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Tisti trenutek, ko izgovorimo besedo, nismo več njeni gospodarji. Enak učinek ima lahko 
tudi neizgovorjena beseda. S sodelavko sva na hodniku srečali sodelavca. Pozdravil 
naju je, odzdravila sem mu, sodelavka pa nič. Začudeni mi je razložila: »Z njim ne 
komuniciram! Dala sem ga 'na ignore'.« Pojasnila sem ji, da tega ne more storiti, a mi 
je razložila, naj je ne prepričujem, ker … Povedala sem ji, da ne govorim o vljudnosti in 
poslovnem bontonu, temveč o neizpodbitnem dejstvu. Človek ne more nekomunicirati. 
Tisti trenutek, ko se srečata dva človeka, se vzpostavi komunikacija. Pri tem ni nujno, 
da izrečeta eno samo besedo in lahko se celo pretvarjata, da se ne vidita, a vendarle 
komunicirata, pa naj bo to odvrnitev pogleda, grd pogled, prijazen nasmeh …

Človek ima komuniciranje v genih. Ni pa vsak rojen komunikator dober komunikator. 
Enim gre to bolje od ust in rok, drugim manj. Pomembno je, da se trudimo, da se na 
tem področju izboljšujemo v poslovnem in zasebnem življenju. Eni govorimo preveč, 
drugi govorijo premalo ali premalo prijazno. Določeni ljudje so nam zato všeč bolj, 
drugi manj. Moram pa reči, da mi niso ravno všeč tisti, ki se ne držijo pravila »le čevlje 
sodi naj kopitar«. Ne rečem, da smo tisti, ki se poklicno ukvarjamo s komuniciranjem, 
super in nezmotljivi. To ne, ima pa naše profesionalno področje svoj »know-how«, ki ga 
pridobimo s študijem in predvsem z izkušnjami. In včasih ni lahko ostati profesionalen 
in ohraniti dobro raven komunikacije, ko nestrokovnjaki mislijo, da je organizacija 
zahtevnega poslovnega dogodka enaka manjši vrtni veselici ali da lahko kakšen drug 
komunikacijski projekt organizira vsak, ki je vešč projektnega vodenja. Takrat rada 
povem ugotovitev predavateljice Lejle B. Njatin: »Za organizacijo dobrega dogodka 
ali pripravo dobre komunikacijske strategije je potrebnega 10 odstotkov znanja 
projektnega vodenja in 90 odstotkov specifičnega znanja stroke.« Če bi bilo vse v 
projektnem vodenju, potem bi tudi projekt zamenjave npr. valjavskega ogrodja lahko 
izvedel komunikator, vešč projektnega vodenja, ali morda vendarle ne!?

Vsi komuniciramo,  
a nismo vsi poklicni komunikatorji

3



àà PODIRAMO REKORDE

Visoka cena dolge tehnološke poti izdelave brušenih izdelkov je 
poleg drugih razlogov daljše obdobje vplivala na manjši obseg 
naročil. A situacija se je začela leta 2013 postopoma izboljševati. 
Naročila so rasla, zaposlili smo dodatne sodelavce pri brušenju 
in ravnanju, uvedli pa smo tudi precej tehnoloških sprememb. 
Zmanjšali smo dodatke za brušenje pri določenih vrstah jekel in 
uvedli večje odvzeme materiala pri enem prehodu na grobem 
brušenju (prej največ 0,2 mm, sedaj do 0,4 mm). Slednje smo 
dosegli z uvajanjem kakovostnejših brusnih plošč, ki so jih naši do-
bavitelji razvili posebej za nas na podlagi naših potreb in izkušenj. 
V zadnjem obdobju smo preizkušali razne emulzije in se konec 
lanskega leta odločili za novo emulzijo nemškega proizvajalca. Z 
njo smo zelo zadovoljni.

Velik potencial pri doseganju rekordnih količin in kakovostnih 
izdelkov so vsekakor naši zaposleni, saj se jih je že kar nekaj z 
daljšim delovnim stažem razvilo v visoko usposobljene strojne 
oblikovalce kovin, vlačilce in ravnalce, ki svoje znanje vestno 
prenašajo na mlade kadre. 

Z dosedanjimi dosežki smo zadovoljni in nadvse motivirani 
za nadaljnjo rast proizvodnje. Žal pa visokokakovostne izdelke 
izdelujemo z zelo starim in dotrajanim strojnim parkom, ki nam 
ne omogoča še dodatne višje produktivnosti in večje natančnosti 
izdelkov. Groba brusilna stroja za brušenje nizkih dimenzij sta bila 
izdelana leta 1942 in ju je nekdanja Jugoslavija prejela za vojno 
odškodnino. V čim krajšem času bi morali posodobiti oziroma 
zamenjati stroje z novimi, tako na vlečenju, ravnanju kot tudi na 
brušenju, saj brez predhodno dobro pripravljenega materiala ni 
mogoče zagotavljati kakovostnih izdelkov. 

Pri obsežnejših odpremah brušenih izdelkov nas trenutno 
omejujeta tudi neredna dobava valjanega vložka, kar je predvsem 
posledica ozkega grla na toplotni obdelavi v valjarni profilov, in 
pa slabo obračanje valjanja na lahki progi. Upamo, da bomo ta 
ozka grla v kratkem sprostili z nakupom nove kontinuirne peči z 
zaščitno atmosfero za toplotno obdelavo, na valjavskih progah pa 
bomo zaposlili še nekaj sodelavcev, kar pomeni, da bosta lahko 
občasno vzporedno delovali lahka in srednja proga. 

S spremenjenim 
asortimentom vrst 
jekel, vrsto tehnoloških 
sprememb in uvedbo 
novih materialov za 
obdelavo smo junija 
dosegli rekordnih 193 
ton odpreme brušenih 
izdelkov. Za nadaljevanje 
takšnega trenda si želimo 
naložb v nove stroje 
na področju vlečenja, 
ravnanja in brušenja. Tri generacije brusilcev v Proizvodnji svetlih profilov (PSP)

Rekordna odprema 
brušenih izdelkov v  
SIJ Metalu Ravne

Mag. Silva Sirk, vodja tehnološkega 
oddelka Valjarne, SIJ Metal Ravne

foto: Janko Miklavc, SIJ Metal Ravne
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àà NAPREDUJEMO

Razvoj	polnjenih	žic	bazičnega	tipa	za	potrebe	
livarn	v	letu	2015	je	letos	obrodil	sadove.

Na trg smo uspešno lansirali dva tipa bazičnih polnjenih žic 
za popravila odlitkov livarn. Trenutno razvijamo še dodatne 
štiri tipe. S tem razširjamo naš asortiment končnih industrij-
skih porabnikov in s povečevanjem števila direktnih končnih 
uporabnikov naših izdelkov sledimo sodobnim usmeritvam 
podjetja in Skupine SIJ. Te žice se namreč lahko uporabljajo 
tudi kot tamponska plast med osnovnimi materiali in povr-
šinsko navarjenimi trdinami, saj tako preprečujemo nastanke 
razpok pri navarjanju.
V zadnjih letih poraba polnjenih žic v svetu narašča, saj pos-
topoma nadomeščajo masivne žice na vseh področjih, kjer so 
zahteve uporabnikov večje. S pozitivnimi rezultati testiranj in 
pridobitvijo priznanj TÜV, DB in DNV za več vrst polnjenih žic 
vstopamo na zahtevne trge ladjedelništva, strojegradnje in 
»off-shore« projektov.
V prvem polletju 2016 smo v SIJ Elektrodah proizvedli in pro-
dali skoraj enkrat več kot v enakem lanskem obdobju. Povečali 
smo prodajo polnjenih žic za navarjanje že obstoječim kupcem, 
z dodatnimi aktivnostmi v sodelovanju s tehnično službo pa 
smo prodali prve količine tudi livarnam.

V prihodnosti se bomo usmerili predvsem v zahtevnejše 
aplikacije in avtomatizirane procese varjenja z roboti, kjer 
uporabljajo žico v sodih. Prednost je v zagotavljanju večje 
produktivnosti varjenja, s tem pa se zmanjša tudi možnost 
človeških napak. 

V	podjetju	SIJ	SUZ	smo	bogatejši	za	tri	nove	pridobitve	
–	dve	CNC-stružnici	in	robotsko	enoto	za	posluževanje	
strojev.	Kot	je	znano,	smo	pred	dvema	letoma	začeli	
strojno	predelavo	palic	na	sodobnih	CNC-strojih,	kar	je	
bil	za	nas	velik	korak	naprej.	V	tem	času	se	je	pokazala	
želja	po	širitvi	dejavnosti,	saj	obstoječi	stroji	niso	
zmogli	več	dohajati	vseh	potreb	po	obdelavi.	
Priložnost za nakup strojev se je pokazala, ko je podjetje Iskra 
Pro iz Kranja objavilo prodajo CNC-stružnic zaradi opustitve 
programa. Za nas je to pomenilo odlično priložnost za investi-
cijo, ki smo jo potrebovali. V samem začetku je bila predvide-
na naložba v en stroj, razvoj nadaljnjih dogodkov pa pokazal 
potrebo po nakupu dveh CNC-stružnic in robota. Stružnice 
sicer res niso nove, a se je izkazalo, da je razmerje med ceno in 
ohranjenostjo strojev ter njihovo opremljenostjo optimalno.

Naš razvoj temelji na nenehnem izboljševanju kakovosti 
izdelave naših proizvodov, glavni izziv pa nam je izdelovati vse 
kompleksnejše obdelovance ter s tem postati bolj konkurenčni 
in tržno še privlačnejši. Glavna karakteristika CNC-stružnega 
centra DOOSAN Z 290 SMY je, da ima devet osi (dvojno vreteno, 
dvojni boben orodja, os y …), namenjen je kompleksnim kosom 
manjših serij. Stružnica DOOSAN LYNX 220M, z gnanimi orodji, 

pa je zaradi svoje kompaktnosti in hitrosti primerna za serijsko 
izdelavo srednje zahtevnih kosov. Robotska enota FANUC ARC 
Mate 120i, namenjena posluževanju omenjenih strojev, v veliki 
meri nadomešča ročno oskrbovanje strojev. 

Posebej je treba omeniti, da smo ob nakupu strojev poskrbeli 
tudi za potrebno programsko opremo in nabavili paketa So-
lidWorks CAD/CAM s primernimi postprocesorji, ki omogočata 
optimalno programiranje omenjenih strojev.

V podjetju SIJ SUZ trdno verjamemo, da nam bo nova prido-
bitev poleg novih izzivov prinesla tudi obilico zadovoljstva pri 
doseganju zadanih ciljev.

Preboj v livarne

Moč nove tehnologije

Polnjena žica v novi embalaži

CNC 
DOOSAN  
Z 290 SMY 

Jernej Kunšič, vodja programa 
varilnih žic, SIJ Elektrode

Renata Hočevar,  
vodja prodaje, SIJ Elektrode

Igor Platiša, vodja 
strojne predelave, 
SIJ SUZ
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àà INVESTIRAMO

Na	zadnji	junijski	dan,	tri	dni	pred	načrtovanim	ro-
kom,	smo	v	SIJ	Acroniju	izvedli	prvi	vroči	test	nove	li-
nije	za	toplotno	obdelavo	jeklenih	plošč	(»HTL	–	Heat	
Treatment	Line«),	nizkotemperaturne	peči	za	toplo-
tno	obdelavo	plošč	debele	pločevine	za	najzahtev-
nejše	aplikacije.	Linija	HTL	je	uspešno	prestala	prva	
testiranja,	na	njej	pa	že	poteka	redna	proizvodnja.	

Pred začetkom glavnega testiranja linije HTL je bilo namreč 
treba izvesti nekaj predhodnih testov za ustrezno nastavi-
tev vseh parametrov linije (tunning), potrebnih za uspešen 
zagon avtomatizacije procesa. Po končanih julijskih testih 
je bila linija nared za začetek redne proizvodnje, ta se je 
začela avgusta.

Da bo proizvodnja na liniji HTL tekla nemoteno, je družba 
SIJ Acroni zaposlila nove operaterje in jih opremila s potrebnim 
znanjem ter veščinami, nekaj zaposlenih pa je prerazporedila 
na nova delovna mesta. V prvi fazi se je pri novi liniji zaposlilo 
16 novih sodelavcev, ob polnem obratovanju pa bo število 
sodelavcev še dodatno naraslo.

Družba SIJ Acroni tako nadaljuje razvojno naravnano 
usmeritev, z naložbami v novo tehnološko opremo pa ostaja 
konkurenčna na jeklarskem trgu tudi v prihodnje. Z več kot 

30 milijonov evrov vredno investicijo v linijo HTL si SIJ Acroni 
namreč prizadeva vstopiti na nove, nišne trge, na katerih do 
sedaj še ni bil prisoten. Linija za toplotno obdelavo jeklenih 
plošč je tudi ena največjih naložb v investicijskem ciklusu Sku-
pine SIJ v obdobju 2014–2020.

Prvi testi nove 
linije HTL uspešni

Borut Novšak, pomočnik 
direktorja vzdrževanja, SIJ Acroni

Esmir Mustedanagić, 
vodja proizvodnje, 
SIJ Acroni

STRIVING TO BE THE BEST: BUILDING NEW EXCELLENCE TOGETHER

Wednesday, 21 September –  
Friday, 23 September 2016
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Skupina SIJ je v prvem polletju 2016 ustvarila 413,9 milijona 
prihodkov od prodaje (13,5-odstotno povečanje v primerjavi 
z enakim obdobjem lanskega leta), poslovni izid iz poslova-
nja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 60,1 milijona evrov 
(14,5-odstotna rast) in čisti poslovni izid v višini 24,6 milijona 
evrov. Skupina je še izboljšala dobičkonosnost poslovanja, saj 
je marža EBITDA v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašala 
14,5 odstotka (rast za 3,2 odstotne točke). Sredstva Skupine SIJ 
so se povečala za 288,1 milijona evrov, na 1,1 milijarde evrov.

Odlivi za naložbe so se v prvem polletju povečali na 51,4 
milijona evrov (lani v prvem polletju 35 milijonov evrov), kar 
je povezano z realizacijo dveh obsežnih naložbenih projektov 
v družbi SIJ Acroni, in sicer zagonom nove linije za toplotno 
obdelavo debele pločevine (vroči zagon realiziran julija letos) 
ter nadaljevanjem izvajanja naložbe v peč AOD. Skupina je v 

prvem polletju realizirala 82,8 odstotka načrtovanih odlivov za 
naložbe v letu 2016.

Uspešno poslovanje Skupine SIJ bodo v prihodnje sou-
stvarjali novoimenovani direktorji posameznih odvisnih družb. 
Vodenje družbe SIJ Acroni bo 1. septembra 2016 prevzel mag. 
Peter Čas, ki je doslej vodil družbo SIJ Ravne Systems. Vodenje 
te družbe bo od mag. Časa prevzel Samo Jenič, doslej izvršni 
direktor za finance v družbi SIJ Metal Ravne. Iz poslovodstva 
družbe SIJ Acroni se poslavlja Blaž Jasnič, ki bo imenovan na 
mesto direktorja družbe SIJ Elektrode Jesenice, medtem ko bo 
dosedanji direktor te družbe Jakob Borštnar prevzel funkcijo 
tehničnega direktorja.

Vsi novoimenovani direktorji prihajajo iz Skupine SIJ in tako 
dobro poznajo odvisne družbe ter bodo nadaljevali dosedanjo 
strategijo njihovega poslovanja in razvoja. 

Dr. Denis Mancevič, direktor za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Nadzorni svet SIJ d.d. se je 30. avgusta letos seznanil z rezultati poslovanja 
Skupine SIJ v prvem polletju letošnjega leta in spremembami v vodstvih 
posameznih odvisnih družb skupine.

1 Rezultati poslovanja so predstavljeni v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (IFRS). Konsolidirani rezultati vključujejo 
učinke prevzema Skupine Perutnina Ptuj (za obdobje 4 mesecev, od 1. marca 2016 dalje) ter Sistemske tehnike (od 1. januarja 2016 
dalje). Skupina SIJ bo poslovanje podrobneje razkrila v polletnem poročilu 30. septembra 2016.

àà POROČAMO	Z	NADZORNEGA	SVETA

Poslovanje Skupine SIJ 
v prvem polletju 20161

Mag. PETER ČAS: Diplomiral in magistriral 
je na Fakulteti za strojništvo Univerze v 
Ljubljani. Kasneje je zaključil tudi različne 
programe na IEDC – Poslovni šoli Bled. Svojo 
poklicno pot je začel v Gorenju, kjer je vodil 
različne oddelke in delal tudi kot tehnični 
direktor. Skupini SIJ se je pridružil leta 2014, 
ko je postal glavni direktor družbe Noži 
Ravne. Po uspešnem zaključku nakupa družbe 
Sistemska tehnika s strani Skupine SIJ je tudi 
vodil združitev družb Noži Ravne, Serpa in 
Sistemska tehnika v novo skupno podjetje SIJ 
Ravne Systems. 1. septembra je postal glavni 
direktor družbe SIJ Acroni.

SAMO JENIČ: Diplomiral je na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno 
pot je kot finančni analitik začel v svetovalnem 
podjetju Teseus. Kot finančni analitik in planer jo 
je nadaljeval v ameriški multinacionalki Mars Inc. 
in nato še pri trgovcu s športno opremo Hervis 
v Sloveniji, kjer je delal kot vodja kontrolinga in 
financ. Skupini SIJ je se pridružil leta 2008, kot 
izvršni direktor za finance v družbi SIJ Metal 
Ravne. Sodeloval je tudi pri nakupu Sistemske 
tehnike in združitvi družb Noži Ravne, Serpa in 
Sistemska tehnika v novo skupno podjetje SIJ 
Ravne Systems. 1. septembra je postal glavni 
direktor družbe SIJ Ravne Systems.

BLAŽ JASNIČ: Diplomiral je na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2015 je 
uspešno zaključil tudi podiplomski študij 
na Mednarodni poslovni šoli IEDC Bled in 
pridobil naziv MBA. Poklicno pot je začel 
leta 1992 v družbi SIJ Acroni, kjer ga je 
poklicna pot vodila od izmenskega vodje 
proizvodnje do projektnega menedžerja, 
vodil je službo za investicije in bil glavni 
asistent direktorja. Družbo SIJ Acroni je 
vodil od leta 2014, 1. septembra pa je 
postal glavni direktor družbe SIJ Elektrode 
Jesenice.
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Naložba se vedno začne z željo, zamislijo, idejo ali nujo, da je 
treba nekaj urediti, prilagoditi ali spremeniti. Pri tem gre lahko 
za kar koli: nakup proizvodnih ali poslovnih prostorov, opreme, 
uvedbo novega izdelka v proizvodnjo, spremembo tehnološkega 
postopka, postavitev energetskega vira ali za uskladitev proi-
zvodnje z okoljskimi zahtevami. Odločitev za naložbo je z vidika 
podjetja ena najpomembnejših, saj določa pogoje gospodarje-
nja v prihodnje. Tukaj ne smemo pozabiti na okolje, v katerem 
podjetje deluje, saj se to čedalje bolj spreminja in postaja vse 
bolj nepredvidljivo. 

Skupina SIJ je z vidika naložb med vodilnimi podjetji v Slove-
niji. Delno je to posledica industrije, v kateri deluje, kjer je stalno 
vlaganje v proces in izdelke nujno potrebno, večji dejavnik pa je 
želja po stalnem izboljševanju proizvodov z vidika kakovosti in 
inovativnosti ter posledično doseganju višje dodane vrednosti in 
dobičkonosnosti. Za dosego teh ciljev pa so potrebne nenehne 
naložbe v tehnologije in razvoj novih izdelkov. 

Mnoga podjetja v svetu imajo dobro razvite procese nalož-
benih vlaganj, ki so oblikovana tako, da zagotavljajo uspešnost 
naložb. Skupina SIJ tukaj ni izjema, in si že zadnjih nekaj let 
intenzivno prizadeva za centralizacijo in poenotenje naložbenih 
procesov. Vse naložbe znotraj posameznih družb se koordinirajo 
skozi prizmo celotne Skupine SIJ. Eden od razlogov je tudi dej-
stvo, da so tipi opreme, v katero nameravamo vlagati, podobni, 
in lahko s skupnim nastopom do potencialnih dobaviteljev do-
sežemo še boljše pogoje. Še posebno je to pomembno zato, ker 
načrtujemo, da bomo v naslednjem naložbenem ciklu v obdobju 
2017–2027 v vseh družbah znotraj Skupine SIJ vložili preko 400 
milijonov evrov, in s tem povezani potencialni prihranki niso 

zanemarljivi. S to mislijo je bilo tudi 22. junija organizirano sre-
čanje širšega vodstva predstavnikov družb SIJ Acroni, SIJ Metal 
Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ Elektrode in SIJ SUZ, da se vizije, ki 
so dolgo »zorele«, predstavijo in da se o njih pogovorimo. Eden 
izmed glavnih namenov srečanja je bil, da se naložbe znotraj 
posameznih družb predstavijo tudi drugim družbam in da poiš-
čemo morebitne skupne točke. Ne nazadnje je vsem skupen isti 
cilj – rast in dobičkonosnost poslovanja Skupine SIJ kot celote.

Razgrnitev je nakazala smer razvoja posameznih družb in s 
tem povezane naložbe. Če se osredotočim na tiste največje, naj 
izpostavim naložbe v odpravljanje ozkih grl v SIJ Acroniju, nasta-
lih kot posledica začetka delovanja linije za toplotno obdelavo 
plošč in AOD-ja. To je predvsem linija za finalizacijo plošč. V SIJ 
Metalu poleg naložbe v dodatne zmogljivosti toplotne obdela-
ve v valjarni načrtujemo povečanje deleža specialnih jekel, kar 
pomeni vgradnjo dodatnih peči za pretaljevanje pod žlindro, t. 
i. EPŽ. Poleg povečevanja obstoječih kapacitet pa ne smemo 
zanemariti razvoja novih, zahtevnejših izdelkov z večjo dodano 
vrednostjo in s tem povezanih naložb v nove tehnologije izdela-
ve specialnih jekel – VAR (Vacum arc remelting). Načrti družb SIJ 
Ravne Systems, SIJ Elektrode in SIJ SUZ so si podobni v tem, da 
se bo veliko vlagalo v posodabljanje »strojnega parka«, kar bo 
omogočalo rast obstoječih programov. 

Glede koncepta predstavitve naložbenih načrtov pa se mi zdi 
pomembno, da so bili prisotni vsi nivoji vodenja, od delovodij 
navzgor. To je za vodstvo posameznih družb in skupine svo-
jevrstna zaveza, da načrte tudi uresniči. Naj besedilo sklenem s 
citatom enega največjih industrijskih vizionarjev moderne dobe, 
Henryja Forda: »Vizija brez izvedbe je samo halucinacija!«

Kaj sploh je naložba? Slovar slovenskega knjižnega jezika jo 
definira kot »uporabo denarja za povečanje premoženja«.

