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glavna in odgovorna urednica, SIJ

3.147
Vesela sem, da imamo SIJ-evci v rokah prvo tematsko
številko naše interne revije in da smo za prvo »šaržo«, ki se
kot rdeča nit vije skozi ves časopis, izbrali VZD (varnost in
zdravje pri delu). To seveda ni bilo naključje, saj sta ravno
varnost in zdravje pri delu zelo ali celo najpomembnejši
vrednoti; konec koncev lahko k uspešnosti in
konkurenčnosti svoje družbe največ prispeva zdrav delavec
v varnem okolju. V skupini SIJ se tega zavedamo, zato se
vzpostavitvi, ohranjanju in napredovanju VZD-ja resno
posvečamo. Morda se ti ukrepi in prizadevanja navidezno
bolj in lažje uravnavajo v proizvodnji, kjer sta odsotnost
varovalne opreme in nespoštovanje drugih varnostnih
ukrepov bolj vidna in zato delavca v potencialni nevarnosti
lažje opazimo in ga opozorimo, naj se zaščiti. V obratih
je nespoštovanje pravil zelo ali celo smrtno nevarno in
davek, ki ga zato plačamo z resnimi poškodbami, prehud.
Želimo, da čelada, rokavice, očala in vsa druga potrebna
zaščitna oprema skupaj z delavcem postanejo eno in da so
vsi kršitelji na lep ali pa tudi na drugačen način opozorjeni.

Kršitelji namreč ne spravljajo v nevarnost samo sebe,
temveč tudi svoje sodelavce. Zakaj bi Igorjev sin ostal brez
očeta, ker Milan ne upošteva varnostnih pravil? Enako
velja tudi za delo v pisarnah; nezagotavljanje pogojev za
varno delo (prešibka svetloba, sevanje, premalo prostora,
slabi stoli …) lahko vodi k nezadovoljstvu, manjši storilnosti
in na dolgi rok ogroža naše zdravje. Tako si v skupini SIJ
prizadevamo za ustvarjanje kakovostnih delovnih razmer.
Navadno se pri VZD-ju bolj osredotočamo na fizične
dejavnike, ki jih je lažje prepoznati in uravnavati v obratih
in pisarnah. Zavedati pa se moramo, da je za varno in
zdravo delo ter uspešno opravljanje nalog zelo pomemben
tudi odgovoren, spoštljiv in človeški odnos do sodelavcev.
Ključno pri vsem tem pa je, ali imamo v skupini SIJ dovolj
sodelavcev, ki so odgovorni za varnost in zdravje pri delu.
Koliko jih je v resnici? Po zadnjih podatkih 3.147. Natančno
toliko nas je zaposlenih v skupini SIJ.

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ – SLOVENSK A INDUSTRIJA JEKL A
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Shutterstock, Microsoft Office Online, www.wikimedia.org. | Jezikovni pregled: mag. Andreja Čibron - Kodrin. | Oblikovanje: Sans, Andrej Knez, s. p. | Tisk: ZIP center.
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à UVODNIK VZD
Slavko Kanalec, SIJ

Varno delo je vrednota.
Ohranjajmo jo pri življenju.
Vsak dan.
V večini anket med Slovenci je zdravje kot vrednota ocenjeno zelo visoko, saj ga v povprečju kar 60
odstotkov prebivalcev uvršča na prvo mesto. Drugo vprašanje pa je, kaj kot zaposleni in kot predstavniki
delodajalca storimo za varnost in zdravje na delovnem mestu. Da bi se izognili subjektivnim ocenam,
smo uvedli poenoten sistem merjenja pogostosti in resnosti poškodb, ki nam povesta, koliko nesreč pri
delu se pripeti na milijon opravljenih ur oziroma koliko je – kot posledica nesreč pri delu – izgubljenih dni
na milijon opravljenih ur. Tako lahko primerjamo rezultate posameznih družb v raznih časovnih obdobjih,
obenem pa lahko primerjamo družbe med seboj in s konkurenti.
Število zaposlenih
Efektivne ure
Število nesreč pri delu
Število izgubljenih dni
Pogostost F2
Resnost G1

Acroni
Metal Ravne
Noži Ravne
Elektrode
2013
2014 1. – 3. 2015
2013
2014
2013
2014
2014 1. – 3. 2015 2013
1. – 3. 2015
1. – 3. 2015 2013
1184
1164
1128
966
961
969
200
194
188
172
167
161
116
2.474.226 2.411.195 472.512 1.600.790 1.624.266 425.131 310.344 261.046
84.512 371.900 268.997 75.978 169.491
72
50
9
81
83
19
9
8
8
9
8
1
5
2226
2247
563
2148
3397
858
189
91
91
199
104,9
54
150
29,1
20,7
19,05
50,6
51,1
44,69
28,99
30,6
94,66
24,22
29,7
13,16
29,49
900
932
1192
1342
2091
2018
610
348
1077
536
389
711
890

Noži Ravne
Elektrode
Acroni
SUZ
Metal Ravne
Serpa
Noži Ravne
Elektrode
SIJ SKUPAJ
2013
2014
2013
2014
2014 1. –1.3. –2015
3. 20152013 2013 2014 2014
2013 20132014 2014
1. – 3. 1.2015
– 3. 2015
1. – 3. 2015 2013
1. – 3. 2015
1. – 3. 2015
1. – 3. 2015
1. – 3. 2013
2015 20132014 2014
– 3. 2015 2013
969
200
Število
194zaposlenih
188
172
1184
167
1164
1611128 116 966 115 961 112 969 145 200 148
194147
188
2.783 1722.749 167 2.705 161
116
425.131 310.344 Efektivne
261.046 ure 84.512 371.900
2.474.226 268.997
2.411.19575.978
472.512169.491
1.600.790
169.813
1.624.266
44.018425.131
301.507310.344
253.012261.046
65.285 84.512
5.228.258371.900
4.988.329
268.997
1.167.436
75.978 169.491
19
9
Število
8 nesreč pri8delu
972
8 50
1 9
5 81 7
83 1
19 6
9 6
8 3
8 182
9 162
8 41 1
5
858
189
Število
91 izgubljenih
91 dni
199
2226
104,9
2247
54 563 150 2148 420 3397 40
858 140 189 129
91 87
915.052 1996.389 104,91.693 54
150
44,69
28,99 Pogostost
30,6 F2 94,66
24,22
29,1
29,7
20,7 13,16
19,05 29,49 50,6 41,2 51,122,72 44,6919,9 28,99
23,71 30,6
45,95 94,66
34,81 24,22
32,48 29,7 35,12 13,16
29,49
2018
610
Resnost
348 G1
1077
536
900
389932
7111192 890 1342 2473 2091 909 20183700 610 509
3481333 1077966
5361280 389 1450 711
890

Velikokrat je slišati zgodbe o neprimerljivosti posameznih
dejavnosti znotraj skupine SIJ. Res je. Obstajajo dela, kjer se
že iz ocene tveganja vidi, da je dejavnost bolj tvegana, vendar
nikoli ne smemo obupati in nehati verjeti, da je vsako delo
mogoče opraviti brez nesreč in poškodb. To so dokazali v
Metalu Ravne, kjer v celotnem času izvajanja projekta VOD ni
bilo nobene nesreče pri delu, čeprav je šlo za dolgotrajen in
zelo zahteven projekt, ki je potekal vzporedno s proizvodnjo v
jeklarni. Vendar ta rezultat ni bil dosežen po srečnem naključju,
pač pa je bil plod sodelovanja in naporov sodelavcev iz različnih
podjetij. Nič se ne zgodi po naključju. Vse je sad dobrega ali
slabega dela. Varnost in zdravje pri delu v skupini SIJ v številkah
pa lahko vidite v tabeli zgoraj.
Namen podatkov v tabeli ni iskanje najboljšega in najslabšega v skupini. Predvsem želimo čim bolj objektivno prikazati trenutno stanje, iz katerega mora biti razvidno, ali napredujemo
oziroma nazadujemo. Večina konkurentov iz jeklarske industrije ima faktor pogostosti F2 nižji od 10. To nas mora še dodatno
motivirati, da jih čim prej dohitimo in prehitimo. Če smo lahko
boljši od konkurence po proizvodnih rezultatih, potem ne
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vidim razloga, da jih ne bi mogli prehiteti tudi pri varnosti in
zdravju pri delu. Zelo pomembno pa je, da spremljamo trende
in da si vsi skupaj neprestano prizadevamo, da se pogostost in
resnost nesreč pri delu neprestano znižujeta. V prvem četrtletju z rezultati ne moremo biti zadovoljni, kajti na ravni skupine
sta oba faktorja v primerjavi z letom 2014 narasla, čeprav v
večini družb opažamo znižanje. Posledica nesreč pri delu pa
so izgubljeni dnevi, ko so sodelavci zaradi poškodb odsotni z
dela. Kar 1693 izgubljenih dni v prvem četrtletju pomeni, da je
bilo vsak dan v skupini SIJ zaradi poškodb pri delu v povprečju
odsotnih 26 sodelavcev.
Čudežna formula, kako delati brez nesreč, ne obstaja. Kljub
temu pa je rešitev zelo preprosta. V delo brez nesreč mora
verjeti vodstvo. Poleg tega pa mora vodstvo vsak dan v tem
prepričanju živeti in delovati ter to filozofijo prenašati na svoje
sodelavce. Virus dela brez nesreč pa ni tako trdoživ kot virus
gripe. Vedno znova ga je zato treba širiti med sodelavce in sčasoma bomo vsi okuženi s prepričanjem, da je delo lahko varno
in zdravo.
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à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Bernarda Breznik, vodja
projektov, Metal Ravne

Očka, vrni se zdrav domov!

foto: Melita Jurc, Metal Ravne

V Metalu Ravne je bila sredi februarja uspešno opravljena recertifikacijska
presoja sistema ravnanja z okoljem – OHSAS 18001.
Pomembnosti varnosti in zdravja pri delu so se močno zavedali že v nekdanji
Železarni Ravne, kar nazorno pove stari slogan »Očka, vrni se zdrav domov!«.
V Metalu Ravne se trudimo ohranjati varna in
zdrava delovna mesta, je pa to zahtevna naloga
predvsem zaradi hitrega tempa dela in ponekod starejšega strojnega parka, kjer je še vedno
veliko ročnega dela. Kot pomoč pri sistemskem
obvladovanju tega področja smo leta 2009
pridobili certifikat OHSAS 18001. Letos je minilo
že drugo (triletno) certifikacijsko obdobje, zato je
bila presoja tokrat obsežnejša in bolj poglobljena. Presojo smo uspešno prestali, kar pomeni
potrditev preteklega dela in seveda novi delovni
zagon v naslednjem triletnem obdobju. Osnovni
moto vseh organizacijskih standardov je namreč
nenehno izboljševanje.

Varnost in zdravje pri delu

ÛÛ Viljem Strašek in Miran Gašper sta opravila presojo
v imenu podjetja Bureau Veritas iz Ljubljane.
Û Predstavniki Metala Ravne med končnim poročilom o presoji: Mateja Kušej – vodja
Logistike, Andrej Gradišnik – direktor Metala Ravne, Alojz Buhvald – direktor za proizvodnjo,
Bernarda Breznik – vodja projektov in Branislav Keček – vodja Sistemov vodenja
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Raven varnosti in zdravja pri delu se je v primerjavi s preteklimi leti izboljšala, predvsem
pri ustreznosti delovne opreme in transportnih
sredstev, urejenosti dokumentacije ter usposabljanju delavcev. Lani smo začeli izvajati tudi
skupne aktivnosti v celotni skupini SIJ in zelo
sistematično spremljati učinke varnosti in zdravja
pri delu. Vsekakor pa ne moremo biti zadovoljni
s trendom števila poškodb pri delu in posledično
s številom izgubljenih dni. Največ poškodb je še
vedno v oddelkih, kjer poteka delo v veliki meri
ročno brez velike stopnje avtomatizacije.
Tudi zunanji presojevalci nam priznavajo
napredek in izboljšave ter razvojno naravnanost
sistema. Kljub temu pa se med vsako presojo najde nekaj dodatnih koristnih napotkov in predlogov za izboljšave, kar je navsezadnje tudi namen
tovrstnih presoj.
Letos smo si zadali zahtevne cilje in program,
zato bo za uresničitev le-tega potrebnega veliko
truda in sodelovanja vseh zaposlenih.
Zavedati se moramo, da sta varnost in zdravje pri
delu pravica in dolžnost vsakega posameznika.

S I J 2 | 2015
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à VLAGAMO

Postavljena nova ponovčna
peč, zdaj le korak do cilja

Stanko Petovar, vodja projekta,
Metal Ravne
foto: arhiv vodje projekta

Z nekajtedensko zamudo je SMS Group končal montažo nove naprave
LF – VD/VOD, ki je že dobila ime VPP2 – vakuumska ponovčna
peč dve. Prva je namreč v obratovanju že od leta 1982.
Sedaj smo v fazi hladnega testiranja in nastavitev posameznih
obratovalnih parametrov, vzporedno pa smo že obdelali poskusno talino na ogrevni LF-postaji ter VD-vakuumski postaji. V
začetku aprila smo tudi preverili delovanje LF- in VD-naprav, pri
čemer se je pokazalo še nekaj pomanjkljivosti, ki jih mora dobavitelj odpraviti oziroma popraviti. Nato nas čakajo funkcionalne
nastavitve za VOD-proces.
Čeravno smo nekaj gradbenih del izvedli že pred časom ob
mirovanju jeklarne in med letnim remontom obrata, je ta projekt zelo obsežen in zahteven. Večina gradbenih in tudi montažnih del je potekala vzporedno s proizvodnjo jeklarne. Dnevno je
bilo treba usklajevati premike gradbenih strojev in omogočiti še
dopustno premikanje procesnih mostnih dvigal. Tudi postavitev
vakuumskega stolpa in parne kotlarne je bilo treba usklajevati z
nujnimi tehnološkimi prevozi mimo delovišča. Čeprav ni vedno
vse potekalo po načrtu, smo vselej znali najti sprejemljivo rešitev za vse strani.
Za gradbena dela je s pomočjo naše Anke Maklin projekt
izdelal Goran Šalamon iz Sava projekta preko Esotecha, temelje
pa je izdelala družba Steber v sodelovanju z Gradbeništvom
Slemenšek. Opremo je dobavil SMS Group, ki je tudi organiziral montažo mehanske opreme pri Esotechu, elektro opreme
pa pri BM Group iz Italije. Kot je že običajno, je ob nosilcih del
sodelovalo še mnogo podizvajalcev, kar je zahtevalo veliko
koordiniranja in truda. Pri montaži opreme je bila vključena tudi
skupina iz Serpe.
Pri hladnem zagonu se je pokazalo še nekaj pomanjkljivosti
iz montaže in testiranja. V fazi testiranja smo se namreč srečali
s problemom trenutnega hrupa zaradi izpusta pare, zato je bil
nato spremenjen režim krmilja, nameščena pa bo tudi dodatna
protihrupna zaščita na izpuhih pare. Drugi vir hrupa je bil ugotovljen ob zagonu nove odpraševalne naprave, kjer bodo zato
opravljene še dodatne konstrukcijske spremembe, težava pa bo
odpravljena pred zagonom proizvodnje.
Z dobaviteljem je aprila predvidena obdelava taline po
VOD-postopku, sledi poskusno delo celotne opreme. Testiranje
metalurških parametrov v skladu s pogodbo mora pred dokončnim prevzemom odpraviti vse morebitne težave. Želimo si, da
bomo lahko to končali do remonta in nato pospešeno optimirali
proizvodnjo ter tudi razvijali nova jekla z VOD-procesom.

