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ANJA POTOČNIK,
specialistka za korporativno komuniciranje, SIJ

Odločili so se, da bodo pogledali proč
Tom in Martin sta bila prijatelja še iz šolskih dni, ko sta skupaj igrala nogomet.
Ravno tako odličen kot nekdaj pri nogometu, je bil Tom pri delu. Znal je
upravljati z različnimi stroji, kolegi so ga spoštovali in se zgledovali po njem.
Nekega dne je Martin opazil, da okoli stroja za mletje odpadne embalaže
stojijo delavci novinci, katerim je Tom nekaj razlagal. Martin je opazil tudi, da
stroj za mletje ni bil varno izključen, kot je bilo predpisano, kadar ni deloval.
Želel je sicer opozoriti Toma, vendar mu ni hotel delati sramote pred vajenci.
Poleg tega pa je morda Tom, kako drugače poskrbel, da je vse varno. Ko je
Martin slišal kričanje Toma, katerega je mašina do polovice telesa povlekla
med rezila, je bilo prepozno.
Prepozno in nepovratno je bilo tudi, ko je mladi novi delovodja Tim dovolil
delavcu, da je snel čelado, ker je tarnal, da ga samo ovira, in da upa, da Tim na
bo tako zoprn pri uveljavljanju varnostnih ukrepov, kot je bil prejšnji delovodja.
V želji, da bi bil priljubljen, je Tim popustil in delavec je zadovoljno delal še
nekaj zadnjih minut svojega življenja do usodnega udarca droga naravnost v
njegovo glavo.
Jan je videl, da se Toni ni pripel z varnostno vrvjo, a ker je včasih tudi Jan
obšel kakšno varnostno pravilo, se mu je zdelo, da ni upravičen, da kolegu
soli pamet. Ko ju je vrglo z odra, je bil Jan vredu, Toni pa je mrtev obležal na
ploščadi.
Martin, Tim in Jan so se odločili, da pogledajo proč. Ne ponovite njihove
napake. Opozarjajte kolege. Za življenja gre!
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POSLOVNI REZULTATI SKUPINE SIJ

Dr. Denis Mancevič, direktor za
korporativno komuniciranje, SIJ  
foto: arhiv SIJ-a

Rezultati poslovanja za leto 2015
V Skupini SIJ tudi v zaostrenih zunanjih razmerah na surovinskih trgih poslujemo uspešno,
finančno stabilno in z dobičkom. Rezultati potrjujejo pravilnost zastavljene strategije
razvoja do leta 2020, ki daje še večji poudarek nišnim proizvodnim programom z visoko
dodano vrednostjo. V tujini ustvarimo kar 87,3 odstotka prihodkov od prodaje in smo
med petimi največjimi slovenskimi izvozniki.
DOBIČKONOSNI IN NAD POVPREČJEM
SVETOVNEGA JEKLARSKEGA TRGA
V Skupini SIJ smo v letu 2015 ustvarili prihodke od prodaje v
višini 664,8 milijona evrov, kar je šest odstotkov manj kot leta
2014, poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v
višini 63,5 milijona evrov in čisti poslovni izid v višini 10,7 milijona
evrov. Še naprej ohranjamo visoko dobičkonosnost poslovanja, saj marža EBITDA znaša precej visokih 9,6 odstotka in je
občutno – nekaj odstotnih točk – nad povprečjem svetovnega
jeklarskega trga. Z letom 2015 smo vstopili v nov naložbeni in razvojni cikel do leta 2020 ter zato za 19 odstotkov povečali odlive
za naložbe, ki znašajo 56,8 milijona evrov.
CENE JEKLARSKIH IZDELKOV DOSEGLE NAJNIŽJO
RAVEN V ZADNJEM DESETLETJU
Poslovno leto so zaznamovale zaostrene zunanje okoliščine,
zlasti izjemno nihanje surovinskih trgov, ki je bilo še posebej
občutno v drugi polovici leta. Jeseni 2015 so namreč cene niklja,
ki so ena ključnih referenc za določanje cen jeklarskih izdelkov,
dosegle najnižjo raven v zadnjih desetih letih. Poleg tega so na
poslovni rezultat občutno vplivali enkratni negativni dogodki,
in sicer zamenjava celotnega informacijskega sistema v družbi
Acroni in tri večje zaustavitve proizvodnih procesov zaradi

3400
Širitev poslovanja je posledica dela ljudi
trdne volje, njihovih rok, src in uma. Trenutno
nas je že več kot 3400 sodelavcev.

tehničnih okvar. Ocenjujemo, da negativni vpliv omenjenih enkratnih dogodkov na EBITDA Skupine SIJ znaša 7,7 milijona evrov.
Z VISOKOSPECIALIZIRANIMI NIŠNIMI IZDELKI
SE DVIGUJEMO NAD PROBLEME PRESEŽNIH
ZMOGLJIVOSTI IN MASOVNE PROIZVODNJE
Jeklarska panoga je vsekakor pred številnimi izzivi, ki niso zgolj
posledica nihanja surovinskih trgov, temveč tudi obsežnih
presežkov proizvodnih zmogljivosti v številnih regijah, pa tudi v
segmentih standardiziranih proizvodov za masovne trge. Povečuje se izvoz poceni jeklarskih izdelkov iz Kitajske in Indije, kar v
Evropi ustvarja še dodatne pritiske na cenovno konkurenčnost
masovnih proizvajalcev, pri čemer je treba poudariti, da gre za
masovne trge, na katerih Skupina SIJ pravzaprav ni prisotna.
MED PETIMI NAJVEČJIMI SLOVENSKIMI
IZVOZNIKI, IZVOZ NAJBOLJ POVEČALI V ZDA
V Skupini SIJ še naprej povečujemo delež izvoza v strukturi
prihodkov od prodaje, ki je leta 2015 znašal že 87,3 odstotka,
največjo rast izvoza pa zopet beležimo na trgu ZDA, kamor smo
izvozili za 62 milijonov evrov izdelkov, kar že presega deset
odstotkov celotnega izvoza. Ključna trga še naprej ostajata
Nemčija in Italija.

+27 %
Prodaja v ZDA se je v letu
2015 povečala za 27 %.

49,5 mio
Skupna vrednost investicij je
znašala 49,5 milijona evrov.
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Igor Malevanov, član uprave za
finance in ekonomiko v skupini SIJ

Anton Chernykh, predsednik
uprave skupine SIJ

»Enkratni negativni dogodki –
zamenjava celotnega informacijskega
sistema v družbi Acroni in tri večje
zaustavitve proizvodnih procesov
zaradi tehničnih okvar – so močno
vplivali na doseženo EBITDA. Če
izključimo vpliv enkratnih dogodkov,
bi EBITDA skupine SIJ znašal okoli 71,3
milijona evrov, marža EBITDA pa okoli
10,7 odstotka, kar je ob upoštevanju
zunanjih okoliščin povsem primerljivo z
rezultati za leto 2014. Skupina SIJ torej
ostaja dobičkonosna tudi v letu 2015,
ki je bilo za panogo izjemno težko.«

»Poslovni rezultati, ki smo jih dosegli v
orisanih neugodnih zunanjih okoliščinah,
pričajo o globalni konkurenčnosti
skupine SIJ in prožnosti vzpostavljenega
poslovnega modela, ki nam omogoča, da
se hitro prilagajamo tržnim razmeram.
Rezultati tudi nazorno potrjujejo
pravilnost zastavljene strategije razvoja
do leta 2020, ki daje še večji poudarek
nišnim proizvodnim programom z visoko
dodano vrednostjo. V teh segmentih
bomo še naprej povečevali proizvodne
zmogljivosti in se tako pomikali navzgor
po verigi dodane vrednosti.«

Delež prihodkov od
prodaje po trgih
(v odstotkih)
23,6 %

Nemčija

21,7 %

Italija

27,6 %

Preostala Evropa

9,3 %

ZDA

5,1 %

Preostali svet

12,7 %

Slovenija

87,3 %
Izvoz

Prihodki od
prodaje

Prihodki od prodaje
1,9 %
5,8 %
8,3 %

16,5 %

67,5 %
Jeklarstvo

Servisni centri in prodajna mreža

Predelava

Upravljanje in druge storitve

+10 %
Z združitvijo družb Sistemska tehnika,
Noži Ravne in Serpa načrtujemo
10-odstotno povečanje prihodkov v letu 2016.

Surovinska baza

+19 %
V letu 2016 načrtujemo povečanje
proizvodnje gotovih izdelkov za 19 odstotkov.
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Oro Met – novi član
skupine SIJ za velik korak
do končnega kupca

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
foto: arhiv SIJ-a

Skupina SIJ je kupila družbo Oro Met, ki izdeluje orodne plošče za orodjarje in bo z večjo
stopnjo mehanske in toplotne obdelave izdelkov in s tem zagotavljanjem večje dodane
vrednosti pomemben člen pri uresničevanju SIJ-eve strategije nadaljnje vertikalne
integracije. Oro Met pa si kot član uspešne in k trajnostnemu razvoju naravnane skupine
obeta nove trge in še večjo rast, ki je bila lani kar 30-odstotna.
V skupini SIJ smo v začetku aprila prek hčerinske družbe
Ravne Steel center kupili 51-odstotni delež družbe Oro
Met iz Pivke, specializirane za izdelavo standardnih in
nestandardnih orodnih plošč, CNC-obdelanih orodnih
plošč, standardnih ohišij ter drugih elementov za podporo orodjarski industriji. Oro Met spada med najhitreje
rastoča slovenska podjetja v tej panogi in je zato v zadnjih
treh letih prejel priznanje gazela primorsko-notranjske
regije, saj dosega nadpovprečno rast poslovanja ob visoki
dobičkonosnosti in ima nadaljnji potencial za širitev dejavnosti v tujini. Družba zaposluje 65 sodelavcev, v letu 2015
je ustvarila prihodke od prodaje v višini 11,7 milijona evrov,
v letu 2015 pa je dosegla 30-odstotno rast poslovanja. Z
dobrimi rezultati nadaljujejo tudi letos, saj so v prvih treh
mesecih dohodek povečali za deset odstotkov v primerjavi
z enakim obdobjem lani. Do konca leta nameravajo zaposliti pet novih sodelavcev, kar je povezano z neprestanim
vlaganjem v posodobitev proizvodne opreme in optimatizacijo, za kar vsako leto namenijo milijon evrov.
Strateška in dolgoročna naložba v nakup Oro Meta je
pomemben korak pri uresničevanju strategije skupine SIJ
za nadaljnjo vertikalno širitev vzdolž verige vrednosti proti
končnemu kupcu, saj v svoj portfelj dodajamo izdelke z
višjo stopnjo mehanske in toplotne obdelave ter s tem
višjo dodano vrednostjo. Skupina SIJ je z družbo Oro Met
podpisala tudi opcijsko pogodbo za odkup preostalih poslovnih deležev družbe v obdobju štirih do osmih let.

CNC specialno
obdelane plošče

Mitja Kolbe, direktor za poslovni
razvoj in strategijo skupine SIJ
»Družba Oro Met bo pomemben del
poslovnega področja Servisni centri
in prodajna mreža, znotraj katerega
v Sloveniji in na ključnih trgih skupine
že deluje 11 podjetij, ki se ukvarjajo z
distribucijo, dodelavo in prodajo izdelkov.
Družba že sedaj večji del svojih prihodkov
ustvari v tujini – ključni trg je Nemčija,
pa tudi Avstrija in ZDA, s pridružitvijo
skupini SIJ pa bo možno uresničevanje
številnih sinergij na področju prodaje
– obstoječa servisno-prodajna mreža
skupine; na področju nabave strateških
materialov – orodna jekla iz proizvodnega
programa Metala Ravne in Acronija
in na področju indirektne nabave ter
drugih podpornih poslovnih funkcij,
centraliziranih na ravni skupine.«

Jernej Pavlin, direktor in
solastnik Oro Meta ter eden od
lanskih dobitnikov nagrade
gospodarstvenik Primorske in letošnji
finalist za priznanje mladi menedžer leta
»Na prevzem gledam kot na nekaj
dobrega. Prostora za rast je še dovolj.
Tako združeni smo lahko močnejši,
upamo pa tudi na nove trge, kjer ima SIJ
že vzpostavljeno prodajno mrežo.«
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Udarno in natančneje z
novim kladivom Charpy

Matej Miklavc, strokovni delavec v
metalurškem laboratoriju, Metal Ravne
foto: mag. Darja Oblak, Metal Ravne

Za razvoj in sprotne kontrole naših jekel uporabljamo več različnih porušnih in neporušnih
metod preizkušanja jekel. Zaradi proizvodnje vedno bolj kakovostnih in zahtevnih jekel so
potrebe po različnih testiranjih vse večje, dovoljene tolerance pa zmeraj ožje.

Staro kladivo
Charpy, še iz
časov druge
svetovne vojne,
je zahtevalo dva
operaterja in ni
več zadoščalo
vedno višjim
zahtevam
kupcev.
Z novim polavtomatskim kladivom Charpy je delo lažje, natančnejše in varnejše.

V mehanskem laboratoriju za testiranje žilavosti materialov
uporabljamo udarni preizkus po Charpyju. Staro udarno
kladivo ima nazivno energijo 300 J (Joule) in je še iz časov
druge svetovne vojne. Za varno delo potrebuje dva operaterja. Zaradi potrebe po vedno višjih mehanskih lastnostih jekel
za plinsko in naftno industrijo je bila naložba v nov stroj za
preizkušanje žilavosti z višjo nazivno udarno energijo nujna, saj
s starim strojem nismo več dosegali primernih rezultatov.
Po dolgem čakanju smo se zato novembra lani toliko bolj
razveselili novega udarnega kladiva Charpy (model Impact
450) italijanskega proizvajalca Galdabini. Temelje za stroj smo
pripravili kar sami v Metalu Ravne, za drugo pa so poskrbeli
pri dobavitelju. Stroj se odlikuje s polavtomatskim delovanjem,
450 J udarne energije, dvema pozicionirnima iglama za preizkušance z zarezo (ISO-V; UF …) ter preizkušance brez zareze
(7 mm × 10 mm × 55 mm; 10 mm × 10mm × 55 mm) in z varnostno kletko, ki varuje operaterja pred šrapnelom, nastalim
zaradi lomljenja jekel. Rezultati meritev se izpišejo v dobavljeni

programski opremi, kjer so povzeti vsi ključni podatki, dimenzija vzorca, temperatura preizkušanja, udarna energija (Joule)
itd. Po odpravljenih »porodnih« težavah delo pri stroju že teče
brez zapletov. Pri določenih jeklih pa smo že dosegli žilavosti
več kot 435 J, kar pri starem stroju ni bilo izvedljivo.
Ker pa se naša jekla uporabljajo v zelo zahtevnih okoljih, od
polarnega mraza do tropske vročine, smo v sklopu naložbe
pridobili tudi manjši hladilno-grelni stroj Julabo FP89, ki nam
omogoča pripravo vzorcev za preizkušanje pri različnih temperaturah, od –70 do +80 stopinj Celzija. S tem nakupom smo se
znebili dela z rakotvornim toluenom, v katerem smo raztapljali
CO2 oziroma suhi led za hlajenje vzorcev.
Udarno kladivo Impact 450 in trgalni stroj Zwick/Roell 100
Kn bosta v pravih rokah strokovno usposobljenih operaterjev
poskrbela, da bomo lahko dosegali zelo natančne rezultate
pri preizkušanju mehanskih lastnosti naših jekel in jekel, ki jih
dobimo v kontrolo od zunanjih proizvajalcev.
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Zdravko Mlakar, direktor
Kovaškega programa, Metal Ravne
foto: Zdravko Mlakar, Metal Ravne

Izboljšanje logistike v
Kovačnici Metala Ravne

Urejanje nove adjustaže v kovačnici

Prenosnica za transport materiala v drugo halo

Žage za hladni razrez materiala v adjustaži

Intenzivne naložbe v kovačnici težkih
odkovkov v nove in povečane zmogljivosti,
ki potekajo od leta 2008, in sprememba
proizvodnega programa, ki jo je narekoval
trg, so zahtevale nove rešitve, saj je začelo
zmanjkovati prostora, otežene pa so bile
tudi delovne razmere. V zaključni fazi
intenzivnih vlaganj smo v Metalu Ravne
dokupili in sanirali prostore ter poskrbeli
za razporeditev strojev na eni lokaciji, kar
nam zdaj omogoča učinkovitejše delo v
prijaznejšem delovnem okolju.