àà INVESTIRAMO

Razgrnitev naložbenih 
načrtov Skupine SIJ za 
obdobje 2017–2027

Andrej Tominec, vodja 
investicijskih projektov, SIJ
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67,1
52,4 47,6

56,9 50,1
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V obdobju 2008–2009 smo v Skupini SIJ vlagali predvsem v posodobitev in modernizacijo proizvodnje.  
Od leta 2010 nadaljujemo vlaganja v modernejšo tehnologijo, pospešeno pa vlagamo tudi v razvoj specialnih izdelkov z veliko dodano vrednostjo.

465	
mio.	€
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Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv Skupine SIJ

Zakaj se vam zdi pomembno, da se  
načrtujejo	investicije	za	toliko	let	naprej?
• Esmir	Mustedanagić
Uspešnost posamezne investicije je odvisna od dobre uskladi-
tve celotnega procesa podjetja. Nič nam ne pomaga izjemno 
zmogljiva linija ali stroj, ki nima zagotovljenega optimalnega 
dotoka primernega vložka ali dokončanja tega polizdelka do 
končnega izdelka za kupca. Ravno tako je treba predvideti, 
komu bomo naše izdelke lahko prodali in koliko takih izdelkov 
bo trg sploh lahko sprejel. Vse to pa je mogoče le z dobrim na-
črtovanjem in pogledom daleč naprej, saj so investicijski vložki 
v naši stroki običajno visoki in z daljšo dobo vračanja.

• Miran Kadiš
Ko dorečemo strategijo, je pomembno, da se leta vnaprej 
načrtujejo tudi investicije. S pravočasnim načrtovanjem inve-
sticij družba pravočasno predvidi oziroma rezervira potrebna 
sredstva v smislu finančnega načrta, prostorske ureditve, 
kadrovskega vidika, marketinga itd.

• Slobodan Filipov 
Načrtovanje investicij za več let naprej je potrebno zaradi dob-
rega načrtovanja, ki je ključno za uspešno izvedbo investicije. 
Treba je izdelati projektno dokumentacijo, sestaviti primeren 
projektni tim, pridobiti več ponudb, se pogajati z dobavitelji in 
izvajalci ipd. Vse to pa zahteva čas.

• Samir	Pajić
Vsaka investicija zahteva podrobno preučitev stanja, anali-
zo tehnične in časovne izvedljivosti investicije, ekonomske 
upravičenosti investicije, varnosti investicije in analizo tveganj. 
Za večje naložbe, kot sta pri nas projekta AOD in HTL, je za 
pripravo in realizacijo potrebnih več let. Strategija Skupine SIJ 
je znana, želimo si postati najuspešnejši proizvajalec jeklenih 
izdelkov v evropskem prostoru. Za tak podvig je potrebna 
dolgoročna strategija trajnostnega razvoja podjetja.

Zakaj je za Skupino SIJ pomembno, da 
načrtujemo	investicije	posameznih	družb	
in	hkrati	krovno	za	celotno	Skupino	SIJ?
• Esmir	Mustedanagić
Čeprav so si končni izdelki naših sestrskih družb različni, se 
med seboj lahko dopolnjujemo oziroma nekemu končnemu 
kupcu lahko ponudimo večino potrebnega repromateriala za 
njegov končni izdelek – od plošč, palic, orodnih jekel do varil-
nega materiala. Dobro je zato vedeti, v katero smer se odpira 
trg, in temu slediti z razvojem vseh družb v skupini. 

• Miran Kadiš
S takšnim načrtovanjem dobimo optimalno sinergijo. Investici-
je se ne podvajajo, ampak se lahko dopolnjujejo. 

Na razgrnitvi naložbenih načrtov Skupine SIJ, 22. junija letos, smo združili vse sodelavce, 
ki so najpomembnejši členi – od načrtovanja investicije (ali naložbe) do končnega 
zagona ter vse do trženja dodane vrednosti, ki jo investicija prinaša. Med njimi velja 
posebej izpostaviti delovodje, katerih pomena se v Skupini SIJ dobro zavedamo. 
Delovodje so 24/7 prisotna podaljšana roka vodstva, ki živi z obratom, nekateri pa 
celo v obratu, kot se radi pošalijo njihovi kolegi. Do drobovja poznajo svoje naprave, 
in to dosežejo najlažje tako, da jih poznajo že od malih nog oziroma od njihovega 
načrtovanja in postavitve. Poglede na pomen skrbno načrtovanega investiranja na 
ravni celotne Skupine SIJ so z nami delili štirje kolegi.

àà INVESTIRAMO

Uspeh investicij je odvisen 
od vseh procesov v podjetju
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• Slobodan Filipov 
Po posameznih družbah najbolje vedo, kaj v določenem 
trenutku potrebujejo. Krovno načrtovanje v skupini pa je po-
membno zaradi pogajanj z dobavitelji. V primeru, da več družb 
hkrati potrebuje enako investicijo (npr. novo razsvetljavo 
proizvodnih prostorov), se je z dobavitelji veliko lažje pogajati 
glede cene.

• Samir	Pajić
Na srečanju so svoje naložbene načrte predstavile družbe 
SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ Elektrode 
in SIJ SUZ. Od leta 2005 smo vsi Skupina SIJ, konec leta 2014 
pa se je grafična podoba Skupine SIJ poenotila, komunicira-
nje je postalo bolj usklajeno. Načrt vlaganja v posodobitev 
proizvodnje in tehnologije pripravlja vsaka družba posamezno, 
skupaj pa tvorimo celotno podobo SIJ-a in postajamo vse bolj 
prepoznavni na trgu.

Ali mislite, da je prav/koristno, da smo bili 
na	razgrnitvi	prisotni	v	tako	širokem	krogu	
oziroma	z	različnih	področij;	uprava,	direktorji	
družb;	direktorji	obratov;	delovodje;	prodajniki,	
marketingaši,	nabava	…	Zakaj	je/ni	to	pomembno?
• Esmir	Mustedanagić
Veriga je močna toliko kot njen najšibkejši člen. Pri prodanem 
izdelku sodelujemo vsi, od nabave, delavca v proizvodnji, 

preko delovodja do tehnologov, vodij obratov, prodaje in 
najvišjega vodstva. Vsak posameznik najbolje pozna svoje 
delo, njegove prednosti in slabosti ter možnosti za izboljšave. 
Ko je na dlani celotna vizija družbe, je najlažje podati koristne 
pripombe, morebiti spremeniti detajle v investiciji, ki pa so 
ključnega pomena za uspeh. 

• Miran Kadiš
Prav je, da to slišijo vsi, posebno tisti, ki bodo imeli širšo vlogo 
pri izpeljavi projektov. Tako se že v začetni fazi seznanijo s pri-
čakovano investicijsko dejavnostjo in s tem povezanimi izzivi.

• Slobodan Filipov 
Vsekakor je prav in tudi koristno, da je z načrtovanimi investici-
jami seznanjenih čim več zaposlenih z vseh delovnih področij 
v podjetju. Vsak lahko predvideva, katere težave lahko po 
zaključku investicije pričakuje na svojem področju, ter tako s 
predlogi že vnaprej odpravi možne napake. 

• Samir	Pajić
Mislim, da je prav, da so na tako pomembnem dogodku 
prisotni zaposleni iz različnih služb, tudi delovodje. Sam op-
ravljam delo izmenskega vodja v Hladni predelavi, pridobljene 
informacije pa z veseljem prenesem do svojih sodelavcev. Zdi 
se mi pomembno, da so zaposleni v proizvodnji obveščeni o 
prihodnosti podjetja, saj se tako počutijo bolj varno in domače.

Slobodan Filipov, vodja 
proizvodnje elektrod,  
SIJ Elektrode Jesenice

Esmir Mustedanagić, vodja 
proizvodnje – Toplotna obdelava 
za specialna jekla, SIJ Acroni

Samir Pajić, koordinator  
razreza – Hladna predelava,  
SIJ Acroni

Miran Kadiš, vodja 
tehnološkega oddelka 
kovačnice, SIJ Metal Ravne 
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Se vam zdi, da je pomembno, da delovodje 
sodelujejo	že	pri	samem	načrtovanju	
investicij	oziroma	da	so	o	njihovi	izvedbi	
vnaprej	in	dobro	obveščeni?	Zakaj?
• Esmir	Mustedanagić
Delovodje so predstavniki vodstva, ki so 24 ur na dan in 7 dni 
v tednu fizično prisotni in živijo z obratom. Prvi in direktno 
so seznanjeni z nastopom težave v proizvodnji in prvi morajo 
ukrepati. Bistvenega pomena za dobro ukrepanje je poznava-
nje »drobovine« naprav, kar pa je najlažje pridobiti ravno v fazi 
postavitve nove naprave. Ker poznajo »slabosti svojih naprav«, 
tudi lahko predlagajo morebitne možne izboljšave novih, še 
preden so le-te sploh skonstruirane. 

• Miran Kadiš
To je še posebno pomembno, saj so delovodje (poleg delavcev) 
tisti, ki z drobnimi pripombami ali spremembami doprinesejo, 
da je marsikatera investicija ob zaključku prijaznejša do ljudi. S 
tem jo delavci hitreje sprejmejo in vzamejo za »svojo«. 

• Slobodan Filipov 
Delovodje so tisti, ki zagotovo najbolje poznajo proizvodne 
procese s praktičnega vidika. Oni so tisti, ki največ časa preživi-
jo z operaterji in so najbolje seznanjeni s težavami in možnimi 
izboljšavami. Zato je nujno treba delovodje vključiti v vsako 
investicijo, ki se izvaja v njihovem oddelku.

• Samir	Pajić
Delovodje so direktno povezani s proizvodnjo. Vse investici-
je, ko nekoč zaživijo, so v rokah proizvodnje. Pri načrtovanju 
investicij bi bilo smiselno vključiti tudi delovodje, saj s svojimi 
izkušnjami lahko pripomorejo k boljši realizaciji.

Kateri	investicijski	projekt	v	vaši	družbi	bo	v	
prihodnjih	10	letih	najpomembnejši?	Kakšno	
konkurenčno	prednost	bo	pomenil	za	vašo	družbo?
• Esmir	Mustedanagić
Vsi projekti so pomembni za optimalen rezultat. Zato je tako 
pomembna dobra usklajenost vseh investicij v družbi. Res 
je, da bodo nekatere naprave k dvigu produktivnosti prinesle 
več – npr. nova konvertorska peč v jeklarni, če pa tega jekla ne 
bomo dobro izvaljali, termično obdelali, razrezali in poravnali 
ter dobro prodali, bo denar, porabljen za investicijo, slabo 
izkoriščen. Bo pa ta projekt bistveno pripomogel k uravnote-
ženosti razpoložljivih zmogljivosti jeklarne in valjarne. Zavedati 
se moramo tudi, da je kupec prvi in zadnji člen v verigi. Kupec 
je edina dodana vrednost – kupec plača.

• Miran Kadiš
To je gotovo projekt vakuumskega obločnega pretaljevanja 
(VAR – vacuum arc remelting), ki bo omogočil izdelavo čistejših 
specialnih jekel in zlitin. 

• Slobodan Filipov 
V programu Oplaščene elektrode je trenutno najpomembnej-
ša investicija prenova celotne proizvodne linije 4. Predvsem 
sušilni peči sta močno dotrajani in ne omogočata optimalne 
hitrosti ter kakovosti sušenja. S prenovo bi povečali produktiv-
nost, izboljšali kakovost ter odpravili visoke energijske izgube.

• Samir	Pajić
Pri nas v SIJ Acroniju sta vsekakor na prvem mestu projek-
ta peči AOD (argon oxygen decarburization) in nove linije 
HTL. Peč AOD nam poleg povečanja proizvodnih zmogljivosti 
zagotavlja 30-odstotno skrajšanje časa izdelave nerjavnih 
jekel, in to z manjšo porabo energentov. Pridobljeni čas pa je 
namenjen za izdelavo specialnih jekel. Nova linija za toplotno 
obdelavo plošč (HTL) je nameščena v Hladni predelavi. Posta-
vitev linije je že v zaključni fazi, konec junija pa je bila obdelana 
že prva testna plošča. 

Dobrodošla	so	tudi	vaša	mnenja	in	predlogi	za	
izboljšave	pri	upravljanju	investicij	v	vaši	družbi	
oziroma	v	Skupini	SIJ	ali	kakšno	drugo	opažanje	
o	investicijah,	poteku	dela	v	obratih,	VZD	…
• Esmir	Mustedanagić
Vse investicije so vzorno pripeljane do cilja, kar zadeva gradbe-
na dela, postavitev strojev, avtomatizacijo … Pravočasno pa je 
treba zagotoviti ustrezen kader, da se ga prej izobrazi in došola 
na podobnih agregatih v naši družbi, da je seznanjen z delom, 
ki ga čaka. Tako bi bili sodelavci tudi bolj dovzetni za morebi-
tno napačno delovanje naprave. 

• Miran Kadiš
Včasih bi pri pripravi investicij lahko sodeloval širši krog stro-
kovnjakov v podjetju, tako bi bile posamezne OE bolj informi-
rane med seboj. Bolj bi lahko izkoristili sinergijo.

• Slobodan Filipov 
Ob spremljanju konference se mi je porodila ideja, da bi bilo 
mogoče dobrodošlo ustanoviti enotno, osnovno projektno 
skupino za vse družbe v Skupini SIJ. S tem mislim, da bi njeni 
člani izdelali projektno dokumentacijo, zbirali ponudbe, iskali 
izvajalce ter se z njimi pogajali ipd. Seveda bi bile v projekt 
vključene tudi ključne osebe posameznega podjetja, ki bi 
nudile tehnično pomoč. V družbi SIJ Elektrode Jesenice recimo 
celotne projekte izvajamo zaposleni sami. Tako se projekti po-
daljšajo, so dražji, obstaja pa tudi velika verjetnost poznejših 
napak, saj ob vsem svojem rednem delu težko hkrati kakovo-
stno vodimo ter izvajamo zahtevne projekte. 

• Samir	Pajić
Zahvaljujem se vam za zaupanje in za vabilo na razgrnitev na-
ložbenih načrtov Skupine SIJ za naslednjih 10 let. Trudil se bom, 
da na kakršen koli način pripomorem k razvoju podjetja.
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Družba Ebner, ki bo dobavila novo, skoraj 2,8 milijona evrov 
vredno peč, je renomiran dobavitelj kontinuirnih peči. Poskr-
bela bo tudi za 200.000 evrov vredno obnovo stare, še vedno 
dobro delujoče peči, ki jo je dobavila SIJ Metalu Ravne že pred 
20 leti. Skladno z iskanjem sinergij in izkoriščanjem lastnega 
znanja v Skupini SIJ bo pomemben partner pri projektu tudi 
družba SIJ Ravne Systems, ki bo dobavila nekatere dele glavne 
tehnološke opreme. 

Posodabljanje	prodajnega	programa	
in	odpravljanje	ozkih	grl
Družba SIJ Metal Ravne v zadnjih letih posodablja proizvodni 
program – zmanjšuje proizvodnjo manj zahtevnih masovnih 
izdelkov in širi portfelj novih zahtevnejših jeklarskih izdelkov, 
predvsem orodnih in specialnih jekel, kar tudi narekuje krovna 
strategija Skupine SIJ, zato so potrebna nenehna vlaganja v 
razvoj in posodobitev tehnologije.

Naložba bo odpravila ozka grla, ki so zaradi spremembe 
proizvodnega miksa nastala v valjarni profilov, in omogoči-
la povečano proizvodnjo izdelkov za najzahtevnejše kupce 

predvsem v energetski in naftno-plinski industriji, zato Andrej 
Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne, poudarja: »Verja-
memo, da bo nova peč po 16 mesecih, dogovorjenih za dobavo 
in končni prevzem peči, takoj polno zasedena, saj imamo že 
danes veliko povpraševanj kupcev, katerim bomo lahko odslej 
v celoti ustregli. Za proizvodnjo približno 400 ton dodatnih 
valjanih izdelkov na mesec je predvidenih tudi osem novih 
zaposlitev.« 

»Skupina SIJ svojo uspešnost gradi na specializaciji, proizva-
janju zahtevnih jeklarskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, 
ki so manj podvrženi konjunkturnim nihanjem, finalizaciji izdel-
kov in na sinergijah med svojimi družbami. V ta sklop sodi tudi 
omenjena naložba,« je povedal predsednik uprave Skupine 
SIJ Anton Chernykh in pojasnil, kakšni so pričakovani rezul-
tati investicije v novo kontinuirno peč: »Izvedba celotnega 
projekta bo omogočila povečanje letne proizvodnje in prodaje 
valjanih izdelkov za 5.000 ton oziroma za približno 15 milijonov 
evrov, kar je približno 8-odstotno povečanje vrednosti prodaje 
družbe SIJ Metal Ravne glede na leto 2015.«

SIJ Metal Ravne je 31. avgusta 2016 podpisal pogodbo z avstrijskim podjetjem Ebner za 
dobavo nove kombinirane kontinuirne peči za toplotno obdelavo v zaščitni atmosferi in 
obnovo obstoječe kontinuirne peči v valjarni profilov. SIJ Metal Ravne bo v novo sodobno 
opremo investiral 4 milijone evrov. Nova peč bo omogočila povečanje letne proizvodnje 
in prodaje valjanih izdelkov za 5.000 ton oziroma za približno 15 milijonov evrov.

Nova kontinuirna  
peč za SIJ Metalovo valjarno

Markus Binder, prodajni menedžer v Ebnerju (na levi), in Andrej Gradišnik, 
glavni direktor SIJ Metala Ravne, sta s podpisom pogodbe tudi uradno zagnala 
pomembno investicijo.

Obstoječa Ebnerjeva peč v SIJ Metalu Ravne

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Dobran Laznik,  
SIJ Metal Ravne
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àà USPEŠNI SKUPAJ

Zaostrene razmere na trgu jekla dodatno spodbujajo 
industrijo jekla k razvoju in napredku. Jeklo družbe SIJ Acroni 
po kakovosti že vrsto let sodi v sam svetovni vrh, razvojni 
oddelek družbe pa skrbi, da SIJ Acroni tam tudi ostane. 
Razvojni inženirji ustvarjajo izjemno kakovostna jekla z visoko 
dodano vrednostjo, s čimer SIJ Acroni in Skupina SIJ vedno 
bolj postajata najvidnejša predstavnika v jeklarski industriji in 
soustvarjalca prihodnosti jeklarske industrije.

Medsebojno povezovanje je 
naša odlika in strateška moč

Stane Jakelj, razvojni  
inženir, RCJ

foto: arhiv SIJ Acronija

Dr. Matevž Fazarinc, 
direktor razvoja, SIJ Acroni
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Zadnji ponos inženirjev razvojnega oddelka je patentna zašči-
ta postopka in naprave za merjenje premenskih točk jekel. S 
tem je družba SIJ Acroni postala prva na svetu, ki ji je uspelo 
v strukturo jekla in njegovo odzivnost v procesu pogledati že 
med samim postopkom ulivanja. Razvojni projekt je na regij-
skem razpisu Gospodarske zbornice Slovenije prejel tudi zlato 
priznanje za najboljši inovacijski projekt v letu 2016.

Drugi vidnejši preboj je razvojni oddelek dosegel z razvo-
jem in umestitvijo niza kakovostno izredno zahtevnih nikljevih 
zlitin A800 in A825 v tehnološki proces. Nikelj in nikljeve 
zlitine so namreč zaradi izvrstne odpornosti nepogrešljivi v 
zahtevnih industrijskih procesih, kjer so izpostavljeni visokim 
temperaturam ali močno korozijskim medijem. 

SIJ Acronijev razvojni oddelek je šel korak naprej tudi 
pri nadstandardnih jeklih. Ta namreč dosegajo zelo visoko 
trdnost in raztezek, so zelo dobro prekaljiva, zato je njihova 
uporaba nepogrešljiva v različnih zahtevnih industrijskih apli-
kacijah. Na podlagi dveh razvojnih šaržnih poizkusov je ekipa 
razvojnih inženirjev postavila smernice, ki bodo omogočile 
uspešno izdelavo jekla D2 (W.Nr.1.2397); slednje v jeklarski 
industriji velja za »sveti gral«. To jeklo se namreč uporablja v 
industriji zahtevnih orodij, ki so namenjena rezanju debelejših 
in trših materialov in so odporna proti obrabi. 

Kje	se	skriva	ključ	do	teh	uspehov?	
Odgovor je preprost – v ekipi izjemno strokovno podkovanih 
posameznikov, ki dostikrat tudi v svojem prostem času razmi-
šljajo, kako izboljšati določen proces ali produkt. Zavzetost in 
trdo delo tako znotraj razvojnega oddelka kot tudi sodelova-
nje z drugimi oddelki znotraj SIJ Acronija (prodaja, marketing, 
nabava, logistika, kakovost, informatika, kontroling …), pred-
vsem pa s samo proizvodnjo, prinašajo omenjene rezultate. 
Treba pa je tudi izpostaviti razvojno sodelovanje z drugimi 
družbami v Skupini SIJ ter izmenjavo izkušenj in znanja, kar je 
udarna razvojna prednost celotne skupine. Le z interdiscipli-
narnostjo in medsebojnim povezovanjem lahko dosegamo 
vrhunske rezultate.

Cilja družbe SIJ Acroni in Skupine SIJ tako še naprej osta-
jata krepitev tržnega deleža na evropskem tržišču in prodi-
ranje na nova zahtevna in nišna jeklarska tržišča, v ospredju 
zlasti z Indijo in ZDA. Ta cilj pa je mogoče doseči le nenehnim 
iskanjem novih, inovativnih rešitev v industriji in s tem osta-
jati korak pred konkurenco. S tako zagnano ekipo razvojnih 
inženirjev se za prihodnost jeklarstva doma in po svetu ni bati.

Nerjavna jekla, orodna jekla, jekla za namensko 

industrijo ter mikrolegirana in visokotrdnostna jekla 

sestavljajo kakovostno najvišji svetovni jeklarski 

vrh. A brez nenehnega izboljševanja tehnoloških 

procesov in nadgrajevanja končne kakovosti izdelkov 

in izplenov v redni proizvodnji temu vrhu ne bi več 

mogli slediti oziroma mu dajati pospeška.
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3D-tisk	kovin	in	inovativne	tehnologije	obdelave
SIJ Acroni z Razvojnim centrom Jesenice (RCJ) je vodilni 
partner projekta Inovativne tehnologije obdelave materia-
lov za končno uporabo, pri projektu pa sodelujejo še TECOS, 
Naravoslovnotehniška fakulteta (UL), Strojna fakulteta (UL) ter 
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije.

Cilj projekta je raziskati dva različna načina dodajanja jekla 
za doseganje končne oblike; 3D-tisk prahu in navarjanje MIG/
MAG 3D-oblik z uporabo robota. Projekt se ne osredotoča 
na tehnologije posamezne izdelave, ampak na obvladovanje 
procesa, tehnologij in znanja s področja materialov za dosego 
optimalnih lastnosti končnih izdelkov, pa naj si bodo to del 
orodja za preoblikovanje plastike ali pa kompleksnejši končni 
izdelek.