ÛÛ Izkop glavne jame peči je poleg omejenega
prostora dodatno ovirala podtalna voda.
Þ Montaža jeklene konstrukcije peči – sočasno potekata litje
taline in začetek obdelave naslednje taline na stari VPP
Û Poskusno ogrevanje taline na novi LF-postaji
à Prva ponovca s talino pred obdelavo na novi LF-postaji
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Alojz Buhvald,
direktor za proizvodnjo,
Metal Ravne

Miran Praznik,
BVD-RAVNE

Mirko Vošner,
BVD-RAVNE

foto: arhiv Metala Ravne
(foto Miran Praznik, BVD-RAVNE)

Velik projekt, različni izvajalci,
veliko varnosti za vse ... in nič poškodb
Pri zahtevnih investicijah, ki smo jih zelo intenzivno izvajali v zadnjih letih, smo
velikokrat dali premalo poudarka varnosti in zdravju pri delu. Pri takšnih naložbah
običajno sodeluje veliko podjetij različnih velikosti in sposobnosti, zelo različni pa
so tudi njihovi pogledi na varnost in zdravje pri delu in znanja s tega področja.
Zato je izjemno pomembno, da pri teh izvajalcih in podizvajalcih nenehno krepimo
zavedanje o pomembnosti varnega dela in jih med investicijskimi deli vpnemo v
naš sistem varnosti in zdravja pri delu, ki smo ga razvijali leta in leta.

V Metalu Ravne smo pred kratkim zaključili montažo opreme na novi vakuumski ponovčni peči (VPP2). To je bila ena
najzahtevnejših investicij, saj smo novo napravo umestili med
elektroobločno peč in staro vakuumsko ponovčno peč v Jeklarni. Celotna naložba je potekala med redno proizvodnjo, ki se
je odvijala po nespremenjenem urniku s polno zmogljivostjo. V
prvi polovici lanskega leta smo v več fazah pripravljali tehnološke temelje, ki smo jih zaključili do avgusta. Zadnji, najzahtevnejši del smo naredili med letnimi remonti. Avgusta smo začeli
montirati opremo. Z dobaviteljem opreme in izvajalci montaže
smo zelo natančno pregledali urnike obratovanja Jeklarne in za
montažo izkoristili vsako prosto minuto. Osnovni cilj je bil, da
montažo izvedemo tako, da ne motimo zelo visoke proizvodnje Jeklarne.
V začetni fazi montaže se je pojavilo kar nekaj potencialnih
nevarnosti za nastanek poškodbe. Zaradi tega se je Metal Ravne kot investitor na podlagi nevarnih dogodkov, ki so se zgodili
v kratkem obdobju gradnje, ter na predlog strokovne službe
za varnost in zdravje pri delu (BVD-RAVNE) odločil, da se v
času gradnje VPP2 izvaja poostrena kontrola nad upoštevanjem ukrepov varnosti in zdravja pri delu (VZD). Kontrola se je
izvajala v skladu s časovnim načrtom izvedbe in drugimi ukrepi
varnosti pri delu, ki jih zahteva tako kompleksno delovišče.
Stalna prisotnost varnostnega inženirja na gradbišču zaradi
zagotavljanja povečanega nadzora nad delom izvajalcev del je
bila namenjena preprečevanju morebitnih poškodb pri delu.
��
��� ���
������� ��� �
����

Metal Ravne kot investitor in BVD-RAVNE sta bila pobudnika sklica sestanka z vsemi glavnimi deležniki projekta, kjer
so bili predstavljeni program in ukrepi povečanega nadzora
nad izvajanjem predpisov varnosti in zdravja pri delu za vse
prisotne na gradbišču.
Dnevno so bili določeni koordinatorji del v vsakem oddelku – tako v proizvodnji kot pri izvajalcih del, predvsem zaradi
zagotavljanja nemotenega delovanja jeklarske proizvodnje v
Metalu Ravne. Koordinator del je imel nalogo, da je uskladil
delo z drugimi koordinatorji ter tako opozoril svojo skupino
zaposlenih, da se umakne na varno mesto, ko je proizvodnja
potrebovala transport z mostnim dvigalom za potrebe peči
UHP.
Potek vsakodnevnega nadzora
Nadzor se je je opravljal vsakodnevno od 7. do 17. ure. Pred začetkom dela smo se sestali z vodjo projekta Stankom Petovarjem, ki je predstavil dnevni načrt dela na gradbišču, istočasno
pa so se določili tudi odgovorni koordinatorji za posamezne
izvajalce del. Vsak dan smo pripravili varnostno poročilo, v
katerem so se opredelile glavne pomanjkljivosti tekočega
delavnika. Odgovorni koordinatorji del na gradbišču so se vsak
dan ob 16. uri sestali ter analizirali potek dela. Ena izmed točk
dnevnega reda je bila tudi varnostno poročilo z ugotovljenimi
nepravilnostmi glede varnosti pri delu. Tako je bila večina
nepravilnosti naslednji dan tudi odpravljenih.
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Û Delo z dvigalom

Nadzorovali smo:
• spoštovanje predpisov in navodil varnega dela,
•

premeščanje bremena,

•

ustreznost delovne opreme, ki so jo izvajalci pripeljali na gradbišče,

•

dosledno uporabo OVO (zaščitna čelada, delovna obleka, zaščitni čevlji, zaščitna očala, opozorilni jopič …),

•

usposobljenost zaposlenih iz varnosti in
zdravja pri delu, veljavne zdravniške preglede in ustrezna funkcionalna znanja,

•

manjkajoče piktograme (evakuacijski izhodi, gasilniki, hidranti …),

•

koordinacijo del med različnimi izvajalci del in podizvajalci,

•

dela na višini.
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Û Delo na višini

Zaključek
Na tem mestu naj posebej izpostavimo ravnanje vodstva Metala Ravne, ki se je odločilo, da dodatno zaostri in s tem dvigne
stopnjo varnosti na gradbišču. S tem so podjetju BVD-RAVNE
zaupali zahtevno nalogo, ki so jo njegovi sodelavci poskušali
maksimalno strokovno izpeljati. Prepričani smo, da če ne bi bil
izvajan povečan obseg nadzora nad gradbiščem, bi NEDOPUSTNO TVEGALI NIŽJO RAVEN VARNOSTI PRI DELU. Tako je
bila do marca, ko je bil izveden vroči zagon peči VPP2, evidentirana le ena lažja poškodba. Med gradnjo je bil z gradbišča
trajno odstranjen en delavec, sproženih je bilo več disciplinskih postopkov ter izdanih veliko ustnih opominov.
Med gradnjo se je stopnja varnosti na gradbišču pomembno zvišala, tudi ravnanje delavcev ter uporaba osebne
varovalne opreme sta bila na opazno višji ravni kot na začetku
projekta.
Tako smo dokazali, da se lahko s skupnim prizadevanjem,
tako naročnika del kot vrste izvajalcev del, v sodelovanju z
varnostno stroko izvede zelo zahtevne in kompleksne projekte,
tako iz tehnološkega kot iz varnostnega vidika, BREZ POŠKODB
PRI DELU.
Pri BVD-RAVNE smo ponosni, da smo bili sestavni del
projekta VPP2.
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à POGOVARJAMO SE S PREDSEDNIKOM UPRAVE

“Naš cilj ni večja proizvodnja”

Lojze Javornik
foto: Irena Herak
vir: Manager, št. 2, april 2015

Anton Chernykh,
predsednik
uprave Slovenske
industrije jekla, o
prestrukturiranju
programa,
pričakovanjih ruskih
lastnikov in menjavah
vodilnih kadrov.
Ko prideš na pogovor s tujim menedžerjem v Sloveniji, si vedno malo v zadregi, v katerem jeziku bi začel. Toda predsednik
uprave SIJ-a Anton Chernykh me je rešil zadrege: »Kar slovensko govorite, če česa ne bom razumel, mi bo pomagal kolega.«
Vem, da ste tu že dolgo, nisem pa vedel, da ste se tudi naučili
slovenščine. Ste imeli inštruktorja?
Da, vendar moram priznati, da nisem bil zelo priden študent, ker sem moral ure pogosto odpovedati zaradi drugih
obveznosti.
Kje pa ste se učili?
Na sestankih. Pa pri gledanju televizije in poslušanju radia:
če greš kam na pot, zjutraj poslušaš novice.
Kako to, da spremljate radijska in televizijska poročila?
Sem državljan Slovenije in moram slediti, kaj se dogaja v
Sloveniji.
Saj vas ne bom spraševal po mnenju o slovenski politiki,
ostaniva pri vašem delu. Kako komentirate lanske poslovne
rezultate SIJ-a?
Dosegli smo to, kar smo obljubili.
... 710 milijonov evrov prihodkov.
Da, nekaj takega.

Toda to je še vedno manj od prihodkov, ki jih je SIJ dosegel
leta 2011.
Leta 2011 smo imeli največje prihodke, toda lanski izid je
veliko boljši, saj smo dosegli okoli 78 milijonov evrov EBITDA,
to pa je veliko več kot v letu 2011 in tudi čisti dobiček je veliko
večji. Naš glavni cilj ni obseg, ampak kakovost poslovanja. Sicer
pa tudi skupna vrednost prodaje ni bila veliko manjša kot leta
2011. Smo pa lani dosegli najvišjo maržo EBITDA med proizvajalci v svetu, blizu nam je samo Voestalpine.
Kako vam je to uspelo?
S prestrukturiranjem proizvodnje in uvajanjem zahtevnejših
izdelkov. Generalno je svetovna poraba jekla od leta 2000
stalno rasla kljub krizi, ki je prišla leta 2008: leta 2007 je bila
1,2 milijarde ton, zdaj je že okoli 1,5 milijarde ton. Toda trg je
izredno konkurenčen in cene jekla padajo. Veliko rasti prispevajo azijski izvozniki, zlasti kitajski, v Evropi Turčija občasno
nekoliko spusti cene. Ko smo analizirali položaj, smo ugotovili, da je edina rešitev usmeritev v specialni program, kar jaz
imenujem izdelki po potrebah naročnika. Še vedno delamo
tudi nekaj enostavnih karbonskih jekel, vendar je tega malo,
vsa druga naša proizvodnja pa je na višjih ravneh in na vrhu
lestvice zahtevnosti so specialni materiali, ki bi jih težko dobili
pri kitajskih ali indijskih proizvajalcih, sploh pa ne po nam
konkurenčnih cenah. Da smo to dosegli, smo v minulih letih
izvedli obsežen program naložb. Številna podjetja so med krizo
preložila naložbene načrte, mi smo zategnili pas, čeprav je bilo
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Niše so nekaj, kar danes je, jutri pa jih morda ne bo več.
Mi ne delamo nišnih izdelkov, ampak rešitve po željah kupcev.
težko, vendar smo šli naprej in zdaj smo opremljeni z zelo inovativno tehnološko opremo. Imamo pripravljen tudi nov paket
naložb, s katerimi bomo povečali zahtevnost naših programov.
Za uvajanje novih tehnologij, ki omogočajo izdelavo kakovostnejših jekel, je gotovo treba imeti znanje. Kje ga dobite?
Dobili smo zelo dobro dediščino v strokovnjakih v železarnah na Jesenicah in Ravnah. V obeh jeklarnah se z razvojem
nerjavnih in specialnih jekel ukvarjajo že od leta 1990. Imamo
zelo dobre metalurge, Vasilija Prešerna poznate, in imamo tudi
veliko mladih strokovnjakov. Programske smernice pa dobimo
tako, da pri raziskovalnih družbah, kot so A. T. Kearney in
podobne, na leto ali dve naročimo tržno raziskavo in njihove
ugotovitve primerjamo s podatki naših komercialistov ter
željami naših kupcev. Vse to zberemo, naredimo brainstorming
in oblikujemo ideje, kaj razvijati.
Ali pri razvoju iščete pomoč tudi zunaj?
V hiši imamo vse glavne kadre in utečeno imamo tudi sodelovanje. Imeli smo nekaj kadrovskih zamenjav, toda tudi novi
direktorji so v večini Slovenci. V prihodnosti pa mislim, da se
lahko pojavijo težave. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod
po svetu se razmeroma malo mladih odloča za študij metalurgije in drugih resnih zadev. Večina se vpisuje na ekonomijo,
pravo in podobno.

in podobne. Dobavljamo tudi skupini Volkswagen.
Ali ste za katero od teh družb prevladujoč dobavitelj?
To so zelo velike globalne družbe in težko bi trdil kaj takega.
Volkswagen bi seveda preživel brez nas. Vendar nas poznajo
na evropskem in drugih trgih in rekel bi, da se vsako leto, pravzaprav vsak mesec, bolj uveljavljamo.
Ste pred naložbenim ciklom – ali je to prenova tehnologije ali
nadaljevanje razvoja?
To je v resnici nadaljevanje dosedanjega dela. Med letoma
2007 in 2014 smo izpeljali nekaj naložb, ki so bile nujne: brez
njih bi proizvodnjo težko tako optimizirali, kot smo jo. Zato
naložbam minulega obdobja pravim osnovni paket. Naložbe,
ki jih načrtujemo za prihodnost, pa so izraz naše želje, da svoj
položaj še naprej izboljšujemo. Brez njih bi ostali na isti ravni,
toda z doseženim se ne smeš nikoli zadovoljiti, ampak moraš
stalno napredovati. Dosedanje naložbe so nam tudi omogočile,
da smo število zaposlenih ohranili pri približno nespremenjeni
ravni, nismo odpuščali. Z novimi naložbami bo tudi nekaj priložnosti za zaposlovanje dodatnih delavcev – in to bodo tehnološko zahtevnejša dela, kar pomeni bolj usposobljene kadre.

Ali boste torej povečali zmogljivost?
Naša proizvodnja je približno pol milijona ton na leto in
nimamo želje, da bi to povečevali. Toda še vedno delamo po
nekaj deset ton enostavnih jekel z nizko dodano vrednostjo –
Saj vi ste tudi pravnik, mar ne?
Da, študiral sem pravo. Ampak to je bila izbira mojih staršev, to proizvodnjo vsako leto zmanjšujemo. Z novimi naložbami bo
mogoče še zmanjšati proizvodnjo manj zahtevnih materialov.
jaz sem se že kot mladenič bolj zanimal za kovinsko proizvoNaš cilj je izdelovati samo najzahtevnejša jekla. Dve najpodnjo …
membnejši načrtovani naložbi v Metalu Ravne sta vakuumska
peč in nova peč za elektropretaljevanje jekla pod žlindro, kar
Mislite za bolj resne zadeve?
bo že četrta tovrstna peč na Ravnah. V Acroniju pa predvideTako je. To me je zanimalo že od študentskih let. Nato sem
vamo več naložb za povečanje toplotne obdelave. Poleg tega
končal tudi ekonomsko fakulteto in že v Sloveniji tudi študij
razvijamo tudi nekaj novih materialov, od katerih si precej
menedžmenta. Sem se pa že leta 2004 začel ukvarjati z metalurško proizvodnjo in v tej stroki delam že deset let. Mislim, da obetamo. Toda o teh idejah vam ne bom govoril, ker je moje
načelo, da najprej naredim, potem o tem govorim.
sem že pridobil nekaj znanja.