Prostorska stiska in otežene delovne razmere zaradi
novih strojev in spreminjanja proizvodnega programa
Marca 2008 smo v Kovačnici uspešno zaključili prvo fazo
naložbe v izgradnjo kovačnice težkih odkovkov (KTO). Postavili
smo 45 MN stiskalnico s tirnim manipulatorjem, štiri kovaške ogrevne peči in štiri peči za toplotno obdelavo z dvema
kalilnima bazenoma (voda in polimer). Sledil je niz investicij v
kovaške ogrevne peči in tračne žage. Prostora je bilo vedno
manj, tako da smo morali kar na vzhodnem delu hale urediti
še prostor za kontrolo materiala. Prostorska stiska je onemogočala optimalno delo. Poleg tega so bili sodelavci zaradi
neposredne bližine peči in stiskalnice izpostavljeni vročini, hrupu, prahu in prepihu. Spopadali smo se še s prezasedenostjo
žerjavov, delovne razmere pa so postajale neprimerne. Vedeli
smo, da bo treba hitro ukrepati.
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Na drugi strani so zaradi nizke cene na trgu jekla za pla¬stiko postajala za nas nezanimiva in smo jih postopno začeli
zamenjevati z izdelavo bolj zahtevnih orodnih jekel za delo v
hladnem (OCR) in vročem (Utop Mo). V drugi polovici lanskega
in posebno v letošnjem letu pa se je skokovito povečevala še
proizvodnja vseh vrst valjev.
Zaradi naraščanja teh količin pa smo se morali znova
spopasti z rastočo potrebo po dodatnih ogrevnih zmogljivostih
za kovanje, toplotno obdelavo in mehansko obdelavo. Počasi
nam je tudi zmanjkovalo prostora, kamor bi vse potrebne
stroje in naprave namestili.
Trend proizvodnega programa Kovačnice
od leta 2012 do vključno marca 2016 v tonah

LETO

2012

2013

2014

2015

januarmarec
2016

Valji, skupina
OHV

559,2

884,1

490,4

440,3

105,1

Valji, skupina
OTV in OV266

2096,1

2274,5

2145,5

3555,5

1901,4

Skupaj valji

2655,3

3158,6

2635,9

3995,8

2006,5

Orodna jekla za
delo v hladnem,
skupina OCR

7125,9

7786,3

11427

11741

3275,1

Orodna jekla za
delo v vročem,
skupina UtopMo

5373,3

7465,4

8713,7

8805,6

2194,2

Jekla za plastiko,
skupina Utopn

12905,8

9837,5

9791,7

8309,9

1260,1

Prenovljeni dodatni prostori in premišljena
razporeditev strojev omogočajo učinkovito
delo in spodbudne delovne razmere
Poleti 2014 se nam je ponudila priložnost za nakup sosednje
hale, s katero smo želeli predvsem odpraviti logistične težave.
Tako smo razrez materiala in kontrolo lahko prestavili na novo
lokacijo, v obstoječi hali pa neovirano povečali zmogljivosti
ogrevanja in toplotne obdelave ter tako zaključili drugo fazo
naložbe v kovačnico težkih odkovkov.
Kupljeno halo je bilo treba pripraviti za razrez, kontrolo in
odpremo materiala, a še pred tem smo morali sanirati stene,
strop in talno ploščo, ojačati žerjavno progo, obnoviti dva žerjava, nabaviti še nov žerjav nosilnosti 60 ton, urediti razsvetljavo in ogrevanje, postaviti tirno prenosnico nosilnosti 150 ton
za transport materiala, sanirati garderobne prostore in opraviti še kakšna vzdrževalna dela. Kar precej dela je bilo treba
opraviti, preden smo lahko v jeseni 2015 najprej postavili dve
novi tračni žagi. Iz hale kovačnice težkih odkovkov smo postopoma začeli prestavljati še druge žage na to lokacijo, saj smo
tam potrebovali prostor za povečanje zmogljivosti kovanja in
toplotne obdelave. Tako je bila večina žag konec lanskega leta
že v polnem obratovanju na novi lokaciji. Aprila nas čaka le
še prestavitev dveh manjših žag, medtem ko kontrola Kovačnice že nekaj časa opravlja dela v tej hali. Vsi zaposleni smo z
delovnimi razmerami v novi adjustaži zadovoljni, pa tudi delo
poteka bolj optimalno. Prej smo razrez in kontrolo materiala
opravljali na dveh lokacijah, zdaj to delamo na eni lokaciji. Hala

je svetla, prijaznejša, ni hrupa, prahu in vročine, kot je to bilo
pred izvedbo investicije.
Vzporedno z naložbo v novo adjustažo smo povečali ogrevne zmogljivosti in zmogljivosti toplotne obdelave. Ogrevno
peč za kovanje smo dali v pogon avgusta 2015, oktobra pa še
dve peči za toplotno obdelavo s kalilnim bazenom. Tako smo
zmanjšali prevoz kovanega materiala na toplotno obdelavo na
druge lokacije in sprostili ozko grlo na poboljšanju materiala.
Ker smo lani spomladi dobili nazaj del hale nekdanjega Litostroja, kjer že delata dva rezkalna stroja, in nato septembra
kupili še halo bivše Serpe z dvema rezkalnima strojema, dvema stružnicama, tračno žago in nekaj manjšimi stroji, danes
nimamo več potreb po iskanju zunanjih storitev, saj vso grobo
mehansko obdelavo opravimo sami v kovačnici. Celotna akcija
je bila obsežna in razdrobljena v več manjših faz. Zaključili smo
jo uspešno in omogočili našim zaposlenim optimalne pogoje
za uspešno in učinkovito delo.

Izgradnja dveh peči s kalilnim bazenom za toplotno obdelavo

Prvi preizkus poboljšanja na novi investiciji v toplotno obdelavo

Postavitev tirov za prenosnico iz KTO v adjustažo
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Ivan Vušnik, vodja oddelka Mehanska
obdelava kovačnice, Metal Ravne
foto: Ivan Vušnik, Bogdan Plazovnik,
oba Metal Ravne

Rezkanje z velikim »R« v
Mehanski obdelavi kovačnice
Storitve mehanske
obdelave v kovačnici
Metala Ravne imajo
pomembno vlogo pri
povečevanju dodane
vrednosti končnih
proizvodov. Za doseganje
takšnih ciljev pa je
potrebna ustrezna
proizvodna oprema,
zato smo obnovili stara
rezkalna stroja v Mehanski
obdelavi kovačnice, kjer
zdaj delata kot nova.
Na obstoječih agregatih, namenjenih rezkanju odkovkov, naših
proizvodnih zmogljivosti ni bilo več mogoče povečevati v skladu z našimi željami in zahtevami kupcev. Prav tako tudi obstoječa tehnološka oprema zaradi ponavljajočih se zaustavitev ni
zagotavljala ustrezne zanesljivosti in razpoložljivosti v danem
trenutku. Morali smo poiskati rešitev, in sicer v najkrajšem
možnem času.
Ko smo proti koncu leta 2014 prevzeli halo nekdanje Termomehanike, smo se hkrati tudi odločili nabaviti dva rabljena
rezkalna stroja, s katerima bi lahko odpravili pereče ozko grlo
na rezkanju ter s temi dodatnimi zmogljivostmi zagotovili
zanesljivost proizvodnje. Ker na trgu ni prav veliko strojev, ki bi
dosegali želene karakteristike, je njihova nabava zahtevala več
časa, kot smo si želeli in sprva načrtovali. Na koncu smo izbirali
med štirimi stroji treh uveljavljenih proizvajalcev in se odločili
za rezkalna stroja ponudnikov TOS Hulin in Waldrich Coburg.

Novi stroj je zmogljivejši, bolj prilagodljiv in ima sodobno
krmiljenje, kar dokazujejo tudi njegove lastnosti.

Proizvodnja na stroju TOS Frep

Portalni stroj Waldrich Coburg 17-10 FP 180 CNC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leto izdelave: 1982, generalno obnovljen leta 1999
Krmiljenje CNC: Siemens SINUMERIK 840
Dolžina mize: 8000 mm
Širina mize: 1800 mm
Vzdolžni pomik (X): 8700 mm
Os z: 1000 mm
Os y: 2900 mm
Os w: 2000 mm
Višina obdelovanca: maks. 2000 mm
Hitrost mize: 0,02–4 m/min.
Hiter pomik mize: 15.000 mm/min.
Vpenjalni trni: ISO 60 – enakokotne glave
Maks. obrati rezkalne glave: 1100 vrt./min.
Glavni motor na rezkalni glavi: 75 kW
Dimenzije: d × š × v: 21760 mm × 7590 mm × 6750 mm
Teža obdelovanca: 62.000 kg
Skupna teža stroja: 90.500 kg
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Temelj stroja Waldrich Coburg, v ozadju stroj TOS Frep

Zaključna montažna dela na stroju Waldrich Coburg

Izdelava temelja za stroj Waldrich Coburg

Proizvodnja na stroju Waldrich Coburg

Stroja TOS Frep in Waldrich Coburg v akciji

Postavitvena dela so potekala zelo hitro. Konec maja 2015
smo začeli dela pri temeljih za stroj TOS Frep, avgusta pa je že
stekla poizkusna proizvodnja. Dela na temeljih so opravili kar
naši interni gradbeni vzdrževalci skupaj z zunanjim izvajalcem,
montažo stroja pa je izvedlo podjetje Serpa.
Že med poizkusno proizvodnjo na stroju TOS Frep so potekala gradbena dela za temelj stroja Waldrich Coburg, ki smo ga
nato kupili od podjetja GUS-INŽENIRING iz Celja. To podjetje je
tudi prevzelo montažo in zagon stroja. Po uspešnem poizkusnem zagonu in poskusni proizvodnji smo decembra 2015 že
lahko začeli redno proizvodnjo tudi na tem rezkalnem stroju.
Z dvema dodatnima portalnima rezkalnima strojema v
Mehanski obdelavi kovačnice in s tem asortimentom smo rešili
dlje časa trajajočo zagato z rezkanem, tako da imamo zdaj
dovolj zmogljivosti za rezkanje ploščatih odkovkov za potrebe
kovačnice. Tudi v primeru okvare drugih rezkalnih strojev to
ne bo več tako boleče, kot je bilo v preteklosti, saj sedaj lažje
načrtujemo proizvodnjo in bomo tudi lažje nadomestili izpadle
količine. Z nabavo rabljenih strojev smo dokazali, da vse, kar
je staro, še ni za med šaro. Potrebna je obnova, nato pa lahko
proizvodnja spet steče na polno.
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Jože Apat, vodja projektov,
Metal Ravne

S projekti po Demingovem krogu do cilja
Samo z velikimi kamni ni mogoče postaviti gradu. Tako tudi veliki projekti in spremembe
zahtevajo podporo manjših, a zato nič manj pomembnih optimizacijskih projektov. Naša
sodelavka Sara Wagner je pred kratkim dejala, da je osnovno orodje za komuniciranje
zgodba. Zato predstavljam zgodbo zaposlenih Metala Ravne o optimizacijskih projektih
v letu 2016, ki bodo podprli naše v gospodarskem načrtu zastavljene cilje in strategije.
Zgodbo vrti t. i. Demingov krog (načrtuj, izpelji, preveri in ustrezno ukrepaj), ki ga
metalovci vse leto neumorno poganjamo.
Izhodišče pri izdelavi načrta projektov in ukrepov je bil gospodarski načrt podjetja. Lastniki procesov (direktorji obratov,
vodje služb, izvršni direktorji in glavni direktor) so opredelili
vsebine in cilje, ki jih je zaradi pomembnosti in zahtevnosti
treba podpreti s projektnim pristopom. Glede na število projektnih naslovov moramo definirati dve obliki optimizacijskih
projektov. Prva so ukrepi, pri katerih je poudarek predvsem
na spremljanju doseganja ciljev. Druga oblika so projekti, kjer
je poleg doseganja ciljev pomembna tudi vsebina projekta. S
prvo obliko večinoma zgolj merimo, z drugo pa spreminjamo
in merimo.