Tako bo razvita celostna metodologija izdelave (od mode-
liranja do končne vgradnje) različno zahtevnih izdelkov, pri 
čemer so na eni strani zahtevnejši deli orodij za predelovanje 
plastike, ki jih ni moč razviti in učinkovito izdelati po standar-
dnih postopkih kovinske obdelave (rezkanje, struženje …), na 
drugi strani pa končni izdelki, kjer lahko izkoriščamo prednos-
ti, ki jih ponujajo predlagani izdelovalni procesi, in jim s tem 
dodamo konkurenčno prednost. Prav tako veliko priložnost 
ponujajo materiali (v tem primeru jekla) s posebnimi lastnost-
mi, kot so na primer visokotemperaturno obstojna jekla, pri 
katerih bomo s predlaganimi postopki izdelave skušali razviti 
njihove uporabne lastnosti ter jih testirali v referenčnih 
okoljih.

Ker je časa za izvajanje projekta malo in so roki, v katerih 
moramo komisijam predstaviti že dobro dodelane koncepte, 
zelo kratki, smo se določenih aktivnosti že lotili pred ura-
dnim začetkom projekta. Izdelujemo že testni prah. Izdela-
ne imamo osnovne oblike, na podlagi katerih bomo pozneje 
gradili kompleksnejše dele orodji, predvsem pa imamo 
precej idej, ki bi jih radi razvili v nekaj več ter tako skupaj 
vstopili v svet 3D-tiska, za katerega vsi verjamemo, da ni le 
muha enodnevnica.

Nova orodna jekla in orodja za delo 
v	vročem	ter	delo	s	plastiko
SIJ Metal Ravne v programu MARTINA sodeluje pri razvoju novih, 
naprednih materialov, iz katerih se izdelujejo orodja za delo v 
kovinski industriji, in je nosilec prvega raziskovalno-razvojnega 
projekta, namenjenega razvoju dveh novih globalno konkurenčnih 
orodnih jekel, ki odgovarjata na trenutne in prihodnje zahteve 
orodjarjev in proizvodnih podjetij. 

V projektu sodelujejo tudi Inštitut za kovinske materiale in 
tehnologije iz Ljubljane, Razvojni center Jesenice, Oddelek za ma-
teriale in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete iz Ljubljane, 
TALUM, TECOS in TPV.

V SIJ Metalu Ravne smo si zadali nalogo doseči podaljšanje ži-
vljenjske dobe orodij za tlačno litje, utopno kovanje ter vroče obli-
kovanje v realni proizvodnji. Naš cilj je razviti novo nestandardno 
orodno jeklo za delo v vročem, ki bo ob visoki žilavosti in hkratni 
visoki obrabni obstojnosti imelo tudi visoko toplotno prevodnost. 
Zato bo odpornejše na termično utrujanje, omogočalo bo inten-
zivnejše hlajenje orodij, s tem pa tudi izdelavo vedno večjih orodij z 
vse zahtevnejšimi oblikami gravur in večjo produktivnost.

Razvojni center Jesenice pa bo razvil novo nestandardno 
orodno jeklo za oblikovanje plastike, kjer je ključna lastnost visoka 
polirna sposobnost orodij (avtomobilske luči, ekrani, zabavna 
elektronika …).

Pri obeh jeklih bo velik poudarek na doseganju visoke homoge-
nosti in čistosti jekel.

V projektu bomo na podlagi zahtev končnih uporabnikov do-
ločili, kakšne so optimalne (konkurenčne) karakteristike teh jekel. 
Modelirali jih bomo s termodinamskimi preračuni, pozneje pa v 
laboratorijskih pogojih skušali simulirati in izvesti vrsto preizkusov, 
ki bodo do teh lastnosti pripeljali, tako da bomo ob koncu projekta 
imeli vse potrebne informacije za izdelavo prototipov dveh novih 
orodnih jekel v proizvodnji.

Projekt traja 30 mesecev.
Sodelovali bomo tudi pri zadnjem, šestem raziskovalno-ra-

zvojnem projektu, namenjenem eksperimentalnemu razvoju 
prototipov, kjer bomo skupaj z RCJ izdelali prototipa teh dveh jekel 
v proizvodnji.

Po uspešno potrjenem programu Martina, podrobno smo ga predstavili v prejšnji 
številki, se začenja naporno delo, saj moramo v treh letih doseči oprijemljive 
rezultate, ki se bodo kot novi izdelki in tehnologije prodajali na trgu.

MARTINA dobila 
zeleno luč

Dr. Tatjana Večko 
Pirtovšek, vodja 
metalurških raziskav in 
razvoja, SIJ Metal Ravne

Dr. Matevž Fazarinc, 
direktor za razvoj 
in tehnologijo, SIJ 
Acroni/RCJ

Slavko Kanalec,  
direktor za 
tehnologijo,  
SIJ

àà USPEŠNI NA RAZPISU
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Tudi v Skupini SIJ smo se odločili, da skušamo s čim več podjetji, 
s katerimi poslujemo, uvesti elektronsko izmenjavo računov. 
SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne, naši dve največji družbi, se vsak 
dan srečujeta z ogromno računov. Klasično pošiljanje računov 
oziroma pošiljanje računov po elektronski pošti je zamudno 
tako za nas kot tudi za podjetja, s katerimi poslujemo.

Prvi tak poskus izmenjave digitalnih računov smo izvedli s 
podjetjem Kovintrade iz Celja. Obojestranska želja po rešitvi 
tega področja na ustrezen način je privedla do hitre uresni-
čitve projekta. Na strani SIJ Acronija in SIJ Metala Ravne, ki 
oba uporabljata v finančnem delu poslovanje ERP Oracle, 
smo pripravili obliko zapisa z vsemi podatki, ki jih potrebuje 
Kovintrade za vključitev podatkov v svoj informacijski sistem. 
Ti podatki se na vmesni točki preoblikujejo v zapis, katerega 
obliko uporablja Kovintrade, in ga pošljejo v direktno v njihov 
informacijski sistem. Delež računov, ki jih imamo s podjetjem 
Kovintrade, znaša več kot 12 odstotkov, v številkah je to več 
kot 3.400 računov na leto. Zaradi takega obsega računov je 
opisana optimizacija zelo dobrodošla na obeh straneh.

Po dobri izkušnji s podjetjem Kovintrade bomo projekt digi-
talnih računov nadaljevali in ga implementirati še v izmenjavo 
elektronskih računov z drugimi večjimi partnerji (TOP 50) ter v 
naših drugih družbah.

Vse več podjetij se odloča za digitalizacijo računov oziroma e-račune, kot jim pravimo v 
računalniškem jeziku. Pri tem gre za elektronsko izmenjavo računov tako med podjetji 
kot tudi z državno upravo. Poslovanje na ta način je z državo obvezno, medtem ko se 
podjetja med sabo samostojno dogovarjajo o elektronski izmenjavi podatkov.

Enostavno z e-računom
Boris Horvat, vodja 
informacijskih tehnologij, SIJ

àà NAPREDUJEMO

Shema	izmenjave	podatkov,	ki	jo	uporabljamo	
v primeru podjetja Kovintrade

28.000 računov	oziroma	60	odstotkov	vseh	
računov	prejme	naših	TOP	50	kupcev.

7.000 računov	je	naših	internih,	kar	znese	od	
zgoraj	omenjenih	računov	17	odstotkov.

Ob predpostavki stroška v višini 2 EUR/račun  

je	prihranek	na	letni	ravni	56.000 evrov.

V EU je 20-odstotna rast uporabe  
letnih	računov	na	leto.

Na Finskem je leta 2014 plačevalo	račune	na	

elektronski	način	več	kot 62 odstotkov podjetij.

Kaj	nam	še	prinaša	digitalna	izmenjava	računov:	
• Prihranke pri papirju in s tem nižje stroške pa tudi 

naravovarstveno noto, kar kaže tudi na zeleno narav-
nanost Skupine SIJ. 

• Prihranek časa na obeh straneh, saj ni potreben vnos 
podatkov pa tudi ni treba skenirati dokumentov.

• Hitrejša je komunikacija med podjetji v obe smeri.
• Bistveno manj je napak, ker ni vnosa podatkov.
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… da vas razumemo, vemo, kaj si želite, 
katere informacije potrebujete in kdaj, 
pa tudi, da vas tu in tam presenetimo z 
vabilom na kakšen dogodek za zaposlene, 
na primer Dan metalurga ali Strateško 
konferenco. Da, potem smo dobri sode-
lavci za komuniciranje in nam verjamete, 
da ne bomo izneverili zaupanja, saj vam 
ne želimo »prodajati« resnic, ki to niso, 
in vas ne spodbujamo k nečemu, kar 
preprosto ne prinaša vrednosti v vaše 
življenje na delu. Lahko si izposodimo 
izjavo Steva Jobsa: »Ni naloga naših strank, 
da bi morale vedeti, kaj bi rade.« Ne, to je 
naloga nas specialistov za komuniciranje, 
ki ne objavimo ali povemo le tistega, kar 
si zaposleni želite, temveč točno to, kar 
bi morali vedeti, kar vas bo zanimalo, pa 
morda še sami tega ne veste – naše delo 
je torej zmes delovnih aktivnosti Sherloc-
ka Holmesa in Sigmunda Freuda.

Vsako leto ljudje ustvarimo 
večjo količino informacij, kot jih 
je celotno človeštvo ustvarilo v 
vsej svoji zgodovini do začetka 
21. stoletja. Tudi na delu jih 
je vse več, zato ni čudno, da 
porabimo za iskanje in izbiranje 
informacij »preveč časa«, pa 
morda še niti nismo našli tistih 
pravih, relevantnih. In točno 
to je naloga specialistov za 
komuniciranje z zaposlenimi, 
da vas po urejeni poti 
vodimo skozi gozd neurejenih 
informacij. Zato nam zaupate …

Vodniki skozi gozd  
neurejenih informacij

Mag. Sara Wagner, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Infografika: Andrej Knez, Sans

àà INTERNO KOMUNICIRAMO

IN
T

E
R

N
O

 K
O

M
U

N
IC

IR
A

N
J

E
 V

 S
K

U
P

IN
I 

S
IJ

 strokovnjakov za 
komuniciranje 
je zaposlenih v 

Skupini SIJ.

KOMUNICIRANJE  
VODIJ Z ZAPOSLENIMI

Tu nas čakajo največji izzivi!

zaposleni prepoznavamo 
kot najpomembnejšo 
obliko komuniciranja.

6
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Od	preprostega	informiranja	
do komuniciranja
Tako tim specialistov za komuniciranje v 
Skupini SIJ v vse večjem številu nadgrajuje 
sistem komuniciranja z zaposlenimi. V 
sodelovanju s kadrovsko službo spod-
bujamo razvoj komunikacijskih veščin 
vodij in pomagamo pri krepitvi oseb-
nega komuniciranja med vodstvom in 
zaposlenimi. Na drugi strani vzpostavlja-
mo in prenavljamo splet orodij internega 

komuniciranja, med katerimi so revija 
in časopisi, intranet, novičniki, oglasne 
deske, družbeno omrežje Yammer, komu-
nikacijske kampanje (npr. Znamo varno, 
zmorem zdravo), dogodki za zaposlene in 
druga. Interno komuniciranje je namreč 
napredovalo od preproste informativne 
funkcije do zapletene vloge, ko mora za 
zaposlene ustvarjati pomene. Strateške 
informacije podjetja mora interpretirati 
v vsakdanji jezik zaposlenih in pri tem 

pomagati razvijati skupno vizijo družbe, 
v kateri so zaposleni, in Skupine SIJ ter 
njene strategije. To počne z namenom, 
da vsi zaposleni korakamo v isto smer, 
proti istim ciljem. Da smo pri tem zavzeti, 
smo torej pripravljeni narediti dodatne 
kilometre, da pridemo do cilja. V času 
sprememb pomaga razumeti, zakaj jih 
moramo izvajati in zakaj je pomembno, 
da jih zaposleni čim prej sprejmemo. 

1.  revija SIJ

2.  časopisi Acroni 24, Metal 24, Systems 24

3.  intranet SharePoint

4. družbeno omrežje Yammer

5. oglasne deske

6. dogodki za zaposlene  
(Dan metalurga, Strateška konferenca …)

7. LCD-ekrani

8. elektronska pošta

9. zbori/srečanja z zaposlenimi in  
sindikati ter dnevi odprtih vrat direktorjev

10. prihajajo še: elektronski novičniki in še kaj

IMAMO DOKAZE ZA 
UČINKOVITOST,

KOMUNICIRANJE 

saj komuniciranje 
znamo izmeriti.  
Prvič bomo raziskavo 
branosti izvedli v 
začetku leta 2017.

najpomembnejših 
aktivnosti za izboljšanje 
organizacijske klime v 
Skupini SIJ

 je tudi krepitev notranjega 
komuniciranja in informiranja.

pomeni izmenjavanje in 
posredovanje misli in informacij 
ter sporazumevanje, je zapisano  

v Slovarju slovenskega  
knjižnega jezika.

10 ORODIJ ZA INTERNO  
KOMUNICIRANJE 
uporabljamo v Skupini 
SIJ,	nadgrajujemo	jih	in	
povezujemo: G

O

VORIC
E

,
posebno 

neresnične, 
preprečujemo 

s premišljenim 
in proaktivnim 

INTERNIM 
komuniciranjem.

74,5 %
zaposlenih zaupa vsebini, ki je v 

internih tiskanih medijih pripravljena 
kot pravi novinarski članek**.

1od3
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Smo	vaši	vodniki	po	informacijah
1.	 Specialisti	za	komuniciranje	torej	

zberemo	in	filtriramo	informacije	in	
nadgradimo	vsebino. Namesto vas 
poiščemo, zberemo in predelamo ogro-
mne količine informacij in iz njih izlušči-
mo le tiste, ki so za vas najpomemb-
nejše in najtočnejše. Ker vemo, kaj vas 
zanima, poznamo vaše razmišljanje in 
znamo izbrati tiste res najzanimivejše in 
najrelevantnejše informacije.

2.	 Poskrbimo tudi, da so informacije 
ustrezno	podane. Dobre informa-
cije brez prave oblike in ustreznega 
konteksta niso učinkovite. Zato jih 
pripravimo tako, da upoštevamo 
situacijo, kdaj boste informacijo pre-
jeli, način, torej po kateri poti (revija, 
srečanje z zaposlenimi, oglasne 
deske, morda kombinacija orodij …), 
kje jih boste prejeli, koliko časa ima-
te za to. Vse z namenom, da bi se 
lahko v miru osredotočili na vsebino 
in od nje čim več tudi odnesli.

3.	 Posredujemo	točne	in	pravilne	
informacije.	Nasprotno od vsebin, 
ki jih sami iščemo ali slišimo na 
hodniku, lahko pri vsebinah, ki nam 
jih posreduje komuniciranje, upra-

vičeno pričakujemo, da so pravilne 
in zanesljive ter ne potrebujejo 
dodatnega preverjanja točnosti. No, 
to je čisto res šele, ko zaupate nam, 
našim besedam in informacijam.  
Povzeto po besedah dr. Dejana Ver-
čiča, profesorja odnosov z javnostmi, 
je komuniciranje z zaposlenimi kot 
nekakšen »duh, ki potrebuje telo, 
je vsebina, ki potrebuje obliko, je 
sporočanje, ki potrebuje medije. 
Povsem vseeno je, s katere strani 
začnemo: sporočila potrebujejo 
medije, ustvarjanje medijev ustvarja 
sporočila, mediji sporočajo. Preže-
manje sporočil soustvarja pomene 
in ti zaposlenim pomagajo osmišljati 
delo in življenje v podjetju. Kdor ne 
ustvarja medijev, ne sporoča, ne 
povezuje zaposlenih in podjetij, ne 
ustvarja pomena in to nima smisla.« 
In strokovnjaki za komuniciranje 
skrbimo, da vse skupaj ima smisel. 
Ljudje – zaposleni namreč nismo 
roboti, ki delamo na ukaz, ni nam 
vseeno, kaj in zakaj nekaj delamo. V 
lastnem delu želimo videti smisel. 
In k temu največ pripomoremo z 
dobro komunikacijo. 

Ni	še	konec:	kaj	pa	vodje?
Tistim, ki ste prebrali članek in se vpra-
šali: Kaj pa komuniciranje med mano in 
vodjo? A to pa ni interno komuniciranje?, 
kimamo z velikim DA. Vodja je tisti, ki na 
delu najbolj vpliva na nas, pa ne le kot 
strokovnjak, ki obvlada stroko in nam 
pove, kaj in kako moramo delati. Od svo-
jega vodje pričakujemo veliko več: da nas 
razume, motivira, pohvali in tudi graja, 
nas pozdravi in včasih potreplja po rami. 
Da je vodja v pravem pomenu te besede, 
z razvitimi komunikacijskimi veščinami. 
Našemu DA pritrjujejo tudi raziskave.* 
Te pravijo, da formalno komuniciranje z 
zaposlenimi (npr. preko revije za zaposle-
ne, oglasnih desk, internega spletnega 
portala …), vodenje ter učinkovit sistem 
nagrajevanja in napredovanja sodelavcev 
različno vplivajo na nas, naše vedenje na 
delu ter zavzetost za doseganje ciljev. Na 
nas najbolj vpliva naš vodja. A o tem več 
v članku Osebna komunikacija je kraljica 
komuniciranja. 

* vir: Brane Gruban, 2011. Komuniciranje za večjo 
zavzetost zaposlenih.

**Vir: Clemens Koob. 2015. Zukunft der 
Mitarbeiterkommunikation.

*** Vir: Aleksandar Mićić in Nina Vogrin. Siol.net,  
7. 8. 2016. Kaj ruski poslovnež, ki že osem let živi v 
Sloveniji, pravi o naši državi? 

OGLAS
Iščemo strastnega, šarmantnega, komunikativnega, 
razgledanega, izobraženega, izkušenega, odprtega, 
radovednega, tehnološko oziroma digitalno naprednega, 
pišočega, analitičnega, voditeljskega, strateškega … 
sodelavca za komuniciranje. Te lastnosti bi lahko pripisali 
tudi oglasu za vrhunski model ali menedžerja, saj delo v 
komuniciranju sodi med najbolj zanimive poklice.

Proizvodnjo imamo v Sloveniji in če 

ne poznaš jezika ljudi, ki so v tovarni, 

boš težko komuniciral z njimi. Brez 

znanja jezika boš težko razumel njihova 

pričakovanja, prav tako jim boš težko 

pojasnil svoje ideje,« Anton Chernykh, 

predsednik uprave Skupine SIJ, o tem, 

zakaj se je naučil slovensko.*** 
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àà INTERNO KOMUNICIRAMO

Začniva	pri	osnovah:	kako	bi	opisali	komuniciranje	 
nekega	podjetja	v	najširšem	smislu?	
Komuniciranje večini ljudi zveni kot zelo visokoleteča beseda, 
tujka. Dejansko je komuniciranje veščina, ki se jo da priuči-
ti. Je zmožnost učinkovitega prenosa informacij različnim 
ciljnim skupinam – od posameznika (zaposlenega) do medijev, 
lastnikov, poslovnih partnerjev in še koga. Informacije so lahko 
zelo raznovrstne: enkrat gre za poslovne rezultate, drugič za 
spremembo sistema malic in prehrane v podjetju. V vsakem 
primeru pa jih je treba čim bolj jasno, verodostojno in uspešno 
prenašati iz enega vira na drugega.

Ampak	komuniciramo	pravzaprav	vsi.	Torej	vsi	to	nekako	
znamo	ali	vsaj	menimo,	da	znamo	komunicirati.	Kaj	pa	
pomeni	biti	strokovnjak	za	komuniciranje	v	podjetju?	
Če se strinjamo, da je komuniciranje veščina, potem se da 
pridobiti strokovna znanja. Strokovnjaki za komuniciranje veš-
čino dobro obvladajo, so pa lahko specialisti bodisi za notranje 
(z zaposlenimi) ali zunanje komuniciranje (z mediji, lokalno 
skupnostjo …) ali pa recimo tržno in še kakšno komuniciranje, 
saj so med njimi razlike. 

Kakšne	veščine	pa	potrebujemo	za	opravljanje	tega	poklica?	
Za komuniciranje z zaposlenimi denimo posluh za ljudi in 
njihove potrebe, vedenje, kako razmišljajo, katere informacije 
želijo in potrebujejo, potem znanja vodenja ekip in projek-
tov pa občutek za besedo in zgodbo ter široko razumevanje 
poslovnih ciljev podjetja ali organizacijske enote, za katero 
specialist za komuniciranje dela. Tudi veščine javnega nasto-
panja mora imeti.

Zakaj	tudi	te?
Ker se nastop pred skupino sodelavcev v ničemer ne razlikuje 
od nastopa pred kamerami. A pred kamero se vsakdo zresni in 
poskuša dvakrat premisliti izrečeno, medtem ko pred sodelav-
ci tega zaviralnega mehanizma običajno ni, kar je lahko velika 
slabost.

»V Sloveniji je komuniciranje strošek, za katerega vsi mislijo, da ga morajo omejiti, potem 
pa se čudijo, da jih nihče ne pozna, da jih nihče ne razume, da jih nihče ne mara in da ne 
morejo nič narediti, nič ustvariti z ljudmi, ki hodijo v službo zgolj zaradi plače,« je kritičen dr. 
Dejan Verčič, profesor odnosov z javnostmi. Naš pogled v Skupini SIJ je povsem drugačen. 
Kot pravi dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje v Skupini SIJ, gradimo 
komunikacijsko avtocesto, po kateri se promet z informacijami nikoli ne ustavi.

Gradimo informacijsko 
avtocesto brez zastojev

Mag. Sara Wagner, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Foto: Sandi Fišer

»Nagovor skupine sodelavcev se ne razlikuje od nastopa pred kamerami. 
A pred kamero vsak dvakrat premisli izrečeno, medtem ko pred sodelavci 
tega običajno ni, kar je lahko velika slabost,« pravi dr. Mancevič.
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Kako	pa	bi	komentirali	tezo,	da	so	strokovnjaki	za	
komuniciranje	v	podjetjih	le	prenašalci	informacij	 
od	vodstva	do	zaposlenih?
(nasmešek) Če bi to bila vloga zgolj »prevajalcev« informacij, 
potem se midva sedaj najbrž ne bi pogovarjala. Vloga sode-
lavcev, odgovornih za komuniciranje, ni zgolj »prevajanje« 
informacij v razumljiv jezik, je tudi zmožnost razumevanja 
širšega dogajanja v podjetju na različnih ravneh in pravilne-
ga reagiranja na to. Je zmožnost ustreznega predstavljanja 
podjetja navzven, prispevanja k večji zavzetosti in pripadnosti 
zaposlenih, krepitve ugleda družbe in še bi lahko naštevali. V 
marsičem so te naloge predvsem povezane z »ustvarjanjem 
novih vsebin«, ne z zgolj »prevajanjem« obstoječih. 