Kako pa je SIJ povezan z drugimi družbami v lasti družine
Zubitskiy?
Med nami ni povezav. Naši lastniki so razdelili poslovanje.
Prej smo imeli neki program konstrukcijskega jekla, ker se v
Rusiji veliko gradi, toda to je masovno jeklo, mi pa delamo
specialna jekla. Družba Koks zdaj v Rusiji gradi novo jeklarno,
vendar je to velika proizvodnja, delala bo nekaj milijonov ton
jekla, in to samo za ruski trg.
Kdo kupuje specialna jekla? Imate stalne partnerje ali morate
iskati vedno nove kupce?
Seveda imamo partnerje, vendar moramo stalno iskati
tudi nove kupce. Sodelujemo s številnimi velikimi in znanimi
družbami, kot so Alstom, General Electric, Siemens, Caterpillar

Ali menite, da ste zdaj ravno prav veliki, da lahko izkoriščate
tržne niše in prodajate specialna jekla?
Nikoli ne bom rekel, da delamo nišne izdelke. Niše so nekaj,
kar danes je, jutri pa jih morda ne bo več. Zato pravim, da smo
se usmerili v rešitve po željah kupcev. Mi kupcem namreč ne
ponujamo samo jekel, ampak jim ponujamo nove ideje, nove
možnosti. Na primer v proizvodnem programu imamo jeklo,
narejeno po evropskih standardih, pa nas je kupec vprašal, ali
bi mu lahko naredili tako jeklo, ki pa bi bilo primerno tudi za
nadaljnje zahtevnejše obdelave, torej nad sprejetim standardom. Če dobimo tako povpraševanje, v razvojnem centru
preverimo, kako bi naredili tako jeklo, in ga ponudimo, zraven
pa tudi elektrode, ki jih tudi izdelujemo.
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Z novimi naložbami bo tudi nekaj priložnosti za zaposlovanje
dodatnih delavcev, in to za tehnološko zahtevnejša dela.

Lani ste izdali obveznice, letos izdajate komercialne zapise.
Čemu boste namenili tako zbrani denar?
Lani smo dali obveznice na slovensko borzo in pri tem je bil
naš namen tudi, da bi postali bolj znani na slovenskem trgu.
Slovenske obveznice so bile prvi korak, mislim, da bo sledila
izdaja tudi zunaj, da bo znamka SIJ postala bolj znana tudi v
Evropski uniji in tudi v Ameriki in drugih državah. Sicer imamo
dovolj sredstev za poslovanje, toda zdaj so na trgu dobre priložnosti in izkoristili jih bomo, če bomo lahko uporabili denar
za razvojne načrte.
SIJ doslej ni izplačeval dividend. Zakaj vaš lastnik ne zahteva
dividend, posebno še, ker imate tako odlične rezultate?
To je njegova odločitev. Seveda je cilj vsakega podjetja, da
prinaša denar. Toda naši lastniki podjetja niso kupili, da bi
denar dobili hitro, ampak gledajo na SIJ bolj strateško, zato ga
želijo razviti, da se uveljavi kot znamka na mednarodnih trgih.
Tako mislim, da bodo še nekaj časa podpirali vlaganja v razvoj.
Toda imate tudi manjšinskega lastnika, ki je država. Naša
država pa nima denarja ravno na pretek in ima politiko, da na
podlagi lastniških deležev dobi dividende. Saj to velja tudi za
vas?
Z državo imamo dobre odnose. V nadzornem svetu imamo
njene predstavnike. Doslej niso zahtevali izplačila dividend.
Tudi oni so podpirali razvoj. Če bo naša uspešnost rasla tudi
v prihodnje, bodo morda pričakovali izplačilo dividend, toda
doslej jih niso. Naš cilj je, da moramo vlagati še kakšno leto in
se še okrepiti na trgu.
Povejte še, kako gre tekoče poslovanje. Zdi se, da so vam nekatere okoliščine naklonjene, na primer nizke cene energije.
Ali to občutite?
Energija res močno vpliva na naše poslovanje, pomeni dobrih osem odstotkov vseh naših stroškov. Močan dolar je za nas
prej pozitiven kot negativen. Zaradi tečajnih sprememb je naša
prodaja v ZDA narasla. Seveda me ameriški partnerji zdaj tudi
sprašujejo, ali bomo kaj spustili cene, ker nam gredo tečajne
razlike na roko, in v določeni meri jih tudi spustimo. Na drugi
strani kupujemo nekatere surovine v dolarjih, na primer nikelj
in krom, vendar so to za nas manjši stroški. Gledano v celoti, je
močan dolar za nas priložnost, le tega ne vem, koliko časa bo
to trajalo. Tudi obrestne mere so zdaj ugodne in tudi zanje ne
vemo, kako dolgo bodo tako nizke: ali do junija, julija ali celo
do septembra.
Povejte preprosto – ali bo leto 2015 boljše od leta 2014?
To je naš cilj.

Večinoma delate po naročilih. Za koliko časa imate naročila?
Pri dolgem programu potrebujemo tri ali štiri mesece od
naročila, da naredimo izdelek, in navadno imamo pri tem programu naročila nekako za pol leta vnaprej. Ploščati program
pa je bolj sproten, izdelke naredimo v mesecu dni – in to je
tudi naša prednost, ker naši konkurenti težko ponudijo kupcu
nerjavni ploščati program v tako kratkem roku.
Kakšno je ta čas stanje naročil? Ste zadovoljni?
Na trgu ni nikoli lahko: vsak dan je boj, borba in mi »borbamo«. Ampak ta čas imamo dovolj naročil, da zapolnimo
proizvodnjo.
Podjetja v SIJ-u so bila še pred kratkim precej ohlapno povezana, zdaj pa skupne funkcije opazno krepite. To se vidi tudi
navzven, saj ste povečali upravno stavbo. Je krepitev skupnih
funkcij vaš projekt?
Imamo nekaj zamisli, ne samo za centralizacijo, tudi za
sinergije. Znana in uspešna podjetja po Evropi imajo centralizirane funkcije, kot so ekonomika, finance, kontroling, komerciala, tehnološki razvoj in informatika. To smo naredili tudi
mi. Skušamo doseči tudi sinergije, denimo pri skupni izvedbi
remontov in sodelovanju pri izdelavi nekaterih produktov.
Tega še ni prav veliko, toda vsak dan razvijamo nove stvari.
Torej boste centralizacijo še nadaljevali?
Naša ideja je, da bomo na koncu podobni skupini
Voestalpine.
Izvedli ste tudi nekaj kadrovskih zamenjav: od treh najpomembnejših podjetij v sistemu, Acroni, Metal Ravne in Noži
Ravne, ste zamenjali direktorja v dveh. Zakaj in kakšni so
učinki?
[Malo pomisli.] Imel sem nekaj idej, ki sem jih uresničil z
novim managementom. Učinke najbolje razberete iz poslovnih
rezultatov.
Sem pa opazil, da je Slavko Kanalec, ki je bil prej direktor
Acronija, danes direktor za razvoj. Torej ga niste odpisali?
Ne. Vsak človek ima določeno znanje in sposobnosti. Zakaj
ne bi uporabil najboljšega, kar ima človek? Tako smo na Acroni
dali novega direktorja, ki je prinesel nekaj svežih idej, Slavko
Kanalec pa ima veliko metalurškega znanja in danes dela kot
tehnološki direktor za celotno skupino in razvija nove ideje za
tehnološke poti.

V najboljših stvareh na
svetu je slovensko jeklo.

Acroni
Metal Ravne
Ravne Knives
Elektrode
SUZ
Serpa
Ravne Steel Center
Ravne Steel Deutschland
Sidertoce
Niro Wenden
Griffon & Romano
Kopo International
SIJ Asia
Odpad Pivka
Dankor

Slovenska industrija jekla, d.d.,
Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana

Metal Eko Sistem
Top Metal
Zip Center
Železarna Jesenice

www.sij.si
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à VLAGAMO

Aleš Ravnihar, tehnolog
obdelave kovin, Acroni
foto: Aleš Ravnihar, Acroni

Acronijev »Waterjet«
razreže vse na vse načine

Značilne prednosti postopka AVC se kažejo v majhnih silah na
obdelovancu, zmožnosti obdelave skoraj vsakega materiala,
hitrosti rezanja, prilagodljivosti, kakovosti reza, natančnosti in
ekološki neoporečnosti, saj uporablja le vodo in naravna abraziva oziroma mineralne surovine. Poleg tega ostane površina
po rezanju skorajda nespremenjena, brez notranjih napetosti
in toplotno prizadetega območja. Postopek ne zahteva posebnih predpriprav in je primeren tudi za unikatno proizvodnjo ter
ustreza okoljskim standardom.
Pri postopkih ločevanja materiala je poleg natančnosti reza in ekonomskega učinka pomemben kriterij tudi
kakovost oziroma hrapavost odrezane površine. V tehnološki praksi je mnogo primerov, ko je zaradi nadaljnjega
oblikovanja ali preoblikovanja potreben kakovosten razrez
materiala. Tudi pri pripravi vzorcev za preizkušanje mehanskih lastnosti in pri pripravi vzorcev za analizo mikroskopske
slike se zahteva razrez materiala brez dodatnih deformacij
in toplotno vplivane cone.

Prednosti rezanja z vodnim curkom:
• hladen razrez, zaradi česar ne prihaja do deformacije
materiala ali mehansko popačenih območij,
• natančen in hiter razrez ne glede na obliko, dimenzijo ali
material,
• izjemna natančnost reza,
• primernost za razrez debelih in toplotno prevodnih
materialov,
• razrez skoraj vseh poznanih materialov,
• razrez zahtevnih oblik,
• priprava in vpetje končana v nekaj minutah,
• čista tehnologija.
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V Acroniju smo zelo ponosni na novo tehnološko pridobitev, sodobno rezalno napravo za razrez
orodnih jekel z imenom Waterjet. To je stroj, zasnovan na izkoriščanju kinetične energije izjemno
visokega tlaka vode. Rezanje z Waterjetom – abrazivnim vodnim curkom uvrščamo med t. i.
nekonvencionalne izdelovalne postopke, kjer odnašanje materiala povzročijo trda abrazivna zrna,
pospešena z visokohitrostnim vodnim curkom. Področja uporabe so različna, od kontinuirnega
rezanja, teksturiranja, rezkanja do preoblikovanja.
V veliki meri se uporablja tudi obdelava z vodnim curkom, predvsem za čiščenje, obdelavo
in utrjevanje površin, preoblikovanje, rezanje mehkejših materialov, kot podpora pri
klasičnih odrezovalnih postopkih in navsezadnje tudi v medicinskih aplikacijah.
ß à Nova rezalna linija Waterjet tik pred prvim pravim zagonom

Prvi kompleksno rezan zvezdasti kos iz nerjavne debele pločevine na novi rezalni liniji Waterjet

Zadnji montažni posegi na novi rezalni liniji
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Ivan Vušnik, vodja Mehanske
obdelave Kovačnice, Metal
Ravne

Žaga KASTOwin za
zmago nad ozkimi grli

foto: Ivan Vušnik, Metal Ravne

Vedno večje količine in vse zahtevnejši program so in bodo zaznamovali proizvodnjo
v Kovačnici v tem in naslednjih letih. Ozka grla se pojavljajo v celotnem proizvodnem
procesu, nekje bolj in ponekod manj. Eno od najbolj opaznih, še posebno proti koncu
odpreme, je na razrezu odkovkov. Odgovor je nova tračna žaga KASTOwin A 10.6.
Zakaj? Predvsem zaradi vse zahtevnejšega programa, ki uveljavlja tudi večjo vlogo kontrole in
posledično več razreza za vzorce. Če k temu prištejemo še izdelke, ki niso več samo črni odkovki,
ampak že mehansko obdelani valji, diski, obroči
ali kocke, hitro ugotovimo, da se je naš asortiment v zadnjih letih korenito spremenil. Z njim pa
tudi zahteva po razrezu.
Pri nadaljnjem razvoju Kovačnice smo predvideli nabavo ustreznih žag, ki bodo omogočale
razrez ploščatih profilov do širine in višine 1060
mm in okroglih profilov do premera 1050 mm,
pač za dimenzijsko območje, v katerem porežemo največ materiala.
Izbor žag je bil narejen na temelju naših
tehničnih zahtev izmed dveh proizvajalcev iz svetovnega vrha proizvajalcev tračnih žag, podjetij
Behringer ter KASTO. Odločili smo se za podjetje
KASTO iz Nemčije, enega od treh proizvajalcev,
ki imajo trenutno glede tračnih žag najboljše reference na svetu, pri nas pa ga zastopa podjetje
Erinox iz Radencev.
Gre za visoko produktivno tračno žago, model
KASTOwin A 10.6, s krmiljem SmartControl in
AdvancedControl, ki omogoča razrez okroglih
profilov do Ø 1050 mm ter razrez ploščatih do
širine 1060 mm in višine 1060 mm. Miza z valjčnico je dolga 6139 mm, njena nosilnost je do 9 t/m.
Valjčnica je integrirana v sistem podajanja materiala in omogoča avtomatski odrez večjih, enako
širokih kosov. Žaga je postavljena v hali nekdanje
Termomehanike, danes delu Kovačnice, opremljena pa je tudi s sistemom kontrole ravnosti
odreza, ki nadzoruje odstopanje tekočega odreza
od idealne linije.
V Kovačnici se že veselimo nove pridobitve,
saj bo sprostila ozka grla na razrezu.

ÛÛ
Û

Robert Burjak pri montaži žage

Še zadnji pregledi pod budnim očesom Ludvika Sekala pred končno postavitvijo žage

S I J 2 | 2015
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à VLAGAMO

M atjaž Planinšek, tehnični
direktor, Noži Ravne
foto: Tomaž Žužel, Noži Ravne

Lažje, hitrejše, natančnejše …
V podjetju Noži Ravne smo kupili novo merilno napravo – merilno roko. Široko uporabno
metrološko orodje omogoča predvsem lažje, hitrejše in natančnejše merjenje.

