK

(IGOR)

NADAV,
AVANS

SVINJSKA
ZAREBR-

NICA

OČE, ATA
VELIKA
SKALA

IZTOK
MLAKAR HITROST

PABST JE
NEMŠKI

REŽISER.

AMALTEJA 
JE ZEVSOVA
REDNICA.

LASTNOST
ŽIVEGA

SODNIK V
GR. MITOL.

PODZEMLJU
LUKA V

MAROKU

UMETNOST
ČOKAT

AVSTRALSKI
VREČAR

FR. IGRALEC
DELON

UČENJAK,
IZOBRAŽE-

NEC

FRANCOSKA
IGRA S

KARTAMI

RAŽENJ

GORSKA
RASTLINA
ANGLEŠKA
IGRALKA

(FRANCESCA)

AMERIŠKA
IGRALKA

WEST

KRAJ PRI
LJUBLJANI

DAN. OTOK
V MALEM

BELTU
VODNA
ŽIVAL

DAMJAN
OVSEC

NOETOVA
BARKA

HRVAŠKA
IGRALKA

(NINA)

ANGLEŠKI
FIZIOLOG
(HENRY
HALLET)

GEORGE
CUKOR
ORIS,

PRIKAZ

KONEC
GESLA

TRETJE
NAJVEČJE
MESTO V
ZAMBIJI

NORDIJSKI
BOG VETROV

IN VOJNE

SPOJINA
BORA S
KOVINO
ZNAK ZA
LANTAN

SRBSKI
PISATELJ
(MOMO)
MILAN

OSTERC

PREROKINJA
PRI STARIH
GRKIH IN

RIMLJANIH

UMETNIK, KI
UPODABLJA

ŽIVALI

MENIČNI
DOLŽNIK

RIMSKI
DRŽAVNIK

SEVERNO-
ITALIJANSKA

KNEŽJA
RODOVINA
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