Posebno	v	zadnjih	nekaj	mesecih	smo	v	družbah	Skupine	
SIJ	vidno	okrepili	področje	komuniciranja	z	zaposlenimi.	
Kako	to?	
Zelo preprosto. Kakršen koli poslovni 
rezultat je v prvi vrsti rezultat dela 
vseh sodelavcev Skupine SIJ, šele 
nato pridejo zunanje okoliščine, trg 
itd. Skupina SIJ bi morebiti zmogla 
poslovati brez podpore nekaterih zu-
nanjih poslovnih partnerjev, nikakor 
pa ne bi obstajala brez zaposlenih 
in dnevne proizvodnje, ki je delo 
njihovih src, rok in možganov. To 
je eno izmed področij, ki je bilo v 
preteklosti nekoliko zapostavlje-
no, medtem ko je sedaj v strategiji 
razvoja Skupine SIJ do leta 2020 
jasno zapisano, da se bomo lahko 
še naprej uspešno razvijali zgolj, če 
bomo imeli izobražene in visoko zavzete zaposlene. Da bomo 
to dosegli, se moramo naučiti učinkovito komunicirati, hitreje 
prenašati informacije do vseh zaposlenih in tudi obratno, 
omogočiti prenos informacij od zaposlenih proti vodstvu. 
Nekakšno dvosmerno »avtocesto«, po kateri se promet nikoli 
ne ustavi.

Kako	dobra	pa	je	trenutno	naša	avtocesta?	 
Je	promet	tekoč	ali	krpamo	luknje?
Ne slepim se in ne tiščim glave v pesek. V zadnjih dveh ali treh 
letih je bil narejen velik korak naprej na področju internega 
komuniciranja prvih ravni vodenja, vzpostavili smo vsakoletno 
Strateško konferenco Skupine SIJ, potem potekajo zelo struk-
turirana in poglobljena delovna srečanja, na katerih se zelo 
odkrito pogovarjamo in skrbimo za učinkovito koordinacijo. 
Prav tako razvijamo različna orodja neposrednega komunici-
ranja z vsemi zaposlenimi v skupini: revijo celotne skupine in 
časopise posamičnih družb, pa Dan metalurga, redne obiske 
vodstva skupine v proizvodnih obratih, konec koncev tudi pri-
hod in delo predsednika uprave v proizvodnji, prenovili bomo 
oglasne deske in še veliko drugega počnemo (op. a.: več o tem 
preberite v članku Vodniki skozi gozd neurejenih informacij). 
Vendar pa nas čaka še precej izzivov. Enega sem že nakazal, 

to je učinkovitejša komunikacija med vodji in zaposlenimi v 
proizvodnji. Sem bo aktivno usmerjeno naše delovanje v drugi 
polovici letošnjega leta in celotnem prihodnjem letu.

Omenili	ste	vodje.	V	stroki	velja	in	tudi	zaposleni	največkrat	
povedo, da je ravno komunikacija med vodjo in zaposlenim 
vredna	največ.	So	torej	oni	glavni	nosilci	komunikacije	
znotraj	podjetja?	
V tem trenutku bi za SIJ nedvomno ocenil vodje kot tiste, ki 
imajo »glavno vlogo«. Gre za sodelavce, ki morajo imeti 
ustrezna strokovna znanja in tudi zelo dobre komunikacijske 
in vodstvene veščine, saj neposredno vodijo time ljudi, pa naj 
so to obrati, izmene ali manjše organizacijske enote. Tudi zato 
v tem trenutku potekajo številne aktivnosti in izobraževanja, 
usmerjena v dvig kompetenc in znanj vodij s tega področja. 
Nezanemarljiv del izobraževanj je prav dvig komunikacijskih 
kompetenc. 

Kako	pa	zaposleni	odreagiramo,	ko	ko-
munikacija	znotraj	podjetij	odigra	svojo	
vlogo?	Imava	kakšen	konkreten	primer?
Imava. Dan metalurga. Leta 2014, ko 
smo po dolgih letih obudili tradicijo 
praznovanja tega poklicnega praznika, se 
je srečanja udeležilo 1.000 zaposlenih, 
torej približno tretjina zaposlenih Skupi-
ne SIJ. Ljudje so se spraševali, za kaj gre, 
za kaj bi žrtvovali svoj prosti čas – in to 
v nedeljo! Ta reakcija je povsem narav-
na, do neke mere pričakovana. Kaj se 
je zgodilo po tem? Lani je bila udeležba 
dvakrat večja, letos rekordna – 2.800 
ljudi, kar je 80 odstotkov vseh zaposlenih 

v Skupini SIJ. Prišlo je vedno več družin in otrok, praznik se je 
usidral v družinski koledar. Zakaj? Ker je dogodek od prvega 
trenutka načrtovan ne kot delovno srečanje, temveč kot 
neformalni praznik vseh metalurgov, ki omogoča, da izposta-
vimo najboljše (naj sodelavci), najzvestejše (jubilanti), najbolj 
inovativne (nagrade za inovacije) in nogometno najspretnejše 
(turnir v nogometu). Obenem je to dogodek, kjer ni vodstva in 
zaposlenih, vsi so sodelavci Skupine SIJ. Vsakdo lahko pristopi 
do vodstva skupine in predstavi svoje poglede, ideje ali rešitve. 
V tej smeri moramo iti naprej.

Za	konec	nam	zaupajte,	kakšni	so	vaši	načrti/vizija	na	
področju	komuniciranja	z	zaposlenimi	v	Skupini	SIJ.
Zelo preprosta: učinkovita in hitra komunikacija tako med 
različnimi družbami in koncernom (SIJ d.d.) kot tudi znotraj 
družb (vertikalno). Komunikacija mora hitro prihajati do 
vseh zaposlenih in obratno, od zaposlenih do vodstva. Brez 
vmesnih, pogosto nepotrebnih ovir. Kot ključno skupino v tem 
procesu, kot že omenjeno, vidim vodje. Vse oči so uprte v njih, 
pričakovanja so velika. Strokovnjaki smo tukaj, da usmerjamo, 
pomagamo, svetujemo … Izvedba pa je še vedno odvisna od 
njih, od vsakega posameznika. 

Moramo se 

naučiti učinkovito 

komunicirati, 

hitreje prenašati 

informacije do 

vseh zaposlenih in 

obratno, omogočiti 

prenos informacij 

od zaposlenih proti 

vodstvu.«
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Ena najbolj uničujočih skušnjav za vodjo je obravnava komu-
nikacije kot enosmerne. Sodelavcem moramo dati možnost 
in priložnost, da izrazijo svoje mnenje. Moč odlične osebne 
komunikacije med vodjo in zaposlenim je zato ravno v njeni 
dvosmernosti. Takšna komunikacija je temelj za izgradnjo 
kakovostnega odnosa. Osebni stik obema daje možnost 
takojšnjega odziva na prejete vsebine sporočil. Pomembno je, 
da zaposleni razumejo sporočila vodij in da se v komuniciranju 
počutijo enakopravne. 

Komuniciranje	je	ena	ključnih	veščin	vodenja
Uspešnosti vodij v organizacijah ne ocenjujemo le na podlagi 
tega, kako izpolnjujejo ekonomske cilje. Ocenjujemo jih tudi po 

tem, kako skrbijo za etično in socialno učinkovito organizacijo, ki 
dokazano zagotavlja večjo uspešnost njihovega dela. Ena glavnih 
veščin, ki jih vodja potrebuje za doseganje teh ciljev podjetja, pa 
je poleg vertikalnega, horizontalnega in dvosmernega prenosa 
informacij odličnost v vzpostavljanju odnosov z zaposlenimi. Kot 
pravi tudi dr. Travis Bradberry v članku Osem skrivnosti odličnih 
komunikatorjev, preprosto ne moremo postati odlični vodje, 
dokler nismo odlični komunikatorji. Za uspešno komunikacijo je 
ključno, da se zavedamo, da to, kar vemo mi, ni enako temu, kar 
vedo tisti, s katerimi komuniciramo. 

V letu 2015 v Skupini SIJ 
in v posamičnih družbah 
opravljena raziskava 
organizacijske klime 
(SIOK) je pokazala, da 
med tri največje izzive, 
ki nas čakajo, spada 
tudi izboljšanje na 
področju komuniciranja 
in vodenja. Vodenje 
ima poleg formalnega 
internega komuniciranja, 
sistema nagrajevanja in 
napredovanja daleč največji 
– kar 61-odstotni – vpliv 
na spremembe v želeno 
vedenje zaposlenih za 
doseganje poslovnih ciljev.

Osebna komunikacija je 
kraljica komuniciranja

Polona Marzel Ahac, specialistka 
korporativnega komuniciranja, 
SIJ Ravne Systems
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Kaj	zaposleni	pričakujejo	od	
komuniciranja	vodij	in	zakaj?
Dober vodja je kot predstavnik najvišjega vodstva najbolj 
kredibilen vir poslovnih informacij. Je tisti, ki je svojim sode-
lavcem dolžan pojasnjevati aktualno situacijo in odgovarjati na 
njihova vprašanja. Tako kot vodja tudi zaposleni potrebujejo 
informacije 'iz prve roke' o tem, kaj in kako naj delajo, kako 
uspešni so pri svojem delu, kaj naj naredijo v primeru, ko pride 
do odstopanj od načrtovanega, in tudi o tem, ali so se pojavile 
kakšne spremembe, ki vplivajo na prvotno določeni potek dela. 
V Skupini SIJ zato načrtno krepimo in razvijamo ključne komu-
nikacijske kompetence vodij. Mednje sodijo veščina vživljanja v 
vlogo drugega oziroma empatija, veščine sporočanja, posluša-
nja in povzemanja ter veščina prepoznavanja in obvladovanja 
nebesedne govorice.

V	določenih	trenutkih	je	komuniciranje	
vodij	še	posebno	pomembno.	Kdaj?
V času nenehnih sprememb tako vodje kot zaposleni občutijo 
negotovost glede usode podjetja in s tem lastne prihodnosti. 
Zato si želijo vodje, ki mu lahko zaupajo in verjamejo. Pričaku-
jejo pravočasne, nezapletene, čiste, konsistentne in transpa-
rentne informacije, ki jih najučinkoviteje sprejemajo v manjših 
skupinah, v srečanjih 'iz oči v oči'. 

Osebna komunikacija je torej nepogrešljiv element poslov-
nega uspeha našega podjetja. In pravi vodja se nikoli ne utrudi 
od komuniciranja.

Grajenje zavzetosti je potovanje, 

ki se nikoli ne konča. Vodje 

gradijo zavzetost sodelavcev vsak 

dan znova, skozi svoje besede 

in dejanja. V prvi vrsti gre za 

preproste človeške poteze: kako 

pozdravimo sodelavce, se jim 

nasmehnemo, jih potrepljamo 

po rami, izkažemo empatijo, 

spoštovanje, pokažemo tudi lastno 

ranljivost. Zavzetost je energija. 

Začne se pri vsakem posamezniku. 

Od vodij se preliva na sodelavce … 

ali pa tudi ne. Izbira je naša.«

Marjeta	Tič	Vesel,	
višja svetovalka, 
Pristop	d.o.o.:	
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V veliki meri so konflikti posledica neustrezne medsebojne komu-
nikacije. Kažejo se lahko na različne načine, od tesnobe in kričanja 
do ignoriranja sogovornika. Na delovnem mestu pa neustrezna 
komunikacija lahko povzroči nižjo produktivnost, padec morale 
in zavzetosti zaposlenih, kar lahko privede do napak in poškodb. S 
tem je družba deležna tudi manjšega kreativnega in razvojnega 
potenciala in prej ko slej začne nazadovati. Zato je tako z oseb-
nega kot profesionalnega vidika pomembno, da s komunikacijo 
razvijemo in vzdržujemo kakovostne medosebne odnose. Kako to 
naredimo? 

Poslušaj	sogovornika
Pri vsaki interakciji je ključnega pomena poslušati 
sogovornika. Največkrat se ljudje ujamemo v zanko, 
da razmišljamo samo o tem, kaj želimo »mi« pove-
dati, in se ne oziramo na to, kaj nam govorijo drugi. 

Komuniciranje je dvosmerna ulica. Poslušanje nam omogoči, da 
sogovornika bolje spoznamo in se posledično lahko tudi primerno 
odzovemo.

Bodi	pozoren	na	telesno	govorico
Telesna govorica človeka lahko razkrije več kot 
pogovor. Tudi ko ne govorimo, sogovorniku s te-
lesno govorico in obrazno mimiko dajemo signale. 
Prekrižane roke so signal zaprtosti, zadržanosti, 

zehanje in izogibanje očesnemu kontaktu kažeta, da nas pogovor 
ne zanima. Med pogovorom bodimo vzravnani in se ne izogibajmo 
očesnega kontakta. Če smo prejeli pomemben klic, se sogovorni-
ku opravičimo in se med telefoniranjem umaknemo na samo. Ne 
nazadnje, pogovor sredi zbrane druščine bi za prisotne lahko bil 
zelo moteč.

Izkaži	spoštovanje
S tem ko sogovornika poslušamo, mu izkažemo 
tudi spoštovanje. To tudi pomeni, da ne brskamo 
po pametnem telefonu, medtem ko nam nekaj 
razlaga, in ne gledamo stran. Pretirano žvečenje 
ali nacejanje z alkoholom prav tako spada v to 

kategorijo. V tem primeru seveda ne moremo pričakovati, da nam 
bo sogovornik spoštovanje vrnil. 

Razmisli,	preden	govoriš
V razgretih razpravah se kaj hitro zgodi, da usta 
prehitijo možgane. Skoraj vsi smo se že znašli v 
situaciji, ko smo odreagirali živčno, na prvo žogo 
in v vroči debati izrekli stvari, ki jih v resnici nismo 

mislili oziroma smo jih sogovorniku povedali na žaljiv način. Takšen 
odziv je čustvena reakcija, ki ni nujno vedno pozitivno sprejeta. To 
nikakor ne pomeni, da moramo čustva ignorirati, temveč se jih 
moramo naučiti upravljati glede na dano situacijo, če ne želimo 
kvariti medsebojnih odnosov.

Prilagodi	komunikacijo
Način komunikacije prilagodimo sogovorniku. 
Včasih se je težko na enak način pogovarjati s 
predsednikom, delavcem ali 10-letnim otrokom. 
Preverimo, kdo je naš sogovornik, in stvari predsta-

vimo na razumljiv način. Uporaba latinskih izrazov, kot so cui bono, 
mea culpa ali velocius quam asparagi coquantur, verjetno ne bo 
zbudila pretiranega zanimanja med otroki. Sogovorniku ne želimo 
dati občutka manjvrednosti ali občutka, da ni dovolj pameten. 
Naše sporočilo mora biti razumljivo.

Komuniciranje ni tekmovanje
To je pomembno predvsem v situacijah, ko imamo 
s sogovornikom različne poglede in stališča. Zato je 
pomembno, da poskušamo razumeti sogovorniko-
vo stališče, kar pa ne pomeni, da se moramo z njim 

tudi strinjati. In nasprotno. Od sogovornika ne smemo pričakovati, 
da se bo z nami z vsem strinjal. Za oba pa je pomembno, da pri 
prepričevanju drugega o svojem »prav« ne pretiravata, saj lahko 
takšna debata postane preveč »razgreta«.

Komuniciranje je eden ključnih stebrov pri vzpostavljanju in negovanju medčloveških odnosov, 
je del našega vsakdana, zato je pomembno, da to veščino obvladamo. Ustno ali pisno, doma ali v 
službi, vedno smo v interakciji z drugimi. In v poplavi interakcij, v katere smo vključeni, se prej ko slej 
pojavijo konflikti in nesporazumi. Brez skrbi, to je povsem normalno, nihče od nas ni imun na to.

»Komuniciram, torej sem!«

àà INTERNO KOMUNICIRAMO

Jože Špiljak, specialist za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Acroni

Vir: internet
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Gradnja	dolgoročnih	partnerskih	odnosov	s	poslovnimi	
partnerji	je	ključ	do	uspeha	družbe.	Tovrstni	odnosi	
krepijo	medsebojno	zaupanje	in	razumevanje.	Velikok-
rat poslovno sodelovanje preraste najprej v poslovno 
prijateljstvo,	nato	pa	še	v	zasebno.	Slednje	se	je	zgodilo	
tudi	meni.	Timo	Tikka,	predstavnik	našega	kupca	nožev	
za les, podjetja Raute OY iz Finske, s katerim sode-
lujemo	že	od	leta	2009,	je	v	vseh	teh	letih	skupnega	
poslovnega	sodelovanja	postal	moj	pravi	prijatelj.

Z leti se je moj poslovni odnos s Timom pričel razvijati še na 
zasebni, prijateljski ravni. Obiskom, ki so bili sprva namenjeni 
predvsem enemu cilju – prodaji, so začela slediti tudi bolj sprošče-
na druženja zunaj časa službe, med katerimi sta se nama pridružili 
najini partnerici. Naša druženja smo izkoristili za kratka potepanja 
in tudi skupna dopustovanja. 

Tudi letos sva se s Timom dogovorila, da del dopusta preživi-
mo skupaj. Ker smo si Slovenijo ogledali že pred dvema letoma, 
smo se tokrat odločili za obisk Hrvaške. S kolegom Tonetom Dre-
venškom sva povabila zakonca Tikko in njuna svaka, da preživijo 
del dopusta z nami v Poreču. Pripravili smo jim pester program in 
v štirih dneh smo si ogledali kar nekaj zanimivosti hrvaške Istre. 
Obiskali smo najvišji vrh, Učko, od koder smo imeli lep razgled na 
Reko, Kvarner, Krk, Rab in celotno Istro. Zelo zanimiv je bil obisk 

najmanjšega mesta na svetu, Huma, kjer se tudi začne cesta 
glagoljašev. Vmes smo se osvežili s kopanjem v zalivih Mali Maj in 
Porta Bušuli. Ogledali smo si še ruševine Dvigrada pri Kanfanarju, 
enega najstarejših hrvaških mest, in Barbarigo ter se na koncu 
sprehodili še po ulicah Poreča. 

Vsem je bilo druženje zelo prijetno in čas je kar prehitro minil. 
Zato se že veselimo naslednjega srečanja, ki bo morda spet pri nas 
ali pa bomo obiskali Finsko – Laplandijo.

Preko poslovnih stikov 
tudi do novih prijateljev

àà INTERNI KOMUNIKATORJI SMO VSI

Drago Žužel, produktni vodja – 
oddelek Les, SIJ Ravne Systems

Foto: Drago Žužel, SIJ Ravne Systems

Bili smo tudi v Dvigradu in si ogledali razvaline enega najstarejših hrvaških mest v Istri.

I M E  V R E D N O 
Z AU PA N J A
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Srečanje je odprl predsednik uprave Anton Chernykh, ki je 
poudaril pomen povezanosti med zaposlenimi. Z dogodkom, 
kot je Dan metalurga, se bo ta zagotovo še okrepila. Pozdravil 
nas je tudi župan Raven na Koroškem dr. Tomaž Rožen in se ob 
tej priložnosti zahvalil Skupini SIJ za družbeno odgovornost in 
aktivno podpiranje kulturne ter športne lokalne dejavnosti in 
nam zaželel lepo preživet dan na Ravnah.

Dogodek so pospremili tudi slovenski olimpijec, plavalec, 
domačin Damir Dugonjić, biatlonska reprezentanca in Sara 
Isaković, dobitnica srebrne olimpijske kolajne. Pridružile so se 
nam tudi nogometašice Nogometnega kluba Fužinar.

Dan metalurga je tudi priložnost, da izpostavimo naše 
sodelavce. Na oder smo tako povabili najbolj inovativne sode-
lavce in avtorje najboljših iskric v okviru projekta Znamo varno, 
zmoremo zdravo. Iskreno smo zaploskali še naj sodelavcem, ki 
so nam s svojo zavzetostjo in odnosom do dela za vzgled, ter 
naših zvestim sodelavcem jubilantom.

Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju, za iskrive vlož-
ke sta poskrbela moderatorja Anja Hlača Ferjančič in Gašper 
Koruzni, ki se je na prizorišče pripeljal kar v svojem malem 
fičku, glasbeno spremljavo pa je oblikovala koroška skupina 
Farty Animals.

V Športnem centru Ravne na Koroškem smo v nedeljo, 17. julija 2016, že tretje 
leto praznovali naš mednarodni poklicni praznik – dan metalurga. Letos se 
je dogodka udeležilo skoraj 3.000 sodelavcev Skupine SIJ in njihovih ožjih 
družinskih članov. Bil je dan, napolnjen z zabavo, smehom in druženjem, za piko 
na i so poskrbele še bogate nagrade ter presenečenja!

Pridih Brazilije na 3. Dnevu metalurga

Alenka Bizilj, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Dobran Laznik

àà DELAMO IN PRAZNUJEMO SKUPAJ

Pozdravil nas je predsednik uprave Anton Chernykh in 
izrazil zadovoljstvo ob tako številni udeležbi.

Sredi priprav na poletne OI si je za nas vzel čas tudi Damir Dugonjić.
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Vsi smo nestrpno pričakovali presenečenje dneva, dobili 
pa kar dve! Najprej nas je s svojim obiskom presenetila Alya, 
zmagovalka Melodij morja in sonca 2016. Tik pred žrebanjem 
za Rio je srečanje doseglo vrhunec z obiskom brazilskih plesalk 
sambe, saj so pričarale pristno brazilsko vzdušje. Ravne so oži-
vele v plesnih ritmih sambe, ki je na plesišče privabila staro in 
mlado. Če je pretekla leta vroče temperature narekovalo vre-
me, so bile letos brazilske plesalke sambe tiste, ki so povzročile 
pravo vročico.

Trenutek, ki smo ga vsi čakali, pa je bilo žrebanje za enote-
densko potovanje v Rio na ogled olimpijskih iger. Predsednik 
uprave in Sara Isaković sta izžrebala tri srečneže, ki so od 6. 
do 12. avgusta navijali za naše olimpijce ter si ogledovali zna-
menitosti Ria de Janeira. Na potovanje so odšli Jože Svenšek, 

SIJ Ravne Systems, Samir Nuhanović, SIJ SUZ, in Uroš Golnar, 
SIJ Ravne Systems, ki mu je nagrado predala prva izžrebanka 
Maja Ring.

Športni park Ravne smo zapolnili z raznovrstnim dogaja-
njem – turnirjema v malem nogometu in odbojki, naši najmlaj-
ši so izkusili olimpijski duh na Mini olimpijadi in ustvarjali na 
umetniških delavnicah. Pomerili smo se v srfanju in se oblekli 
v velike žoge – zorbinge, zvoki dobre glasbe pa so marsikoga 
privabili na plesišče.

Zaposleni smo dogodek sklenili s prijetnimi občutki – s kole-
gi smo preživeli pestro poletno popoldne – in z obljubo, da se 
tudi prihodnje leto snidemo ob našem prazniku. Prireditev bo 
16. julija 2017 na Jesenicah.

Sara Isaković in Gašper Koruzni sta demonstrirala pravilno tehniko plavanja. Domačini iz skupine Farty Animals so poskrbeli za glasbeno vzdušje.

Pozdravila nas je tudi biatlonska reprezentanca z Jakovom Fakom na čelu.
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Dan metalurga je družinski praznik, zato so na našem 
odru dobrodošli tudi otroci naših inovatorjev.

Brazilske plesalke sambe so povzročile pravo vročico. 

Alya, zmagovalka 
Melodij morja 
in sonca 2016, 
je publiko 
prebudila s 
svojo energijo.

Otroci so izkusili olimpijski duh v različnih disciplinah.

Olimpijska bakla je odprla Mini olimpijado. Izpod rok naših otrok so nastajale prave umetnije.
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Trenutek, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali – žreb treh zaposlenih, potnikov za Rio 

Tekme so bile zanimive 
in napete, fantje pa 
so pokazali zavidljivo 
kakovostno	raven	igre.
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Sodelavci iz Skupine SIJ skupaj delamo in skupaj tudi praznujemo.