Zgodba se torej začne s cilji v gospodarskem načrtu, za
katere smo se zavezali, da jih bomo v letu 2016 dosegli. Iz
preteklosti je znano, da je dosežen cilj brez pomena, če je bila
pot do njega napačna. Šele cilj in pot do njega sta celota, ki
vodi v trajnostni razvoj. To je krog, ki je najbolj popolna oblika
gibanja, saj zagotavlja rast z minimalno porabo energije.
Plan projektov je načrt te poti po Demingovem krogu nenehnih sprememb, usmerjenih k zastavljenim ciljem.
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Optimizacija po vsebini v EUR
Optimizacija tehnologij
Organizacijski ukrepi

1.195.100
750.000

Povečanje učinkovitosti

952.175

Stroški materiala

2.423.600

Povečanje prodaje
Povečanje zmogljivosti

4.769.000
405.000

Število projektov in ukrepov
14
12
Število

10
8
6
4
2
0
Trženje

Marketing

Razvoj in
kontrola

Jeklarski
program

Kovaški
program

Sistemi
vodenja

Nabava

Kadri

Projekti

Z 62 projekti do 11 milijonov evrov
Zgodbo bomo začeli s prodajo, kjer je poudarek na prodaji
jekel VOD na evropskem trgu, občutnem povečanju prodaje
hitroreznih jekel in obvladovanju profitabilnosti na ozkih grlih.
Marketing bo na novo opredelil svoje procese in vlogo v podjetju ter razvijal marketinška orodja za podporo prodaji. Metalurški razvoj in kontrola sta usmerjena k osvajanju novih jekel,
izdelkov in postopkov, ki sploh omogočajo podjetju, da raste.
Izzivov je veliko. Razvijali bomo jekla z lastno blagovno znamko,
jekla za energetiko in naftno industrijo, VOD-jekla itd. Ogromno dela za majhno ekipo, ki si s smelimi cilji zagotavlja razvoj in
hkrati ne omaga ob predolgih korakih v strmini napredka. Sledijo proizvodni procesi, kjer bodo jeklarji uvedli organizacijske
spremembe, zagotovili doseganje ključnih ciljev iz investicijskih
projektov in stabilnost procesa izdelave ingota, kar je osnova
za nadaljnje doseganje zahtev kupca in zanesljivost kovaškega
in valjarskega programa. Kovaški program je postavljen pred
nalogo bistvenega količinskega povečanja odkovkov (valjev),
obvladovanja ozkih grl in prehoda na višjo raven načrtovanja, vzdrževanja, izvajanja in doseganja cilja ključnih kazalcev
procesa. Valjarski program bo prispeval k odpravi ozkega grla
v kovačnici, pomembno bo zmanjšal neuspelo proizvodnjo
in izboljšal izplen. Za večje spremembe pa je nujna naložba v
konti peč 6, ki bo omogočila nadaljnjo rast programa; ta je v

Drugo

Ukrepi

jeklih za poboljšanje. Zelo dobre rezultate daje zadnja naložba
v komorno kalilno popuščno peč; njene učinke bomo merili
tudi v letu 2016. Naloge nabavne službe so optimizacija naročanja zalog in razvoj orodij za načrtovanje potreb po strateških
surovinah, nadgradnja sistema reklamacij in razvoj vključevanja dobaviteljev v reševanje težav.
Podjetja brez zaposlenih praviloma ni, zato so pomembni
tudi projekti kadrovske službe. Lotila se bo obvladovanja bolniške odsotnosti in izboljševanja organizacijske klime. Razvijala
bo kadrovski proces izobraževanja, zaposlovanja in plačnega
sistema.
Služba sistemov vodenja skrbi, da se Demingov krog vrti.
Čakajo nas prenova sistema ISO 9001, akreditacija laboratorijev in uvedba projektne pisarne. Pod »drugo« pa smo združili
projekte iz financ, ekonomike, informatike in vzdrževanja.
Za naštete projekte je značilno, da so vanje vključeni
zaposleni iz različnih oddelkov oziroma služb. Imamo namreč
to smolo ali srečo, da večine resnih težav ni mogoče rešiti zgolj
na enem mestu, temveč je treba slediti logiki procesa, kjer se
problem (izziv) rešuje. V projektnem prostoru se tako na nek
način rušijo nevidne pregrade med oddelki in sledimo naravni
poti procesa.
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Močno presegli
predpisano strižno trdnost

Dr. Andrej Skumavc, razvojni
inženir za varilne tehnologije
specialnih jekel, Acroni
foto: dr. Andrej Skumavc, Acroni

Dvoslojno ali platirano pločevino (clad plates), ki se med drugim uporablja v
petrokemični in kemični industriji, smo svetovnemu trgu predstavili na sejmu
Metec 2015. S tem smo potrdili, da Acroni resno vstopa med proizvajalce
nišnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

Preizkušanec
Plakatura

Plakatura
Preizkušanec za preizkus
strižne trdnosti spoja
platirane pločevine

Orodje z vstavljenim preizkušancem

Prvo prejeto naročilo za plošče dimenzij 2000 mm × 4000
mm × (13 + 3) mm smo uspešno izpolnili. Osnovni material je
konstrukcijsko jeklo W.Nr. 1.7335, plakatura pa avstenitno nerjavno jeklo W.Nr. 1.4404. Najzahtevnejši del izdelave plošč je
priprava paketa iz plošč, ki jih s postopkom obločnega varjenja
MAG spojimo v slab. Pred valjanjem slab vakuumiramo, da preprečimo oksidacijo v potisni peči, zato je kakovostna izvedba
varjenja nujna.
Interdisciplinarnost znanj iz jeklarstva, varjenja, valjanja in
toplotnih obdelav je ključnega pomena pri zagotavljanju kakovostnega končnega izdelka. Strižni test spoja med osnovno
ploščo in plakaturo predpisujejo različni standardi in je eden
ključnih testov zagotavljanja kakovosti platiranih pločevin. Platirana pločevina se uporablja za debelostenske varjene cevi in
rezervoarje v petrokemični in kemični industriji ter za komponente, ki so površinsko izpostavljeni različnim tipom obrabe.
Vzporedno s pripravo tehnologije za izdelavo platiranih
pločevin smo na oddelku Razvoj in tehnologije v Acroniju zmodelirali orodje in pripravili delavniško dokumentacijo posame-

Porušitev preizkušanca na spoju med plakaturo in osnovo
pri dvoslojni ali platirani pločevini (clad plates)

znih komponent. Izdelano orodje omogoča testiranje plošč na
obstoječem trgalnem stroju.
Kakovost končnega izdelka, tj. platirane plošče, predpisuje
vrsta zahtevnih standardov. Skupna točka vsem pa je preizkušanje spoja med jeklom plakature in jeklom, ki je osnova
plošče. Strižna trdnost je merljiva količina, ki jo dobimo tako,
da porušitveno silo delimo s površino spoja med osnovo in
plakaturo. Meritve strižne trdnosti spoja so bile opravljene
na naši vzorčno izdelani plošči, kjer je bilo za osnovo uporabljeno konstrukcijsko jeklo, za plakaturo pa nerjavno jeklo.
Skupna debelina platirane plošče je bila 16 mm, od tega je 4
mm obsegal sloj nerjavnega jekla. Konstrukcija namenskega
orodja omogoča testiranje plošč na obeh obstoječih trgalnih
strojih v mehanski preizkuševalnici. Vrednosti strižne trdnosti,
ki smo jih dosegli na plošči, se gibljejo visoko nad 300 MPa, kar
močno presega minimalno s standardom predpisano mejo 140
MPa. S prvimi razvojnimi rezultati smo zelo zadovoljni. To nam
daje novega zagona in kaže pot pravilno začrtanih smeri.
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Dr. Grega Klančnik, razvojni
inženir, Razvojni center Jesenice
foto: dr. Grega Klančnik,
Razvojni center Jesenice

Thermo-Calc – novi sodelavec za
napovedovanje lastnosti materialov
Thermo-Calc je napredno
programsko orodje za
napovedovanje faznih
ravnotežij in lastnosti
večkomponentnih
materialov. Novo
programsko orodje z
ustrezno podatkovno
bazo, ki jo imamo v
Acroniju, lahko uspešno
integriramo pri optimizaciji
tehnoloških procesov v
proizvodnji. Zelo uporabno
je na jeklarskem delu
in tehnologiji vroče
predelave ter toplotne
obdelave jekel.
Na jeklarskem delu se novo programsko orodje pogosto uporablja za določevanje karakterističnih temperatur taline jekla
in za razumevanje medsebojnih vplivov atmosfera-žlindra-talina. Sistem nam podrobno začrta proces strjevanja jekla skozi
posamezne tehnološke faze.
S kakovostnim termodinamskim opisom faz in izboljšanim
opisom žvepla, kisika in bora pa sedaj lahko kakovostneje zasledujemo strjevanje jekla. Trenutno uporabljeni podatkovni bazi
TCFE7 in SLAG3 nam omogočata načrtovanje procesne tehnologije tudi zahtevnejših orodnih jekel. Podatkovni bazi omogočata napovedovanje temperatur izločanja in vrsto nekovinskih
vključkov (napak), ki se lahko izražajo v obliki oksidov in sulfidov s
pripadajočim volumskim deležem v jekleni matrici. Termodinamika nastajanja faz in nekovinskih vključkov nam tako opiše ravnotežno stanje sistema. Hkrati pa dopušča upoštevanje nastajanja
termodinamsko neravnotežnih faz, prisotnih pri realnih procesih.

Orodje je primerno tudi za napoved morebitne interakcije
žlindra-ognjevzdržna obzidava, dviga temperature v peči pri
vpihovanju kisika v talino, oceno temperature ogrevanja pred
vročo predelavo in navsezadnje za oceno optimalne temperature avstenitizacije pri toplotnih obdelavah končnih plošč.
Novo programsko orodje nam tako pomaga napovedati
pomembne podatke o obnašanju materiala med procesom izdelave in o končnem stanju jekla. S tem pa uspešno skrajšamo
čas in zmanjšamo stroške izdelave novega jekla.
V skupini SIJ si vsi prizadevamo z različnimi strokovnimi
pristopi, metodami in orodji izdelati čista in kakovostna, vrhunska jekla. Primer tega truda je bil že prikazan tudi v prejšnji
številki revije SIJ, v članku z naslovom Pot do čistejšega jekla
avtorja mag. Blaža Šulerja.
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ZAŠČITA
ZA GLAVO
Mag. Sara Wagner, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ  

NA
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ZNAMO
VARNO,
ZMOREMO
ZDRAVO!

NA DELU

foto: Instinkt, Sara Wagner
vir: www.worldsteel.org

ZNAMO
VARNO,
ZMOREMO
ZDRAVO!

Podjetja veliko vlagajo v varno in zdravo delovno okolje. Rezultati teh prizadevanj pa so v rokah nas delavcev. Vsak dan,
zaradi dobrobiti sebe in svojih sodelavcev, in ne (samo) zato,
ker tako želi naš vodja ali to določajo navodila. Da bi k temu
spodbudili tudi vse zaposlene v skupini SIJ, smo pod sloganom
Znamo varno, zmoremo zdravo prvič na ravni celotne skupine
pripravili kampanjo z različnimi aktivnostmi.
NAGRAJEVANJE NAJBOLJŠIH: KONKURENCA BO HUDA!
Skupaj z družbami smo si za letošnje leto zastavili ambiciozne cilje: vsi bomo stremeli k 0 nezgodam pri delu in vsi si
bomo prizadevali, da v primerjavi z lanskim letom zmanjšamo
stopnjo bolniškega staleža. Cilje bomo spremljali po obratih/
programih v Acroniju, Metalu Ravne, Ravne Systems, SUZ-u in
v Elektrodah Jesenice.
Vsak mesec bomo na jeseniški in ravenski lokaciji razglasili
najboljši obrat/program in objavili lestvico najboljših. In ne le,
da se boste med seboj pomerili obrati/programi iz iste družbe,
med seboj tekmujete vsi na lokaciji. Splača se potruditi, saj
bomo najboljše vsako četrtletje tudi nagradili, v začetku prihodnjega leta pa med vsemi razglasili najbolj zdrav obrat/program brez nezgod pri delu. Najboljši obrat/program bo prejel
finančno nagrado, v enakem znesku pa bo nekaj dobrega storil
tudi za lokalno skupnost.
MINUTA ZA VARNOST
»Delo v proizvodnji in vrhunski šport imata skupno lastnost, to
je delo na dolgi rok, saj pri obeh rezultati niso vidni čez noč,«
tako o rednem in doslednem izvajanju minute za varnost
pripoveduje mladi perspektivni biatlonec Miha Dovžan, ambasador minute za varnost. Skupaj z Mitjo Ježem, prav tako
ambasadorjem in kapetanom odbojkarskega kluba Fužinar, je
obiskal družbe ter vodje in zaposlene spodbudil k rednemu in
pravilnemu izvajanju minute za varnost. »V športu je preventiva pred poškodbami izjemnega pomena in kot podobno
preventivo prepoznavam tudi minuto za varnost,« o aktivnosti
dodaja še Mitja. Da boste pri tem čim boljši, sta Mitja in Miha
med sodelavce razdelila tudi vodnik, ki vas bo usmerjal pri pravilnem izvajanju minute za varnost. Naj vam služi! Za vse nove
sodelavce pa smo pripravili tudi daljšo različico priročnika s še
podrobnejšimi navodili za varno delo.

DELAVNICE
Simona Ažman, strokovnjakinja na področju promocije zdravja,
bo z vodstvi družb, vodji in sodelavci vodila 25 delavnic, na katerih se bodo skozi resnične primere iz podjetij, skozi zgodbe
vodij in zaposlenih, pogovorili o pomenu zdravja in dobrega počutja zaposlenih. S Simono smo opravili tudi zanimiv
pogovor o vlogi vodij pri varnosti, zdravju in dobremu počutju
sodelavcev, ki ga lahko preberete na straneh 22 in 23.
NAJBOLJŠE ISKRICE BOMO URESNIČILI
V okviru kampanje bomo v družbah zbirali tudi iskrice, tiste preproste ideje, ki se skoraj vsakomur izmed nas porajajo pri delu in
lahko pripomorejo k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu. V
vsaki družbi bomo izmed prejetih izbrali eno in jo uresničili do
konca letošnjega leta. A ker vemo, da ste sodelavci kar nekaj idej
podali že v preteklosti, bomo pri izbiri upoštevali tudi vse lanskoletne predloge, zmagovalce pa razglasili na Dnevu metalurga.
PLAKATI
In to še ni vse! Na dosledno nošenje varovalne opreme, spoštovanje pravil za varno delo in skrb za zdravje nas bodo opominjali tudi različni plakati v naših delovnih prostorih. Zagotovo pa ste na poti na delo ob cesti že opazili tudi velike plakate z
motoristično čelado in tisto, ki nas varuje pri delu.
ČASOPIS ZA VODJE
V pomladnih mesecih bo za vodje prvič v skupini SIJ izšel časopis, namenjen vodjem, z uporabnimi triki in nasveti, ki pri delu
s sodelavci ter pri skrbi za varno in zdravo delo pridejo prav še
tako veščemu vodji.
PRIDRUŽI SE!
Akcija Varno in zdravo ne bo uspešna brez sodelovanja vseh
nas, zato vas vabimo, da aktivno sodelujete v aktivnostih, k
temu povabite sodelavce in vsem skupaj dokažete, da ste
lahko del najbolj zdravega oddelka brez nezgod pri delu!
Kako lahko sodelujete, preberite v obvestilih na oglasnih
deskah!
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Naši cilji v letu 2016
Podjetje

Število
zaposlenih

Naziv enote

RAVNE
SYSTEMS

72

ACRONI

Cilj – %
bolniške
odsotnosti
v letu 2016

7,9

13

7,3

6,3

program

VALJARNA

29

8,51

7,3

program

KOVAČNICA

17

9,36

8,4

program

LOGISTIKA

1

1,91

ohraniti

oddelek

VZDRŽEVANJE

6

10,37

9,6

oddelek

RAZVOJ IN KONTROLA

6

8,03

6,4

PRODAJA

0

5,47

Ekonomika, Finance, Računovodstvo,
Kontroling, Informatika

0

3,57

DRUGI
(Nabava, Sistemi vodenja, Kadri,
Poslovodstvo in sekretariat, Marketing)