Merjenje razdalje med
izvrtinami na končnem izdelku

Začetek proizvodnega procesa v našem podjetju zaznamujejo
načrti, sheme, risbe in razne zahteve, kot so denimo hrapavost, tolerance mer, definicije kotov, radijev, utorov in navojev.
Po načrtu – specifikaciji izdelka se seveda ne pripravi samo
proizvodni proces, ampak tudi merilni postopek za njegovo
kontrolo.
Geometrijska kompleksnost izdelkov se iz dneva v dan
povečuje, prav tako tudi zahteva po obsežnejših matematičnih
informacijah o dimenzijah izdelka. Sodobne tehnologije neprestano dvigujejo zahteve po kompleksnejših in natančnejših
izdelkih.
Za zagotavljanje ustrezne kakovosti in izpolnjevanje zahtev
kupcev so se v preteklosti uporabljali konvencionalni merilni
instrumenti, kot so pomično merilo, mikrometer, merilne
urice in kalibri, skratka nepogrešljiva orodja, ki so razmeroma
poceni in nezahtevna za uporabo. Vendar ta merila omogočajo
meritve le ene dimenzije izdelkov (npr. globina, razdalja). Z
njimi pa ne moremo meriti toleranc oblike in položaja, kot so
na primer paralelnost, krožnost, ravnost …
Ker zaradi kompleksnosti geometrije novih izdelkov merjenje s klasičnimi merili ni več izvedljivo, 3D-merilni stroji pa niso
premični, smo se v podjetju Noži Ravne odločili, da bomo za

izpolnjevanje visokih zahtev naših cenjenih kupcev investirali v
sodobno merilno napravo – merilno roko. V primerjavi z merilnimi stroji ima ta številne prednosti. Naprava je prenosna, kar
je pomembno pri velikih izdelkih, meritve pa lahko izvajamo
že med izdelavo, npr. na obdelovalnem stroju. S prestavljanjem roke lahko tudi poljubno razširimo merilno območje. Te
naprave pa so se predvsem izkazale za veliko bolj prilagodljive
in hitrejše pri ročnem merjenju, naj gre za zapletene izdelke
ali pa najpreprostejše meritve. Z marcem smo tako postali
sodobnejši tudi pri merjenju izdelkov.
Prenosna merilna roka bo pomembno spremenila merjenje
zahtevnejših izdelkov v naši proizvodnji. Omogoča nezahtevne in hitre 3D-meritve. Rezultat tega je, da je produktivnost
uporabnika občutno večja, zato je čas merjenja zelo kratek.
Z merilno roko vsekakor dvigujemo nivo dimenzijskih analiz
(primerjava z zahtevami na načrtu) in CAD-analiz (model, ki ga
pripravi konstruktor). Merilno roko bomo s pridom uporabljali
tudi zunaj proizvodnih storitev, denimo pri poravnavi in centriranju raznih podsklopov v procesu montaže in prestavitvi
strojev ter strojnih segmentov.
Z novo pridobitvijo bomo vsekakor še naprej ohranjali in
dvigovali raven kakovosti naših nožev.
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Matic Podojstršek,
konstrukter, Serpa
foto: Matic Podojstršek, Serpa

Neverjetno, kaj vse
zmore Serpin »Varcut«
Slabša konkurenčnost,
produktivnost in
kakovost razreza ter
želja po novem so
bile glavni vzroki za
to, da smo v podjetju
Serpa stari rezalnik za
plamenski in plazemski
razrez nadomestili
z novim, bistveno
zmogljivejšim in okolju
prijaznejšim rezalnikom
VARCUT 3,2 L2-3D/
EP 2,0 x 6/1PL + 2G.
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Dozdajšnji rezalnik, ki je imel za seboj že na tone in tone
razrezane pločevine, je bil tehnično zastarel, nenatančen in
ni več dosegal standarda vedno zahtevnejših kupcev, njegova kakovost reza in točnost le-tega pa nam nista dopuščali
konkurenčnosti na trgu. Prav tako ni imel nobene odsesovalne
naprave, ki bi omogočila čistejši zrak v delovnem okolju in
boljše delovne razmere.
Z nakupom novega stroja pri podjetju Daihenvarstroj smo v
Serpi pridobili rezalnik s plamenskim razrezom za rezanje pločevine širine do 2000 mm, dolžine do 6000 mm in debeline
vse do 300 mm. V primerjavi s starim rezalnikom ima novi tudi
izrazito boljše CNC-krmilje Hypertherm.
Plamenski rezalnik nam omogoča, da lahko enake like
režemo vzporedno z dvema plamenskima rezalnikoma, in tako
prihranimo precej časa. Poleg tega smo pridobili bistveno
zmogljivejšo plazmo za plazemski razrez pločevine, saj je dosedanja dosegala maksimalno moč 130 A in omogočala razrez debeline pločevine do 15 mm (rez je bil pri tem slabše kakovosti).
Novi rezalnik, ki vključuje plazmo Hypertherm tipa HPR400XD,
pa doseže moč kar do 400 A in nam omogoča razrez pločevine
debeline od 0,5 mm do 50 mm. Pri plazemskem rezanju se
uporablja mešanica različnih plinov (Air, O2, Ar, H35, F5, N2), ki
zagotavlja občutno kakovostnejši rez. Z močnejšo plazmo smo
poleg tega pridobili časovno dosti hitrejši razrez pločevine z
boljšo kakovostjo.
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Glede na to, kaj vse nam danes ponuja trg, in glede na
želje slehernega podjetja, tudi našega, da en stroj opravi čim
več operacij, smo se pri novem rezalniku odločili za plazmo s
3D-rezalno glavo. Slednja nam že ob razrezu pločevine omogoča pripravo zvarnih robov (in prihranitev dodatnega časa) pod
kotom vse do 45 stopinj in do debeline pločevine 35 mm.
Zaradi boljšega CNC-krmilja in zaradi 3D-rezalne glave rezalnika smo tudi v pripravi proizvodnje morali slediti novemu
načinu dela in vanj vključiti uporabo novega računalniškega
programa za programiranje, ki je v primerjavi z obstoječim
precej naprednejši z več operacijami ter hitrejšo izdelavo
CNC-programov. Pri tem nam je omogočeno tudi avtomatsko
gnezdenje; to pripomore k čim optimalnejšemu izkoristku
pločevine.
Poleg vsega naštetega ima novi rezalnik še eno dodatno
prednost, saj ima podložna miza za pločevino spodnje segmentno odsesovanje, kar prispeva k opazno čistejšemu zraku
v delovnem prostoru in okolici.
Z nakupom novega rezalnika je podjetje Serpa naredilo
velik korak v pravo smer boljše konkurenčnosti, večje produktivnosti, izboljšanja kakovosti in ekološke ozaveščenosti.

ß

3D-glava za plazemski razrez pločevine
Ü

Ù Plamenski razrez pločevine debeline 70 mm
Ü Operater Mirko Čapelnik med delom pri novem rezalniku

Primerjava rezanega aluminija:
spodnja plošča je rezana s staro
plazmo, zgornja z novo.

ÜÜ Prikaz različnih tehnologij rezanja,
ki so nam sedaj omogočene
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Stane Podlunšek, vodja
proizvodnje tiskarne, ZIP center
foto: arhiv ZIP centra

V ZIP centru tiskamo vrhunsko
Razvojna naravnanost in dolgoletna prizadevanja so ob podpori najvišjega vodstva
v zadnjem četrtletju lanskega leta prestavila mejnik. V družbi ZIP center smo se
razveselili novega štiribarvnega tiskarskega stroja nemškega proizvajalca Heidelberg.
Z njim smo dejansko »stopili v korak s časom«, saj lahko sedaj odgovorimo na vse
zahteve tržišča s kakovostnimi in brezhibnimi izdelki.
Stroj se ponaša s široko paleto
funkcij, prilagojenih razvijajočim se tiskarnam, uspešna tehnologija Speedmaster pa zagotavlja zanesljivost v proizvodnji
in visoko kakovost tiskanja.
Kratki pripravljalni časi, tiskanje na široko paleto papirjev
različnih gramatur, kakovostni
izdelki, manj odpadnih pol
in avtomatsko pranje valjev
so le nekatere od njegovih
prednosti. Stroj je ergonomsko
oblikovan, omogoča lažje in
prijazno rokovanje, vodenje
skozi proces ter neposreden in
natančen nadzor.
Najnovejša tehnologija, ki
je vgrajena vanj, daje našim izdelkom konkurenčno prednost
ter s tem ohranja vrednost
naložbe.
Po nekaj mesecih dela pri
novem stroju lahko na podlagi
izkušenj z gotovostjo rečemo,
da je bila naša odločitev za
naložbo pravilna.

Ù In kaj o pridobitvi pravi
naš tiskar Matjaž Stropnik?

»Ravnanje s tako sodobnim
strojem je pravo zadovoljstvo;
omogoča lažje in kakovostnejše
delo in hkrati pred tiskarja
postavlja vrsto strokovnih
izzivov.«
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à SODELUJEMO – NAPREDUJEMO

Klemen Drobič,
vodja Storitev, SUZ
Klemen Drobič, SUZ

SUZ – Super Urejamo za Zaposlene

Ý SStopnišče pred obnovo in po njej
Û Hodnik po obnovi
ÙÙUrejanje proizvodne hale
Ù Urejanje okolice

V družbi SUZ je bila v začetku leta 2014 skladno z reorganizacijo ustanovljena skupina delovnih invalidov, ki na lokaciji
Jesenice opravlja različne storitve. Poimenovali smo jo Storitve
in je razdeljena na šest sklopov:
• Vhodno-izhodna kontrola in tehtanje
• Logistične storitve
• Čiščenje obratov in urejanje okolice
• Prebiranje jeklenega odpadka
• Interna pošta in administracija
• Proizvodne storitve
Najbolj raznoliko delo opravljajo delavci pri čiščenju proizvodnih obratov in urejanju okolice na celotnem območju
Acronija. Ena izmed nalog te ekipe delavcev je tudi saniranje,
beljenje in barvanje notranjih prostorov. Že novembra lani
smo pobelili stene v strojni delavnici obrata Jeklarna. Kljub
beljenju je bilo treba zagotoviti nemoten delovni proces
brusilcev valjev, zato je bila posebna pozornost posvečena
tudi varnosti pri delu.

Ista ekipa delavcev je v začetku letošnjega februarja začela
urejati notranjost rumene poslovne zgradbe, ki se nahaja pri
glavnem vratarju Bela, v njej pa so pisarne in garderobe za
delavce. Notranjost te stavbe, interno poimenovane Kremšnita, je bila že zelo slaba, zato je bila sanacija nujna, dela pa kar
obsežna. Najprej je bilo treba odstraniti star omet, popraviti
razpoke na nekaterih pregradnih stenah, nanesti nov omet,
kjer je bilo to potrebno, šele nato pa vse pobeliti in prebarvati
na novo. Delno so bile stene prepleskane s t. i. lak barvo, kar
omogoča lažje čiščenje in vzdrževanje. Z opravljenim delom
smo bili na oddelku SUZ Storitve izjemno zadovoljni, saj nam
je uspelo v celoti obnoviti notranjost stavbe, ki je spet videti
kot nova. Zahvala za dobro opravljeno delo gre ekipi Čiščenje
obratov in urejanje okolice, saj so se njeni člani potrudili po
najboljših močeh in zelo lepo uredili notranjost objekta. Vsi
skupaj si želimo, da z veliko mero skrbnosti in urejenosti vsi
delavci in obiskovalci stavbe poskrbimo, da bo v takem stanju
ostala čim dlje.
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à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Adis Medić, strokovni delavec
VZD, Acroni
foto: Adis Medic, Acroni

Največ informacij prejmemo
z očmi, čuvajmo jih!

vir: internet

Zakaj pisati o tej problematiki, ko pa že vsi vse vemo? Takšna in podobna razmišljanja
vodijo naravnost do poškodb. Zakaj? Zato, ker to področje v praksi prepogosto
zanemarjamo in mu ne posvečamo zadostne pozornosti. Poškodbe oči – niso nezgode, ki
se jih ne bi dalo preprečiti. Brez večjega napora, toda z osebno angažiranostjo, lahko na
letni ravni dosežemo cilj: nič poškodb oči.

Ali ste vedeli, da:
• izguba enega očesa pomeni 50-odstotno invalidnost;
• nobeden od drugih organov našega telesa nam ne daje
toliko informaciji kot naše oko;
• približno 90 odstotkov vseh občutkov zaznamo z očmi;
• eden osnovnih parametrov varnosti pri delu je tudi
dober vid, le-ta pripomore k preprečevanju nezgod pri
delu.
Statistično je glavni dejavnik pri poškodbah oči osebno
vedenje – obnašanje posameznika in podcenjevanje nevarnosti pri delu! Približno polovica poškodb očesa nastane zaradi
napačnega ravnanja z orodjem, opremo ali pripomočki za
delo. V mnogih drugih primerih delavci sploh ne prepoznajo
��
��� ���
������� ��� �
����

nevarnosti za poškodbe oči (nisem mislil …, nisem vedel, … da
mi lahko, …). Vse takšne in podobne zgodbice se vsakodnevno
pojavljajo. Najpogostejši primeri prijave izrednih dogodkov pri
poškodbah oči so:
• delavec je uporabljal očala, kljub temu mu je tujek
priletel za očala;
• pri brušenju profilov je delavcu padel obrusek v oko,
čeprav je uporabljal zaščitna očala;
• nenaden sunek vetra je delavcu nanesel prah v desno
oko. Delavec je bil odpeljan v ZD, kjer so mu očistili oko.
Uporabljal je zaščitna očala.

S I J 2 | 2015
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Zanesljivi ukrepi, s katerimi lahko preprečimo poškodbe pri
A poškodovanci zaščitnih očal v večini primerov kljub preddelu:
pisani zahtevi niso uporabljali.
• tehnični ukrepi (ureditev stroja oziroma delovne opreResnost poškodbe oči je odvisna od hitrosti in oblike tujka,
me in delovnega okolja, ki preprečuje, da tujek prileti v
ki prileti v oko ali vanj prodre. Tujek lahko povzroči površinsko
oko);
ali notranjo poškodbo oči. To so odrgnine, zmečkanine, vbodi …
• organizacijski ukrepi (jasne opredelitve zahtev za nošenje zaščitnih očal);
• primerno vedenje zaposlenega.

Primeri poškodb oči

Mehanska poškodba

Kemične poškodbe

Kemične poškodbe

Težja poškodba, zapičen
kovinski delec

Težja poškodba, zapičen
kovinski delec

Težja poškodba, zapičen
kovinski delec

Težja poškodba, prebodeno
razlito oko

Težja poškodba, sežgano oko
zaradi brizga litine

Optične poškodbe
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Jure Vindiš, strokovni delavec
VZD, Acroni
foto: arhiv Acronija

S čelado na glavi si
tudi v nesreči srečen
Nikoli več brez zaščitne čelade

K sreči le umazana obraz in obleka

Skupina šestih delavcev je stala ob kavnem avtomatu
znotraj proizvodnega obrata, z njimi je bil tudi njihov
nadrejeni. Eden izmed delavcev ni uporabljal zaščitne
čelade, na kar ga je takoj ob prihodu opozoril nadrejeni,
čez nekaj sekund pa je z mostnega dvigala priletel/padel
vijak tik ob glavi delavca, ki ni nosil zaščitne čelade.
Nadrejeni je povedal, da so se vsi v skupini samo
spogledali, omenjeni delavec pa se je tako prestrašil, da
je prosil, če lahko odide domov. Od takrat naprej tega
delavca ni nihče več videl brez zaščitne čelade.

Starejši delavec, velik, močan in samozavesten, je nekaj
mesecev pred upokojitvijo doživel srečo v nesreči. Z njim
so imeli nadrejeni stalno težave zaradi neuporabe osebne varovalne opreme, predvsem ni nosil zaščitne čelade.
Ko je kot vedno opravljal dela pri proizvodnem stroju,
se je preko tega območja peljalo mostno dvigalo, s katerega je zaradi vibracij padla strjena kepa masti. Ta ga je
oplazila po ušesu in mu padla na ramo, poleg umazanega
obraza in delovne obleke je »jamral« tudi zaradi bolečine
v rami. Tudi ta delavec je od takrat naprej dosledno
uporabljal zaščitno čelado.

S I J 2 | 2015
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à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Človek ju ne zazna,
detektorju – reševalcu
življenj pa ne uideta

Slavko Ferk, varnostni inženir,
BVD-RAVNE
foto: spletna stran
podjetja Dräger
vir: spletna stran
podjetja Dräger, Wikipedia

V podjetju Metal Ravne so se vzporedno z izgradnjo novih metalurških
agregatov (VPP2, EPŽ III) pojavile tudi nevarnosti zaradi dela v potencialno
ogroženi atmosferi, zato moramo poznati varnostne ukrepe ob
nevarnosti ogljikovega monoksida (CO) in pomanjkanju kisika (O2).