»3. DAN METALURGA« nas je z družinskimi člani združil več kot 2800.

Med njimi smo posebej nagradili tiste sodelavce, ki nas s svojim  
odnosom do dela in sodelavcev navdušujejo in po katerih se zgledujemo.

Huska Bećirović, SIJ SUZ

Irena Bezjak, SIJ Ravne Systems

Mirko Brložnik, SIJ Metal Ravne

Dragoslav Dobravec, SIJ Elektrode

Milan Kališnik, SIJ Metal Ravne

Igor Koren, SIJ Acroni

Marijan Kotnik, SIJ Metal Ravne

Zoran Marjanović, SIJ 

Marko Merkač, SIJ ZIP center

Andrej Mlačnik, SIJ Metal Ravne

Branko Mrak, SIJ Acroni

Boštjan Pirnar, SIJ Acroni

Gregor Plahuta, SIJ Acroni

Alojz Poberžnik, SIJ Metal Ravne

Alojz Pokržnik, SIJ Ravne Systems

Damjana Ribnikar, SIJ Ravne Steel Center

»NAJ SODELAVCI«  
Skupine SIJ v letu 2015 so:



Jože Špiljak, specialist za 
korporativno komuniciranje,  
SIJ Acroni

Mag. Polona Zih Rožen,  
vodja službe Kadri,  
SIJ Metal Ravne 

Izjave NAJ sodelavcev

Drago	Dobravec,	skladiščnik	
surovin, Nabava, SIJ Elektrode 
Pred prerazporeditvijo sem bil zapo-
slen v oddelku odpreme, od leta 2013 
pa delam v oddelku nabave. Delo v 
skladišču je zelo razgibano in me zelo 
veseli. Veliko je dnevne komunikaci-
je, usklajevanj in kontrole. Povsem 
razumem prevoznike, ki so na cesti 
več kot osem ur, zato se maksimalno 
potrudim, da so njihovi tovornjaki 

hitro naloženi, da lahko nadaljujejo pot. Delo mi ni tuje, rad 
pomagam kolektivu in vedno priskočim na pomoč. Tako sem 
izboljšal sodelovanje med oddelki, saj velikokrat pomagajo 
tudi meni. Sem človek akcije. Moj moto sta delo in gibanje.

Huska	Bećirović,	SIJ	SUZ
V tretje gre rado, vsaj tako pravijo, jaz 
pa bom vzel ta pregovor popolnoma 
za svojega. Tretji Dan metalurga ima 
vse tri lastnosti lepega dne. Začel 
se je po standardnem programu, v 
lepo urejenem športnem parku na 
Ravnah, sam pa sem naskrivaj slutil, 
da bo tokrat zame še veliko lepše kot 
po navadi. Dokaj kmalu se je začela 
razglasitev naj sodelavcev, kjer sem 
prevzel nagrado za najboljšega sodelavca v podjetju SIJ SUZ. 
Nagrada mi veliko pomeni, ker sem popolnoma prepričan v 
svoje dobro delo ter to, da vsakemu človeku želim le dobro. 
Dobil pa sem točno takšno nagrado, kakršno sem si želel. Kot 
velik ljubitelj ustvarjanja fotografij sem prejel zelo kakovosten 
fotografski aparat Nikon, s katerim bom lahko posnel še veliko 
dobrih fotografij. 

Igor	Koren,	koordinator	
planiranja proizvodnje, 
Logistika,	SIJ	Acroni
Moje mnenje glede zavzetega dela je, 
da je treba predvsem imeti profesio-
nalen odnos do svojega dela, da pač 
svoje delo opraviš najbolje, kot je 
mogoče, ker je to temelj za uspešnost 
kolektiva. Pri tem je nujna tudi medse-
bojna pomoč, kadar je to potrebno. To 
se je pokazalo predvsem pri uvajanju 

novega informacijskega sistema, ki ga brez sodelovanja in 
medsebojne pomoči ne bi zmogli uspešno »postaviti pokonci«. 

Boštjan	Pirnar,	razvojni	inženir	
za nerjavna jekla, Razvojni 
center Jesenice, SIJ Acroni
Šele ko te lastno delovno okolje izbere 
za naj sodelavca, se zaveš svoje ustre-
zne umeščenosti v delovni proces 
podjetja. Merodajno oceno uspeš-
nosti posameznika podajo predvsem 
sodelavci na horizontalni ravni, nakar 
sledijo nadrejeni/podrejeni v vertikalni 
strukturi. Na začetku svoje kariere 
v SIJ Acroniju smo se znašli pred pomembnim problemom – 
problematiko kakovosti trakov zahtevnega končnega izdelka 
pri našem kupcu. Tik preden je kupec že skoraj obupal, mi je 
takrat še t. i. obratovodja z nasmeškom predal izziv v reševa-
nje. Skupaj z ekipo operativcev smo v nekaj mesecih prehodili 
pot od skorajšnje izgube naročil do statusa dobavitelja A. Ta 
isti obratovodja mi je nekaj zatem v kleni gorenjščini dejal: 
»Boštjan, ejga, sej to pa ni blo tko švoh«. In obrazložitev, da ni 
»blo tko švoh«, mi je povsem zadoščala. 

Naši najboljši sodelavci so ljudje, ki živijo po načelu: »Ko ti življenje ponudi limone, 
si naredi limonado.« So tisti, ki z zavzetostjo in rezultati prepričajo nezadovoljnega 
enkratnega kupca, da naša družba postane njegov stalni dobavitelj.

àà DELAMO IN PRAZNUJEMO SKUPAJ
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Branko Mrak, vodja odpreme, 
Vroča	valjarna,	SIJ	Acroni
Eden izmed pogojev za uspešno 
sodelovanje je dobro poznavanje pro-
izvodnih in delovnih procesov. S tem 
se namreč lahko izognemo nespora-
zumom, ki delovne procese ovirajo in 
lahko ustvarjajo tudi nezadovoljstvo 
med sodelavci. Pomembna pa sta tudi 
odnos s sodelavci in komuniciranje. Z 
zaposlenimi imam korekten odnos, z 

njimi se pogovarjam, jim pomagam v primeru težav in jim po 
svojih najboljših močeh pomagam z nasveti in izkušnjami. Če 
se pojavijo, pa jih rad rešujem sproti. Ni zdravo, da se kakršni 
koli nesporazumi vlečejo po nepotrebnem. Zahtevam pa red 
in disciplino pri delu v skladišču in odpremi. To je po mojem 
mnenju ključ do uspeha.

Gregor	Plahuta,	sistemski	
inženir,	Informatika,	SIJ	Acroni
V podjetju, kot je SIJ Acroni, sta ključ 
do uspeha timsko delo in pozitiven 
odnos do dela in sodelavcev. Dobra 
delovna klima dostikrat pripomore 
k učinkovitejšemu reševanju težav 
in izzivov, ki jih v podjetju z več 
kot 1000 zaposlenimi ne manjka. 
Seveda sem ponosen, da sodelavci 
verjamejo vame in mi zaupajo do te 
mere, da so me izbrali za naj sodelavca, a brez ekipe, ki stoji za 
in z mano, to ne bi bilo mogoče. Vsem sodelavcem se ob tem 
iskreno zahvaljujem. 

Mirko	Brložnik,	strokovni	
delavec I v kemijskem 
laboratoriju, Razvoj in 
kontrola, SIJ Metal Ravne
V podjetjih, ki so združena v SIJ, smo 
zaposleni odrasli, zreli ljudje. Vsak od 
nas se verjetno zaveda, da mu zapo-
slitev zagotavlja obstoj in preživetje 
zanj in vso družino. Za ta privilegij 
je vsak dolžan po najboljših osebnih 
sposobnostih prispevati čim več za 

dosego naših skupnih ciljev in za napredek podjetja. Zato 
naš cilj posameznika naj ne bo omejen le na to, da svoje delo 
opravimo, temveč da ga opravimo odgovorno, samostojno 
in kakovostno. Mislim, da je to ključ do še večjega skupnega 
uspeha in zadovoljstva.

Andrej	Mlačnik,	vodilni	kalilec,	
Kovaški	program,	SIJ	Metal	Ravne
Dobrih rezultatov brez zavzetega 
in timskega dela ni moč doseči. Da 
pa so rezultati še boljši, pa je toliko 
pomembneje, da tim sodelavcev med 
sabo sodeluje in se dopolnjuje. Seve-
da je za to potrebno znanje, tega pa 

pri mlajših generacijah na žalost manjka. Zelo bi si želel, da bi 
se čim več mlajših oziroma prihajajočih novih generacij odloči-
lo za poklic metalurga. S tem bi se delo v proizvodnji bistveno 
olajšalo, saj bi sodelavci z dobrim poznavanjem stroke delo – 
in ne samo navodil na papirju – tudi lažje razumeli.

Alojz	Poberžnik,	skladiščnik	lanser	
v	kontroli	in	skladišču	surovin,	
Logistika,	SIJ	Metal	Ravne
Delo, spoštovanje in osebna kultura 
so trije aduti, ki ti v življenju mnogo-
krat koristijo. Rad delam, sodelujem 
in pomagam, da se zadeve odvijejo, 
kot je treba. V istem kolektivu sem na 
različnih delih že skoraj 37 let, delo 
zahteva veliko sodelovanja z drugimi 

– z večino ni težko, se dobro ujamemo 
in razumemo, vedno pa se najde kdo, ki se rad prepira, ampak 
tudi to se da lepo rešiti. 
Če veliko delaš, te uščipne v križu, če precej študiraš, te zapeče 
v glavi, in če veliko lenariš, trpi kavč.

Milan Kališnik, 
valjavec I, Valjarski 
program,	SIJ	Metal	Ravne
Kakršno koli delo opravljam, ga sku-
šam opraviti kakovostno in čim bolje. 
Tega načela se držim v službi pa tudi 
doma. Delo na srednji progi, ki pove-
zuje več sodelavcev, je drugačno od 
dela pri stroju. Pomembno je, da vsi 
v izmeni delamo timsko in da se lah-
ko zanesemo drug na drugega. Za to 
pa se moramo sodelavci med samo dobro razumeti. Navsezad-
nje pa na 'šihtu' prebijemo več časa kot doma v krogu družine.

Marijan Kotnik, talilec in 
operater, mentor, Jeklarski 
program,	SIJ	Metal	Ravne
Pri nas topilcih sta enako pomembna 
zavzeto delo in dobro sodelovanje. To-
pilci smo od nekdaj udarniki kljub tež-
kim pogojem dela v hrupu, prahu in 
vročini. Vsak 'šiht' je drugačen in nov 
izziv našemu znanju in izkušnjam. Ko 
peč 'zalaufa' in določi tempo, morata 
vsak posameznik in skupina vložiti svoj 

del v proces izdelave jekla. Sproti rešujemo težave, da čim prej 
in čim ceneje izdelamo kakovostno jeklo. Sam zadnje čase naj-
dem dodaten motiv v prenašanju znanja in izkušenj na nov rod 
topilcev. Tako bom pustil sled v okolju, kjer sem preživel vso 
svojo delovno dobo. Dobri odnosi s sodelavci so mi pomembni. 
Moj moto je: 'Delaj z drugimi tako, kot si želiš, da bi oni s tabo.' 
Včasih pri tem pomaga tudi ščepec zdravega humorja. 
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Marko	Merkač,	mizar	I,	Mizarstvo,	SIJ	ZIP	Center
Priznanje, ki sem ga prejel tako rekoč na začetku svoje kariere, je 
zame zelo pomembno. Je potrditev mojega dosedanjega dela, pri-
naša nov zagon, predvsem pa je odgovornost za prihodnje izzive.
Zahvala gre tudi mojim sodelavcem. Za zaupanje in podporo 
ter da soustvarjajo okolje, v katerem se dobro počutim in lahko 
razvijam svoje potenciale. 

Alojz	Pokržnik,	brusilec	nožev,	hala	C,	Ravne	Systems
Stremeti moramo h konstantnemu napredku na vseh področjih 
našega delovanja. Dobro sodelovanje s sodelavci nam bo pri tem 
zelo pomagalo. Pomembno je, da smo pri delu osredotočeni in 
zavzeti ter da čutimo odgovornost do okolja, v katerem delujemo. 
Kot posameznik lahko največ prispevaš s tem, da si drugim za zgled. 
Sodelavce, zlasti mlade fante, ki se nam šele pridružujejo, spodbu-
jam, da si »umažejo roke«, četudi bodo pri tem napravili kakšno 
napako. Slednjim se namreč ne moremo izogniti, je pa pomembno, 
da se iz njih naučimo kar največ, jih ne ponavljamo ter najdemo 
nove rešitve in priložnosti.

Irena	Bezjak,	vodja	plana	in	logistike,	Ravne	Systems
Ljudje nismo številke ali roboti. Imamo tudi obveznosti, ki niso 
povezane s službo. Gradimo odnose, ki temeljijo na zaupanju. Kot 
vodja sodelavce spodbujam k odgovornosti in samoiniciativnosti, 
oni pa me nagrajujejo z večjo zavzetostjo pri delu. Sodelujemo od-
lično, saj resnično spoštujemo drug drugega. Zavzemam se za bolj 
sproščeno delovno okolje, saj sta kakovost in količina opravljenega 
dela na račun tega večji. Ko nastopijo težave, se jih ne ustrašimo. 
Tudi sicer se držim življenjskega vodila: »Ko ti življenje ponudi limo-
ne, si naredi limonado.« Vsaka navidezno negativna izkušnja nosi v 
sebi seme pozitivnega. Le poiskati ga je treba. 

Zoran	Marjanović,	sodelavec	za	 
tehnično	in	logistično	podporo,	SIJ:
Priznanje za naj sodelavca mi res veliko pomeni, saj ga vidim kot potrdi-
tev, da dobro opravljam svoje delo in da moj “trud”, ki ga vložim v vsako 
pomembno ali manj pomembno nalogo, opazijo ne samo neposredno 
nadrejeni, temveč tudi drugi sodelavci tega našega SIJ-ajnega kolektiva. 
Moj moto, ki se ga držim pri delu, je klasika: Kar lahko storiš danes, ne 
prelagaj na jutri (če se le da). 
Svoje delo imam rad in vsako jutro z veseljem pridem v službo, a 
ne samo zaradi dela, temveč tudi zaradi svojih sodelavcev, ki so res 
fantastična skupina pozitivnih in prijetnih osebnosti in so kljub raznim 
magistrskim in doktorskim nazivom še vedno zelo človeški, nasmejani 
in pripravljeni priskočiti na pomoč …

Z NAMI
 že 40 let

SIJ ACRONI
• Fajko Jakupović
• Smail Sauhonić
• Marjan Uršič
• Marjan Kramar 
• Olga Vukeljić

SIJ ELEKTRODE
• Zdenka Smagin

SIJ SUZ
• Engijad Ćatak
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àà DELAMO IN PRAZNUJEMO SKUPAJ

Vsak dogodek je vreden ravno toliko, kolikor na njem uživajo udeleženci. Prav zato nas je 
zanimalo, kako so na 3. Dnevu metalurga praznovali naši sodelavci s svojimi družinami.

Katja Naveršnik, delovna 
terapevtka, Center za 
rehabilitacijo	invalidov	
Koroške, SIJ ZIP Center
V družbi SIJ ZIP Center sem 
zaposlena šele dobrega 
pol leta, zato je bil 3. Dan 
metalurga moj prvi. Od so-

delavcev, udeležencev prvih dveh prireditev, 
sem slišala veliko pohval in te so se izkazale 
za utemeljene. Res posebno doživetje z veli-
kim številom udeležencev, dobro organizacijo, 
družbo, glasbo in športnim vzdušjem. 

Franc	Bandalo,	pomožni	
delavec, Storitve – urejanje 
okolja, SIJ ZIP Center 
Letos sem se Dneva 
metalurga udeležil prvič. 
Tudi iz radovednosti, ali je 
res tako »fajn«, kot so mi 
pripovedovali tisti, ki so že 
bili prvič na Ravnah in lani na Jesenicah. Vse 
lahko samo pohvalim, nič ne bi spreminjal. 
Prihodnje leto zagotovo spet pridem. 

Emir	Mustafić,	informatika,	
SIJ	Ravne	Systems
Takšnih dogodkov bi 
moralo biti več. Osvežujoče 
je bilo videti sodelavce 
iz drugih podjetij znotraj 
Skupine SIJ, saj je v svetu 
digitalizacije pomembno 

ohranjati osebne odnose, zaradi katerih je 
delo prijetnejše in učinkovitejše. Dobil sem 
širši pogled na to, kaj počnemo in kako smo 
organizirani. Vsak član skupine je zgolj en 
zobnik celotnega mehanizma, zato se mora-
mo zavedati, da smo močni ravno toliko, kot 
je močan naš najšibkejši člen. 

Andrej Brumen, 
koordinator	vzdrževanja,	
SIJ	Ravne	Systems
Dogodka sem se udeležil 
z družino in prav vsi smo 
se imeli lepo. Za otroke 
je bilo odlično poskrblje-
no z raznimi animacijami, 
tako da sem se lahko povsem sprostil in 
poklepetal z nekdanjimi sodelavci, s katerimi 
se sicer bolj malo vidimo. Pokazala se je volja 

do druženja zunaj delovnega časa. Ljudem je 
treba ponuditi tudi sprostitev, ne zgolj obve-
znosti in zadolžitev. Še več bi morali narediti 
v tej smeri, da bi se tudi na najnižjih ravneh 
organizacije izboljšalo njeno delovanje zaradi 
večje povezanosti zaposlenih. 

Tilen	Rožič,	delovodja,	
Proizvodnja	svetlih	
profilov,	SIJ	Metal	Ravne
Dobra družba, odlična hra-
na in animacije za otroke so 
stvari, ki mi bodo ostale v 
spominu na prijetno druže-
nja ob 3. Dnevu metalurga 

na Ravnah. Celoten program je bil odličen, le 
moj najmlajši je pogrešal kakšen trampolin 
ali tobogan. Sicer pa je bil navdušen nad 
ustvarjanjem različnih živalic z nasmejanimi 
animatorkami. Drugače pa ne bi nič spremi-
njal, razpoloženje je bilo sproščeno, še vreme 
je bilo čudovito (če pa bi bil še izžreban za Rio, 
bi bilo pa popolno). Veselim se že naslednje-
ga Dneva metalurga!

Domen	Kosi,	obratni	inženir	
I,	Kovačnica	–	toplotna	
obdelava, SIJ Metal Ravne
To je bila moja prva ude-
ležba na Dnevu metalurga, 
udeležil sem se ga skupaj s 
svojo družino. Moram priz-
nati, da je bil celoten dogo-
dek zelo dobro organiziran in poskrbljeno je 
bilo za vse udeležence. Sodeč po nasmehu 
in veselju, so bili zelo navdušeni in razigrani 
tudi naši najmlajši udeleženci. Se že veselimo 
izleta na Gorenjsko prihodnje leto.

Erna	Musić,	komercialistka	
nabave, SIJ SUZ
Že tretje leto sem se udele-
žila Dneva metalurga in lah-
ko potrdim, da je prireditev 
vsakič odlično organizirana. 
Vedno je dobro poskrbljeno 
za hrano in pijačo, prav 

tako tudi za družabne igre in zabavo. Prijetno 
je videti sodelavce iz sestrskih družb ter z 
njimi poklepetati. Dan je primeren tudi za 
navezovanje stikov z novimi sodelavci, kar ti 
koristi pri vsakodnevnem delu. Tudi moja hči 
se vsako leto veseli srečanja, ker se vedno 

dobro zabava. Obe se že veseliva četrtega 
Dneva metalurga.

Ajdin	Šeper,	tehnolog,	
SIJ SUZ
Vsi se boste strinjali z 
mano, da je res lepih dni 
v življenju vedno premalo, 
tiste pa, ki so, si zapomni-
mo za vse življenje. Mednje 
sodi prav gotovo letošnji 

Dan metalurga. Že takoj ko sem zjutraj vstal, 
sem opazil, da je vreme res lepo in prijetno, 
v takem vzdušje pa se je nadaljeval ves dan. 
Pot z Jesenic na Koroško je minila v sprošče-
nem ozračju, tako je bilo tudi naprej. Že takoj 
ob prihodu je bilo opaziti, da je športni park 
na Ravnah lepo urejen, hitro pa sem ugotovil 
tudi, da je organizacija dogodka na vrhunski 
ravni. Program je bil zanimiv, hrana odlična, 
še najboljša pa je bila družba sodelavcev, s 
katerimi smo bili skupaj na dogodku. Čas 
je minil veliko hitreje od pričakovanj, saj je 
bila kmalu večerna ura in treba se je bilo 
odpraviti na pot proti Jesenicam. Glede na 
videno in doživeto sem prepričan, da se bom 
v prihodnosti prav gotovo udeležil vsakega 
naslednjega Dneva metalurga.

Nina	Jerčič	Grošić,	
računovodkinja,	Ravne	
Steel Center 
Prijeten dogodek, kjer 
lahko združimo družino 
in službo, se sprostimo in 
spoznavamo sodelavce 
drugih družb v Skupini SIJ.

Darja	Absec,	računovodkinja,	
Ravne Steel Center 
Tretji dan metalurga je bilo 
zame že tretje nepozab-
no srečanje. To je super 
dogodek, kjer lahko vsak 
zaposleni in njegovi družin-
ski člani najdejo kaj zase; 

od športa, iger za otroke do druženja. Po-
hvalim odlično organizacijo, dobro hrano in 
nagrajevanje zaposlenih. Kaj bi spremenila? 
Morda termin, na spomlad ali jesen. Upam, 
da se bodo metalurški dnevi nadaljevali tudi 
v prihodnje. 

Vsako leto »fajn« in vsako 
leto nas je »fajn« več
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Pozitivno energijo se je začutilo že takoj ob zboru vseh udele-
žencev, ko je zbrane pozdravila Sara Isaković, vodja navijaškega 
letala. Dnevi naših nagrajencev so bili zapolnjeni z ogledi Ria, 
med drugim so si ogledali plaže Sao Conrado, Lablon, Ipanema, 
Copacabana in Sambadrome. Čeprav je v Riu zima in tempe-
rature niso ravno najbolj prijazne, pa so se vseeno osvežili v 
morju. Na gori, kjer stoji kip Kristusa Odrešenika, so uživali ob 
veličastnem pogledu na Rio. Na ogled favel so se odpravili z 
džipi, začutili so vsakdanji utrip teh siromašnih brazilskih četrti 
in njihovih prebivalcev, ki so kljub revščini videti srečni. 

Ogledali so si tudi znameniti stadion Marakana in prizori-
šče, kjer se vsako leto odvijajo pustni karnevali, ter preizkušali 
lokalno kulinariko in tradicionalno pijačo capirinho. 