0

1,7

0

3,00

29

521

Noži Ravne

11

Serpa

5

Ravne Systems
(bivša Sistemska tehnika)

13

5,74
0

9,32

5,5

5,03

52
JEKLARNA

12

8,38

7,00

obrat

VROČA VALJARNA

0

9,08

7,00

obrat

HLADNA PREDELAVA

10

7,8

6,70

obrat

OBRAT VZDRŽEVANJE

12

8,43

7,50

obrat

PREDELAVA DEBELE PLOČEVINE

10

6,19

5,13

obrat

KAKOVOST; RAZVOJ IN TEHNOLOGIJA

3

3,86

ohraniti

oddelek

LOGISTIKA

3

6,58

5,70

oddelek

NADZORNI CENTER; PROIZV.
TEHNIČNE SLUŽBE

1

4,27

1,82

oddelek

NABAVA, MARKETING

0

0,59

PRODAJA

0

6,48

FINANCE, RAČUNOVODSTVO,
KONTROLING, INFORMATIKA

1

1,27

UPRAVA

0

4,39

12

6,97

165
režija

UPRAVA

0

2

2,91

9,01

3,90

0
obrat

ELEKTRODE

7

6,78

5,30

obrat

VARILNE ŽICE

3

5,84

5,60

2

14,05

117
režija

UPRAVA SUZ

0

obrat

JEKLOVLEK

1

oddelek

STORITVE

1

SKUPAJ LAHKO DOKAŽEMO,
DA ZNAMO IN ZMOREMO.
DELATI VARNO IN
ŽIVETI ZDRAVO.

obrat

režija

ELEKTRODE

% bolniške
odsotnosti v
letu 2015

JEKLARNA

1136

SUZ

Cilj – število
poškodb v
letu 2016

program

REŽIJA

METAL RAVNE

979

Število
poškodb v
letu 2015

0

7,94

2,00

9,36

9,00

22,2

16,00

APRIL, MESEC VARNOSTI IN ZDRAVJA
28. april je Mednarodna organizacija dela razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.
Pridružuje se mu tudi Svetovno združenje jeklarjev, ki vsako leto aprila posebno pozornost posveča
tej temi. Pobudi se bomo odslej vsako leto pridružili tudi v skupini SIJ.

Če se ozremo v zgodovino
jeklarske industrije, ugotovimo,
da je bilo delo v naši industriji
dolga leta nevaren delovni proces
in nezgode so bile neizogibne.
Danes smo družbe, ki delujemo
v jeklarski industriji, spoznale
in se zavedamo, da sodobna in
tehnološko napredna industrija
lahko deluje varno, brez nezgod in
s čim manjšo stopnjo odsotnosti
zaposlenih z dela.
Skorajda ni področja in vrste
dela, kjer ne bi mogli preprečiti
nezgod pri delu. Družbe v skupini
SIJ se zavedamo, da lahko načela
odličnosti v jeklarski industriji v
prihodnje še nadgradimo. Tudi
v preteklosti smo to že večkrat
dokazali, ko se v mesecu dni v nekaterih družbah skupine SIJ nihče
ni poškodoval ali zaradi bolezni bil
odsoten z dela. Varnost in zdravje
pri delu tako od vseh nas skupaj in
vsakega posameznika zahtevata
100-odstotno predanost. In k
temu bomo odslej stremeli vsak
dan v letu, vsak trenutek v delovnem dnevu, ker verjamem, da
znamo svoje jeklarsko poslanstvo
opravljati varno in to zmoremo
tudi zdravo.
Anton Chernykh,
predsednik uprave skupine SIJ
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Mag. Sara Wagner, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ
Infografika: SANS, Andrej Knez

Medtem ko je Andrej opravljal delo v proizvodnji, smo opazovali, kako bo
skrbel za varnost sebe in svojih sodelavcev. Bo prispeval k spodbudni statistiki
jeklarske industrije, ki pravi, da se je v zadnjih desetih letih število poškodb
delavcev, v globalnem obsegu, zmanjšalo za več kot 65 odstotkov? Preverite!

Zaščitna varovalna
oprema za delo v
proizvodnji:

V minuti za varnost vodja:
1. preveri psihofizično stanje
sodelavcev v izmeni,

2. sodelavce seznani
ČELADA

s predhodnimi
nevarnimi dogodki,

3. preveri uporabo osebne
varovalne opreme,

ZAŠČITNI ČEVLJI

4. sodelavce opozori na

izredne aktivnosti v oddelku
(remonti, popravila …),

ROKAVICE

5. poda napotke za varno delo,
6. sprejme pobude sodelavcev

ČEPKI ZA UŠESA

(iskrice, izboljšave) za
izboljšanje varnosti
in zdravja pri delu.

DELOVNA OBLEKA

ZAŠČITNA OČALA

5:50

Andrej pride na delovno
mesto in se v garderobi
preobleče ter si nadene
delovno zaščitno opremo.

6:00

Andrej se pridruži svoji izmeni.
Delovodja je sklical minuto za varnost.

1
2
3
4
5
6

S I J 2 | 2016

21

Ker se je zadržal na
malici, Andrej ne bo
izdelal pričakovane
količine izdelkov. Hiti,
opušča varnostna navodila
in odstrani varnostne
naprave (zaščite, končna
stikala …). Vodja ga
opozori na izrek ukrepa!

Sodelavci gredo na
malico. Eden prižge
cigareto. Andrej ga
opomni, da ne sme.

10:30

Med delom si Andrej
kljub letečim delcem
sname zaščitna očala.
Vodja ga takoj opozori!

9:00

6:10

Andrej odide na svoje
delovno mesto in se
pri tem zaklepeta
z Janezom. Ker ni
pazljiv, se spotakne in
si skoraj zvije gleženj.

1 /3

13:00

14:00
Urejeno in čisto
delovno okolje
je pomemben
partner pri
varnosti.

Neupoštevanje
varnostnih
navodil je hujša
kršitev in razlog
za uvedbo
disciplinskega
postopka.

Do 33.000 € je
kazen za podjetje,
če zaposleni
kadijo v delovnih
prostorih, in
do 1.000 € za
odgovorno osebo.
Največ pa plača
naše zdravje!

vseh poškodb pri
delu v letu 2015
smo v skupini SIJ
zabeležili zaradi
nepazljivosti.

Po končanem delu Andrej
očisti stroj in njegovo
okolico ter poroča vodji
o opravljenem delu in
morebitnih posebnostih.

!

!
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Mag. Sara Wagner, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ
foto: osebni arhiv Simone Ažman

Šok: zjutraj je želel govoriti
z njim, zdaj je poškodovan!
To je resničen primer, ki se je zgodil vodji z dolgoletnim stažem v enem izmed
slovenskih podjetij. Da tako močno vpliva na varnost in zdravje svojih sodelavcev,
se do tistega usodnega trenutka niti zavedal ni. Tako razkriva Simona Ažman,
strokovnjakinja za promocijo zdravja. S Simono smo se pogovarjali o tem, kako
velika je vloga vodij pri zagotavljanju varnosti in zdravja zaposlenih.

Kdo je danes dober vodja?
Je strokovnjak, a absolutno prednost ima vodja, ki ima razvito
empatijo, sposobnost pozitivnega komuniciranja, in predvsem
tisti, ki si vzame čas za zaposlene.
Kakšen vpliv ima na varnost in zdravje zaposlenih?
Velik! Tole je resničen primer vodje z dolgoletnim stažem
v enem izmed slovenskih podjetij. Neko jutro je malo pred
začetkom dela kot po navadi prišel v svoje delovno okolje, da
se s sodelavci dogovori o poteku dela. Ko je predal načrt dela,
je k njemu prišel podrejeni, ki je bil sicer vedno bolj zadržan in
nezgovoren. Želel je govoriti z njim, vendar se je vodji mudilo
na drug, širši mesečni sestanek, zato je sodelavcu dejal, da žal
nima časa. Opazil je, da ga nekaj muči, vendar je vseeno odšel.
Po približno pol ure so ga obvestili o delovni nezgodi. Sodelavcu je stroj odrezal prsta. Ko je v naglici prispel na delovno
mesto, ga je čakal nov šok: poškodovani je bil tisti sodelavec,
ki je zjutraj želel govoriti z njim.
Pozneje je izvedel, da je imel sodelavec hudo stisko doma
in je želel z njim govoriti o tem. »Vedno si bom očital, da si
nisem vzel časa zanj, saj bi to nezgodo verjetno lahko preprečil.
Še vedno sva sodelavca in poškodba njegove roke me vsakodnevno opominja na to, kaj se je zgodilo in kaj bi morda lahko
spremenil.«
Pa je zaradi spoznanja kaj spremenil svoj odnos s sodelavci?
Omenil je, da se od tistega dneva nikoli več ne zgodi, da ne bi
najprej malo poklepetal s svojimi sodelavci, še preden začnejo
delati – saj so vendar vsak dan skupaj in se zelo dobro poznajo
– in s tem morda lahko prepreči novo poškodbo.
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Najtežje vprašanje, ki se
zastavlja vodji, je, ali se bo
zameril sodelavcu. Ga bo
še prepričal, da bo opravil
naročeno delo, delal nadure, če
mu izreče ukrep? /…/ Vendar
je dejstvo: če ga podrejeni ceni
kot vodjo in človeka, potem bo
razumel, zakaj je vodja to storil.
Celo na kavo bosta lahko odšla.
Ker sta profesionalca.«
Ampak vodje varnost in zdravje zaradi obilice delovnih zadolžitev pogosto
postavijo na stranski tir. Kakšne
posledice pa ima odsotnost sodelavca z dela?
Odsotnost najprej občutijo vodje in
sodelavci v posameznem delovnem
okolju. Vodje morajo drugače organizirati delo, kljub manjši ekipi uresničiti
načrt, sodelavci pa so zaradi odsotnosti preobremenjeni, saj se praviloma
delovne obveznosti v primeru krajše
odsotnosti z dela prerazporedijo med
sodelavce. Posledično so sodelavci bolj
izpostavljeni stresu in tako tudi večji
verjetnosti za poškodbe, poslabšata
pa se tudi komunikacija in vzdušje v
delovni skupini.
Tako mineva čas, zaposleni so vse bolj preobremenjeni, in
lahko se zgodi, da čez določen čas prav tako zboli sodelavec, ker
ne zmore več dodatnega tempa.
Kakšne pa so posledice za podjetje?
V primeru, ko se pričakuje daljša odsotnost z dela, pa se pojavi
nov problem: podjetja se v težkih časih redkeje odločajo, da
bodo poiskala nadomestno osebo, saj to pomeni dodatne
stroške, potreben je čas za uvajanje … Večja je tudi možnost
reklamacij, lahko izgubimo kupca. Vse to pa se odraža v rezultatih poslovanja.
Pa se vseeno postaviva v kožo delovodje. S sodelavci
na delovnem mestu preživi osem ur, hkrati pa jim mora
izreči disciplinski ukrep. Mar ni to nehvaležno, a hkrati
nujno delo?
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Sodelavec je imel hudo
stisko doma in je želel
z njim govoriti o tem.
Vedno si bo očital, da
si ni vzel časa zanj, saj
bi nezgodo verjetno
lahko preprečil.«

Najtežje vprašanje, ki se zastavlja vodji,
je, ali se bo zameril sodelavcu. Ga bo
še prepričal, da bo opravil naročeno
delo, delal nadure, če mu izreče ukrep?
Ravno zaradi takšnih dilem vodje velikokrat ne želijo biti »grdi.« Vendar je
dejstvo: če ga podrejeni ceni kot vodjo
in človeka, potem bo razumel, zakaj
je vodja to storil. Celo na kavo bosta
lahko odšla. Ker sta profesionalca.
Vodenje je pač podobno starševstvu:
nihče nima v obdobju odraščanja
rad staršev, ki so tečni, ki postavljajo
meje in tako delujejo v dobro otroka.
Rezultati takšne vzgoje bodo pač znani
veliko pozneje – celo čez desetletja.
V vsakem timu je nekaj sodelavcev, ki spoštujejo usmeritve
za varno in zdravo delo, in nekaj takšnih, ki se temu vztrajno
upirajo. Kdaj človek prične skrbeti zase?
Gre za ozaveščenost. Ljudje mislimo, da uporabljamo zaščitna
sredstva zaradi drugih (sitnega vodje, sankcij podjetja …) in ne
zaradi sebe. Posebno problematični so vzorci srednje generacije ljudi, ki je navajena trdega dela od malega, ni pa navajena
vzeti si časa zase in poskrbeti za svojo varnost in zdravje. Tako
moramo prebroditi številne ovire, predvsem pri nas samih,
razumeti, da je to za naše dobro in ne, da zadovoljimo vodjo
ali podjetje. Poskrbeti moramo za lastno varnost in si zelo
prizadevati, da se bo tudi naše fizično zdravje na splošno
izboljšalo. S tem bomo pridobili vsi in o tem se bomo vodje
in zaposleni pogovarjali tudi na delavnicah, ki jih v skupini SIJ
pod sloganom Znamo varno, zmoremo zdravo! pripravljamo v
okviru kampanje za varnost in zdravje pri delu.
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Mag. Sara Wagner, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ
foto: Alenka Bizilj, mag. Sara Wagner,
obe SIJ d.d.

58 × NA MINUTI
ZA VARNOST
Mitja Jež, kapetan v odbojkarskem klubu Fužinar, in Miha Dovžan, mladi
perspektivni biatlonec. Ambasadorja, ki sta konec aprila z vodji in zaposlenimi kar
oseminpetdesetkrat izvedla minuto za varnost. Vse z namenom, da bi nas spodbudila k
rednemu in pravilnemu izvajanju minute, ki nam pomaga, da svoje jeklarsko poslanstvo
opravljamo varno in zdravo. Kako sta spodbujala zaposlene, smo se prepričali v Acroniju,
Metalu Ravne in Ravne Systems ter zbrali zanimive foto utrinke.

Zakaj nimajo
vsi čelad na
glavi?

Sodelavci brez čelad delajo
v Ravne Systems, kjer so
vsi obrati namenjeni strojni
predelavi in v njih so čelade
skladno z VZD predpisane
samo za upravljalce mostnih
žerjavov.
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Ko ti nezgoda obrne
življenje na glavo

Alenka Bizilj, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
foto: Alenka Bizilj, SIJ d.d.