ÛPrenosni detektor
Dräger X-am 2500
ÙAlarmi pri uporabi
detektorja
Dräger X-am 2500

Pri kar nekaj metalurških procesih, ki se izvajajo v podjetju Metal
Ravne, prihaja zaradi burnih kemijskih procesov v metalurških
agregatih do prekomernega nastajanja zdravju škodljivih ter v
nekaterih primerih tudi zelo strupenih plinov.
Eden od najbolj nevarnih plinov, ki nastajajo pri metalurških procesih, je ogljikov monoksid s kemijsko formulo CO. Je
brezbarven plin brez vonja, gorljiv in zelo toksičen plin. Je glavni
produkt nepopolnega zgorevanja ogljika in spojin, ki vsebujejo
ogljik. V običajnih pogojih je redkejši od zraka, vendar se zbira pri
tleh. Če zastrupitev povzroči izgubo zavesti, se količina vdihanega
ogljikovega monoksida poveča, zaradi tega pa se tudi občutno
poveča smrtnost.
Ogljikov monoksid nastaja pri nepopolnem zgorevanju ogljika
in kisika pri visokih temperaturah v primeru, da je ogljika preveč.
Nastaja tudi kot stranski produkt pri razpadu ogljikovega dioksida
pri zelo visokih temperaturah (nad 2000 °C). Nastaja tudi v pečeh,
ki dobijo premalo kisika, nahaja pa se tudi v izpušnih plinih motorjev z notranjim zgorevanjem.

Nevarnost povišane koncentracije ogljikovega
monoksida – CO (>= 30 ppm (0,003 %))

Pri delu ob peči, pod pečmi UHP in VPP2 ter ob vakuumskem
stolpu obstaja nevarnost prisotnosti ogljikovega monoksida, ki
nastaja v metalurških procesih v sami peči. Ogljikov monoksid je
izredno strupen plin, ki s tem, da se do 300-krat raje veže na krvni hemoglobin, preprečuje vezavo kisika in s tem prenos kisika do
celic. Ogljikov monoksid je nevaren že v malih koncentracijah, in
sicer je že pri koncentraciji 400 ppm po treh urah ogroženo življe-

nje, pri 8OO ppm pa se pojavijo vrtoglavica, slabost, krči, nezavest
po dveh urah, smrt pri izpostavljenosti od dve do tri ure.

Nevarnost nizke koncentracije kisika – O2 (< 18 %)

V prostorih pod pečjo (UHP, VPP2, EPŽ III …) zaradi argona (Ar),
ki je težji od zraka, obstaja nevarnost, da ta izpodrine zrak, s
čimer se lahko zniža koncentracija kisika pod dovoljeno mejo.

Varnostni ukrepi pri vstopanju v kletne prostore in
gibanju v njih pod pečmi (UHP, VPP2, EPŽ III ...), ob
vakuumskem stolpu

Z namenom preprečevanja škodljivih vplivov povišane koncentracije CO ali pomanjkanja kisika O2 pri delu ob UHP-peči je treba
pri vsakem vstopu v prostor pod pečjo UHP in VPP2, v prostore
ob vakuumskem stolpu ter povsod, kjer je to z opozorilnimi napisi
navedeno, uporabiti kombinirani prenosni detektor koncentracije O2 in CO Dräger X-am 2500. V primeru, da se oglasi ustrezen
zvočni alarm na detektorju (kar pomeni, da je koncentracija O2
pod dovoljeno mejo (18 %) ali je presežena maksimalna dovoljena
koncentracija CO), je treba takoj zapustiti prostor.
Prenosni detektor Dräger X-am 2500 meri koncentracije
plina v okoljskem zraku in sproži alarme ob nastavljenih mejnih
vrednostih.
Namenjen je uporabi v okolju (kletni prostori UHP, VPP2 – vpliv
inertnih plinov), kjer obstajata možnost izpodrivanja kisika (O2) ter
s tem zmanjšanja njegove koncentracije pod minimalno potrebno
koncentracijo kisika O2 v zraku (18 %) ter nevarnost prisotnosti
ogljikovega monoksida, ki nastaja v metalurških procesih.
��
��� ���
������� ��� �
����

26

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Adis Medić, strokovni
delavec VZD, Acroni
foto: Adis Medić, Acroni,

Vsaka višina je
lahko nevarna

vir: internet

Delo na nezavarovani višini pomeni že delo na višini enega metra nad tlemi,
ko zaradi tehnološko-tehničnih in vzdrževalnih razlogov ni mogoče izdelati
fiksne varnostne ograje ter s tem v celoti zagotoviti varnosti delavcev pred
padcem v globino in posledično poškodbami in zdravstvenimi okvarami.

Pomembno je zavarovati
delovna mesta na višini

Za izvedbo del na nezavarovani višini uporabljamo več
postopkov. Nadrejeni se glede na izkušnje oziroma trenutno
situacijo in možnosti uporabe odloči za uporabo:
•
•
•
•

aluminijastih lestev in premičnih lestev na kolesih z
zavarovano delovno ploščadjo,
dvižne platforme,
košare za prenos delavcev, obešene na kavelj žerjava,
osebne varovalne opreme (OVO) za delo na nezavarovani višini.

Če je mogoče, naj se enega izmed ukrepov zavarovanja
izvede po predstavljenem zaporedju, uporaba OVO naj bo
izbrana kot zadnji ukrep zavarovanja.

Posebna osebna varovalna oprema za
delo na nezavarovani višini

Osebna varovalna oprema za delo na nezavarovani višini je
sestavljena iz varovalnega pasu, konekcijsko varovalne vrvi
in karabina. Na specifičnih lokacijah, kjer je potreba po stalni
namestitvi in večjem radiusu gibanja, pa se namesto varovalne vrvi uporablja sistem JRG s samozategovalnim trakom.
Delavci, ki uporabljajo OVO za delo na nezavarovani višini,
morajo upoštevati Navodilo za uporabo varovalnega pasu
z dodatno opremo in pozicijskega držalnega pasu. Za delo
na nezavarovani višini morajo biti usposobljeni, navodila jim
morajo biti na vpogled.

Ù Primer uporabe varovalnega sistema na višini v podjetju Acroni
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à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Delo v hladnih
delovnih prostorih

mag. var. Milan Žegarac,
varnostni inženir, SUZ

Vse premalokrat namenjamo pozornost toplotnim
razmeram na naših delovnih mestih. Odvisne so
od delovnega procesa, v katerem sodelujemo,
poleg tega pa imamo v Sloveniji tudi zelo raznolike
vremenske razmere zaradi različnih letnih časov.
Nizke in visoke temperature so lahko nevarne za naše zdravje. V
zelo vročem okolju nas najbolj ogroža vročinska kap, v hladnem
okolju je nevarnost podhladitve in ozeblin. Najvišja temperatura v delovnih prostorih z zakonodajo ni določena , vseeno pa
moramo upoštevati nabor sprejemljivih temperatur za različne
okoliščine.

Delo v hladnem

Delo v hladnem okolju ni škodljivo le za naše zdravje, ampak je
lahko tudi smrtno nevarno. Zelo pomembno je, da telo ohranja
telesno temperaturo stalno med +6,5 do +37 °C. To toplotno
bilanco je treba zagotoviti, da se ohrani normalno delovanje
telesa.
Pomembno je prepoznati močno povezavo med nivojem
tekočine v telesu, izgubo tekočine (izhlapevanjem) in toplotnimi
izgubami. Zaradi zmanjšanja ravni tekočine je telo bolj dovzetno
za podhladitev in druge poškodbe.
Da bi preživeli in ostali aktivni v mrazu, moramo zagotoviti
proizvodnjo enake količine toplote, kot jo izgubimo s toplotnimi
izgubami. Toplota se proizvede na celični ravni kot posledica
kompleksnih presnovnih procesov, ki pretvarjajo hrano – primarni vir energije – v glikogen. Ta snov (biokemična spojina) je
»gorivo« za biokemične procese, povezane z osnovnimi življenjskimi funkcijami, v katerih je vključena tudi proizvodnja toplote.
Dejavniki, ki so pomembni za proizvodnjo toplote:
• vnos hrane
• »gorivo« (glikogen)
• tekočine
• telesna dejavnost
• mrzlica – refleksna reakcija, ki poveča proizvodnjo telesne
toplote (do 500 %), ko je to potrebno (Ta reakcija je omejena na nekaj ur in povzroča izčrpavanje glikogena v mišicah.)
Ohranjanje toplote in vzdržljivost na mrazu sta odvisna tudi
od strukture telesa, določenih refleksnih in vedenjskih mehanizmov, ki ohranjajo toploto v telesu, pa tudi od tega, v kaj smo
oblečeni in obuti. Ohranjanje toplote je odvisno od:
• velikosti in oblike telesa (površina glede na volumen)
• sloja maščobe pod kožo (maščobnega tkiva)

•
•

zmanjšanega pretoka krvi skozi
dele kože in zunanjega dela telesa
izolacije (vrste oblačil)

Hipotermija

Neprijetne hladne delovne razmere lahko povzročijo manjšo
učinkovitost delavcev in višjo stopnjo nesreč. Mraz oslabi delovanje kompleksnih miselnih nalog. Ročne naloge so prizadete
tudi zato, ker se občutljivost in spretnost prstov zmanjšata v
mrazu. Pri nižjih temperaturah mraz vpliva na globlje mišice, ki
izhajajo iz zmanjšane mišične moči in otrdelosti sklepov. Mentalna budnost je zelo zmanjšana zaradi hladnih razmer. Zaradi
vseh teh razlogov je bolj verjetno, da se zgodijo nesreče.

Odziv pri moških in ženskah

Študije so pokazale, da se lahko odziv na mraz pri ženskah razlikuje od moških. Medtem ko temperatura telesa pri ženskah
pada počasneje, te praviloma niso sposobne ustvariti toliko
presnovne toplote z delom. Poleg tega je stopnja ohlajanja
okončin (nog, rok) pri ženskah hitrejša. Posledica je na splošno
večje tveganje za poškodbe zaradi mraza pri ženskah.
Za vsako delovno mesto, kjer lahko temperatura pade pod
16 °C, je priporočljivo, da je opremljeno z ustreznim termometrom za spremljanje morebitne nadaljnje spremembe
temperature.
Zelo pomembno je, da se zavedamo tveganj pri delu v
hladnem. S pravilnim pristopom k izvajanju ukrepov za zagotovitev varnosti zaradi dela v hladnem lahko bistveno pripomoremo k večji poslovni uspešnosti družbe. Vse prevečkrat
napačno razlagamo uspehe na področju varnosti in zdravja pri
delu. Po navadi jih merimo s številom poškodb in izgubljenih
dni, zelo poredko pa analiziramo odsotnost zaposlenih zaradi
bolezni, povezanih z delom v hladnem (prehladi, gripa, pljučnica …). Učinek dela v hladnem je zelo očiten tudi pri delih, ki
zahtevajo veliko ročnega dela, saj so delavci počasnejši, manj
spretni, bolj togi in manj okretni, vse to pa posledično pomeni
manjšo storilnost in s tem manjši zaslužek. Vlaganje v varnost
je dobra naložba, tako za delavca kot tudi za delodajalca.
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à SODELUJEMO – NAPREDUJEMO

Velike prednosti centralno
vodene energetike v skupini SIJ

Samo Lečnik, vodja
energetike, SIJ
foto: Roman Peklaj,
Energetike.NET

Energetika je eden izmed najpomembnejših povezovalnih sektorjev znotraj skupine SIJ. Ta
je prepoznala učinkovito rabo energije kot ključni ukrep energetske politike za povečanje
lastne konkurenčnosti. Družba se zaveda, da izboljšave pri energetski učinkovitosti
pomembno prispevajo k izboljšanju zanesljivosti oskrbe z energijo in zmanjšujejo vplive na
okolje. Centralizacija energetike v skupini SIJ je namenjena predvsem vpeljavi energetskega
menedžmenta ter razvoju in prenosu dobrih praks učinkovite rabe energije v podjetjih
skupine SIJ. Kot pri drugih centraliziranih procesih je pričakovan dodatni učinek iz naslova
skupnega nastopa na trgu, predvsem pri nakupu energije.
Skupina SIJ je največji porabnik zemeljskega plina ter drugi
največji porabnik električne energije v Sloveniji: letni strošek
za električno energijo in zemeljski plin je približno 50 milijonov
evrov. Na energetskem trgu smo zato še posebno zanimivi za
dobavitelje energije, do katerih nastopamo kot skupina SIJ.
Glede na količino energije ter odprtje energetskega trga in z
novimi pristopi dobaviteljev pa nam je omogočeno, da z njimi
nismo več samo v odnosu kupec-dobavitelj, ampak da z njimi
poskušamo graditi partnerski odnos, kar nam omogoča, da dosegamo glede na stanje na trgu čim ugodnejše cene energije.
Ker jeklarska industrija sodi med energetsko intenzivne
panoge, je nabavna cena energije izjemno velikega pomena.
Letos se izteče pogodba o dobavi električne energije, zato smo
se že začeli intenzivno pripravljati na obdobje po letu 2015,
prav tako pa se z dosedanjim dobaviteljem zemeljskega plina
uspešno dogovarjamo o čim ugodnejši ceni zemeljskega plina
do izteka pogodbe.
V skupini SIJ po porabah izstopata podjetji Acroni in Metal
Ravne, ki sta tudi v vrhu t. i. energetsko intenzivnih podjetij
v Sloveniji. Tako njuna poraba in strošek za energijo v celotni
skupini presegata 97 odstotkov vseh porab in stroškov za
energijo. V njunih skupnih stroških pa le-ta obsega več kot 10
odstotkov vseh stroškov.
Poleg nabavne cene energije je prav tako pomembna tudi
učinkovita raba energije oziroma po domače povedano »kako
z manj narediti več«. Z nizkimi cenami energije in znižanjem
porab na količino izdelka si strateško na dolgi rok zagotovimo
večjo dobičkonosnost ter nižje cene naših izdelkov, kot jih
imajo druga podobna podjetja, pri tem pa ne gre zanemariti
okoljske in promocijske koristi.
Pomembno je poudariti, da je predpogoj za dodatni razvoj
energetske učinkovitosti znotraj skupine SIJ kontinuirano in
sistematično spremljanje rabe energije in vode ter okoljskih
učinkov oziroma vpeljava sistema za upravljanje z energijo, t. i.

energetskega menedžmenta. Vpeljavo sistema za upravljanje
z energijo skozi standard SIST 50001, ki omogoča, da podjetje
sistematično pristopi k energetskemu menedžmentu, so pred
leti že uspešno implementirali v Acroniju. V sklopu prenosa
dobre prakse bodo tako lahko drugim družbam v skupini
pomagali pri morebitnem pridobivanju certifikata oziroma jim
z izkušnjami pomagali pri vzpostavitvi sistema za energetski
menedžment.
Sistem za upravljanja z energijo podjetju omogoča, da
vzpostavi način celovitega pregleda, obvladovanja stroškov za
energijo, optimalne oskrbe ter učinkovite rabe energije.
Vzpostavitev sistema za upravljanje z
energijo zajema naslednje ključne korake:
•
•

•

•

•

Energetska politika – sprejem energetske politike vodstva podjetja
Planiranje, načrtovanje – pregled porabe energije in
identificiranje področja za povečanje energetske učinkovitosti ter postavitev energetskih ciljev in definiranje
prioritetnih ukrepov, identificiranje in aktivno spremljanje zakonodaje
Uvajanje in izvedba – vzpostaviti strukturo, ki bo omogočila dinamično planiranje, nadzor, pregled in evalvacijo energetskih aktivnosti, da bi se zagotovilo delovanje
sistema energetskega menedžmenta, kot je nameravano, in da bi se dosegli energetski cilji
Preverjanje in korektivne akcije – kontinuirano spremljanje in merjenje ter izboljševanje energetske učinkovitosti in doseganje optimalnih prihrankov energije
Vodstveni pregled – ko organizacija vzpostavi sistem
energetskega menedžmenta, se ta redno preverja in
s tem se identificirajo nove možnosti za izboljšave in
izvedbo novih ukrepov