Seveda pa so bili vrhunec potovanja nastopi naših špor-
tnikov. Oblečeni v slovenske drese so si ogledali rokometno 
tekmo, kjer so naši rokometaši ob bučni podpori slovenskih 
navijačev dosegli prvo zmago. Brez glasu so ostali na tekmi 
v judu, kjer je Tina Trstenjak osvojila zlato olimpijsko kolajno. 
Kljub temu pa so jim še ostale moči za glasno navijanje za 

Petra Kauzerja, ki je v kajaku osvojil srebrno kolajno. Naši izžre-
banci so bili povabljeni tudi v Slovensko hišo, kjer so proslavili 
dosežke naših športnikov, se z njimi družili ter spregovorili 
nekaj besed.

Jože	Svenšek,	SIJ	Ravne	Systems
Zahvaljujem se Skupini SIJ, ki je meni ter še dvema drugima 
srečnežema na 3. Dnevu metalurga na Ravnah omogočila pot 
na olimpijske igre.

Dnevi do odhoda so hitro minili in nisem se še dodobra 
zavedal, že smo prispeli v Rio, kjer smo bili nastanjeni v hotelu 
na znameniti plaži Ipanema. V enem tednu smo si ogledali vse 
glavne znamenitosti Ria ter seveda tekme naših športnikov. 
Glasno smo navijali ob prvi zmagi rokometašev ter se iskreno 
veselili kolajn, Tinine zlate ter Petrove srebrne. 

Bivanje v Riu je prehitro minilo, ampak za vedno bodo ostali 
čudoviti vtisi in nepozabna doživetja.

Uroš	Golnar,	SIJ	Ravne	Systems
Zame je bila to nepozabna izkušnja, saj sem doživel Rio, na 
lastne oči videl naše športnike, kako se borijo za medalje …

Zahvaljujem se vsem, ki so mi omogočili, da sem v Rio 
odpotoval kot navijač pod vodstvom Sare Isaković. Hvala 
SIJ-u, Maji Ring, ki mi je nagrado prepustila, in seveda vsem 
predstavnikom in vodičem, ki so svoje delo opravili vrhunsko. 
Mislim pa, da smo tudi navijači svoje delo opravili odlično.

Samir	Nuhanović,	SIJ	SUZ
Potovanje v Rio je bila odlična in neverjetna izkušnja, ki se je 
bom spominjal vse življenje. S celotno navijaško ekipo smo se 
zelo dobro ujeli, veliko smo se družili, navijali in pa si seveda 
skupaj ogledali delček brazilskega raja. Hvala Skupini SIJ za 
nepozabno izkušnjo.

Z našimi srečneži sem se pogovarjala nekaj dni po prihodu iz Ria. Polni pozitivnih 
vtisov so zatrjevali, da jim bo teden v Riu ostal v nepozabnem spominu. Kot je 
dejal Jože Svenšek, vsakdo si lahko plača potovanje v Rio, ampak le redko kdo je 
imel to srečo, da je imel možnost obiskati Rio v času olimpijskih iger, si ogledati 
nastope slovenskih športnikov in biti priča zlati in srebrni olimpijski kolajni.

Ko doživiš olimpijski 
utrip v živo

Alenka Bizilj, specialistka za  
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Jože Svenšek in Uroš Golnar, oba SIJ 
Ravne Systems; Samir Nuhanović, SIJ SUZ
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V Baltiški ladjedelnici so v najzmogljivejši ledolomilec na 
svetu, splavljen letos poleti, vgradili tudi jeseniško jeklo; 
to bo tudi v naslednjih dveh ledolomilcih.

àà ZAUPAJO NAM NAJZAHTEVNEJŠI KUPCI

SIJ Acronijevo jeklo v ruskih 
jedrskih ledolomilcih Tatyana Bobrovnikova, 

namestnica direktorja prodaje 
za SIJ Acroni, SIJ

Foto: arhiv Baltiške ladjedelnice

16. junij 2016. Baltiška ladjedelnica 
(Baltic Shipyard – Shipbuilding), članica 
skupine Združena korporacija ladjedel-
nic (United Shipbuilding Corporation), 
je v sklopu projekta 22220 splavila 
napreden jedrski ledolomilec Arktika, 
prvi svoje vrste in najzmogljivejši ledo-
lomilec na svetu. Omenjeni projekt je 
pomemben korak pri osvajanju Arktike, 
enega najbolj surovih delov planeta, 
kjer si ni mogoče predstavljati delova-
nja brez tehnike, kot je ta ledolomilec. 

Jedrski ledolomilci, ki jih bodo 
zgradili v okviru projekta 22220, bodo 
lahko vodili ladijske konvoje v arktičnih 
razmerah, pri tem pa lomili do tri me-
tre debel led. Pot bodo urezovali pred-
vsem ladjam, ki azijske in tihooceanske 
trge oskrbujejo s fosilnimi energetskimi 
surovinami z arktičnih nahajališč, kot 
so na primer Jamalski in Gidanski polo-
tok ter plitvine Karskega morja. Sistem 
dvojnega ugreza ledolomilcu omogoča, 
da pluje tako v arktičnem morju kot 
tudi v ustjih polarnih rek.

Gradnja prvega serijskega ledolomil-
ca v sklopu projekta 22220 se je začela 
26. maja 2015. Baltiška ladjedelnica je 
sicer z državno družbo Rosatomflot 
sklenila pogodbo za izgradnjo treh 
ledolomilcev: Arktike, Sibirije in Urala.

Aleksej Rahmanov, predsednik 
uprave Združene korporacije ladje-
delnic, članica katere je tudi Baltiška 
ladjedelnica, se je Rosatomu zahvalil za 
izkazano zaupanje in poudaril, da je v 
splavljenem ledolomilcu vse uporablje-
no prvič, tako tehnologija in oprema 
kot tudi pogonski sistem. "Nihče na 
svetu še ni uporabil vseh najsodobnej-
ših tehnoloških rešitev v enem samem 
projektu. Ledolomilec Arktika je 
sploh prvi takšen projekt," je povedal 
Rahmanov, ko je nagovoril številne 
goste in ladjedelce. 

Vse o prvem jedrskem ledolomilcu 
Napredni jedrski ledolomilec iz projekta 22220 so gradili v Baltiški ladjedelnici 
skladno z Ruskim morskim registrom po naročilu državnega Rosatoma (gradnja se je 
začela 5. novembra 2013) in bo največji in najmočnejši jedrski ledolomilec na svetu.

Glavne	lastnosti	ledolomilca
• Moč: 60 MW (osna)
• Hitrost: 22 vozlov (po čisti vodi)
• Dolžina: 173,3 m (160 m v konstrukcijski vodni črti)
• Širina: 34 m (33 m v konstrukcijski vodni črti)
• Višina: 15,2 m
• Ugrez: 10,5 m/8,65 m 
• Največja debelina ledu: 2,8 m 
• Celoten izpodriv: 33.540 t
• Določena življenjska doba: 40 let

Ledolomilec bo opremljen z dvoreaktorskim pogonom. Glavni vir pare je reaktor 
nove generacije RITM-200 z močjo 175 MW, ki so ga izdelali posebej za to plovilo.

Dobro	sodelovanje	z	Baltiško	ladjedelnico	
• SIJ	Acroni	že	tri	leta	neposredno	sodeluje	z	Baltiško	ladjedelnico	

in	je	dobavil	jeklo	za	vse	tri	jedrske	ledolomilce.	

• Leta	2013	smo	za	prvi	ledolomilec	dobavili	910	ton	jekla,	za	drugega	in	tretjega	pa	
smo	v	letih	2014	in	2015	odpremili	2515	ton	(gre	za	projekta	05707	in	05708).	Naše	
jeklo	uporabljajo	za	zaščito	prostorov,	v	katerih	so	nameščeni	jedrski	reaktorji.

• Baltiška	ladjedelnica	je	eden	ključnih	SIJ	Acronijevih	kupcev.	Ker	so	z	našim	
dosedanjim	delom	zadovoljni,	se	veselimo	sodelovanja	tudi	v	prihodnje.	
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àà MARKETINŠKI MOTOR

Takšno komuniciranje je odmik od tradicionalnega načina 
oglaševanja, ki velja za stroškovno potratnega, pa tudi čedalje 
manj učinkovitega, saj ga naslovniki pogosto spregledajo ali pa 
jih preprosto ne zanima. Na drugi strani je pristop, ki ga uvaja-
mo, bolj strateško usmerjen in temelji na konstantnem ustvar-
janju in distribuiranju relevantnih in koristnih vsebin. Z njimi 
želimo pritegniti izbrano občinstvo in ga seveda pripraviti do 
tega, da bi delovalo v našem interesu. Gre torej za nekakšen 
proces blagovne izmenjave – s komunikacijo brez neposredne 
prodaje (potencialnim) strankam ponujamo koristne informa-
cije, zaradi katerih bodo nadgradile svoje znanje, v zameno pa 

se nadejamo, da nas bodo prej ali slej nagradile z nakupi naših 
izdelkov in zvestobo našemu podjetju. 

Kako je to videti v praksi? Strankam smo priporočili nože za 
mletje Duralife V+, pri tem pa se v samem sporočilu osredotočili 
na koristi, ki jih pridobijo z nakupom takšnega noža. Obenem 
smo jim v branje ponudili tudi razširjene zanimive vsebine, 
kjer smo med drugim predstavili primerjalno analizo različnih 
kakovosti nožev ter na kratko očrtali poseben tehnološki proces 
razvoja nožev najvišje kakovosti.

Naslovnike lahko poljubno porazdelimo glede na njihove 
interese in značilnosti. Prednost tega je, da lahko želene informa-
cije pošljemo skupinam ljudi, ki si delijo določene lastnosti. Sproti 
lahko sledimo odzivom in aktivnostim naslovnikov. Analiza le-teh 
je izjemnega pomena, saj lahko z njeno uporabo kakovostno 
načrtujemo prihodnje marketinške in prodajne aktivnosti. Izkazan 
interes naših strank zlahka prepoznamo, zato jih lahko hitro in še 
bolj ciljno ponovno nagovorimo, jim pošljemo dodatne vsebine 
ali pa jih pokličemo. Statistične kazalce lahko po posameznih 
kontaktih spremljamo tudi v orodju Salesforce, ki ga prav tako 
uporabljamo pri svojem delu in je namenjeno upravljanju odno-
sov s strankami. Ugotovimo lahko, kateri pristopi delujejo in kateri 
ne, kako se obnašajo naše stranke, koliko je še treba narediti za 
uveljavitev posameznih izdelkov na trgu in podobno. Pri tem sta 
tesno sodelovanje s prodajno ekipo in zagotovitev procesa kon-
stantnega pridobivanja vsebin ključnega pomena. 

Odličen rezultat tokratne kampanje se kaže v odzivu na-
slovnikov. Elektronsko pošto je namreč odprlo 35 odstotkov 
naslovnikov, kar je 17 odstotkov več od svetovnega povprečja 
pri tovrstnih vsebinah s področja proizvodne industrije. Okoli 
30 strank je izkazalo večji interes in si prebralo tudi razširjeno 
vsebino na naši spletni strani. V nadaljnjih korakih že izvajamo 
aktivnosti, ki nas bodo v prodajnem procesu pripeljale do naših 
ciljev – sklenjenih poslov in zadovoljnih strank.

Nadejamo se, da bomo v prihodnosti uspešnost kampanj še 
povečali, sklenili produktivna sodelovanja in si omogočili nove 
poslovne priložnosti. 

Z namenom ciljnega nagovarjanja obstoječih in potencialnih strank, povečanja prodaje 
ter prepoznavnosti naših blagovnih znamk smo v družbi SIJ Ravne Systems začeli testno 
uporabljati specializirano orodje množičnega trženja. Mesečno bomo naše kupce po 
elektronski pošti seznanjali z aktualnimi novicami, vsako četrtletje pa jim skrbno izbrano 
tematiko predstavili poglobljeno – bodisi noviteto v prodajnem programu, uspešno 
realiziran projekt ali denimo intervju s sodelavcem.

Nejc Krumpačnik, strokovni 
delavec v marketingu,  
SIJ Ravne SystemsDo strank s konsistentno 

in ciljno komunikacijo

Izsek iz elektronskega sporočila: osredotočili smo se na koristi, ki jih kupci 
pridobijo z nakupom noža Duralife V+, naslovnike pa povabili, da si preberejo 
poglobljeno vsebino na naši spletni strani. 
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Sejem	CWIEME	oziroma	Coil	and	Winding	je	eden	glavnih	dogod-
kov v Evropi, na katerem sodelujejo skoraj vsi proizvajalci elektro 
jekel.	Po	enoletnem	premoru	se	je	tja	vrnil	tudi	SIJ	Acroni.

Sejem, namenjen industriji proizvodnje elektromotorjev in transformator-
jev, je za Skupino SIJ zanimiv predvsem zaradi prodaje elektro jekel. Ena 
od značilnosti tega segmenta je, da relativno malo prodaje vanj poteka 
preko distribucijskih kanalov, izjemnega pomena pa so certifikacije, zato so 
postopki pridobivanja novih kupcev dolgotrajni. 

Na sejmu smo se srečali z obstoječimi kupci in se dogovarjali o sodelova-
nju v prihajajočem obdobju, nismo pa pozabili niti na iskanje novih prilož-
nosti, pri čemer nam je pomagala spletna aplikacija, ki jo je organizator kot 
novost ponudil razstavljavcem in preko katere je bilo mogoče poslati svojo 
predstavitev drugim podjetjem ter se z njimi dogovoriti za sestanek.

Na razstavnem prostoru je bilo zelo živahno. Sestanki s kupci so se vrstili 
drug za drugim. Sestali smo se tudi s 25 potencialnimi kupci, od teh pa smo 
jih 17 že pretvorili v »priložnosti«, saj smo ocenili, da obstaja velika možnost 
sodelovanja. 

Naš razstavni prostor je obiskala tudi delegacija slovenske vlade. Vodil jo 
je predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez. Gostom smo predstavili naš 
prodajni segment ter dosežke pri proizvodnji in razvoju elektro jekel.

Ponovno v Berlinu

àà MARKETINŠKI MOTOR

Monika Štojs, vodja 
marketinga, SIJ Acroni

Foto: Monika Štojs, SIJ Acroni

SIJ Acronijev razstavni prostor so obiskali tudi predstavniki slovenske 
vlade, na sredini dr. Milan Brglez, predsednik državnega zbora RS.

• Datum: 10.–12. 5. 2016
• Razstavljavcev: 750
• Obiskovalcev: 6.500
• Frekvenca: 1 leto

M I Z A R S T V O

Za oči, dušo in prostor.

www.zipcenter.si

SIJ ZIP Center d.o.o. | Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
telefon: 02 870 6610, 041 769 734  | e-pošta: mizarstvo@zipcenter.si
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Skupina	SIJ	se	je	junija	prvič	v	svoji	zgodovini	predstavila	na	
sejmu	Power-Gen	Europe	v	Milanu,	ki	je	za	nas	velikega	po-
mena,	saj	iz	leta	v	leto	povečujemo	prodajo	v	ta	segment.

Sejem tradicionalno združuje predstavnike energetskega sektorja, od pro-
izvajalcev komponent do postavljavcev elektrarn širom po svetu. Iz leta v 
leto se povečuje delež podjetij, usmerjenih v obnovljive vire energije, ki 
predstavljajo nove tehnologije in s tem tudi nove aplikacije za produkte 
naše skupine, predvsem specialna in nerjavna jekla ter varilne materiale.

Obiskovalcem našega razstavnega prostora smo predstavili ciljan 
nabor produktov in njihovih aplikacij, ključna značilnost pa je bil nazoren 
prikaz kombinacij znanja in proizvodov naših družb. Poglede so pritegnili 
mehansko obdelani odkovki iz SIJ Metala Ravne, ki smo jih še dodatno 
površinsko obdelali v SIJ Ravne Systems, ter varjena cev, prikaz dodane 
vrednosti ponudbe zaradi kombinacije SIJ Acronijeve nerjavne pločevine 
in varilnih materialov iz SIJ Elektrod. 

Prihodnje leto bo sejem v nemškem Kölnu, kjer, zahvaljujoč lokaciji, 
pričakujejo še večji obisk. Za neučakane pa že decembra letos prihaja 
sejem Power-Gen International v Orlandu na Floridi, na katerem bo 
Skupina SIJ v sodelovanju z družbo Kopo International obogatila nabor 
razstavljavcev.

DMC	je	eden	večjih	sejmov	za	orodna	jekla	na	Kitajskem.	Letos	
smo	se	sejma	prvič	udeležili	kot	Skupina	SIJ,	naše	barve	pa	so	
zastopali SIJ Metal Ravne, SIJ Acroni ter podjetje SIJ Asia, ki 
skrbi	za	naše	kupce	na	azijskem	trgu.

Sejem je potekal v Šanghaju na razstavišču New Expo Center. Srečali smo 
se z obstoječimi in potencialnimi kupci iz Kitajske, Tajvana in Južne Koreje 
ter izkoristili priložnost za reševanje aktualnih zadev. Od obstoječih kupcev 
smo pridobili nova naročila in povpraševanja, za naša jekla pa je izkazalo 
zanimanje tudi veliko potencialnih kupcev oziroma porabnikov jekel. Z 
njimi smo vzpostavili stike in začeli ustvarjati nove prodajne priložnosti. 
Pridobili smo tudi naročilo za jeklo za orodja z veliko polirno sposobnostjo. 
Priložnost za prodor na kitajsko tržišče pa vidimo tudi na trgu debele ner-
javne pločevine, zato razmišljamo, da se v prihodnosti udeležimo enega od 
tovrstnih sejmov.

V sklopu sejma smo obiskali podjetje v mestu Suzhou z namenom 
predstaviti naša zahtevnejša jekla za ekstruzijo aluminija. To podjetje je 
končni proizvajalec in izdeluje orodja za ekstruzijo aluminija za okna in vrata. 
Andrej Vrečič, naš razvojni inženir, je predstavnikom podjetja predstavil jekla 
za izdelavo orodij za litje aluminija in pripravil predlog toplotne obdelave. Na 
podlagi rezultatov dostavljenih vzorcev pričakujemo prvo naročilo.

Kot Skupina SIJ ocenjujemo, da je bila naša udeležba na omenjenem 
sejma obetavna, saj je bilo zanimanje za naše jeklo veliko, dogovarjamo pa 
se tudi že o testnih naročilih.

S pozitivno energijo v Italiji

S specialnostmi 
prodiramo na Kitajsko

àà MARKETINŠKI MOTOR

Monika Štojs, vodja  
marketinga, SIJ Acroni

Ina Rupreht Fedler,  
Marketing, SIJ Metal Ravne

Aleš Falatov, tržni analitik, SIJ

Foto: Aleš Falatov, SIJ

Vzorci so pritegnili pozornost številnih mimoidočih.

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali naše 
kataloge, prevedene v kitajščino.

• Datum: 21.– 3. 6. 2016
• Razstavljavcev: 400
• Obiskovalcev: 10.000
• Frekvenca: 1 leto

• Datum: 28. 6. – 1. 7. 2016
• Število hal: 6
• Obiskovalcev: 80.000
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àà ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

»Da smo vzdrževalci dosegli najboljši rezultat, nam veliko 
pomeni, saj smo tekmovanje vzeli zelo resno. Naše delo se 
namreč pogosto navezuje na nevarne dogodke, pri katerih je 
potrebna tudi velika mera pazljivosti, da ne ogrožamo svojih 
življenj. Priznanje za nič nezgod pri delu smo prejeli na prire-
ditvi ob dnevu metalurga iz rok predsednika uprave Skupine 
SIJ, in na to smo še posebno ponosni,« je navdušen Mitja Živič, 
vodja službe Vzdrževanje v SIJ Metalu Ravne. 

O	zmagovalcu	odločil	napredek
Boj za mesto četrtletnega zmagovalca je bil na Ravnah in med 
skupnimi službami sicer napet vse do razglasitve na 3. Dnevu 
metalurga. Vzdrževanje in Jeklarna sta namreč zbrala enako 
število točk. O zmagi je tako odločil večji napredek pri bolniški 
odsotnosti in zmanjšanju števila nezgod pri delu v primerjavi 
z enakim obdobjem lani. Za dlako večji napredek pri bolniški 
odsotnosti so naredili jeklarji, a sta se pri delu poškodovala 
dva sodelavca, medtem ko se med vzdrževalci ni poškodoval 
nihče, kar jim je prineslo četrtletno zmago.

Boj se je odvijal tudi med skupnimi službami, saj sta upravi 
SIJ Elektrod in SIJ SUZ-a zbrali po 150 točk. Zaradi večjega 
napredka pri odsotnosti zaradi bolezni pa so SIJ Elektrode 
prepričljivo zmagale.

Na Jesenicah dvoma o zmagovalcu ni bilo. Jeklovlek iz SIJ 
SUZ-a je (s končnim seštevkom 750 točk) vseskozi zanesljivo 
vodil pred drugouvrščenim Vzdrževanjem iz SIJ Acronija s 600 
točkami ob koncu ocenjevalnega obdobja.

Za	varno	delo	kondicije	ne	sme	nikoli	zmanjkati
Za varnost in zdravje pri delu moramo skrbeti čisto vsak dan. 
»Pri nas izvajamo minuto za varnost, nevarne dogodke zapi-
sujemo v knjige, zaposlene dosledno ustno opozarjamo in še 
kaj,« pripoveduje Mitja Živič. »Zavedamo se, da včasih nesreče 
ne moremo preprečiti, a le z odgovornim pristopom se lahko 
približujemo ničli. Poškodbe pri delu si ne želi nihče, ker to po-
meni še bolniški stalež, zastoj pri delu ter najhujše, invalidnost 
ponesrečenca,« na srce polaga vsem sodelavcem Skupine SIJ. 

Na Vzdrževanju SIJ Metala Ravne in v Jeklovleku iz SIJ SUZ-a. Najboljši na  
Ravnah so zbrali 600 točk, najboljši na Jesenicah pa 750. Med skupnimi  
službami je zmagala Uprava SIJ Elektrod s 150 točkami. Zaposlene smo že 
nagradili s simpatičnimi bidoni za vodo, ki so jim v poletnih dneh še kako koristili.

Čestitke zmagovalcem!
Mag. Sara Wagner, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Foto: Dobran Laznik in Tilen Rebselj

Konec	leta	bomo	v	Skupini	SIJ	prvič	nagradili	najboljši	obrat	
po	merilih	varnosti	in	zdravja	pri	delu.	Za	nagrade	se	ločeno	
med	seboj	potegujejo	vsi	obrati/programi	na	Ravnah	in	na	
Jesenicah	ter	ločeno	skupne	službe.	Tisti,	ki	bodo	konec	leta	
zbrali	največ	točk	za	zmanjševanje	bolniške	odsotnosti	in	za	
doseganje	 cilja	 nič	 (0)	 nezgod	pri	 delu,	 prejmejo	finančno	
nagrado,	hkrati	pa	enak	znesek	prispevajo	v	dobrodelne	na-
mene.	Zmagovalni	obrat/program	in	skupne	službe	ločeno	
na	obeh	lokacijah	razglasimo	tudi	vsako	četrtletje,	vsi	zapos-
leni	pa	prejmejo	praktične	nagrade.

Branka Rebol iz SIJ 
SUZ-a se je zelo 
razveselila nagrade, 
ki so jo prejeli 
vsi zaposleni v 
Jeklovleku. 