Intervju z Davidom Peternelom sem
opravila na temačen dan, ki je sovpadal
s temo najinega pogovora. Sprejel me je
z nasmeškom na obrazu, čeprav je takoj
priznal, da se ne počuti najbolje, srčni
utrip pa ima zelo povišan. Tako kot ga ima
vedno, ko gre mimo tiste usodne linije SSL.
David Peternel, v Acroniju zaposlen že 27
let, je prijazen gospod in ima za seboj zelo
neprijetno izkušnjo, ki ga je zaznamovala
za vse življenje. Čeprav je zelo prijeten
sogovornik, sem ob poslušanju njegove
zgodbe ves čas čutila »mravljince«.
DAN NESREČE
Ob vprašanju, kako se spominja tistega dne, mu je bilo vidno
nelagodno. Začutila sem njegovo tesnobo. Pravi, da je bil dan
kot vsak. V službo je prišel poln delovnega elana z nasmeškom
na ustih, nevedoč, kako ga bo zaznamoval ta dan. Takrat je
delal pri liniji SSL v hladni predelavi kot rezalec. Bil je še dokaj
neizkušen, kar je verjetno botrovalo tudi njegovi nesreči.
Sredi delovnega procesa je kar naenkrat začutil vročino v
glavi in neznosne bolečine. Desno dlan mu je bilo potegnilo v
male škarje, Peternel z grenkim nasmeškom pripomni, da je
kričal tako glasno, da so ga verjetno slišali v celotnem Acroniju.
Trenutkov neposredno po nesreči do prihoda v bolnišnico se
ne spomni, bolečina je bila premočna.

ZDRAVLJENJE
V nesreči so mu ostra rezila poškodovala tri prste na desni roki, in
sicer palec, kazalec ter sredinec. Zdravniki so mu prste zašili nazaj
na dlan, vendar pa jih je po nekaj dneh njegovo telo zavrnilo, zato
so jih bili zdravniki primorani odstraniti skupaj z delom dlani. Pravi,
da je bila bolečina neznosna. Ko so ga zdravniki vprašali, kakšno
bolečino čuti na lestvici od 1 do 10, je brez premisleka izgovoril 20.
Peternel je bil na bolniški več kot dve leti, prestal pa je pet
operacij. Mesecev, preživetih v bolnišnici, sploh ni preštel,
bilo jih je preveč. Danes, sedem let po nesreči, še vedno čuti
bolečine v desni roki.

ŽIVLJENJE PO NESREČI
Življenje se mu je čez noč obrnilo na glavo. Na novo se je moral naučiti za nas popolnoma samoumevne stvari, denimo tudi

čiščenja zob ter pisanja. Pred nesrečo je bil navdušen kitarist, a
se igranja na kitaro z levo roko po nesreči ni lotil. Prav tako ne
košarke in smučanja.
Ob vprašanju, na kaj se je najtežje privadil, skomigne z
rameni in po krajšem premisleku pripomni, da je pred nesrečo
rad pomagal sodelavcem in prijateljem pri različnih zunanjih
gradbenih delih. In to mu sedaj najbolj manjka.

PRVI DELOVNI DAN PO NESREČI
Delovno pot je nadaljeval v istem obratu, a na drugem delovnem mestu. Prvi dnevi so bili izjemno težki, pravi Peternel.
Spomini na nesrečo so bili tudi po dveh letih še kako živi, psihična obremenjenost še vedno prisotna, neprijeten občutek,
ko je šel mimo linije SSL, pa ni pojenjal. V Acroniju so mu po
nesreči prilagodili delovno mesto, in sicer trenutno opravlja
delo tehtalca v hladni predelavi. Sedemindvajset let v Acroniju
mu je dalo veliko znanja in izkušenj, ampak ima včasih občutek,
da tega njegovi nadrejeni ne prepoznajo.

SPOROČILO ZA SODELAVCE
David polaga na srce vsem svojim kolegom, naj delajo z
glavo. K delu naj pristopijo premišljeno, brez ihte in hitrosti.
Dodaja, da je verjetno poleg neizkušenosti tudi to botrovalo
njegovi nesreči. Pomembno in nujno je, da vsi sodelavci
upoštevajo osnovna varnostna pravila ter pri delu uporabljajo varnostno opremo. Hkrati pa je ključno, da delavci dobro
poznajo svoje delovno mesto in so seznanjeni z morebitnimi
nevarnostmi.
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Marketing in prodaja –
nova strategija delovanja

Primož Babnik, direktor Marketinga
Metala Ravne, SIJ  
foto: arhiv SIJ-a

Velika večina bi si naslov lahko interpretirala kot določeno celovito spremembo procesov
delovanja Marketinga in Prodaje, v Metalu Ravne pa se bo z osveženimi pristopi,
pogledom k strateškim in razvojnim rešitvam ter usmerjenostjo h kupcem delovanje
Marketinga in Prodaje le nadgradilo in posodobilo.

Ko se zjutraj zbudimo in preden
zvečer zaspimo ter tudi vseskozi
vmes, mislimo na kupce.
Marketing je način življenja.

Lahko bi rekli, da je glavno vodilo Marketinga in Prodaje naslednje: Ko se zjutraj zbudimo, moramo takoj pomisliti na naše kupce
in njihove zahteve. Enaka misel bi morala biti zadnja zvečer, preden zaspimo. Seveda v povezavi z ustreznim dosegom zastavljenih ciljev in pravimi končnimi učinki na profitabilnost podjetja.
Celoten pomen nadgradnje delovanja in nove organizacije
Marketinga v povezavi s Prodajo je predvsem v tem, da bomo
v prihodnje več aktivnosti namenjali sistematični obravnavi
strateških trgov, segmentaciji trgov in industrij, iskanju razvojnih kupcev oziroma partnerjev in se skupaj z vsemi drugimi oddelki podjetja Metal Ravne osredotočali na najvišji nivo naših
storitev, pa naj gre za priprave na srečanja z novimi kupci ali
reševanje zahtevnih projektov pri že obstoječih kupcih, vključno z ustreznimi dobavnimi roki in kakovostjo izdelkov.
Kot pomembno orodje, s katerim bomo nadgradili celotno
delovanje Marketinga in Prodaje, pa moramo izpostaviti tudi
proces implementacije CRM (Sales force), ki ga bomo v prihodnje v podjetju Metal Ravne tudi vključevali v vse procese dela.
Za Marketing in Prodajo bo tisti pravi korak naprej tudi
osredotočenost na isti cilj, torej dosego skupnega cilja in ne
cilja vsakega posameznika.
Podjetje Metal Ravne lahko s svojo tradicijo pri pridobivanju novih kupcev velikokrat igra na noto zgodovinskih

uspehov, dolgoletnih izkušenj in še mnogo drugih pomembnih
dejavnikov, ki težo na tehtnici premikajo v korist podjetja. Vse
našteto lahko pomeni osnovne temelje za pristop h kupcem,
bo pa z novimi načini pri delovanju Marketinga in Prodaje
veliko časa namenjenega predvsem izboru pravih trgov, pravih
kupcev, pridobivanju ustreznih informacij o kupcih in predvsem ustreznemu sodelovanju med vsemi povezanimi procesi.
Tukaj moramo izpostaviti tudi nadgradnjo sodelovanja z agenti,
distributerji in predvsem Steel centri, ki so in bodo ključni
akterji pri delovanju podjetja Metal Ravne v fazi pridobivanja
strateških kupcev.
Poglavitnega pomena in kot osnovni cilj pri definiciji strategije Marketinga in Prodaje je bila in bo prava razdelitev dela in
skupnega nastopa oddelkov, tako bo ta, v strategijo prenesena
rešitev delitve na Operativno in Strateško področje prinesla
naslednja izhodišča.
Operativno področje Marketinga in Prodaje bo v prihodnje
pokrivalo vse v povezavi s pripravami na pridobivanje ustreznih kupcev, analitiko, aktivnosti interne prodajne in skrb za
poprodajne aktivnosti, Strateško področje pa bo z orodji, pridobljenimi s strani Operativnega področja, odgovorno za pravo implementacijo aktivnosti pri novih kupcih, strateške trge,
določanje ciljev in seveda doseganje le-teh v ključni povezavi
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z R & D, Nabavo ter Proizvodnjo. Ključne bodo torej celovita
usmerjenost h kupcem in priprava ter izvedba pravih rešitev
za kupce z namenom izgradnje obojestranskega zadovoljstva
(win-win) – Kupec / Skupina SIJ-Metal Ravne.
Poleg delitve področij Marketinga in Prodaje na Operativni
in Strateški del pa bo kot dodatna naloga potrebna priključitev
tehničnega dela ekipe, in sicer ustreznih kadrov s področja
PM – Produktnega vodenja, ki bodo v prihodnje nastopali
kot povezovalni dejavnik predvsem pri strateških kupcih ter
razvojnih partnerjih, ti pa so tudi glavna želja in osnovni cilj
podjetja Metal Ravne.

Kot glavne cilje novega delovanja
lahko izpostavimo naslednje:
• zadržanje obstoječih kupcev in povečanje prodaje z
njimi,
• odpiranje novih, strateško ter ciljano izbranih trgov,
• pridobivanje razvojnih partnerjev in kupcev,
• pridobivanje novih kupcev v povezavi z novo segmentacijo industrij,
• prodaja izdelkov z višjo dodano vrednostjo,
• povečanje prodaje specialnih jekel,
• organizacija postopka prodaje v smeri: informacija s
trga–prenos v R & D–izvedba,
• povečanje profitabilnosti.

Cilji novega pristopa delovanja bodo v celoti usmerjeni k
izbiri pravih področij dela Marketinga in Prodaje ter skupnega
močnega medsebojnega sodelovanja obeh oddelkov.
Dejstvo, da so nekatere aktivnosti Marketinga in Prodaje bile premalo razvite, je za vse nas le dobra novica, saj to
pomeni, da je prostora za izboljšave še zelo veliko. To tudi
pomeni, da bo treba stopiti iz cone udobja na pot sprememb.
Brez njih ne moremo pričakovati drugačnih oziroma zastavljenih rezultatov. A ker z obstoječimi nismo povsem zadovoljni, to
ne bi smelo biti pretežko, mar ne?
V prihodnje bo zavedanje, da brez kupcev ne moremo
ustvarjati, moralo postati tisto glavno vodilo in pravilo celotnega okolja. Vsi skupaj si bomo morali vsak trenutek izmišljati
metode, kako kupce pridobiti, obdržati, zadovoljiti, pozdraviti
in zanje narediti vse, vse po zmožnostih in začrtani poti podjetja Metal Ravne in celotne skupine SIJ.

Vse to je tudi vodilo skupine SIJ:

USMERJENI H KUPCU!
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Uvajanje indijske
nerjavne varilne žice

Primož Drakslar, vodja trženja,
Elektrode Jesenice
Suzana Andres, vodja nabave,
Elektrode Jesenice
foto: Primož Drakslar,
Elektrode Jesenice

Zaradi povečanja profitabilnosti naših izdelkov, nerjavnih specialnih varilnih elektrod in
varilne žice, smo se odločili evropskim dobaviteljem postopno in kontrolirano dodajati še
kakovostne ter preizkušene cenovno ugodnejše indijske dobavitelje.

Jeklarna
podjetja
Viraj

Primer palic TIG
za kupca Hyundai
Welding

Primer izdelkov pod tujimi
blagovnimi znamkami

Iz predhodno poznanega nabora indijskih proizvajalcev smo
naredili t. i. banchmarking ter se na osnovi referenc in nekajletnih izkušenj poslovanja naše sestrske družbe SUZ z indijskimi dobavitelji odločili obiskati tri indijske proizvajalce.
Raajratna iz Ahmedjabada je deklariran kot proizvajalec
osnovne nerjavne varilne žice in tudi visoko legirane Ni žice.
Viraj iz Mumbaja je edino od obiskanih podjetij, ki proizvaja
tudi vložek. Venus iz Mumbaja je med vsemi najbolj poznan.
Veliko je prisoten v Evropi, svoje izdelke prodaja pod drugimi
blagovnimi znamkami OEM. Izdeluje varilne žice in palice za
podjetja Boehler, Hyundai Welding, Oerlicon, Selectarc, Certilas, Metalweld, Magmaweld itd. Obiskani potencialni dobavitelji se razlikujejo tudi po strukturi izdelave žice, in sicer največ
žice za varjenje, kar 80 odstotkov, proizvede Venus, Raajratna
dosega 30 odstotkov, Viraj pa manj kot 20 odstotkov.
Celoten projekt ima dva sklopa, in sicer nabavo nerjavne
žice za elektrode, ki je vhodni material za izdelavo nerjavnih
elektrod v naši proizvodnji, ter nakup varilne žice MIG in
TIG, ki je za nas končni produkt, proizveden v Indiji pod našo
blagovno znamko.
S podjetjem Venus sodelujemo že vrsto let. Od njih nabavljamo žico za elektrode kvalitete 308. Na sestanku smo se

Upravnoposlovni
objekt Viraja

dogovorili za pridobitev novih dodatnih vzorcev kvalitet 307,
310 in 312. Po testiranju v podjetju kemično ustrezata kvaliteti 310 in 312, uskladiti se moramo samo še pri kvaliteti 307.
Prilagoditi bo treba nekatere tolerance in jih uskladiti z našimi
mejami kemijske sestave.
Izdelane elektrode obeh kvalitet so se izkazale kot varilno
tehnično ustrezne. Na podlagi pozitivnih testiranj smo se odločili za prvo naročilo kvalitet 310 in 312.
Varilno žico MIG ter varilne palice TIG kvalitet 307Si, 308
LSi in 316LSi so naši tehniki ocenili kot varilno tehnično ustrezne in sprejemljive. Uskladiti bo treba samo še tolerance v
kemijski sestavi.
Po dokončni uskladitvi bomo nabavljali tudi končne izdelke,
nerjavne varilne žice MIG in TIG iz Indije pod našo blagovno
znamko SIJ Elektrode.
Naslednje aktivnosti in nadaljnja cenovna pogajanja bodo
potekala na sejmu Wires & Tubes v Düsseldorfu.
S tem projektom bo narejen pomemben korak naprej pri
naši ponudbi kakovostnih in predvsem cenovno bolj konkurenčnih in profitabilnih nerjavnih specialnih varilnih materialov
blagovne znamke SIJ Elektrode.
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Mario Ivankovič,
vodja marketinga,
SIJ

Klemen Resman,
direktor prodaje,
Acroni

Alenka Bizilj, specialistka za
korporativno komuniciranje,
SIJ d.d.
foto: arhiv Griffon & Romano

Ustvarjamo nove poslovne
priložnosti: srečanje s kupci
podjetja SIJ Griffon & Romano
Italija je eden glavnih izvoznih trgov
skupine SIJ. Na območju Italije
obratuje tudi SIJ-evo podjetje
Griffon & Romano, razrezni in
distribucijski center za nerjavno
pločevino, ki nadgrajuje Acronijevo
ponudbo za končne kupce z visoko
razpoložljivostjo materiala in
možnostjo hitrih dobav majhnih
količin v nestandardnih formatih.
Z glasnim navijanjem smo bili priča dvojni slovenski zmagi.