S I J 2 | 2015

29

ALI STE VEDELI?
Skupina SIJ porabi največ
zemeljskega plina v
Sloveniji, kar je približno
devet odstotkov vse letne
porabe zemeljskega plina
ali 70 milijonov Sm3.
Delež električne energije,
porabljene v skupini SIJ,
obsega osem odstotkov vse
električne energije, ki se na
leto porabi v industrijskem
sektorju, ter znaša
približno 500 GWh/leto.
Dejansko realizacijo prihrankov pa omogočata stalno preverjanje doseganja ciljnih vrednosti glavnih kazalnikov učinkovitosti in ustrezno, korektivno
ukrepanje ob negativnih odstopanjih.
Kot je dejal znani fizik lord Kelvin »Če nečesa ne meriš, potem s tem tudi
ne moreš upravljati!«, je v sklopu uvajanja energetskega menedžmenta v
skupino SIJ načrtovana tudi vpeljava centralnega informacijskega sistema
za energetski menedžment. Ta nam bo poleg stalnega spremljanja porabe
energentov omogočal, da bomo vse aktivnosti, ki jih bomo opravili, lahko tudi
pomerili in vrednotili njihov učinek. Takšni sistemi z določitvijo različnih kazalnikov omogočajo, da se pri odstopanju od povprečnih porab čim prej ugotovi,
da je v proizvodnji nekaj narobe, kar nam omogoča, da lahko pravočasno
ukrepamo. Z natančnim spremljanjem porabe energentov lahko izboljšamo
tudi svojo napoved prihodnje porabe, kar lahko kot bonus izkoriščamo tudi
pri nabavi energentov.
Proizvodnja v jeklarski industriji je zelo specifična, saj se tako rekoč skoraj celotna energija, ki se porabi za predelavo, vrne v okolico kot odpadna
toplota. Novi pogled ter nove tehnologije omogočajo, da lahko del te odpadne toplote zajamemo in ponovno uporabimo, bodisi zopet v tehnološkem
procesu ali pa kot toploto za ogrevanje stavb. To nam odpira nove možnosti
in ponuja izjemen razvojni izziv, v katerega smo že zagrizli.
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à INOVIRAMO

Inovacijsko aktivno
prvo tromesečje

Slavko Kanalec, SIJ
vir: interna poročila družb

Globoko smo že v letu 2015, in
skrajni čas je, da potegnemo črto
pod prvo četrtletje. Razvojniki
iz Metala Ravne in Acronija
so že oddali prijave na razpise
območnih gospodarskih zbornic,
kjer se potegujejo za priznanja za
najboljše inovacije. Ker imamo
v obeh podjetjih vrhunske
strokovnjake, sploh ne dvomim
v uspeh. Mogoče bi morali
prihodnje leto sodelovanje
na tem področju razširiti tudi
s prijavami iz Nožev Ravne in
Elektrod, kjer prav tako razvijajo
vrhunske tehnologije in izdelke.
Pri koristnih predlogih, iskricah in tehničnih
izboljšavah je bil v prvem četrtletju v primerjavi
z letom 2014 narejen bistven premik. V nekaterih družbah so že v prvih treh mesecih skoraj
dosegli rezultate prejšnjega leta, na ravni skupine pa smo evidentirali že več kot pol milijona
evrov prihrankov iz naslova koristnih predlogov
in tehničnih izboljšav, največ prihrankov pa je
bilo ustvarjenih v družbi Metal Ravne. Najbolj
uspešni v pogledu množičnosti so v Nožih Ravne,
kjer so zabeležili 0,70 koristnega predloga ali
tehnične izboljšave na zaposlenega; s tem so se
najbolj približali našemu cilju, da bi v enem letu
vsak zaposleni prispeval vsaj en koristni predlog
ali tehnično izboljšavo. Pri vsem tem pa ne smemo zanemariti motivacijskega faktorja. V prvem
četrtletju so družbe sodelavcem za predlagane
koristne predloge in tehnične izboljšave izplačale 39.097 evrov nagrad. Številke pa povedo več
kot besede.

Elektrode

Noži Ravne Metal Ravne

Aconi
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JANUAR

FEBRUAR

MAREC

2015

2014

Ideje, iskrice

12

79

28

119

400
93

Koristni predlog

10

1

3

14

Tehnična izboljšava

4

0

1

5

53

Število udeležncev

79

98

53

230

546
2.053.177

Gospodarska korist (EUR)

1.075.083

12.000

64.790

1.151.873

Prihranek (EUR)

6.000

29.800

11.800

47.600

93.827

Izplačane nagrade (EUR)

13.667

3.139

2.077

18.883

35.630

Ideje, iskrice

0

0

0

0

0

Koristni predlog

19

18

17

54

144

Tehnična izboljšava

0

0

3

3

12

Število udeležncev

39

21

45

105

171

Gospodarska korist (EUR)

0

0

508.180

508.180

719.858

197.500

114.500

155.000

467.000

651.545

4.103

4.331

9.579

18.013

47.684

Ideje, iskrice

8

10

15

33

35

Koristni predlog

0

0

0

0

12

Tehnična izboljšava

0

0

0

0

4

Število udeležncev

11

11

16

38

59

Gospodarska korist (EUR)

0

0

0

0

516.181

1.800

2.100

2.850

6.750

54.970

230

260

285

775

1.977

Ideje, iskrice

6

2

2

10

9

Koristni predlog

2

1

4

7

9

Tehnična izboljšava

1

0

0

1

2

Število udeležncev

9

3

6

18

22

Prihranek (EUR)
Izplačane nagrade (EUR)

Prihranek (EUR)
Izplačane nagrade (EUR)

Gospodarska korist (EUR)

0

0

0

0

120.000

3.500

0

0

3.500

20.800

103

78

132

313

4.552

Ideje, iskrice

0

2

0

2

5

Koristni predlog

2

1

2

5

3

Tehnična izboljšava

1

0

1

2

2

Število udeležncev

3

3

3

9

7

2.800

100

2.800

5.700

12.356

Prihranek (EUR)

SUZ

Izplačane nagrade (EUR)

Gospodarska korist (EUR)
Prihranek (EUR)

Serpa

Izplačane nagrade (EUR)

0

0

0

0

80

300

680

490

Ideje, iskrice

0

0

1

1

1

Koristni predlog

2

0

1

3

8

Tehnična izboljšava

1

0

0

1

0

Število udeležncev

3

0

3

6

11

Gospodarska korist (EUR)

2.800

0

0

2.800

25.500

0

0

1.672

1.672

8.500

300

0

133

433

679

Ideje, iskrice

26

93

45

164

450

Koristni predlog

35

21

27

83

269

Prihranek (EUR)
Izplačane nagrade (EUR)

SIJ

0
300

Tehnična izboljšava

7

0

5

12

73

Število udeležncev

144

136

126

406

816

Gospodarska korist (EUR)

1.080.683

12.100

575.770

1.668.553

3.447.072

Prihranek (EUR)

208.800

146.400

171.322

526.522

829.642

18.703

7.888

12.506

39.097

91.011

Izplačane nagrade (EUR)

Na podlagi podatkov iz tabele lahko ugotovimo, da se dejavnost lepo razvija in dosega želeno množičnost.
Pri vsem skupaj pa ne gre za neko otročje tekmovanje, pač pa je inovacijska dejavnost nujna komponenta
poslovanja vsakega podjetja. Inovacije generirajo trenutne prihranke, najbolj pa je pomembno ustvarjanje
konkurenčnih prednosti za prihodnost.
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Vlada navdušena nad
Metalovo kovačnico
Vlada Republike
Slovenije je 25. marca
2015 obiskala Koroško.
S tem obiskom je
začela turnejo po
slovenskih regijah, z
namenom, da v dveh
letih sistematično in s
poglobljenim pristopom
vzpostavlja razvojni
dialog in pospeši razvoj.
Ob tej priložnosti sta Metal Ravne
obiskala dr. Miro Cerar, predsednik vlade Republike Slovenije (RS),
in Zdravko Počivalšek, minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo, oba z ekipama. Gostitelja
sprejema sta bila Andrej Gradišnik, direktor Metala Ravne, in
dr. Denis Mancevič, direktor za
korporativno komuniciranje
in član nadzornega sveta (NS)
skupine SIJ – Slovenska industrija
jekla. Srečanja so se udeležili tudi
direktorji koroških družb skupine
SIJ in koroški poslanec v državnem
zboru (DZ) RS Danilo Anton Ranc.
Vsi gostje so si z zanimanjem
ogledali tudi delovni proces v težki
kovačnici. Srečanje je minilo v zelo
sproščenem ozračju. Predsednik
vlade RS in naš resorni minister pa
sta poudarila zavedanje pomena Metala Ravne, ki je največji
zaposlovalec v koroški regiji, in
obljubila podporo pri zagotavljanju pogojev za izvajanje predstavljenih ambicioznih razvojnih
načrtov.

Melita Jurc, področna urednica
za Koroško, Metal Ravne
foto: arhiv Metala Ravne

Pri obisku so
sodelovali direktorji
vseh koroških
družb skupine: (od
leve) direktorica
ZIP centra Alenka
Stres, direktor
za korporativno
komuniciranje in
član NS skupine SIJ
dr. Denis Mancevič,
direktor Metala
Ravne Andrej
Gradišnik, direktor
Nožev Ravne
mag. Peter Čas in
tehnični direktor
Metala Ravne Alojz
Buhvald.

Predsednik vlade
RS v sproščenem
pogovoru z
direktorjem
Metala Ravne

Od leve proti
desni: direktor
Metala Ravne
Andrej Gradišnik,
predsednik
vlade RS dr. Miro
Cerar, minister za
gospodarski razvoj
in tehnologijo
Zdravko Počivalšek,
direktor za
korporativno
komuniciranje in
član NS skupine SIJ
dr. Denis Mancevič
in poslanec v DZ RS
Danilo Anton Ranc
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à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Za njihovo varnost
skrbimo, kot bi bili naši

Janko Legat, strokovni
delavec VZD, Acroni
foto: Janko Legat, Acroni

Zahteve za varno delo zunanjih izvajalcev v podjetju
Acroni so navedene v postopku Zagotavljanje varnosti
zunanjih izvajalcev in obiskovalcev v Acroniju, in sicer
v okviru sistemske dokumentacije OHSSAS.
Ob izdaji naročila ali podpisu pogodbe med zunanjim
izvajalcem del in Acronijem kot naročnikom je treba
podpisati tudi pisni sporazum.
Trenutno imamo v registru 160 sklenjenih pisnih sporazumov s podjetji, ki so v Acroniju že opravljala gradbena in vzdrževalna dela. Za potrebe zunanjih izvajalcev z
drugega govornega območja imamo pripravljene pisne
sporazume v angleškem in nemškem jeziku.
Z letošnjim letom je v okviru postopka predpisana
»Uvedba v delo«, pri kateri se določijo dodatni ukrepi
za izvajanje del, njihov nosilec pa je odgovorna oseba
naročnika. V dodatnih ukrepih so z odgovorno osebo
izvajalca predpisane in dogovorjene vse zahteve s
področja VZD, varstva okolja, kemikalij in tehnološkega
procesa.
Osebju zunanjega izvajalca je vstop v podjetje Acroni
dovoljen le ob podpisanem sporazumu na skupno delovišče ter uporabi predpisane osebne varovalne opreme
(poleg klasične OVO še obvezen odsevni brezrokavnik).
V preteklih šestih letih so zunanji izvajalci del poleg
remontov sodelovali še pri večjih projektih v proizvodnih obratih Jeklarne, Vroče valjarne ter Predelave
debele pločevine. Naj omenim le projekta Modernizacija livne naprave v letu 2009 in Rekonstrukcija ogrodja
Bluming v letu 2013. Z varnostnega stališča sta bila zelo
uspešna, saj ni bilo zabeleženih izrednih dogodkov v
obliki poškodb pri delu, kar je v veliki meri zasluga vodij
projekta in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu
v izvajalni fazi projekta; slednjega je za to pooblastil
naročnik projekta.
Trenutno se končuje projekt Linija za brezkislinsko
čiščenje v Hladni predelavi in v pripravi je projekt AOD
v Jeklarni. Želimo si, da bi bila projekta izvedena čim
varneje, ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov
in navodil za varno delo, uporabi predpisane osebne
varovalne opreme ter ustreznem nadzoru. Vsaka nezgoda in s tem poškodba tudi delavca zunanjega izvajalca
bi pomenila določeno motnjo in obenem slabila ugled
našega podjetja.

Delavca Harsca na lokaciji Acronija

V Acronijevi proizvodnji je vsak dan prisotnih kar lepo število zunanjih izvajalcev, ki
upoštevajo zahteve VZD, varstva okolja, kemikalij in tehnološkega procesa.
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Skupina SIJ dobro
pripravljena na veliki Metec

mag. Mario Ivankovič,
vodja marketinga, SIJ
vir: www.metec-tradefair.com

Metec je največji sejem jeklarske branže na svetu. Skupina SIJ, ki je tudi
v svetovnem merilu nedvomno postala prepoznavna proizvajalka jekla in
jeklarskih izdelkov, se bo letos na tem sejmu predstavila prvič. Na razstavnem
prostoru, delili si ga bomo z IMH-jem, bomo predstavili izdelke iz celotne
dobavne verige naših podjetij, od koksa do industrijskega noža.
Ù
Razstavni
prostor, izdelan
iz proizvodov
skupine SIJ, bo
gotovo »zažigal«:
fasada in info
pult iz Acronijeve
nerjavne pločevine;
pregrade iz SUZovih palic; deli miz
iz kolutov varilne
žice iz Elektrod;
za vse kataloge in
promocijski material
pa poskrbi ZIP
center.

Sejem Metec se odvija le vsaka štiri leta

Sejem Metec se bo med 16. in 20. junijem letos v Düsseldorfu
odvijal v sklopu štirih dogodkov, vezanih na jeklarsko industrijo
pod sloganom Svetel svet jekla. Vodilni proizvajalci jeklarske
panoge in z njo povezanih industrij na tem sejmu običajno
predstavijo svoje dosežke ter razvojne trende prihodnosti. O
velikosti in pomembnosti tega dogodka pričajo tudi podatki
z zadnjega sejma Metec leta 2011, ko se je predstavilo več
kot 1950 podjetij, sejem pa si je v petih dneh ogledalo več kot
79.000 obiskovalcev. Letos bomo tudi mi del tega velikega in
za jeklarsko industrijo pomembnega dogodka, kjer se predstavljajo vsa vidnejša jeklarska podjetja.