»Rezultat smo vzdrževalci dosegli skupaj, a v resnici je to prispevek vsakega 
posameznega zaposlenega na vzdrževanju, ki skrbi, da vsak dan dela varno,« 
pravi Mitja Živič, vodja službe Vzdrževanje v SIJ Metalu Ravne. 
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Vsak	začetek	je	težak,	pravijo.	Pa	vendar,	kakšni	so	vaši	
spomini	na	dan,	ko	ste	prvič	stopili	v	SIJ	Acroni	(Železarno	
Jesenice),	na	kaj	ste	najprej	pomislili?
Po končani srednji šoli avgusta leta 1976 sem v želji po zaposli-
tvi oddal prijavo v kadrovsko službo nekdanje Železarne Jese-
nice. Možnosti za delo je bilo kar precej in tudi tihih osebnih 
želja. Razporedili so me v sedanji obrat Hladna predelava na 
oddelek vzdrževanja. Ker sem vedel, da je to popolnoma nov 
obrat, sem bil z razporeditvijo več kot zadovoljen. Osnovno 
kadrovsko vodilo za zasedbo delovnih mest v novem obratu je 
bilo, da si mlad in strokovnjak z ustrezno izobrazbo. Torej vsi 
sodelavci – mladi, zagnani, polni idej in volje do dela. In res je 
bilo v obratu čutiti veliko energije in veselja do dela.

Leta 1987 sem zapustil Hladno predelavo in prevzel naloge 
pomočnika vodje Informatike za celotno podjetje. Od leta 
1999 do leta 2007 sem opravljal naloge vodje Logistike, in sicer 
planiranje proizvodnje za celotno podjetje. Od oktobra 2007 
pa sem direktor obrata Hladna predelava; to sem postal prav 
na svoj 50. rojstni dan.

Leta	2007	ste	prevzeli	vodenje	obrata	Hladna	predelava.	 
Kaj	vas	je	najbolj	presenetilo	pri	tem?	
Presenetilo me ni nič. Predvsem sem imel občutek, da se po 
dolgem času vračam »domov«. Ugotovil sem, da sem resnično 
pogrešal ritem obrata, sodelavce in reševanje operativne pro-
blematike. Še danes nisem izgubil teh prijetnih občutkov.

V	SIJ	Acroniju	ste	preživeli	zadnjih	39	let.	 
Kaj	se	je	v	tem	času	najbolj	spremenilo?
Težko vprašanje. Spremenilo se je marsikaj. Z vstopom novih 
lastnikov so se znatno povečale tudi naložbe v podjetje. La-
stniki so prepoznali priložnosti in ob pravem času po mojem 

Mihec Hladnik je eden izmed sodelavcev, ki so celotno profesionalno pot 
prehodili v čevljih SIJ Acronija, pred tem Železarne Jesenice. Pravi, da svoje 
delo še vedno opravlja z zanosom, s katerim je pred 40 leti prvič prestopil 
prag železarne. Od leta 2007 vodi obrat Hladna predelava, svoje znanje in 
izkušnje pa že predaja svojemu nasledniku. Prepričan je, da mora dober vodja 
biti takten pri reševanju težav, dober komunikator ter imeti izostren čut za 
medčloveške odnose. Zaupal nam je tudi, kaj bo počel kot upokojenec.

Jože Špiljak, specialist korporativnega 
komuniciranja, SIJ Acroni

Foto: osebni arhiv Mihca Hladnika,  
SIJ Acroni, in arhiv SIJ Acronija

àà POGOVARJAMO SE

Dober vodja mora biti  
tudi dober psiholog

Mihec poudarja, da je vsak človek nekaj posebnega in  
kot takega ga je treba obravnavati z ustreznim spoštovanjem.

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J42



mnenju izvedli prave investicije. Že samo naložbi v novo linijo 
HTL in peč AOD, ki sta skupaj vredni preko 60 milijonov evrov, 
dokazujeta, da imajo lastniki zelo resne namene podjetje razvi-
jati in dvigniti njegovo konkurenčnost na trgu.

Načrtovanje, realizacija in upravljanje s stroški so sicer v 
podjetju stalnica, spremenil pa se je pristop do ključnega vpra-
šanja, kako pripraviti načrte, da bodo odsevali realne cilje in ne 
nedosegljivih želja. Ta proces se nikoli ne konča, saj je odvisen 
tako od zmožnosti podjetja kot tudi razmer na trgu. 

Spremenila pa sta se tudi pristop in pogled na zaposlene. 
Včasih smo si vzeli čas, potreben za izobraževanje novih zapo-
slenih. Danes je tega časa manj, manjka pa tudi usposobljenih 
sodelavcev. V Hladni predelavi moramo dvigniti nivo usposo-
bljenosti vodilnih delavcev pri linijah. Na ravni Skupine SIJ se, 
tudi s tem namenom, vzpostavlja izobraževalni center.

Med	sodelavci	uživate	močno	spoštovanje.	Kaj	si	bodo	po	
vašem mnenju vaši podrejeni najbolj zapomnili o vas, kot 
vodji	obrata	in	kot	sodelavcu?
Če delaš na sebi, dejansko z leti pridobiš modrost in večjo tak-
tnost pri reševanju delovne problematike in predvsem medčlo-
veških odnosov. Vsak človek je nekaj posebnega in kot takega ga 
je treba obravnavati z ustreznim spoštovanjem. Poleg ustrezne 
šolske izobrazbe, strokovne usposobljenosti in občutka za 
enakovredno obravnavo vseh podrejenih mora dober vodja biti 
tudi dober »psiholog«. Tudi vprašanje nezadovoljstva ali celo 
disciplinskega ukrepa se da urediti na človeško ustrezen način. 
Upam, da se me bodo zapomnili po teh lastnostih.

Svoje	poslanstvo	v	SIJ	Acroniju	zaključujete	kot	vodja	
proizvodnje	v	Hladni	predelavi.	Vaše	mesto	bo	prevzel	novi	
sodelavec	Gregor	Hvala.	Kakšne	nasvete	ste	mu	dali?
Rad bi mu zapustil čim več znanja in izkušenj, nanašajočih se 
na obrat Hladna predelava. Tu je še moje znanje iz informatike, 
obdelave podatkov in delno programiranja. Za potrebe dela 
sem si sam izdelal »programsko orodje« za spremljanje, analiti-
ko in obdelavo podatkov o proizvodnji, zastojih, izplenih, med-
faznih zalogah itd. V arhivu se nahajajo vsi podatki za obrat od 
leta 2000 do danes. Kdor ima ustrezne podatke, je korak pred 
drugimi, o tem sem prepričan. Na teh področjih ima Gregor že 
sedaj veliko predznanja, in verjamem, da bom kar precej zna-
nja in že narejenih programov lahko uspešno predal svojemu 
nasledniku, ko bo prišel čas.

Precej	upokojencev	pravi,	da	imajo	manj	prostega	časa	kot	
takrat,	ko	so	bili	zaposleni.	Kako	se	vidite	kot	upokojenec?
Z upokojitvijo se moja duša reši vprašanja odgovornosti do 
zaposlenih. Voditi in usmerjati sodelavce je velika odgovornost, 
ki jo je treba jemati skrajno resno, še posebno v industriji, kot 
je naša. To odgovornost bom predal naprej. Ostala pa mi bo 
odgovornost oziroma bolje rečeno vprašanje, ali mi je v vseh 
letih vodenja Hladne predelave uspelo sodelavcem vcepiti 
zadostno mero odgovornosti in skrbnosti, s katero bodo lahko 
uspešno in učinkovito delali tudi pod Gregorjevim vodstvom.

Kar pa zadeva moj prosti čas, ga bom res imel precej več. 
Vodenje obrata namreč terja celega človeka 24 ur na dan in se-
dem dni na teden, zato sem precej koncev tedna posvetil tudi 
delu. Kot upokojenec nameravam seveda več časa odmeriti 
opravilom in dejavnostim, ki me sproščajo. Delal bom vsakega 
po malo; posvetil sem bom hišnim opravilom, več časa bom 
namenil svojim najbližjim, sprehodom v naravi in po hribih z 
našo psičko ter igral tenis, smučal in meditiral ob kavi. 

Mihec Hladnik v obdobju 1982–1985

»Svojemu nasledniku želim predati čim več znanja in izkušenj,  
ki sem jih pridobil v vseh letih dela v Hladni predelavi.«

Gregor ima že veliko izkušenj in predznanja iz  
informatike in obdelave podatkov o proizvodnji.
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àà SODELUJEMO

Eden	najpomembnejših	svetovnih	voditeljev,	ruski	predsednik	
Vladimir	Putin,	se	je	na	svojem	enodnevnem	obisku	Slovenije	30.	
junija	letos	najprej	udeležil	slovesnosti	ob	100.	obletnici	zgradi-
tve	Ruske	kapelice	na	Vršiču.	

Veliki sponzor dogodka je bila Skupina SIJ. Vladimir Putin in slovenski pred-
sednik države Borut Pahor sta nato na ljubljanskem pokopališču Žale odkrila 
spomenik ruskim vojakom, padlim v Sloveniji med prvo in drugo svetovno 
vojno. Spomenik sestavlja osem stebrov, visokih do pet metrov in razporeje-
nih v polkrog. Stebri, na vrhu katerih so žerjavi z razprtimi krili, predstavljajo 
osem let, kolikor sta skupaj trajali obe vojni, vanje pa so vklesana imena 
3.000 padlih ruskih vojakov. Ustvarili so ga ruski kiparji, sredstva zanj pa so 
prispevali donatorji, med katerimi je bila tudi Skupina SIJ.

Putin odkril spomenik na  
Žalah, med donatorji tudi SIJ

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv SIJ 

Osem stebrov spomenika, na katerih sedijo žerjavi,  
simbolizira osem let trajajoči obe svetovni vojni.

Na	21.	Ljubljanskem	maratonu	bosta	
102	dobrodelna	tekača	iz	Skupine	SIJ	
zbirala sredstva za otroke s posebni-
mi	potrebami.	Vsi	drugi	sodelavci	pa	
jih	pri	tem	lahko	glasno	spodbujamo.	
Se	vidimo	30.	oktobra	v	središču	
Ljubljane!	Kot	tekači	in	navijači.

Pod sloganom DELAMO KORAKE ZA MALE 
JUNAKE bomo tekli za otroke s posebnimi 
potrebami, iz vrtca ali šole in našega lokalne-
ga okolja v Ljubljani, na Jesenicah in Ravnah 
na Koroškem. Hvala vsem, 102 sodelavcema, 
vašim partnerjem in otrokom, ki ste se prija-
vili na našo interno dobrodelno akcijo. Hvala 
tudi vsem tistim, ki boste na ta dan prišli 
in glasno navijali za naše sodelavce in jim 

pričarali tisto neverjetno vzdušje, ki tekače 
lahkih nog pospremi na tekaško traso in jih 
dvigne v vsakem trenutku, ko se pot do cilja 
zdi še daleč. Dragi navijači, ustvarimo tisto 
peklensko vzdušje in pomagajmo naši številni 
dobrodelni skupini tekačev do cilja – čim več 
pretečenih kilometrov za dober namen.

Kmalu vam tudi razkrijemo, v kakšnih 
tekaških majicah bodo naši udeleženci, in 
bodo vsa Ljubljana in vsi tekači vedeli, da 
v Skupini SIJ tečemo in navijamo za dober 
namen. Do takrat pa pridno trenirajte tek in 
glasilke. 

Najboljše tekače na Jesenicah, Ravnah in 
v Ljubljani bo doletela še prav posebna čast, 
da boste otrokom podelili zbrana sredstva v 
vašem kraju.

Boš dobrodelni tekač ali 
glasen navijač?

àà TEČEMO	IN	POMAGAMO

Mag. Sara Wagner, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Foto: Andrej Knez

KDO	BO	PRETEKEL	NAJVEČ?
• SIJ Acroni: 33 tekačev
• SIJ Metal Ravne: 33 tekačev
• SIJ: 24 tekačev
• SIJ Ravne Systems: 9 tekačev
• SIJ Elektrode Jesenice: 3 tekači
• SIJ SUZ: 1 tekač

A pozor, največje število tekačev še ne 
pomeni tudi največ zbranih sredstev na 
posamični lokaciji. Kateri sodelavci bodo 
pretekli največ in tako zbrali tudi največ 
dobrodelnih sredstev, vam razkrijemo takoj 
po Ljubljanskem maratonu. 
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SIJ ACRONI 
Junija so podjetje zapustili trije delavci, 
julija pa osem. 
Naši novi sodelavci so junija postali: 
ROK KAVČIČ v Vroči valjarni, ŽIGA 
KRANJC v Vroči valjarni, ZORAN MAT-
KOVIĆ v Vroči valjarni, GAŠPER BALOH 
v Hladni predelavi, MARIO BUČIĆ v 
Hladni predelavi, ŽIGA PELJHAN v 
Hladni predelavi, ADNAN SINANOVIĆ 
v Hladni predelavi, NEJC FERJAN v 
Toplotni obdelavi za specialna jekla, 
MATEJ NOČ v Toplotni obdelavi za 
specialna jekla, KLEMEN RAVNIK v 
Toplotni obdelavi za specialna jekla, 
SANDI ZUPAN v Toplotni obdelavi 
za specialna jekla, MILOVAN VIŠIĆ v 
Obratu vzdrževanja, GREGOR ZAKRAJ-
ŠEK v Obratu vzdrževanja, ANEL HA-
SANAGIĆ v Predelavi debele pločevine, 
BOBAN PETOŠ v Predelavi debele 
pločevine, JOŽE ŠPILJAK v Upravi in 
MOJCA LEGAT ROTAR v Logistiki.
Julija pa so naši novi sodelavci postali: 
ARIJANIT BAXHAKU v Jeklarni, SENI-
JAD FATKIĆ v Jeklarni, ŽIGA KOVAČEC 
v Jeklarni, RRAHIM KRYEZI v Jeklarni, 
DALIBOR LAJIĆ v Jeklarni, JASMIN 
SAMARDŽIĆ v Jeklarni, ERNES AHME-
TAŠEVIĆ v Jeklarni, GORAN BLAŽEVIĆ 
v Hladni predelavi, GREGOR HVALA 
v Hladni predelavi, IGOR JOVANOV 
v Hladni predelavi, DARIO TROKIĆ 
v Toplotni obdelavi specialnih jekel, 
GREGOR UREK v Toplotni obdelavi 
specialnih jekel, MATEJ ŽNIDAR v 
Toplotni obdelavi specialnih jekel, 
DARKO LAZAROV v Obratu vzdrževa-
nja, DRAGUTIN MLINAREC v Predelavi 
debele pločevine, SAFET SOFTIĆ v 
Predelavi debele pločevine in TINA 
REPOVŽ v Upravi.
Čestitamo!

Jubilanti
Jubilant z 10-letnim delovnim stažem 
je julija postal NERMIN KORLAT iz 
Logistike. Čestitamo!
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem 
sta junija postala MATJAŽ ZUPANČIČ iz 
Vzdrževanja in SABIR BALIĆ iz Predela-
ve debele pločevine. Julija so jubilanti 
bili KATARINA ČUČNIK iz Uprave, RUDI 
TONEJC iz Nadzornega centa in RENA-
TA REPE iz Kakovosti. Čestitamo!

Jubilant s 40-letnim delovnim stažem 
je junija postal FADIL VARMAZ iz 
Hladne predelave. Čestitamo!

Zaključek	šolanja
Šolanje je junija končal DARKO MAN-
DELC iz Proizvodno-tehničnih služb 
in pridobil naziv magister znanosti s 
področja elektrotehnike. Julija pa sta 
šolanje končala ADIN SILIĆ iz Jeklarne 
(pridobil je naziv strojni tehnik) in 
AHMED MUSIĆ iz Jeklarne (pridobil je 
naziv inženir strojništva). Čestitamo!

Nejra Rak Benič, strokovna so-
delavka za HRM 1, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Junija so postali naši sodelavci: MIJAT 
TOPALOVIĆ in NEJC KRAVS v Valjar-
skem programu ter BORUT BLATNIK v 
Razvoju in kontroli.
Upokojil se je DANILO NOVAK iz 
Valjarskega programa. Zahvaljujemo 
se mu za prizadevno delo in mu v 
pokoju želimo vse najlepše. Podjetje je 
zapustilo še pet sodelavcev.
Julija so postali naši sodelavci: IGOR 
VERKO in ALEKSANDER KOŠUTNIK v 
Jeklarskem programu, PREDRAG NI-
KOLIĆ v Valjarskem programu, DUŠAN 
MIKLAVC v Kovaškem programu in 
MOJMIR CVITANIČ v Logistiki. 
Upokojil se je MIROSLAV ČEBULJ 
iz Logistike. Zahvaljujemo se mu za 
prizadevno delo in mu v pokoju želimo 
vse najlepše. 
Umrl je sodelavec SAMIR BURZIĆ iz 
Valjarskega programa. Podjetje je 
zapustilo še pet sodelavcev.

Jubilanti
Junija je 10-letni delovni jubilej dosegel 
DANIJEL POBERŽNIK iz Kovaškega 
programa, 30-letni delovni jubilej pa 
ROBERT KREN iz Vzdrževanja. 
Julija je 10-letni delovni jubilej dosegel 
ALJAŽ BORKO iz Kovaškega programa, 
20-letni delovni jubilej sta dosegla 
RAHELA RODOŠEK STRAHOVNIK 
iz Proizvodnje in BENJAMIN RAT iz 
Vzdrževanja, 30-letni delovni jubilej je 
dosegla DARINKA GRADIŠNIK - KRALJ iz 
Računovodstva. 
Vsem jubilantom čestitamo!

Zaključek	šolanja
JANEZ KRAJNC iz Investicij je postal 
magister znanosti, BOŠTJAN BRICMAN 
iz Kovaškega programa pa inženir 
strojništva. Čestitamo! 

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

SIJ ELEKTRODE 
JESENICE
Junija je postala naša nova sodelavka 
SIMONA MIKOLIČ na odpremi, julija je 
podjetje zapustil en delavec.

Upokojila sta se SUVAD KUMALIĆ 
(junija) in TOMAŽ OROSZY (julija). 
Obema se zahvaljujemo za dolgoletno 
prizadevno delo ter jima želimo vse 
dobro in lepo v pokoju.

Tanja Volmajer, vodja kadrovske 
službe, SIJ Elektrode Jesenice

NOŽI	RAVNE
Junija so naši novi sodelavci postali: 
MATEJ GOLOB, ALVARO JANJOŠ, BORIS 
DREN, MATEJ TRIPLAT in MATEJ HRI-
BERNIK v Proizvodnji Nožev.
Junija je delovno razmerje prenehalo 
šestim sodelavcem. 
Julija je delovno razmerje prenehalo 
dvema sodelavcema.

Zaključek	šolanja
Junija je šolanje uspešno zaključila 
sodelavka ANITA LAMPREHT PILETIČ 
iz Prodaje in pridobila naziv magistrica 
poslovnih ved. Iskrene čestitke!

Jubilanti	
Julija je jubilant z 10-letnim delovnim 
stažem postal JERNEJ PETRIČ iz Proi-
zvodnje Mehanske obdelave. Jubilant 
za 20 let delovne dobe je postal 
TOMAŽ KADIŠ iz Proizvodnje Nožev. 
Obema jubilantoma iskreno čestitamo.

Dragica Pečovnik,  
Kadri, Noži Ravne

SIJ RAVNE SYSTEMS
Junija so naši novi sodelavci postali: 
PRIMOŽ KOBOLD – Prodaja, SANDI 
PAVLOVIĆ in JAŠA ŠINKO – Proizvodnja 
B MO in JURIJ PAVŠE – Zagotavljanje 
kakovosti.

Delovno razmerje je prenehalo dvema 
sodelavcema iz Proizvodnje B MO.
Julija so naši novi sodelavci s prezapo-
slitvijo postali: IRENA BEZJAK – Logisti-
ka, JANA GROSAR – Marketing, SANJA 
ODER – Nabava, PETRA SVENŠEK 

– Kadri, VILJEM PEČNIK – Prodaja, MIHA 
GRŽINA – FRK in GABOR SEKEREŠ – 
Laboratoriji DML.
Delovno razmerje je prenehalo enemu 
sodelavcu iz Proizvodnje B MO.

Jubilanti	
Junija je jubilant z 10-letnim delovnim 
stažem postal MATEJ NAGLIČ – Proi-
zvodnja A MO. Julija je jubilant z 20-le-
tnim delovnim stažem postal ŽELJKO 
TATIĆ – Proizvodnja B MO.

Boris SEŠEL, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ 
Junija se nam je pridružil MILOŠ URBAS 
v obratu Jeklovlek.
Julija so se nam pridružili SAŠO DJURIĆ 
in TOMAŽ MULEJ v obratu Jeklovlek ter 
VANE JOVANOV na oddelku Storitve.
V pokoj je odšel ZVONKO KODEH iz 
oddelka Storitve. Zahvaljujemo se mu 
za njegovo prizadevno delo in mu v 
pokoju želimo vse najlepše.
En delavec je zapustil podjetje v mese-
cu juniju, dva delavca pa sta zapustila 
podjetje v mesecu juliju.

Jubilanti	
Za 30 let delovne dobe čestitamo 
JAKOBU CUZNARJU iz oddelka Storitve.

Mag. Tanja Avguštin Čufer,  
Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Junija so se nam v OE Čistilni 
servis pridružile tri sodelavke: ANA 
SUHOVRŠNIK, JELA STJEPANOVIĆ in 
IRENA BENCEK. Delovno razmerje je 
prenehalo enemu sodelavcu. Julija je 
umrla sodelavka SUZANA OZMEC iz 
OE Kooperacije. Delovno razmerje je 
poteklo eni sodelavki.

Jubilanti	
Za 10-letni jubilej v ZIP centru 
čestitamo PETRU VEČKU.

Petra Gams, poslovna 
sekretarka, SIJ ZIP Center

Kadrovska gibanja v juniju in juliju
àà NAŠI SODELAVCI

Ob boleči izgubi dragega moža in očeta Samirja Burzića se njegovim sodelavcem v SIJ Metalu Ravne in prijateljem 
zahvaljujemo za denarno pomoč in razumevanje v času moževe bolezni ter za izrečeno sožalje ob njegovi smrti. 

Žena Zvonka, hčerki Kaja in Stela

ZAHVALA
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SIJ ZIP Center v okviru Centra za rehabilitacijo invalidov 
Koroške (CRIK) od leta 2006 izvaja storitve zaposlitvene 
rehabilitacije za Območno službo Zavoda RS za zaposlovanje 
Velenje (uradi za delo Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje ob 
Dravi in Ravne na Koroškem). Smo eden od 14 izvajalcev v 
mreži izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji.

Med najpogosteje izvajane storitve sodi usposabljanje 
na konkretnem delovnem mestu oziroma v poklicu. Na-
menjeno je rehabilitantom, ki še niso bili zaposleni ali so 
že dlje časa izključeni iz delovnega procesa in so izgubili 
stik z delovnim okoljem, čemur pogosto sledi tudi upad 
delovnih zmožnosti, interesa, motivacije ... S to storitvijo 
invalidu omogočimo usposabljanje, ki je skladno z njegovo 
delazmožnostjo, izobrazbo, poklicem, znanjem, izkušnjami 
in željami. Vse z namenom ocene zaposlitvenih možnosti in 
ciljem, da usposabljanje preide v zaposlitev.