Acroni s programom debele nerjavne pločevine v Italiji zaseda
vodilni, skoraj tretjinski tržni delež. Večji končni kupci ter mednarodni distributerji in servisni centri predstavljajo večinski
delež direktnih prodajnih aktivnosti v Italiji. Nadaljnja dobičkonosna rast prodaje nerjavne debele pločevine v Italiji je tako
v veliki meri odvisna od naše uspešnosti naslavljanja razdrobljenega trga manjših končnih kupcev in servisnih centrov, kjer
Griffon & Romano igra glavno vlogo kot indirektni prodajni
kanal.
V sodelovanju z Acronijem je tako tudi za manjše kupce
sposoben ponuditi lokalno tehnično podporo, dobavljivost
produktov v specifičnih dimenzijah tudi za manjša naročila in
kratek odzivni čas v primeru posebnih zahtev (potencialnih)
kupcev.
Na Bledu smo med 17. in 18. marcem gostili kupce podjetja
Griffon & Romano s ciljem zahvaliti se jim za zaupanje in sodelovanje s podjetji skupine SIJ in jim obenem predstaviti našo
strategijo in, za povečanje navzkrižne prodaje, tudi proizvodni
program preostalih družb, predvsem Elektrod Jesenice in
Metala Ravne, saj gre v večini primerov za proizvode, komplementarne Acronijevim.
Nekaj časa smo namenili tudi predstavitvam tem o zmanjšanju teže nerjavnih konstrukcij z uporabo dupleksnih jekel ter

procesa varjenja nerjavnih jekel in s tem obiskovalcem pokazali, kako lahko učinkovito uporabijo naše proizvode v svojih
proizvodnih procesih in tako izboljšajo svojo konkurenčnost.
Udeležence srečanja smo povabili tudi na ogled proizvodnje Acronija, kjer so si lahko ogledali proces valjanja debele
pločevine in gradnjo nove linije za toplotno obdelavo, ki bo
dokončana letos. Večina si jih je prvič v živo ogledala proizvodnjo jekla in bila temu primerno navdušena in pod velikim
vtisom surove moči na eni strani in lovljenja toleranc v delcih
milimetrov na drugi.
Obisk smo zaključili s presenečenjem – goste smo odpeljali na ogled finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v
Planico, kjer so si lahko ogledali izvrstne nastope slovenske
skakalne ekipe.
Že med dogodkom in v prvih dneh po zaključku smo prejeli
veliko pohval za organizacijo in predstavljene vsebine pa tudi
nova naročila. Vse skupaj je odlična popotnica pri organizaciji
prihodnjih dogodkov enakega formata. Vsem sodelujočim pri
pripravi dogodka gre velika zahvala za profesionalno in vestno
opravljeno delo.
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Stranke podjetja
Griffon & Romano
so si ogledale
proizvodnjo v
Acroniju.

Zaključek prvega dne

SPOROČIL A KUPCEV PO DOGODKU
Rad bi se zahvalil ekipi Griffon & Romano, SIJ-a in Acronija
za izjemne trenutke, ki ste nam jih pričarali prejšnji teden
na Bledu, v Sloveniji. Pravi užitek je bilo sodelovati na tako
zanimivi konvenciji ter spoznati kompetentne in strokovne
sogovorce ... In seveda, moram omeniti čudoviti Bled, kjer
smo bili nastanjeni!
Jacopo Torresin, direktor poslovnega razvoja,
WELDED PIPE INDUSTRIES SRL

Hvala vsem zaposlenim v podjetju Griffon & Romano in ekipi
skupine SIJ in Acronija za dobrodošlico ter informacije, ki sem
jih pridobil v teh dveh dneh, preživetih v Sloveniji.

Predavanja so bila zelo koristna, ogled proizvodnje Acronija
je bil poučen, večerni program in ogled poletov v Planici pa sta
bila odlično zasnovana in organizirana.
Hvala še enkrat in želim vam uspešno delo.
Alberto Grandi, direktor, INOXEA

Najprej bi se vam zahvalil za priložnost, da smo bili prisotni na
vaši konferenci. Obisk Acronija me je navdušil, saj sem bil prvič
na ogledu take proizvodnje.
Prosimo, prenesite naše zahvalo tudi vsem vašim
sodelavcem.
Alessandro Sala, glavni direktor, METALLURGICA MEDALAGO
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Jana Grosar, vodja marketinga,
Ravne Systems
foto: Viljem Pečnik,
Ravne Systems

Viva Las Vegas
V začetku aprila sta se v Los Angelesu, Združene države Amerike, odvijala največja
svetovna konferenca in sejem za recikliranje jeklenih ostankov ISRI 2016. Na sejmu je
sodelovalo 276 razstavljavcev, med njimi tudi Ravne Systems USA, ki se je kot skupno
podjetje nekdanjih Nožev Ravne, Serpe in Sistemske tehnike prvič predstavilo na sejmu
v ZDA. V Ameriki imamo od lani tudi lasten prodajno-distribucijski center Ravne Systems
USA, ki je odgovoren za pospeševanje prodaje naših izdelkov in utiranje poti za večjo
prepoznavnost našega skupnega podjetja.

Naš razstavni prostor
je kreativno delo
našega oblikovalca
Andreja Kneza, Sans.

Naša blagovna znamka za industrijske nože Ravne Knives je na
ameriškem trgu neprepoznana. Ameriški trg trenutno obsega
le štiri odstotke prodaje. Blagovna znamka kot sredstvo razlikovanja in prepoznavnosti izdelka na trgu je ključna za dosego
uspešnih marketinških in prodajnih strategij. Ravno zato
usmerjamo vse naše prodajne napore v približevanje naših
izdelkov, storitev in imena podjetja potencialnim kupcem tudi
na ameriškem trgu. Učinkovito marketinško orodje, ki najhitreje in najučinkoviteje pripomore k večji prepoznavnosti izdelkov,
so sejemski nastopi. Pred odhodom na sejem v Združene
države Amerike smo si zadali cilj: sejem bo uspešen, če nam
bo uspelo skleniti vsaj en posel.

Naše barve sta strokovno zastopala naš direktor prodaje
Viljem Pečnik in vodja prodaje na ameriškem trgu David Wick.
Sejem je obiskalo med 3000 in 4000 ljudi, večinoma top
menedžment. Da je to resnično pomemben sejem, pove že
podatek, da je strošek nakupa enodnevne karte za obisk sejma
znašal 750 USD. Naš razstavni prostor je bil dobro obiskan. Opravili smo šestintrideset pogovorov s potencialnimi kupci naših
proizvodov. Podpisali smo ekskluzivno pogodbo z distributerjem za vzhodno obalo in s tem dosegli cilj.
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Aleš Falatov, tržni analitik, SIJ
foto: Aleš Falatov, SIJ

SIJ podobo svojo na ogled postavi
Za nami je še en uspešen sejem. Tokrat se je skupina SIJ
predstavila na sejmu Wire & Tube 2016 v nemškem Düsseldorfu.
Sejem poteka vsako drugo leto; letos je sodelovalo preko 1300
razstavljavcev, njihovo ponudbo pa si je v petih dneh ogledalo
več kot 78.000 strokovnih obiskovalcev.
Na sejmu so se v okviru skupine SIJ predstavile družbe Acroni, Metal Ravne, Elektrode
Jesenice in SUZ. Naš razstavni prostor je, kot
je že v navadi, zaradi svoje unikatne zasnove
pritegnil nemalokateri pogled, konstantni
tok obiskovalcev pri nas pa se je v dnevih
največjega obiska sejma (od torka do četrtka)
spremenil v pravi vrvež.
Velika atrakcija so bili novi vzorci naših
proizvodov, izdelani posebej za ta sejem.
Acroni je predstavil vzorce plošč dvanajstih
kvalitet jekla v A4-formatu, Metal Ravne je
postavil na ogled vrsto kvalitet palic različnih
premerov, SUZ je prav tako navdušil z vzorci
palic iz nerjavnega jekla, medtem ko so sodelavci iz Elektrod Jesenice predstavili več vrst
elektrod, varilnega praška ter varilne žice.
Med novostmi tokratnega sejma je bil tudi
uspešen pilotni projekt skeniranja vizitk ter
avtomatske pretvorbe skeniranih kontaktov v
CRM-program. Zbrali smo podatke o več kot
140 novih potencialnih strankah, s katerimi
se bomo v prihajajočih tednih dogovarjali o
sodelovanju.
Tako bo tudi skupina SIJ v prihodnosti
sejme obiskovala s polno podporo najsodobnejše tehnologije, ki nam bo prihranila ure
dela, našim strankam pa omogočala boljšo
izkušnjo pri sodelovanju z nami.

Razstavni prostor skupine SIJ na sejmu Wire & Tube 2016
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Bernarda Breznik, vodja projektov,
Metal Ravne

Ste tudi družbeno odgovorni?
Dobro, poslovali bomo z vami.

Urejena transportna pot zmanjša možnosti za poškodbe.

foto: Bernarda Breznik, Metal Ravne

Ekologija: brusni mulj najprej ločimo od emulzije, nadalje ga
predamo pooblaščenim zbiralcem nevarnih odpadkov.

Presoje kupcev so postale naša stalnica. Bolj ko prodiramo na zahtevne trge
(naftna industrija, energetika …), pogostejše in zahtevnejše so tudi presoje.
Marca smo prestali prav posebno presojo, tako imenovani »Social audit« ali
po slovensko presojo družbene odgovornosti. Podjetje ThyssenKrupp, naš
pomembni kupec, je to presojo naročilo pri podjetju Intertek.
Presoja družbene odgovornosti se nanaša na ravnanje organizacije z notranjim in zunanjim okoljem:
• delo z ljudmi: zaposlovanje, delovni čas, izplačila ipd.
glede na zakonske predpise, delo mladoletnih, mobing …
• merjenje delovne klime: s pogovorom z naključno izbranimi zaposlenimi iz proizvodnje ter s predstavnikom sindikata
• varnost in zdravje pri delu: varna in urejena delovna
mesta, ocena tveganja, osebna varovalna oprema,
prva pomoč, ustreznost garderob in sanitarij, požarna
varnost, ravnanje v primeru nevarnih dogodkov oziroma
izrednih razmer, zakonski pregledi strojev in naprav,
energetskih vodov, plinskih naprav, tlačnih posod, ekologija delovnih mest
• okolje: zakonsko predpisana okoljska dovoljenja, pregledi emisij v okolje (zrak, voda, tla), ravnanje z odpadki
• etično delovanje podjetja: etično obnašanje zaposlenih,
širjenje zahtev družbene odgovornosti na dobavitelje,
preprečevanje korupcije in podkupovanja

• sodelovanje z lokalnim okoljem: donacije športnim,
kulturnim in drugim organizacijam, podpore
Presoja je potekala tri dni, bila je detajlna, skladno delovanje smo morali dokazovati s poročili meritev, navodili in zapisi
za najmanj enoletno obdobje.
Metal Ravne je v presoji dosegel 94 odstotkov, kar nas uvršča med zelo dobre dobavitelje, upoštevajoč družbeno odgovornost. Na vseh področjih presoje smo usklajeni z zakonskimi
predpisi, seveda pa se vedno najdejo neskladnosti: ena vrata
se niso odpirala v smeri evakuacije. V priporočilu pa presojevalec ugotavlja možnost izboljšave delovne klime v podjetju.
Tudi pri tej presoji smo na zaključnem sestanku sodelovali
vsi odgovorni in že pripravili ukrepe za ureditev stanja ter
izboljšanje načina dela. Zadovoljni smo bili, da smo uspešno
prestali tudi presojo malo drugačne narave.
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Marko Ažman, vodja proizvodnje
kovačnice, Metal Ravne
foto: Marko Ažman,
Melita Jurc – oba Metal Ravne

Tudi z lastnimi sredstvi in rokami
prenovili komandno kabino
Uspešna obnova komandnega pulta kovaškega stroja
Avtomatske kovačnice je
le prva v nizu načrtovanih
obnov zastarelih komandnih
kabin v Metalu Ravne.
Po uspešni obnovi kovaškega stroja novembra in decembra 2015 smo se v proizvodnji
kovačnice odločili temeljito prenoviti zastarelo in precej iztrošeno komandno kabino
kovaškega stroja. Ne le stroji in naprave, tudi
komandni pulti se sčasoma obrabijo, opraskajo ali kako podobno poškodujejo, predvsem
zaradi vsakodnevne uporabe.
Demontažo in manjše popravke smo
izvedli kar sami kovači, večji del obnove pa
so opravili Metalovi vzdrževalci v sodelovanju s podjetji skupine SIJ. Obnova je trajala
več tednov, saj smo večje posege v kabini
komandnega pulta večinoma izvajali med
mirovanjem stroja.
»Obnova komandne kabine kovaškega
stroja je bila opravljena temeljito, podobno
kot bi jo izvedel človek doma. Ne le sam,
tudi drugi kovači operaterji, ki poslužujemo
kovaški stroj, smo veseli, da lahko preživimo
delovni čas v urejenem delovnem okolju. Zahvaljujem(o) se vodstvu za odobrena sredstva
za obnovo kabine, pri kateri pa smo veliko
prispevali tudi sami kovači,« pravi kovač operater kovaškega stroja Davorin Šeruga.
Zaposleni v Avtomatski kovačnici si želijo
še obnovo dveh manjših, vendar precej zastarelih komandnih pultov pomožnih agregatov,
in sicer pultov krožne peči in torne žage.

Delo v bolj urejenem delovnem okolju je za ljudi prijaznejše, je prepričan
Davorin Šeruga, ki iz komandne kabine upravlja kovaški stroj.

Pri upravljanju kovaškega stroja in nadzoru nad njim sta potrebni velika zbranost in natančnost.
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Mag. Tanja Avguštin Čufer, vodja
splošnega sektorja, SUZ
foto: arhiv SUZ-a

Kopalnico ima!