Razstavni prostor z uporabo
izdelkov podjetij skupine SIJ

Za podjetja znotraj skupine SIJ je udeležba na tem sejmu edinstvena priložnost, da zopet združimo moči in s SIJ-ajnim sodelovanjem širši javnosti predstavimo svoje dosežke in smernice
nadaljnjega razvoja skupine. Posebnost našega razstavnega

prostora je prav gotovo to, da smo se pri izbiri materialov
osredotočili na proizvode, izdelane v podjetjih skupine SIJ.
Tako bomo imeli fasado ter info pult iz Acronijeve nerjavne
pločevine, pregrade iz palic, ki jih bo priskrbelo podjetje SUZ,
ter dele miz iz kolutov varilne žice, proizvedene v Elektrodah.
Vse kataloge in drug promocijski material pa bomo seveda
natisnili v ZIP centru.
Sinergije znotraj skupine SIJ pa ne bo odražal le razstavni
prostor, temveč tudi vzorec platirane pločevine, ki bo imela
prav posebno mesto na razstavnem prostoru. V zadnjem letu
so razvojniki iz Acronija, SUZ-a, Elektrod in Nožev Ravne združili moči in uspelo jim je izdelati plošče platirane pločevine, kar
za skupino SIJ pomeni velik razvojni napredek. Ta izdelek pa je
le eden od tistih, ki so na dobri poti, da v prihodnje skupini SIJ
pripomorejo k ohranjanju vodilnih tržnih pozicij v naših glavnih
programih ter vstopanju v nove tržne segmente.
Po sejmu pa seveda poročamo, kako uspešno smo se
predstavili in kaj je zanimalo naše poslovne partnerje in obiskovalce ter kakšni so novi trendi v jeklarski industriji.
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Jana Grosar, Marketing,
Noži Ravne
foto: arhiv Nožev Ravne

Nova
prodajna
centra
v Angliji in
Ameriki
Kar nekaj časa smo razmišljali o
širitvi prodajne mreže na tuje trge.
Po lanskem, za nas prelomnem,
letu, ko smo skovali smele načrte
vse do leta 2025, smo v podjetju
sprejeli pomembne odločitve
za iskanje novih priložnosti in
zagotavljanje dolgoročne rasti s
hčerinskimi podjetji.
V začetku leta smo izvedli prevzem prodajno-distribucijskega centra v Angliji, Ravne
Knives UK, Ltd. Podjetje ima na omenjenem
trgu že vzpostavljeno lastno mrežo kupcev.
Naša nova sodelavca sta postala Andreas
Schröcksnadel in Pierluigi Sambolino.
V začetku letošnjega leta smo ustanovili
prodajno-distribucijski center tudi v Ameriki,
v zvezni državi Illinois. Večina naših proizvodov se v ZDA ne prodaja pod lastno blagovno znamko, zato bo na začetku naša najpomembnejša naloga krepitev prepoznavnosti
blagovne znamke Ravne Knives. Prodajni
predstavnik bo sodelavec Derek Wheeler.
Obe podjetji bosta skupaj z nami odpirali
nove poslovne priložnosti ter zagotovili dolgoročno gospodarsko rast in razvoj.
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Mojca Veble, vodja
kadrovske službe, SIJ
foto: arhiv SIJ-a

E-izobraževanje – nezapleteno
in temeljito do znanja
Prva skupina se bo izobraževala v Acroniju o varstvu in zdravju pri delu.

Znanje je ključno za razvoj zaposlenih
in hkrati za ohranjanje konkurenčne
prednosti podjetja. Ker želimo, da je izobraževanje dostopno vsem v naši skupini, smo se odločili dodati še to orodje.
E-izobraževanje pa je eden od možnih
načinov podajanja znanja, do katerega
lahko dostopate kadarkoli in kjerkoli
brez predhodnega usklajevanja prostih
terminov. Naši zaposleni v podjetju
Acroni bodo prvi preverili vse prednosti
takšnega načina izobraževanja.
E-izobraževanje naše izobraževanje
predvsem olajša. Je namreč sodoben
način izobraževanja, dostopen vsem,
hkrati pa vključuje zabavne interaktivne elemente. Na E-tečajih se učimo
skozi videe, zgodbe, slike, interaktivne
naloge ter igre, kar poskrbi, da je naša
pozornost za učenje večja. Za takšno
izobraževanje ne potrebujete dodatne
programske opreme, ampak le internetno povezavo in eno izmed »pametnih« naprav, kot so na primer mobilni
telefon, tablica in računalnik. Za naša
E-izobraževanja bomo uporabljali orodje, ki ga je razvila slovenska skupina
Smart Naris.
Vsakdo, ki zna vključiti računalnik, se
bo znal tudi prijaviti v spletno aplikacijo, kjer bo shranjena njegova knjižnica
znanja, in jo bo brez težav uporabljal.

Do tja bo lahko dostopal od kjerkoli in
kadarkoli. V skupini SIJ smo poskrbeli,
da boste imeli možnost E-izobraževanja
tudi vsi tisti, ki zaradi narave dela nimate dostopa do računalnika. Za vas smo
postavili računalniško sobo, prostor,
kjer boste imeli na voljo računalniško
opremo za ta namen. Za vsakogar, ki
bo deležen E-izobraževanja, pa smo
ustvarili tudi elektronski naslov.
Najprej se bodo na portalu pojavile
vsebine iz varstva in zdravja pri delu,
pomembne za ohranjanje zdravega
in varnega okolja. Pripravljena je tudi
vsebina, ki bo pomagala pri začetnem
uvajanju novih zaposlenih, da se bodo
ti počutili bolj suverene na svojih
novih delovnih mestih.
Prve vsebine:
• Varna uporaba OVO
• Varnost pred požarom
• Uvajalni seminar
• Varnost in zdravje pri ročnem
premeščanju bremen
• Prva pomoč
• Administrativna dela
O izkušnjah in vtisih prve skupine,
ki je uporabila naše novo izobraževalno orodje, bomo poročali v naslednji
številki interne revije.
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Ü Naše okno v svet E-izobraževanja

Katere so prednosti E-izobraževanja?
• E-tečaji so za pol krajši od klasičnih tečajev ob tem, da se udeleženci naučijo več.
• E-tečaji so dostopni od kjerkoli in kadarkoli. Predvsem pa je pomembno, da je
izobraževanje omogočeno tudi tistim, ki na delovnem mestu nimajo dostopa do
računalnika.
• Udeleženci lahko prilagajajo uporabo tečajev svojim trenutnim potrebam po
izobraževanju, saj se lahko v portal vpišejo kadarkoli. Tako se povečata tudi
pomnjenje in produktivnost.
• Tečaji vsebujejo številne interaktivne elemente, ki učenje naredijo zabavnejše in bolj
dinamično, in prav zato se lahko naučimo petkrat več kot pri klasičnem izobraževanju.
• Udeleženci tečajev lahko med sabo tudi komunicirajo na forumih in izmenjujejo svoje
izkušnje in dobre prakse.
• Poskrbljeno je tudi za vaša vprašanja med E-tečajem. Vsa vprašanja boste
lahko poslali E-tutorju, tako imenovanemu strokovnjaku z določenega področja.
Odgovor boste prejeli v obliki sporočila v vaš elektronski nabiralnik.
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“Ihta” nikoli ne
prinese nič dobrega

Jana Grosar, Marketing,
Noži Ravne
foto: arhiv Nožev Ravne

Z Rafkom sediva ob kavi in
obujava spomine na tisti nesrečni
marec pred enajstimi leti. Kot
vsak drug delavnik se je tudi
takrat v proizvodnji mudilo z
izdelavo furnirskih nožev, ki naj
bi bili poslani naprej še isti dan.
Furnirske nože odlikuje izjemno
ostra rezina in že le bežen dotik
lahko povzroči resne ureznine.
Rafko priznava, da večkrat pomisli na tisti nesrečni dan, ki
pa se na srečo ni končal najhuje. Lahko bi ostal brez nog.

Brušenje rezine je zadnja proizvodna faza pred kontrolo. Rafko,
izkušen brusilec, je fazo brušenja ravno končeval. Nož naj
bi naložil na transportni voziček, pomožno sredstvo, ki ga v
podjetju uporabljamo za transportiranje nožev. Ker v tistem
trenutku ni bilo na voljo dovolj transportnih vozičkov, je
nož položil na leseni podstavek na tleh. Čez nekaj časa se je
eden od transportnih vozičkov sprostil, nanj naj bi z uporabo
magneta, pritrjenega na mostno dvigalo, Rafko dvignil oziroma
položil omenjeni nož.
Voziček se je zaradi prostorske stiske nahajal na transportni
poti, ki teče po sredini proizvodnih linij. Razlogov, zakaj je bil
voziček tam, kjer ne bi smel, je več. Nepravilna postavitev strojev v proizvodnji, premalo prostora za manevriranje, velikost
nožev …
Po transportni poti je pripeljal viličar in trčil v transportni
voziček, ta pa v furnirski nož, katerega rezina je bila zaradi
varnosti obrnjena proti stroju. Pri trku je furnirski nož zletel
naprej, proti Rafku, ki se je v tistem trenutku nahajal pri stroju.
Poskočen, kot je bil, se je dvignil nad nož, vendar ga je ta kljub
temu zadel. Ostra rezina mu je porezala nogi v višini zgornjega
dela stopala. Poškodba je bila resna, porezanih je bilo vseh
deset tetiv na obeh nogah, poškodovani so bili mišični živci
in ladijske koščice. Okrevanje je trajalo pol leta. Rafko se je
v začetku vrnil na delo za štiri ure. Glede na velike težave, s

katerimi se je srečeval pri delu, se je odločil in opravil poklicno
rehabilitacijo.
Vsa ta leta opravlja delo na istem delovnem mestu. Danes
priznava, da se večkrat spomni tistega nesrečnega dne, ki pa
se na srečo ni končal najhuje. Lahko bi ostal brez nog.
Vsi mi si želimo, da bi bile delovne razmere takšne, da se
nesreče ne bi dogajale, ampak ker je prisoten tudi človeški
faktor, je to nevarnost nemogoče v celoti odpraviti. Rafkova
nesreča je botrovala, da smo spremenili način razmišljanja in
dela: vsi vozniki viličaristi morajo uspešno opraviti izpit za vožnjo viličarja, spremenili smo način nalaganja nožev – obrnjeni
morajo biti z rezinami druga proti drugi, zagotovili smo boljšo
pretočnost izdelkov … Neprestano razmišljamo o ukrepih, ki
bi preprečili poškodbe zaposlenih, saj si želimo, da bi bilo delo
varnejše in lažje. Pri zaposlenih želimo spodbuditi občutek potrebe po večji stopnji varnosti pri delu ter spoštljivo ravnanje z
opremo in vozili, kar pogojuje njihovo varnost.
Rafko z resnim obrazom priznava, da bi se lahko nesreči
izognili, če se ne bi toliko hitelo. Poudarja, da »ihta« nikoli ne
prinese nič dobrega. Pri tovrstnem delu se moramo obnašati
odgovorno do sebe in vseh drugih, glava mora biti »pri stvari«,
kajti, kot radi rečemo: »Nesreča nikoli ne počiva, in lahko doleti tudi vas, zato pamet v roke!«
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“Nevarnost sem
prepoznal in se nanjo
ustrezno odzval”

Adis Medić, strokovni delavec
VZD, Acroni
foto: Stane Jakelj, RCJ/Acroni

Zaposlene v proizvodnji Acronija smo povprašali,
kako varne se počutijo in kako sami skrbijo za varnost sebe in sodelavcev.

GORAN HEVČUK

Obrat: Vroča valjarna
Delovno mesto: valjavec
Ali ste kadilec?
Ne.
Ali vas moti, če kdo kadi v
vaši bližini?
Kajenje me ne moti, moti
pa me obnašanje nekaterih
kadilcev, ker cigaretne ogorke
mečejo vsepovsod.
Kakšne so vaše delovne
razmere?
Delovne razmere so občutno
boljše kot še pred nekaj leti.
Naložbe in zaostrene zahteve
varnosti ter zdravja pri delu
so veliko pripomogle k temu.
Moje delo je operatersko. V
našem obratu ni poškodb
pri delu, saj je postopek dela
jasen in precej avtomatiziran.
Vsi moramo delovati kot
ekipa in delo opravljati
usklajeno. Najpogosteje
se nevarnosti pojavijo, ko
je treba fizično poseči na
napravo in ob izrednih
dogodkih.

BAHRUDIN MUSIČ

Obrat: Vzdrževanje
Delovno mesto:
skupinovodja žerjavnega
oddelka
Katere nevarnosti pri delu
so po vašem mnenju za vaš
poklic najbolj ogrožajoče?
Zagotovo delo na višini in vse
druge nevarnosti, povezane z
našim delom (ureznine, padci,
rezanje ...).
Ali pogosto delate na višini?
Da, vsakodnevno.
Kako se zavarujte pri delu na
višini?
Odvisno od vrste dela in
lokacije oziroma dostopnosti
do delovne opreme. Vsi
imamo osebno zadolžitev
– varovalni pas. Ta oblika
varovanja je najpogostejša.
Uporabljamo tudi delovne in
prenosne košare za varovanje
pri delu na višini. Pri našem
delu je treba ustrezno
označiti tudi območje dela.
Ključni element varovanja je,
da so vsi sosednji žerjavi in
izmenski vodja seznanjeni z
začetkom in koncem dela.

RAZIM HODŽIĆ

MIROSLAV TRKULJA

Obrat: Vroča valjarna
Delovno mesto: manipulant
navijalca

Obrat: Vroča valjarna
Delovno mesto: kontrolor v
proizvodnem procesu

Ali ste kadilec in ali vas moti,
če kdo kadi v vaši bližini?

Ali vas moti uporaba
varovalnih očal?
Uporaba varovalnih očal me
načeloma ne moti, saj me pri
delu varujejo pred vročino
plošč in prepihom. Težava pa
je njihovo rosenje, takrat je
zagotovo otežena uporaba
oziroma je ta nemogoča.

Nisem kadilec, ne moti me,
če kdo kadi v moji bližini.
Moti pa me predvsem
neodgovornost nekaterih
kadilcev, ko ne pospravljajo
za seboj. Na naši izmeni več
kot polovica sodelavcev ne
kadi.
Ali ste pri svojem delu
izpostavljeni na višini?
Ne, nisem, razen ko so
remonti in je potrebno
čiščenje in dostopanje
do oteženih mest. Takrat
uporabljamo varovalni pas.
Kakšne so delovne razmere s
stališča varnosti pri delu?
Delovne razmere so bistveno
boljše kot v preteklosti. Delo
se opravi hitreje in varneje.
Rezultat tega je, da ni
poškodb pri delu.

Ali ste kdaj bili izpostavljen
večji nevarnosti za poškodbe
pri delu?
Pri svojem delu nisem
bil izpostavljen večjim
nevarnostim pri delu.
Nevarnost sem prepoznal in
se nanjo ustrezno odzval.
Ali ste kadilec in ali vam
ustreza trenutni sistem
prepovedi kajenja v obratu?
Sem kadilec in trenutni
sistem je zame dober.
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Bernarda Breznik, vodja
projektov, Metal Ravne
foto: Bernarda Breznik,
Metal Ravne

Naš EGO ni skromen, stremi k
neprestanim izboljšavam

Urejanje in izboljševanje delovnih mest preko enot gospodarjenja (EGO) je v Metalu
Ravne prisotno že vrsto let. V preteklosti smo delovna mesta ocenjevali in nagrajevali, v
zadnjih letih izvajamo le presoje, opozarjamo na nepravilnosti in priporočamo izboljšave.
Skozi leta smo tako izboljšali mnoga področja, počistili kakšne manj uporabne prostore,
povečali varnost pri delu, uredili sanitarije, izboljšali ekološke razmere …
Naloge skupine EGO so skrb za varno, urejeno in
čisto delovno okolje, prav tako pa tudi posredovanje
potrebnih informacij zaposlenim in medsebojna
komunikacija. EGO so v večini kar delovne skupine, v
primeru pa, da je obstoječa skupina prevelika (več
kot 20–25 zaposlenih), se le-ta razdeli na manjše
enote. Vsaka EGO-skupina ima svojega skrbnika, v
večini primerov je to vodja delovne skupine. Prav
tako ima vsaka skupina EGO svojo oglasno tablo,
kamor podaja mesečne informacije Metala Ravne in
obrata/službe, na tabli pa morajo biti tudi podatki, ki
so pomembni za skupino EGO.
Pri presojah smo prisotni zaposleni iz strokovnih
služb VZD, ekologije in sistema kakovosti ter vedno
tudi en vodja EGO. Za izvajanje presoje imamo
izdelano navodilo, kaj in kako preverjati. Pri ekologiji
se osredotočimo na red in čistočo delovnih mest in
strojev ter pravilno rokovanje z nevarnimi snovmi in
odpadnimi materiali. Na področju varnosti in zdravja
zaposlenih pregledamo varnost delovnih mest in
strojev, ustrezno rokovanje s privezovalnimi sredstvi,
urejenost transportnih poti, dostopnost gasilnikov in
omaric za prvo pomoč in uporabo osebne varovalne
opreme. Pri informiranosti preverimo informacije
na oglasnih tablah skupin EGO, zapisnike ter zapise v
knjigah Nevarni dogodki in odpraševalne naprave.
Spremembe pri skupinah EGO so majhne, včasih
komaj vidne – vendar velja staro pravilo: Z majhnimi
koraki se gradijo velike spremembe.