Usposabljanja potekajo pri delodajalcih v koroški regiji in 
v okviru programov SIJ ZIP Centra. Izkušnje sodelovanja so 
zelo dobre, kar dokazujejo tudi usposabljanja, ki so prešla 
v zaposlitev: v obdobju januar–julij 2016 se je zaposlilo 
17 rehabilitantov. Zaposlitev invalida dokazuje smotrnost 
zaposlitvene rehabilitacije in obojestransko korist. Invalid 
se v času usposabljanja namreč preizkusi in pokaže svoje 
delovne in razvojne potenciale. 

Multidisciplinarni tim strokovnjakov, ki sodelujemo v 
obravnavi oziroma izvajamo storitve zaposlitvene rehabili-
tacije, sestavljamo zdravniki, psihologi, andragogi, socialni 
delavci, delovni terapevti in tehnologi. Usmerjeni smo v 
aktiviranje, spodbujanje in razvijanje pozitivnih lastnosti, 
sposobnosti, spretnosti in interesov posameznika. Naše 
prednosti so izkušnje pri usposabljanju in zaposlovanju 
invalidov. Pripravljamo programe in vsebine, ki omogočajo 
usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma 
v poklicu. Poznamo trg dela, potenciale in prednosti v 
lokalnem okolju. Imamo usposobljene in izkušene mentorje, 
smo razvojno naravnani in povezani s širšim okoljem. Naša 
dejavnost omogoča tudi sklepanje pogodb o nadomestni 
izpolnitvi kvot. 

Eden pomembnejših ciljev, ki smo si jih zadali, je vplivati 
na spremembe miselnosti o zaposlovanju invalidov. Želimo, 
da bi invalide z osredotočanjem na ohranjene spretnosti, 
sposobnosti in znanja videli kot osebe s potenciali.

Zaposlitvena rehabilitacija je sklop storitev, ki se izvajajo s ciljem, 
da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev 
zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno pot.

àà NAŠI SODELAVCI

Most med invalidnostjo 
in zaposlitvijo

Liljana Toplak, vodja strokovnega 
tima Centra za rehabilitacijo 
invalidov Koroške, SIJ ZIP Center

Foto: Liljana Toplak, SIJ ZIP Center

V zaposlitveno rehabilitacijo oziroma usposabljanje 
sem se po nekaj letih brezposelnosti in predhodni 
rehabilitacijski obravnavi v Centru za rehabilitacijo 
invalidov Koroške vključil aprila letos; trajala bo 
predvidoma šest mesecev. Prva dva meseca sem 
se usposabljal pri delodajalcu, ki izdeluje oziroma 
brizga manjše plastične izdelke. Od junija dalje  
sem na usposabljanju v brusilnici SIJ ZIP Centra. 
Vsebine s področja kovinske obdelave so bliže 
mojemu osnovnemu poklicu, v njih vidim več 
možnosti za razvoj. 

Prednost zaposlitvene rehabilitacije je po mojem 
mnenju ravno v tem, da se lahko usposabljaš in 
preizkusiš pri različnih delodajalcih, na različnih 
področjih dela, v realnem delovnem okolju. S tem 
dobiš povratno informacijo o svojih dejanskih 
zmožnostih in oceniš, ali je to res delo, ki si ga želiš 
in zmoreš opravljati. Po drugi strani pa se lahko 
predstaviš delodajalcu in mu z delom, motiviranostjo 
in prizadevnostjo pokažeš, kaj in koliko zmoreš kljub 
invalidnosti, ki v mojem primeru izhaja iz bolezni. 

Ob koncu bi rad poudaril, da so me v brusilnici lepo 
sprejeli. Razumejo me, počutim se kot del ekipe, in 
rad prihajam v to delovno okolje.«

Mitja	Proje,	strojni	tehnik:

Mitja Proje se v okviru zaposlitvene rehabilitacije od letošnjega 
junija dalje usposablja v brusilnici SIJ ZIP Centra.
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àà SPONZORIRAMO

V klubu plava množica odličnih plavalk in plavalcev, pomaga 
nam kopica prizadevnih in požrtvovalnih odbornikov ter staršev, 
podpirajo nas sponzorji, donatorji in lokalna skupnost. Za starše 
sta sodelovanje pri organizacijskih opravilih in v delovnih akcijah 
in strošek članarin, opreme ter tekmovanj veliko breme. A tudi 
potem ko njihov otrok ne plava več, klubu skladno s svojimi 
zmožnostmi še vedno nesebično in predano pomagajo.

Obstoj in razvoj plavalnega športa na Ravnah na Koro-
škem podpira tudi Skupina SIJ. Od maja letos je naš sponzor 
družba SIJ Ravne Systems, v preteklosti pa je bila v plavanje 
najbolj vpeta družba SIJ Metal Ravne, ki nas je skupaj s Petrol 
Energetiko podpirala tako finančno kot tudi idejno. A ideje 
niso ostale le v naših glavah ali na papirju – skupaj s sponzorji 
smo poskrbeli tudi za njihovo izvedbo. Odličen primer našega 
plodnega sodelovanja je projekt, s katerim smo z izrabo odpa-
dnih toplih vod iz proizvodnega procesa poskrbeli za ogrevanje 
obeh bazenov. 

V klubu se zavedamo, da naša vloga ni samo športna 
izobrazba otrok. Svoje poslanstvo vidimo tudi v vzgoji otrok na 
področjih vztrajnosti, kolegialnosti, poštenosti, pripravljenosti 
pomagati, učenja, prenašanja porazov in proslavljanja zmag. 

Pa naj še kdo reče, da iz dobro predelanega jekla, sestavlje-
nega iz najboljših materialov, izpostavljenega najhujšim, naj-
večjim preizkušnjam, ne bo nastalo najboljše jeklo. In podobno 
je tudi pri ljudeh.

Zakaj smo poleg navedenega, oprostite neskromnosti, tako 
dobri? Kaj nas razlikuje od drugih?

• Pošteno in trdo delamo.
• Ves čas se učimo.
• Osredotočeni smo na izvajanje svojih programov.
• Veselimo se uspehov drugih ravenskih športnikov, nismo 

jim nevoščljivi.
• Jekleno kleni smo.
• Imamo dobro vzgojene otroke.
• Z otroki delajo vrhunski strokovnjaki.
• Staršem je plavanje način življenja, marsikomu tudi smisel.
• Smo prijazni, gostoljubni in požrtvovalni.
• Deležni smo pomoči lokalne skupnosti, družbeno zaved-

nih sponzorjev in donatorjev ter nesebičnih staršev.

Ravensko plavanje je torej prežeto s tradicijo. Nastanek, ra-
zvoj, preživetje in današnji razcvet so nam omogočili ljudje, ki 
so delali v klubu, ki so plavali in ki so klubu pomagali. Veliko jih 
je bilo in vas je, ki ste pomagali oziroma pomagate sestavljati 
plavalni mozaik Raven. S tem mislim na vse plavalke in plavalce, 
vse trenerje, vse predsednike kluba, vse odbornike, vse starše, 
lokalno skupnost, sponzorje in donatorje. Najlepša hvala vsem. 
Ste nam v ponos in hkrati spodbuda za prihodnost.

Po ustanovitvi plavalne sekcije Športnega društva Fužinar Ravne, izgradnji pokritega 
25-metrskega bazena leta 1965 in 50-metrskega bazena leta 2005 smo dočakali 
častitljivih 70 let. Ponosni na preteklost z velikim veseljem zremo v prihodnost 
našega plavanja. Vemo, da delamo dobro, a prepričani smo, da lahko še bolje.

Plavalni klub Fužinar – še 
vedno mladosten 70-letnik

Mag. Miran Kos, predsednik 
Plavalne zveze Slovenije in 
Plavalnega kluba Fužinar

Foto: Boštjan Erjavec

Praznovanju obletnice kluba, katerega začetki verjetno segajo v čas rojstva 
njunih dedkov in babic, sta se pridružila tudi naša trenutno najboljša 
plavalca in olimpijca – Damir Dugonjić in Tjaša Oder.

V sladko in okroglo obletnico so zarezali Bogdan Gabrovec, predsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije, Samo Jenič, izvršni direktor za finance v SIJ 
Metalu Ravne, mag. Miran Kos, predsednik Plavalne zveze Slovenije in Plavalnega 
kluba Fužinar, dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, Polona Marzel 
Ahac, specialistka korporativnega komuniciranja v družbi SIJ Ravne Systems, in 
Mojca Kert, direktorica Petrol Energetike.
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Letos so nas športniki navdušili z bogato bero kolajn – najprej 
nas je z zlato medaljo v judu v kategoriji do 63 kg razveselila 
Tina Trstenjak, dan zatem pa je Peter Kauzer v kajaku osvojil 
srebrno kolajno. Za oba športnika so v živo bučno navijali tudi 
naši trije zaposleni, ki so bili izžrebani na 3. Dnevu metalurga 
(več v prispevku Ko doživiš olimpijski utrip v živo). Z bronasto 
medaljo se je okitila tudi judoistka Anamari Velenšek v kate-
goriji do 78 kg, v jadranju pa si je že tretjo olimpijsko medaljo 
prijadral Vasilij Žbogar, njegova medalja je bila tokrat srebrna. 
Četudi naši rokometaši niso osvojili kolajne, pa so prikazali 
izvrstno igro.

Skupina SIJ je že deset let veliki sponzor Olimpijskega komi-
teja Slovenije (OKS), ki kot krovna organizacija skrbi za razvoj 

slovenskega športa in slovenskih športnikov. V ponos nam je, 
da smo lahko del uspešne športne zgodbe, ki jo ustvarjajo naši 
olimpijci.

Osvajamo kolajne!

Malo drugačen dopust

àà SPONZORIRAMO

àà PREMAGUJEMO NAJVIŠJE VRHOVE

Melita Jurc, prevajalka,  
SIJ Metal Ravne 

Foto: osebni arhiv Andreja Gradišnika 

Plezanje po granitni poči Mati fabrika, SIJ in Slovenija – vedno z mano

Alenka Bizilj, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv OKSLetošnje	poletje	so	zaznamovale	poletne	olimpijske	igre	
v	Riu	de	Janeiru.	V	Rio	je	odpotovalo	59	članov	slovenske	
olimpijske	reprezentance,	nastopali	so	v	15	panogah.

Za	nami	je	čas	dopustov,	ki	smo	ga	
preživeli	vsak	po	svojem	izboru.	
Direktor SIJ Metala Ravne Andrej 
Gradišnik	se	je	odločil	za	poseben,	
aktiven	dopust,	ki	ga	–	kot	sam	
pravi	–	napolni	z	energijo	in	voljo,	
da	je	potem	zlahka	kos	vsem	izzi-
vom	v	vsakdanjem	življenju.

S soplezalcem Gregom Lačnom sta v 
daljni Kirgiziji preplezala zahtevno smer 
Perestroika Crack na 4240 metrov visoki 
granitni vrh Pik Slesov ali Russian Tower. 
Da sta prišla pod vznožje gore, sta 
morala najprej prehoditi 47 kilometrov 
in nekajkrat prečiti reko, tudi na mestu, 
kjer je divja voda odnesla most. Smer, 
kjer se največ pleza po počeh v granitu, 
sta zmogla z enim bivakom v steni. Kot 
vedno na takih poteh je direktor imel s 
sabo zastavo naše matere fabrike, SIJ-a 
in Slovenije in jo ponosno razvil na vrhu. 
O zadovoljstvu nad osvojenim vrhom pa 
največ povedo fotografije.
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àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

V soboto, 23. julija 2016, smo uresničili načrt, da za jubilejni 
150. pohod izberemo pot na Triglav. V organizaciji kolegov iz 
SIJ Acronija smo se zbrali na Pokljuki in z Rudnega polja začeli 
vzpon. Pot nas je vodila na Studorski preval, ob vznožju Tošča 
smo se povzpeli do Vodnikove koče. Po krajšem počitku smo 
pot nadaljevali do Konjskega sedla. Tu smo se ločili, prva 
skupina se je povzpela do Planike, druga pa do Kredarice. 

Po šestih urah smo prispeli do koč pod Triglavom. Že 
pogled na to mogočno goro, ki nosi ime po staroslovan-
skem bogu, je bila zadostna motivacija, da smo kar kmalu 
nadaljevali pot. Ob dveh popoldne smo dosegli vrh. Občutki, 
razgledi ter čustva so nas preplavili in se združili v resnično 
veselje, ki ga je mogoče doseči samo na vrhu gore. Toda cilj 
je v dolini, zato smo se kar kmalu začeli spuščati proti preno-
čišču. Na Malem Triglavu smo se srečali s kolegi s Kredarice 
in kot vsako srečanje je tudi to postreglo z nekaj planinske 
razigranosti. 

Pozno popoldne smo bili spet pri Planiki. Stara planinska 
koča je še vedno takšna, kot sem jo imel v spominu izpred 
tridesetih let. Drži, da so v gorah nekatere stvari večne, 
čeprav se tudi gore spreminjajo. Triglavskega ledenika ni več. 
Je to zgolj delo narave ali pa smo k temu prispevali tudi mi? 
Vsekakor nam gore kažejo ogledalo in za naše preživetje je 
nujno, da jim znamo prisluhniti, jih skušamo razumeti.

Preživeti večer v koči ob pristnem veselju pohodnikov, ki 
so se razbremenili napora (nekateri tudi strahu), je dogo-
dek, ki nam bo še posebej ostal v spominu. Da o doživetju 
skupnega ležišča ne govorim. Le človek, ki ima za sabo napor 
celodnevnega pohoda, ob sebi resnične tovariše in ki je po-
vezan z gorami, brez težav preživi tudi to preizkušnjo.

Naslednji dan smo se prebudili v sončni vzhod, ki jemlje 
dih in daje občutek povezanosti z vsem vesoljem. Doživeti 
vzhajajoče sonce na 2500 m nadmorske višine je resnično 
nekaj, kar nas lahko duhovno obogati. S kralja gora smo se 
odpravili mimo Konjskega sedla proti Kovinarski koči v Krmi, 
kamor smo prispeli okoli poldneva. Tukaj smo se zbrali vsi 
104 pohodniki. Zahvalili smo se Tonetu za organizacijo in lepo 
pogostitev. Po močni plohi, ki nas je »krstila« še skupinsko, 
smo se kmalu poslovili in odšli vsak svojo pot.

150. pohod je vsekakor prelomnica, ki nam je dala doda-
ten zagon za nadaljevanje te jeklarske tradicije. Čeprav se vse 
spreminja, pa gore in mi, jeklarji, še vedno ostajamo takšni, 
kot smo bili pred 47-imi leti: mogočni in še zmeraj trdno 
zasidrani vsak na svojem zemljevidu. Pridružite se nam – va-
bljeni k našim skupnim gorskim podvigom tudi v prihodnje!

Od daljnega leta 1969, v katerem je pohodniška tradicija pognala svoje korenine, smo 
prehodili dolgo pot. Za nami je nešteto premaganih metrov nadmorske višine. Poslanstvo 
jeklarskih oziroma železarskih pohodov izhaja iz želje povezati delo, druženje in nekaj, kar 
nam je skupno in nas osebnostno gradi. Povezati tri vidike življenja, ki tudi v današnjem 
času ostajajo aktualni in zahtevajo svojo izpolnitev. Za uspešno doseganje ciljev sta namreč 
potrebni odločnost in vztrajnost, za naš dolgoročni razvoj pa vizija in naravnanost, povezani 
z nečim bitnim v človeku, kar prenašamo iz generacije v generacijo.

Najbolj jekleni smo na  
150. pohodu osvojili Triglav

Jože Apat, vodja projektov,  
SIJ Metal Ravne

Foto: Jože Apat, SIJ Metal Ravne

Romantika na najvišji ravniUff, kako se po osvojitvi vrha prileže zaslužena pijača! Triglav pa je, po čeladah 
sodeč, osvojila tudi akcija Znamo varno, zmoremo zdravo.
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Če	hočete	začutiti	koroško	dediščino	in	pomen	jeklarstva	v	
teh	krajih,	potem	bo	za	vas	pravšnja	zanimiva	znanstvena	
monografija	Mati	fabrika,	mesto	in	dom.

Če je bil oče zaposlen v fabriki, je bila na to ponosna vsa družina. Višji status čla-
nov fabriških družin se je kazal v povsem vsakdanjih rečeh, kar so opazili že otroci. 
Tako je ena od sogovornic, katere starši niso bili zaposleni v železarni, raziskovalki 
navedla, da je »kot otrok svojim sovrstnikom zavidala 'coklšuhe'. Vsi fabriški očetje 
so jih imeli,« izpostavi avtorica knjige in kustosinja Muzeja Ravne na Koroškem dr. 
Karla Oder. 

Odstrte so tudi danes zelo aktualne teme: odnos delavcev do dela, varnost pri 
delu, delovna disciplina in delovni čas. Spoznamo tudi življenje takratnih delav-
cev in delavk v tovarni oziroma v »materi fabriki« in njihovo vsakdanje življenje v 
domačem ter javnem okolju.

»Za Železarno Ravne se je v obdobju socializma uveljavil pojem 'mati fabrika'. 
Ta izraža pomembnost podjetja z velikim vplivom na način življenja v mestu, dolini 
in regiji. Ugotavljam, da se kljub podobnemu ravnanju drugih slovenskih podjetij 
nikjer drugje v Sloveniji med zaposlenimi in podjetjem ni vzpostavil odnos, znači-
len prav za Železarno Ravne,« pojasnjuje avtorica, tudi sama ponosna Korošica.

Mati fabrika in »coklšuhi«

àà LOKALNO–AKTUALNO

 »Coklšuhi« so bili statusni simbol.

Melita Jurc, prevajalka, SIJ Metal Ravne 

Foto: Melita Jurc, SIJ Metal Ravne

Jože Špiljak, specialist za  
korporativno komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: arhiv Gornjesavskega  
muzeja Jesenice

àà LOKALNO–AKTUALNO

Pobeg v bivak – 
edinstveno doživetje
Julija letos je Slovenski planinski muzej v Mojstrani 
slovesno	odprl	Bivak	II	–	bivak,	ki	so	ga	pred	80	leti	
postavili	jeseniški	skalaši	z	namenom	dajati	varno	
zavetišče	pohodnikom.	Bivak	II	je	muzeju	podarilo	
Planinsko društvo Jesenice, projekt pa je podprla 
tudi	družba	SIJ	Acroni.

Legendarni Bivak II so leta 1936 postavili člani Turistovskega 
kluba Skala z Jesenic, prvega so jeseniški alpinisti postavili leto 
prej. Njegova prvotna lokacija je bila na 2118 metrih nadmor-
ske višine, na robu ravnice na Jezerih. Poleg varnega zavetja je 
Bivak II v osrčju najvišjih vrhov Julijskih Alp ponujal tudi čudovit 
razgled na celotno severno triglavsko steno.

Danes Bivak II stoji na skalnjaku pred Slovenskim planinskim 
muzejem v Mojstrani, približno 1500 metrov nižje od prvotne 
lokacije. Obdan z zaščitenimi planikami, je del posebnega in 
nepozabnega doživetja – skrivnostne poti, poimenovane Pobeg v 
bivak.
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àà MOŽGANSKI	KRIŽKRAŽ

V	prejšnji	številki	smo	vas	izzvali,	da	poiščete	ustrezne	pare	simbolov	akcije	 
Znamo	varno,	zmoremo	zdravo.	Veseli	smo	vašega	odziva.	Izžrebani	sodelavci,	 
ki	bodo	skrbeli	za	svoje	zdravje	s	pitjem	vode	iz	bidona,	na	katerem	sta	slogan	 
akcije	in	spodbuda	k	pitju	vode	z	napisom	Napolnjen	z	energijo,	so:	

• SUZANA MOKOTAR, SIJ; 
• JOŽE BENEDIČIČ, SIJ Acroni, in 
• JANKO ŽNIDAR, SIJ Metal Ravne.

Mnogi	sodelavci	ste	pogrešali	križanko,	zato	bo	bivši	acronijevec	Drago	Ronner	spet	
poskrbel,	da	boste	pretresali	svojo	šaržo	znanja.	Med	pravilno	rešenimi	križankami	 
bomo	izžrebali	sodelavca,	ki	bo	prejel	simbolično	nagrado.	Pripišite	svoje	podatke: 
ime	in	priimek,	obrat	oziroma	oddelek	in	družbo	na	rešeno	križanko	in	jo	pošljite	v	
• Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana.

Parčkanje vam gre dobro od rok! 

Želeli	ste	jo,	dobili	ste	jo!

PRI ŠPORTUPRI ŠPORTUPRI ŠPORTU

PIJEMO 
VODO

PIJEMO 
VODO

PIJEMO 
VODO

ZNAMO 
VARNO, 

ZMOREMO 
ZDRAVO!

PRI DELUPRI DELUPRI DELU

PIJTE 
VODO
PIJTE 
VODO
PIJTE 
VODO

ZNAMO 
VARNO, 

ZMOREMO 
ZDRAVO!
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Andrej Brumen - Dejde,  
SIJ Ravne Systems 

àà AFORISTIČNA	ŠARŽA

Veliko dejanj se konča na koncu jezika.

Malo je vodij, ki niso šefi.

Bolezen je zastonj, zdravje je drago.

V oblakih zida gradove, na tleh ne zna postaviti niti zidaka.

Bolje dobro sodelovati z neumnim, kot slabo s pametnim.

Ko se spoprijateljiš z grehom, dobiš prijatelja za vedno.

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

"Vedno znova iščemo pogovore z našimi  
bližnjimi, kajti pogovor je edini most med ljudmi." 
Albert Camus

"Če sta dva vedno enakega mnenja,  
potem je eden od njiju odveč." 
Winston Churchill

"Zdrav um v zdravem telesu je kratek,  
a celovit opis človeka, ki je na tem svetu srečen." 
John Locke

"Na tem svetu ni nič bolj redko kot  
človek, ki ga lahko vedno prenašamo." 
Giacomo Leopardi

"Odnose, ki jih imamo s svetom, v veliki  
meri določa odnos, ki ga imamo do sebe." 
Greg Anderson

àà MODRUJEMO

àà SUDOKU

3 8 5
4

2 6 9

8 2 5
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àà ŠPIKOV KOT

Boter Špik

àà SMEH JE POL JABOLKA

Najlepši dan
Sinko si ogleduje poročno sliko in vpraša:
»Oče, je bil ta dan zelo pomemben?«
Oče pogleda, zavzdihne in reče:
»Zelo važen, sinko moj. To je bil edini 
dan, ko je mama rekla da.«

Nespečnost
Uradnika se srečata na hodniku 
ministrstva. Pa eden vpraša drugega:

“Kaj ti tudi ne moreš spati?”

Potrebujeta se
Mož brez žene je kot pes brez bolhe. Živi, ampak 
dolgočasno. Žena brez moža je kot bolha 
brez psa. Živi, ampak nima koga najedati.

Vedno	je	težko
“Kateri je najtežji dan v življenju uradnika?”
“Prvi pomladanski dan, ker mora 
preklopiti iz zimskega spanja na
pomladansko utrujenost.”

Vir: www.smesno.si
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