Pred delom in po njem odslej v prenovljenih in prijetnih prostorih

SUZ-ovci, zaposleni v obratih Jeklovlek in Strojna predelava, se po dolgih letih
uporabe dotrajanih prostorov od marca preoblačijo in tuširajo v novih kopalnicah.
Obsežen projekt smo izvedli v dveh fazah – v prvi smo prenovili prostore, namenjene moškim, v drugi fazi pa so udobnejšo
garderobo in sodobno kopalnico dobile tudi naše sodelavke.
Med celostno prenovo smo zamenjali elektro in vodovodno
napeljavo, vgradili nova okna, na novo smo položili estrihe
in keramične ploščice. Nova sanitarna keramika, garderobne
omarice in klopi ter njihova spremenjena postavitev naredijo
oba prostora udobnejša, svetlejša in prijaznejša. Za učinkovitejšo rabo energije in manjše stroške smo uvedli centralno

temperiranje vode. Kljub obsežnosti projekta smo prenovo
uresničili v dogovorjenem času in skladno s projektno dokumentacijo. Vsi načrtovalci in izvajalci te prenove smo prepričani, da so naši sodelavci, uporabniki prostorov, zadovoljni in da
smo izpolnili njihova pričakovanja.
Zaposlenim v obratu Jeklovlek se zahvaljujemo za razumevanje in potrpljenje med prenovo. Verjamemo, da boste
skrbno uporabljali te skupne prostore, da vam bodo dobro
prenovljeni služili še dolga leta.
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Sabina Škrjanc, ekologinja, Acroni
foto: Sabina Škrjanc, Acroni

Nič več s »šmiržajfo«

Ko umivanje rok postane razvada

Delavci v jeklarski proizvodnji Acronija se med opravljanjem delovnih nalog večino
svojega delovnega časa srečujejo z deli, pri katerih si umažejo roke in tudi zaščitno
delovno opremo. Tovrstnim delovnim razmeram so zlasti izpostavljeni delavci
vzdrževalci, ki so v nenehnem kontaktu s kovinskimi predmeti in orodji ter mastnimi
in prašnimi materiali. Zato je zelo pomembno, da imajo za osebno higieno rok
kakovostno milo, ki roke očisti in kožo zaščiti ter ji da mehak občutek.
Do sedaj so imeli delavci za čiščenje rok na voljo tako imenovano »šmiržajfo«, milo z dodatkom grobih delcev mivke.
Grobi delci mivke niso nežni do kože in morebitnih ran na njej.
Tovrstno milo je tudi po uporabi dokaj kompleksno razgradljivo, saj se težki delci mivke nalagajo na stene cevovodov in jih
posledično mašijo. Obenem smo ugotovili, da se zaradi slabše
učinkovitosti porabi razmeroma velika količina mila. Delavci si
ga vzamejo v večji količini, ker si želijo ustrezno umiti roke.
Zato smo začeli iskati in testirati alternativna mila na
ekološki osnovi. Testirali smo štiri mila treh proizvajalcev. Mila
smo porazdelili po vseh štirih proizvodnih obratih Acronija in
v remontno skupino. Testiranje je pokazalo, da so bili delavci
Jeklarne, Vroče valjarne in remontne skupine z vsemi testerji
zadovoljni, medtem ko delavci v Hladni valjarni in obratu Predelava debele pločevine z nobenim od testerjev niso bili dovolj
zadovoljni. Nezadovoljstvo povezujemo z drugačnimi trdovratnimi maščobami in ostanki, kot so v drugih obratih.

Na koncu je bilo v soglasju z vsemi izbrano testirano milo
(Tester 2), ki je doseglo več kot prav dobro, skoraj odlično oceno (4,75 točke na lestvici od 1 do 5). Najslabše ocenjeno testno
milo je dobilo oceno dobro (3 točke).
Najboljše ocenjeno milo je dosegljivo v skladiščih Acronija in ga zaposleni že uporabljajo. To je pasta oziroma milo z
vsebnostjo drobno mlete lesne moke. Je nevtralno milo za
odstranjevanje močne umazanije in maščobe s kože. Do kože
je nežno in po spiranju pusti mehak občutek.
Ker je v primerjavi z mivko lesna moka precej lažja, je tudi
nabavna embalaža nove paste za polovico manjša ob sicer
enakem volumnu. Tudi tako so se znižali stroški nabave mila.
Če k temu prištejemo še uporabnike in njihovo ozaveščenost o
smotrni uporabi mila, smo na dobri poti k doseganju odličnih
rezultatov in boljšega zadovoljstva zaposlenih tudi po tej plati.
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Kadrovska gibanja v februarju in marcu
ACRONI

Februarja je podjetje zapustil en delavec, marca
pa sta odšla dva delavca. Naša nova sodelavca sta
februarja postala ROK ČEBULJ in GAŠPER NOVAK,
oba v Razvoju in tehnologiji. Od marca je naš novi
sodelavec v Prodaji BOŠTJAN BAVEC.

Jubilanti
Jubilant z 10-letnim delovnim stažem je februarja
postal JAKA MAUKO iz Kakovosti, marca pa DAMIR
TRAKO iz obrata Vzdrževanje. Čestitamo!
Jubilanta z 20-letnim delovnim stažem sta februarja
postala HASIB HALILOVIĆ in GORAN JEKLIČ, oba iz
Predelave debele pločevine. Čestitamo!
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem sta februarja
postala BOJAN JAMAR iz obrata Vzdrževanje in
MIHA OMANOVIĆ iz Hladne predelave, marca pa
BORČO LAZOV iz Jeklarne in BOJANA PUŠAVEC iz
Prodaje. Čestitamo!
Jubilanta s 40-letnim delovnim stažem sta februarja
postala JOCO BJELANOVIĆ in JANKO SMOLEJ, oba iz
Jeklarne. Čestitamo!
– Nejra Rak Benič, strokovna sodelavka za HRM 1, Acroni

METAL RAVNE

Februarja so postali naši sodelavci: GREGOR
MAJSTER, IGOR LENASI in MILAN TOPLER v Jeklarskem programu, DUŠAN PETROVIČ in MIHA OZIMIC
v Valjarskem programu, MITJA OŠLOVNIK in NIKO
PLAZOVNIK v Logistiki.
Umrl je sodelavec AVGUST HRIBERNIK iz Jeklarskega
programa. Podjetje so zapustili še štirje sodelavci.
Marca so postali naši sodelavci: ŽAN PUŠPAN,
MILAN STEVIĆ v Jeklarskem programu, MATJAŽ LAKOVNIK, DANILO JELENKO in ŽAN ŽAŽE v Valjarskem
programu, DAVID ŠTUK v Kovaškem programu in
PETER KIRBIŠ v Razvoju in kontroli.
Upokojil se je FRANC MLINAR iz Valjarskega programa. Zahvaljujemo se mu za prizadevno delo in mu v
pokoju želimo vse najlepše. Podjetje je zapustilo še
sedem sodelavcev.
Jubilanti
Februarja je 20-letni delovni jubilej dosegel MATJAŽ
PROŠT iz Razvoja in kontrole, 30-letni delovni

jubilej pa je dosegla NATAŠA FAJMUT iz Valjarskega
programa.
Marca je 10-letni delovni staž dosegel LUDVIK RAMŠAK iz Kovaškega programa.
Vsem jubilantom čestitamo!
– Irena Praznik, strokovna delavka,
Kadrovska služba, Metal Ravne

ELEKTRODE JESENICE

RAVNE SYSTEMS

Februarja sta naši novi sodelavki postali dr. TADEJA
PRIMOŽIČ MERKAČ in LIDIJA GOŠNAK, obe v Laboratorijih DML.
Delovno razmerje je prenehalo dvema zaposlenima.
Marca nismo zaposlili nobenega novega sodelavca.
Delovno razmerje pa je prenehalo enemu zaposlenemu.
Upokojitev ni bilo.

Uspešno delo in dobro počutje želimo novima
sodelavcema ANDREJU RABIČU in JASMINU
HAJDAREVIČU. V oddelku varilnih žic sta se zaposlila
februarja. Prav tako želimo uspešen začetek dela
novi sodelavki TANJI VOLMAJER v kadrovski službi.
Zaposlili smo jo marca letos.

Jubilanti
Marca je jubilant z 20-letnim delovnim stažem
postal DANILO TOPLAK iz Varilnice. Čestitamo.
Za 30-letni delovni jubilej čestitamo MAJI GJURA iz
Priprave dela v TSD in JANKU REPNIKU iz Varilnice.

Jubilanti
Jubilejno nagrado za 10 let dela prejme ANEL HALILOVIĆ. Iskrene čestitke.
Posebna čestitka gre SUVADU KUMALIĆU za 40 let
dela v »železarni«.

SUZ

– Nastja Šmid, Kadrovska služba, Elektrode Jesenice

NOŽI RAVNE

Februarja so naši novi sodelavci postali SAŠO TOMIS,
GORAZD TOPLER in ALEŠ HRASTEL v Proizvodnji
Nožev, BLAŽ OBU v Proizvodnji strojegradnje in
vzdrževanja, DRAGAN VUKOVIĆ v Toplotni obdelavi
in MARKO OGOREVC v Prodaji.
Februarja je delovno razmerje prenehalo petim
sodelavcem.
Marca so naši novi sodelavci postali BORUT KNEZ v
Proizvodnji Nožev, BORIS REBERNIK in ŽAN HLUPIČ
v Proizvodnji strojegradnje in vzdrževanja ter NEJC
KRUMPAČNIK v Marketingu.
Marca je delovno razmerje prenehalo enemu
sodelavcu.
Jubilanti
Februarja je jubilant z 10 leti delovne dobe v
podjetju postal JOŽE DOBRODEL iz Proizvodnje
strojegradnje in vzdrževanja. Čestitamo.
Marca je jubilant z 20-letnim delovnim stažem postal EGIDIJ HUDRAP iz Toplotne obdelave. Čestitamo.
– Dragica Pečovnik, vodja kadrovske službe, Noži Ravne

– Boris Sešel, Kadri, Ravne Systems

Naši novi sodelavci so februarja postali ADIS
HALIMOVIĆ, SAJID NUHANOVIĆ in JANKO PEČAR v
obratu Jeklovlek ter ANDREJA KOŠIR v oddelku Storitve, marca pa se nam je v obratu Jeklovlek pridružil
Samir NUHANOVIĆ.
V pokoj sta odšla sodelavca BRANISLAV RADIĆ in
DERVIŠ PIVAČ iz oddelka Storitve. Želimo jima vse
najlepše.
Podjetje je zapustilo šest delavcev.
– Mag. Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SUZ

ZIP CENTER

Februarja so se v OE Servis in podporne storitve
– brusilnica zaposlili Suzana OSOLIN, Dominika TOMINC, Jožica OBLAK, Jana MESAREC, Erika SREBOT,
Roman KOGELNIK in Janko OŠEP.
Marca pa sta se nam pridružila DAMJANA MATAVŽ
in ANDREJ ČAS.
– Petra Gams, poslovna sekretarka, ZIP center
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Pripravljeni na akcijo!
Bomo zmogli?
BOMO, JA!

Rahela Rodošek Strahovnik,
ekologinja, Metal Ravne
foto: Rahela Rodošek
Strahovnik, Metal Ravne

Nekaj utrinkov četrtletnega pregleda urejenosti in čistosti delovnih
mest. So svetle izjeme in so delovna mesta, ki svojega potenciala še niso
izkoristila. Napredovanje je vedno mogoče, ohraniti nivo pa izredno težko.

Delavnica strojnega vzdrževanja– vzorno
pospravljeno delovno mesto.

Zaposleni se zavedamo, da je potrebno pospravljati,
a kaj ko smo včasih odvisni tudi od drugih.

Lep primer označenih posod za ločeno zbiranje odpadne embalaže. Žalostno je le to,
da moramo biti pod ključem, da se ne okužimo z komunalnimi odpadki.

Kako lepo smo zloženi.

Akcija in rezultat. To mi delaj. Sedaj pa pazit, da bo tako tudi ostalo.

Na steni slonim in čakam junaka, ki bo z
menoj plesal po prašnem plesišču.

40

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

àà
SODELUJEMO

Ingrid Kamnik, članica strokovnega
tima Centra za rehabilitacijo
invalidov Koroške, ZIP center
foto: Suzana Paradiž, ZIP center

Meje med zdravimi in
invalidnimi si določi vsakdo sam
Program socialne vključenosti, na osnovi pogodbe z Ministrstvom
RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvajamo že
od leta 2011. Možnost vključitve imajo osebe iz koroške regije (od
Črne na Koroškem do Radelj ob Dravi in Velenja) z odločbo Zavoda
RS za zaposlovanje o nezaposljivosti. Program je namenjen podpori
in ohranjanju posameznikovih delovnih sposobnosti ter socialni
integraciji. Uporabnikom omogočamo vključevanje v različne delovne
vsebine, ki jih glede na potrebe posameznikov in skupine kot celote
dopolnjujemo z oblikami psihosocialne pomoči in podpore, ki ju
zagotavljajo ustrezno usposobljeni strokovni izvajalci.

Vključitev v program je prostovoljna in ni delovno razmerje.
Poudarek je na delovni aktivnosti, pridobivanju, ohranjanju ter
razvijanju delovnih in socialnih spretnosti ter veščin. Aktivnosti
sproti prilagajamo posameznikovim psihofizičnim zmožnostim
in interesom.
Program socialne vključenosti, ki ga financira država, izvajamo v okviru organizacijske enote Center za rehabilitacijo
invalidov Koroške v ZIP centru. V program je vključenih 18
uporabnikov, ki pod vodstvom mentorjev in strokovnih delavcev uspešno sodelujejo z drugimi proizvodnimi in storitvenimi
programi družbe, hkrati pa razvijajo in ročno izdelujejo linijo
unikatnih izdelkov.
Eden pomembnejših ciljev, ki ga zasledujemo pri delu z
osebami z invalidnostjo, je vplivati na spremembo miselnosti
o njihovem zaposlovanju in vključevanju, in sicer v smislu
osredotočanja na ohranjanje spretnosti, sposobnosti in znanja
– torej v invalidih videti osebe s potenciali.

Družba ZIP center s
programom socialne
vključenosti briše te meje.
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»Matevžki« – naši unikatni izdelki

Naše izdelke odlikuje ročno delo.

Ena od faz izdelave igrač

MNENJA UPOR ABNIKOV
VERONIKA, 31 let
V programu socialne vključenosti sem
že pet let. Zelo rada prihajam v skupino, kjer ustvarjamo različne izdelke.
Ker sem končala šolanje za pomočnico
konfekcionarja, lahko pomagam pri
izdelavi posameznih predmetov, ki jih je
treba zašiti na šivalni stroj. Druženje s
sodelavci mi veliko pomeni, saj se dobro
razumemo in se tako družimo tudi
popoldan.

je, da lahko vsak dan delam po svojih
zmožnostih. Veliko mi pomeni, da imam
mentorico, s katero se lahko o vseh
težavah pogovorim. Ker sem vključen
v program, mi dan hitreje mine, saj se
veliko pogovarjamo. Brez te vključitve bi
bilo moje življenje mnogo bolj prazno,
saj sem v popoldanskem času veliko
sam. Želim si, da bi bil zdrav in da bi lahko še dolgo obiskoval program socialne
vključenosti.

DRAGO, 54 let
Zelo sem bil vesel in hvaležen, da sem
dobil zaposlitev v programu socialne
vključenosti. Všeč mi je vsebina programa in dela, ki ga opravljam. Zelo dobro

MATIC, 33 let
V program sem vključen šele tri mesece
in v tem času se mi je življenje spremenilo na bolje. Vsak dan odhitim v službo,
kjer spoznavam nove ljudi in različna

Zbrane, skoncentrirane in
vztrajne pri delu

Naši izdelki na razstavi – z izdelki se
predstavljamo v lokalnem okolju.

dela. Dnevi mi tako hitreje minevajo.
Ker se v skupini dobro razumemo med
seboj, sem bolj sproščen in dobre volje.
TADEJA, 28 let
Program mi je všeč, ker me sodelavci
velikokrat spravijo v dobro voljo. Skupaj
se nasmejimo in si veliko zaupamo.
Vesela sem, da sem se naučila šivati na
industrijski šivalni stroj.
MARJETKA, 39 let
Rada prihajam v program, saj se sodelavci in mentorji dobro razumemo. Bilo
bi mi zelo dolgčas, če bi morala biti vsak
dan doma. Tako pa so moji dnevi pestri
in zanimivi.

Obisk razstave
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Vabimo na Ivarčko ob
delavskem prazniku

Melita Jurc, področna urednica
za koroško regijo, Metal Ravne
foto: Melita Jurc, Metal Ravne

Na Ravnah si prazničnega vzdušja brez prvomajske budnice Pihalnega orkestra železarjev
Ravne ne znamo predstavljati. Svečano vzdušje nam pihalni orkester v fabriki naznani na
zadnji delovni dan pred praznikom, ko njegovi člani ob glasbi korakajo mimo proizvodnih
hal, brnečih strojev in svoj obhod zaključijo v upravni zgradbi družbe. Tu jih vsako leto
pričaka vodstvo Metala Ravne skupaj z zaposleni in vsi z veseljem prisluhnemo svečanim
taktom. Tako je že več kot sedemdeset let, in tudi letos bo tako.
Iskreno čestitamo vsem ob 1. maju, prazniku dela!
VABILO SKEI KONFERENCE DRUŽB SIJ RAVNE
Ob praznovanju mednarodnega delavskega praznika 1. maja vabi SKEI Konference družb SIJ
Ravne na tradicionalno srečanje pri Ivarčkem jezeru. Kraj je imel v preteklosti za fabriške
delavce poseben simbolni pomen, saj so jezero in okolico pod prelepo Uršljo goro uredili
solidarno. Slovesnost se bo začela ob 12. uri, slavnostna govornica pa bo ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.
Tudi letos vas bodo pozdravili župani štirih občin in predsednik konference družb SIJ
Ravne. Prireditev bo vodila radijska voditeljica Barbara Polutnik Brusnik.
V programu bodo sodelovali še Pihalni orkester železarjev Ravne, Ditka, ansambel TIM
Kvintet in ansambel Veritas. Brezplačne bloke (1 × hrana in 1 × pijača) bodo zaposleni dobili
na lokaciji ZGO Ravne. Za hrano in pijačo pa bo poskrbela restavracija SALOON.

Vabljeni!

Biti član Pihalnega orkestra železarjev Ravne je čast in veselje. Takšno je bilo prepričanje
Plohlovega Janeza, ki je ravno lani dopolnil 60 let igranja v ravenskem pihalnem orkestru
in je bil njegov najstarejši član ter nekaj časa celo njegov predsednik. Janeza Plohla, ki
je vse življenje delal v fabriki, danes ni več med nami. Umrl je ravno na dan izida prve
letošnje številke SIJ-a. V objektiv fotoaparata smo ga ujeli ob lanskoletnem prvomajskem
obhodu Pihalnega orkestra železarjev Ravne, skupaj z njegovim sinom Janijem Plohlom, ki
dela na prodaji v Metalu Ravne, in Žanom Plohlom, Janijevim sinom. Stroji v fabriki brnijo
dalje, življenje ponovno začenja svoj življenjski krog in perpetuum mobile nadaljuje svojo
večno zgodbo.

Pihalni orkester železarjev Ravne nam je lani
pred prvomajskim praznikom takole zaigral in
s svojimi zvoki naznanil začetek praznovanja.
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Tradicionalno
prvomajsko
srečanje na Pristavi
nad Jesenicami
Sindikat SKEI in Občina Jesenice vas vabita
na prvomajsko srečanje, ki bo na Pristavi
nad Javorniškim Rovtom nad Jesenicami
1. maja 2016 z začetkom ob 11.30.
Vsak udeleženec bo ob prihodu prejel nageljček.
V kulturnem programu bo sodeloval Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, slavnostni govornik bo Vili Novak, podpredsednik SKEI Slovenije.
Za dobro razpoloženje pa bo poskrbljeno z glasbo.
Za udeležence srečanja bo z Jesenic (Hrušica) organiziran prevoz z avtobusi, ki bodo ustavljali na vseh avtobusnih
postajah do Javorniškega Rovta. Prav tako bo organiziran tudi
prevoz nazaj na Jesenice (do Hrušice).
Prvomajsko srečanje bo ob vsakem vremenu. Vabljeni in na
snidenje na Pristavi!
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Marjan Uršič, predsednik
sindikata SKEI podružnice
družbe Acroni Jesenice, Acroni

3
Nedelja, 17. julij ob 12 h
Športni center
Ravne na Koroškem
za vse zaposlene v skupini sij
ter njihove partnerje in otroke
B R E Z PL AČ N I
AV TO B U S N I PR E VOZ
Jesenice – Ravne na Koroškem – Jesenice

Odleti v RIO na ogled
OLIMPIJSKIH IGER!
Med vsemi prijavljenimi
bomo izžrebali TRI,
ki bodo odleteli v RIO!
Z AT R E S I M R E ŽO!

3. tradicionalni turnir v malem nogometu.

ODBOJKAŠKI TURNIR
R A ZGL ASITEV NA J SODEL AVCEV,
JUBIL ANTOV IN NA J OBR ATA!

Več na

www.danmetalurga.si

Dan metalurga je naš dan!
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Anže Pogačar, predsednik HDD
SIJ Acroni Jesenice
foto: arhiv HDD SIJ Acroni Jesenice

Znamo, želimo, skupaj zmoremo –
HDD SIJ ACRONI JESENICE

Fantastičen zaključek sezone 2014/15 in odlično poslovno leto
2014 sta meni in vsem članom uprave HDD SIJ Acroni Jesenice
dala polno elana in zagona za nadgradnjo lanskega projekta.
Nove sezone smo se kljub dejstvu, da sta nam poznani težka
gospodarska situacija in ekonomska stiska v okolju, v katerem
delujemo, lotili polni optimizma. Hvaležni smo vsem obstoječim in novim sponzorjem, donatorjem in poslovnim partnerjem, ki nam zaupajo ter so podpirali naš projekt tudi v sezoni
2015/16. Zadovoljen in ponosen sem, da nam je uspelo vanj
vključiti večino gospodarskih subjektov z Jesenic in podaljšati
sodelovanje s podjetjem Acroni.
Tako kot prvo sezono smo tudi pred začetkom sezone
2015/16 pripravili razdelan proračun oziroma stroškovnik
sezone. Odločili smo se, da bo ekipa nastopala v mednarodni
ligi INL, kontinentalnem pokalu in na slovenskem državnem
prvenstvu. Uprava je skupaj z glavnim trenerjem določila ambiciozne tekmovalne cilje: osvojitev pokala Slovenije, ubranitev
državnega naslova in igranje v finalu lige INL.
Obiskovalcem naših tekem smo se trudili ponuditi več kot le
tekmo (nagradne igre, različne nastope, znane goste). Tekme
si je v povprečju ogledalo 600 obiskovalcev. Končni vtis glede
števila prodanih vstopnic sta popravili dve domači finalni tekmi z Olimpijo, ki si ju je ogledalo dobrih 6000 obiskovalcev.

Imeli smo ogromno smole s poškodbami in plačali visok
davek polprofesionalizma. V ligi INL smo zasedli tretje mesto,
na državnem prvenstvu pa drugo stopničko.
Če ocenjujemo samo finančni vložek v ekipo in se primerjamo s konkurenti, potem smo dosegli maksimum. Naš proračun
je bil glede na druge ekipe trikrat ali štirikrat nižji.
Verjamem, da morajo biti cilji visoki in ambicije velike, zato
ocenjujem minulo sezono s poslovnega vidika za zelo dobro, s
tekmovalnega pa za zadovoljivo.
Kako naprej?
V zadnjih dveh sezonah smo postavili trdne temelje za
nadaljnji razvoj kluba. Prepričan sem, da je čas za korak naprej.
Klub mora po dveh sezonah narediti korak proti profesionalnemu ustroju. Menim, da smo dokazali, da delamo pošteno in
transparentno v dobro hokeja, zato pričakujem, da stopimo
skupaj in vsi enotno v dobro obstoja hokeja na Jesenicah
nadgradimo zgodbo zadnjih dveh sezon. Hokej na Jesenicah
mora biti projekt celotne gorenjske regije. Prepričan sem,
da smo edini športni kolektiv, ki lahko predstavlja celotno
gorenjsko regijo v Evropi in pripelje v dvorano tri tisoč ali več
obiskovalcev ter zbudi zanimanje slovenskih medijev. Navijači
so v finalu z obiskom dokazali, da si želijo kakovostnega hokeja
in derbijev z večnimi rivali.
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Jana Grosar, vodja marketinga,
Ravne Systems

Posel in šport z roko v roki
Dobro sodelovanje z NK Fužinar v lanskem letu je obrodilo sadove, zato smo s klubom
podpisali sponzorsko pogodbo tudi za leto 2016. Nogomet ostaja najbolj »priljubljena
postranska stvar na svetu« tudi na Ravnah.

Naša družba z vlaganjem v šport skrbi tudi za dobro počutje
zaposlenih in njihovih otrok ter tako prispeva k promoviranju
zdravega načina življenja. V vrstah NK Fužinar trenira kar 27
otrok zaposlenih v skupini SIJ. Njim družba Ravne Systems
z obnovitvijo pogodbe o sponzorstvu omogoča brezplačno
vadnino v klubu do konca leta 2016. Tako staršem in njihovim
otrokom približamo in olajšamo pot do organiziranih prostočasnih aktivnosti otrok.
V klubu sodelujejo ekipe fantov in deklet različnih starosti,
a z istim ciljem – zmagati. V letu 2015 so zmag poželi veliko, vidnejši med njimi sta dve: Članska ekipa NK Fužinar Noži Ravne

je osvojila pokal Medobmočne nogometne zveze Maribor, dekleta U17 pa so zmagala na mednarodnem turnirju. NK Fužinar
ima v svojih vrstah kar šest igralk, reprezentantk Slovenije, ki
so uspešno nastopile na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.
Starše otrok, ki ste zaposleni v družbah Ravne Systems, Metal Ravne in ZIP center obveščamo, da lahko svojim otrokom
omogočite brezplačno vadnino v klubu tako, da ob vpisu v klub
predhodno potrdite vpisnico v tajništvu družbe, v kateri ste
zaposleni. Skrbimo za zdravo življenje naših otrok in za skupne
zmage tako v športnem kot tudi v poslovnem okolju.
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Ravenska in jeseniška
jeklarna med nemško
okupacijo

Mirko Osojnik, upokojeni
strokovni sodelavec Koroškega
pokrajinskega muzeja, Muzeja
Ravne na Koroškem

Dr. Marko Mugerli, kustos
Gornjesavskega muzeja Jesenice
foto: arhivi obeh muzejev

Ko je aprila 1941 Guštanj zasedla nemška vojska, so se zavedni ljudje umaknili v skromna zavetja svojih domov, številni
guštanjski nemčurji pa so Hitlerjevo vojsko z navdušenjem
sprejeli.
Okupatorjeve službe so takoj začele delati po svojih načrtih.
Ukinile so prejšnje državne organe, odstranile slovenske javne
napise in slovenska imena, razpustile prav vse slovenske orga-

nizacije, sežigale slovenske knjige ter začele zapirati in izganjati
drugače misleče posameznike in cele družine.
Med nemško okupacijo je bilo v železarni zaposlenih največ
1362 delavcev. Ko so leta 1942 porušili zadnjo pudlovko in spet
začeli proizvajati dele za letala, topove in tanke za vojsko, zdaj
seveda za nemško, je bilo v njej 639 delavcev, od tega kar 457
tujcev. Stanovali so v barakah ob železarni.

Nemška proslava v Guštanju okoli leta 1943

Značilna razglednica Guštanja med okupacijo

Jeseniška železarna je med okupacijo delala za potrebe
nemške vojske. Ker je primanjkovalo moške delovne sile, je
Kranjska industrijska družba v večji meri zaposlovala ženske.
Pred začetkom vojne je bilo v tovarni le 118 delavk ali dva
odstotka vseh zaposlenih. V zadnjem letu vojne je njihov delež
narastel na 14 odstotkov. Med njimi je bilo veliko prisilnih
delavk iz Ukrajine in Rusije. Nastanili so jih v gostilno Mulej na
Javorniku in v delovno taborišče na nekdanjem nogometnem
igrišču Športnega društva Kovinar v Podmežakli.

•

Delovna mesta in položaj žensk v tovarni, ne le med vojno, ampak v celotnem
20. stoletju, so predstavljeni v katalogu in na razstavi Delavke železarne,
ki je do novembra 2016 na ogled v Železarskem muzeju na Stari Savi.
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Andrej Brumen - Dejde,
Ravne Systems
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AFORISTIČNA ŠARŽA

8
1

Poln sebe, prazen vsega.

3
4

Ne poglej se v ogledalo samo zaradi videza.

5

Tudi majhni kalibri imajo dolg domet.
Spoštovanje je konstanta, brez katere razmerja ni
možno dati na skupni imenovalec.
Življenje zna pisati pravljice, le mi jih ne znamo prebrati.
Aforistično šaržo »na veliko« pa je Dejde
naložil na http://ablogizmi.blogspot.com/.
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MODRUJEMO

Večna sreča!
Ni ga človeka na tem svetu, ki bi to lahko preživel.
To bi bil pekel na zemlji.
George Bernard Shaw

Česar ne prepoveduje zakon, prepovedujeta
obzirnost in spodobnost.
Gustav W. Heinemann, nemški politik

Ljudje so junaki samo takrat, kadar ne morejo
ravnati drugače.
Paul Claudel

Bedak, oborožen s citati, pogosto zmaguje nad
resničnim poznavalcem teksta.
Imre Forbath
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Boter Špik
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SMEH JE POL JABOLKA
Vir: www.smesno.si

Največji ptič
Mož rešuje križanko, žena ga
opazuje čez ramo ...
Čez nekaj časa mu reče: "Tule si se pa zmotil,
veš ... največji tič ... ne pride MOJ, ampak NOJ."
Ločevalna dieta
"Ti si pa ful shujšal!"
"Ja, sem na ločevalni dieti."
"Kaj pa to pomeni?"
"Ločujem se, kuhati pa ne znam."
Ena dolenjska
"Francl, k'daj teb špricer najbul paše?"
Francl: "Ku smrejke zelenijo."
"Pa sej smrejke so ja skuz zeljane?!"
Francl: "Vejm ..."

Novi sklon
"Koliko sklonov pozna slovenščina?"
je učence vprašala učiteljica.
Janezek se oglasi: "Sedem!"
Učiteljica: "Janezek, si prepričan?"
Janezek: "Seveda, sedmi je novi.
Imenuje se podkupovalnik, vprašamo
pa se, komu in koliko."

www.sij.si