1

2

3

4

5

1 Informiranje zaposlenih s tablami EGO: vsak vodja na svoj način prikaže aktualno
stanje v oddelku/EGO-skupini.
2 Ostrorobni ploščati profili so redno poškodovali nosilne trakove. Zaradi tega
smo naredili magnetne podloge,
ki jih je lahko namestiti in nato varno prenašati težak tovor.
3 V kovačnici težkih odkovkov je vse robustno in veliko. Napeljave na
izpostavljenih mestih smo zato morali dodatno zaščititi s kovinskimi paneli.

4 Nekaj časa smo razmišljali, ali naj v okviru EGO-presoj gledamo tudi sanitarije.
Odločili smo se, da so ti prostori del proizvodnega procesa, in smo skozi leta
izboljšali kar veliko obratnih sanitarij in garderob.
5 Pomembna je tudi zadostna svetloba. Ker je bil ta problem prisoten v vseh
obratih, smo izdelali program izboljšanja razsvetjenosti v Metalu Ravne, ki ga
sedaj uresničujemo.
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Drago Žužel, vodja zagotavljanja
kakovosti, Noži Ravne
foto: arhiv Nožev Ravne

Polnoletnost sistema
kakovosti v Nožih Ravne
V podjetju smo marca letos praznovali osemnajst let od
pridobitve certifikata sistema vodenja kakovosti (SVK) v
skladu s standardom ISO 9001.

Direktor Peter Čas se je
zahvalil našemu dolgoletnemu
presojevalcu Antonu Klasincu.

Recertifikacijsko presojo sistema je tokrat zadnjič opravljal naš
dolgoletni presojevalec, Anton Klasinc iz Bureau Veritas.
Ponosni smo na naš sistem kakovosti, ki smo ga skozi leta
skupaj izgradili, v prihodnje pa ga nameravamo še dodatno
izboljševati.
Pri zadnji presoji nam je g. Klasinc za leta sodelovanja
povedal tole: »Družba ima od leta 1997 neprekinjeno certificiran SVK, skladno z zahtevami ISO 9001. Tako že šesto recertifikacijsko obdobje organizirano sledi nenehnemu razvoju na
primarni ravni proizvodne opreme, na sekundarni ravni pa

realizira vrsto izboljšav. Novo vodstvo daje s svojim odnosom
in sodelovanjem na presoji dodatno podporo nadaljnjemu
razvoju SVK.«
Za nas je to izjemna pohvala, ki pa ne sme pomeniti vrhunca, temveč nam mora biti dodatna motivacija k še boljšemu,
usmerjenemu trajnostnemu razvoju in sodelovanju vseh
zaposlenih za boljši jutri nas vseh.
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Danilo ČEBULJ, predstavnik
vodstva za kakovost, ZIP center

Ali je standard kakovosti še
konkurenčna prednost?

Vpeljava standardov iz skupine ISO
nas zavezuje, da se osredotočimo
na tisto, kar je v podjetju ključno, in
sicer, kaj in kako delamo, kje lahko
dosežemo prihranke ter kako naj
odgovorimo na zahteve strank, kar
so zadostni razlogi za odločen DA.
Sistem po naših izkušnjah zagotavlja
konkurenčno prednost.

Že peta zaporedna uspešno izpeljana presoja ISO 9001, ki jo je
konec marca izvedla revizijska hiša Bureau Veritas Certification,
potrjuje ZIP-ovo zavezanost zagotavljanju kakovosti ter izraža
sloves zaupanja vrednega partnerja. Vodenje kakovosti v ZIP
centru je učinkovito in daje dobre rezultate, kar se odraža v
urejenosti sistema, kot ga standard zahteva.
Presojevalci so ugotovili, da si v družbi prizadevamo za kakovost na vseh področjih delovanja. Pohvalili so vrsto izboljšav,

ki smo jih v zadnjih letih vpeljali, in primere dobre prakse, ki
jih vodstvo in strokovni delavci izvajamo za izboljšanje dela.
Podali so priporočila za učinkovitejše delo, kar nam omogoča,
da naredimo še korak naprej.
Uspešna presoja pred nas postavlja nove naloge in izzive v
smislu vzdrževanja ter izboljševanja sistema in s ciljem doseganja še boljših rezultatov.
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vir članka:
• www.mz.gov.si/si/delovno_- področje/ javno - zdravje - preprečevanje bolezni - in krepitev - zdravja/
• Žinko B. Zdrava prehrana pri delu. In: Delo in varnost, ZVD maj 2012: 39–42.
• Pokorn D. Oris zdrave prehrane: priporočena prehrana. Zdravstveno varstvo; letn. 40. Suplement.
Inštitut za varovanje zdravja, Ljubljana 2001.

Tatjana Črv, dr. med., spec.
med. dela, prometa in športa,
Osnovno zdravstvo Gorenjske –
ZD Jesenice

Kakšen pa je vaš življenjski slog?
Tehnološki napredek omogoča na eni strani udobje
in materialno obilje, po drugi strani pa nam prinaša
hiter in stresen življenjski slog in s tem povezane
»civilizacijske« kronične bolezni.

Slabe prehranjevalne navade in telesna neaktivnost, skupaj z
nezdravimi razvadami (kajenje in alkohol), pomembno vplivajo
na pojavnost in razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni (srčnožilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, rak …). Civilizacijske
bolezni z vsemi stroški navsezadnje vplivajo tudi na ekonomski
razvoj in bruto družbeni proizvod. Zaradi demografskih
sprememb (smo namreč starajoča se populacija) je potreba
po delovni aktivnosti pomaknjena v vse višje starostno
obdobje, zato je toliko večji izziv za vse nas ohranitev zdravja
in delazmožnosti do vse višje starosti.

Nikar ne pozabimo nase

Kako preprečevati in obvladovati kronične nenalezljive bolezni
je splošno znano, vendar zaradi gospodarske krize vse prevečkrat pozabimo nase. Različne raziskave o načinu prehranjevanja kažejo, da je prehrana slovenskega prebivalstva v

povprečju nezdrava – število obrokov je premajhno, energijska
vrednost je v povprečju previsoka, tudi ritem prehranjevanja
ni ustrezen. Zaužijemo še enkrat več soli, kot je priporočena
vrednost. Prevečkrat posegamo po že pripravljenih prehrambenih izdelkih, ki vsebujejo delno hidrogenirane rastlinske
maščobe z zdravju škodljivimi »trans maščobami« (npr. trde
margarine, industrijsko pripravljeni vaflji, francoski rogljiči, čips
...), in po sladkih pijačah.
Za ohranjanje in krepitev zdravja je zelo pomembno
razmerje med energijskim vnosom in porabo, skratka med
prehranjevanjem in telesno dejavnostjo. Raziskave, v katerih
so ocenjevali vso telesno dejavnost v prostem času, gospodinjstvu in na delovnem mestu med odraslimi Slovenci, so
odkrile, da je vsaj 20 odstotkov ljudi, ki so nezadostno aktivni
za osnovno zaščito svojega zdravja, samo dobra tretjina je
zadosti telesno aktivna.
��
��� ���
������� ��� �
����

44

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

Prazna vreča ne stoji pokonci,
napolnimo jo preudarno

Po priporočilih SZO naj bi zdrava uravnotežena hrana vsebovala
od 50 do 70 odstotkov kompleksnih ogljikovih hidratov v obliki
žit, žitnih izdelkov (do 40 % ) in zelenjave s sadjem (do 35 %).
Zelenjave naj bi zaužili vsaj 300 g na dan, skupaj s sadjem do
pol kilograma. Med žiti in žitnimi izdelki imajo veliko varovalno
vlogo dietne vlaknine iz ajde, prosenega zrna in pire. Beljakovin
v obliki mesa in zamenjav ter mlečnih izdelkov naj bi bilo zastopanih le do 20 odstotkov, in sicer naj bi več posegali po ribah
(vsaj dvakrat tedensko) in perutnini namesto po rdečem mesu.
Ribe vsebujejo tudi koristne omega maščobne kisline in vitamin
D, z vidika zaužitih maščob bi lahko nadomestile mastno meso,
skupaj z uživanjem maščob z nenasičenimi maščobnimi kislinami
bi bile tudi pokrite naše prehrambene potrebe po maščobah do
priporočenih 30 odstotkov celotne energijske vrednosti. Sladkorjev naj bi zaužili le do 10 g na dan, kar pomeni, da se moramo
izogibati vsem sladkim pijačam, ki vsebujejo lahko tudi več kot
100 g čistega sladkorja v enem litru.

Jedilnik po lastni meri

Zdaj so modne raznovrstne diete in različni načini prehranjevanja, »in« je biti veganec ali vegetarijanec, jesti le ribe in zelenjavo … Vsak od teh načinov je lahko koristen, iz česar sledi, da
se je najbolje držati zdrave sredine. Vendar ne smemo pozabiti,
da smo ljudje različnega spola, se različno pogosto gibamo in
imamo različne potrebe po hranilih. Ni vseeno, ali opravljamo

pisarniško ali fizično delo, ali delamo tudi v nočnih izmenah
... Od porabe energije pri delu je odvisna energijska vrednost
hrane, ki jo zaužijemo. Energijsko bogatejša, gostejša hrana
naj vsebuje več maščob, lahko do maksimalno 35 odstotkov
energijskega vnosa, predvsem na račun maščob z oleinsko
maščobno kislino v oljčnem in repičnem olju, manj živalskih
maščob. Pri delavcih, ki opravljajo delo v nočnih izmenah, je
ponoči presnovni izkoristek slabši, zato lahko zaužijejo za 10 do
20 odstotkov energijsko bogatejšo hrano, kot so priporočila.

Zdrava prehrana in telesna dejavnost z roko v roki

Zdrava prehrana in telesna dejavnost vplivata na zdravje posamično in skupaj. Učinki obeh se dopolnjujejo, telesna dejavnost
pozitivno vpliva na zdravje tudi neodvisno od prehrane. Za
ohranjanje zdravja ni potrebna intenzivna vadba, ogroženost za
nastanek in razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni pomembno
zmanjšuje že polurna vsakodnevna telesna aktivnost (npr.
namesto dvigala uporabimo raje stopnice, če imamo možnost, se v službo raje odpravimo peš ali s kolesom namesto z
osebnim vozilom). Tudi nordijska hoja s palicami po službi ima
zelo koristen učinek. Vsaj polurno dinamično telesno aktivnost
trikrat tedensko, pri kateri se spotimo, priporočamo tistim, ki
opravljajo delo v nočnih izmenah in ki izvajajo monotono delo z
enostranskimi obremenitvami gibal.
Pomembno je, da aktivni življenjski slog vzdržujemo vse
življenje, s čimer ohranjamo telesno, duševno in socialno kondicijo do pozne starosti.

RECEPT ZA ZDRAVO PREHRANJEVANJE
1. Dnevno zaužijemo od tri do pet obrokov; tri glavne obroke
(zajtrk, kosilo in večerja) in dve malici vmes. Dan je vedno
treba začeti z zajtrkom, med obroki naj bo vsaj štiri ure
premora. Zajtrk naj ne vsebuje preveč enostavnih sladkorjev zaradi možne povratne hipoglikemične reakcije ob začetku delovnega dneva, naj vsebuje več kompleksnih ogljikovih hidratov. Držati se je treba znanega rekla: Zajtrkuj po
kraljevsko, kosilo deli s prijateljem, večerjo daj sovražniku.
2. Koliko hrane zaužiti? Pojesti je treba ravno toliko, da nismo popolnoma siti.
3. Uravnotežen obrok vsebuje polovico zelenjave ali
sadja na krožniku na eni strani in na drugi strani polovico beljakovin in sestavljenih ogljikovih hidratov.
4. Na dan zaužijmo vsaj dva do tri litre tekočine, predvsem vode. Izogibajmo se sladkih pijač in napitkov s
teinom in kofeinom, saj imajo diuretični učinek.
5. Uživajmo čim bolj čisto hrano s čim manj dodatki in soli,
izogibajmo se industrijsko predelani hrani s konzervansi, z delno hidrogeniranimi rastlinskimi maščobami.
6. Uživajmo lokalno pridelano in sezonsko hrano.
7. Hrana naj bo pestra.
8. Hrano moramo zaužiti počasi, treba se
je umiriti in jo dobro prežvečiti.

S I J 2 | 2015

45

à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Pasivno kajenje – počasen,
a vztrajen ubijalec

Adis Medić, strokovni delavec
VZD, Acroni
foto: Adis Medić, Acroni
vir: internet

Že dolgo časa so znane škodljive posledice kajenja tobaka za zdravje. Kajenje povzroča
srčne in cerebrovaskularne bolezni, kronično pljučno bolezen in pljučnega raka.

V evropskem prostoru je tobak na drugem mestu dejavnikov
tveganja za nastanek bolezni, v svetovnem merilu pa je eden
od glavnih vzrokov za smrtnost. Kajenje povzroči smrt enega
od desetih odraslih ljudi (približno pet milijonov smrti na leto).

Tobačni dim vsebuje več kot 4000 kemikalij

Vdihavanje dima kadilcev imenujemo pasivno kajenje. Nekadilec diha dim iz goreče konice cigarete in dim, ki ga izdihuje
kadilec. Tobačni dim je glavni vir onesnaževanja zraka v zaprtih
prostorih. Vsebuje več kot 4000 kemikalij, od katerih nekatere
povzročajo draženje, približno 60 pa je dokazano karcinogenih
ali pa za to obstaja sum. O škodljivem učinku pasivnega kajenja
se je bolj začelo govoriti v zadnjih dveh desetletjih. Nekaj škodljivosti, ki jih vsebuje cigaretni dim:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACETON – odstranjevalec laka
AMONIAK – WC-čistilo
ARZEN – strup za podgane
BUTAN – plin v vžigalnikih
KADMIJ – baterije za ponovno polnjenje
OGLJIKOV MONOKSID – avtomobilski izpušni plini
DDT – insekticid
FORMALDEHID – konzervans v medicini, široko
uporaben v medicini in kemični industriji
SVINEC – bencinski hlapi
VINILKLORID – plastika
TOULEN – industrijsko topilo
STERIČNA KISLINA – vosek za sveče
NITROBENZEN – dodatek k bencinu
NIKOTIN – strupen alkaloid in
droga, ki vzdržuje odvisnost
NAFTALIN – sredstvo proti moljem
METANOL – raketno gorivo
METAN – močvirski plin, smetiščni plin
CIANOVODIK – strupen plin, ki so ga
uporabljali med drugo svetovno vojno
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V Sloveniji na leto odkrijejo že 1300 novih primerov raka
na pljučih. Ker pa so simptomi velikokrat neznačilni, jih le 16
odstotkov odkrijejo pravočasno.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu iz leta 2011 je uveljavil
nov pojem, in sicer »promocija zdravja na delovnem mestu«.
Gre za celovita prizadevanja delodajalca, njegovih delavcev
ter družbe kot celote za izboljšanje zdravja in dobrega počutja
delavcev na delovnem mestu.
Nadzor nad upoštevanjem prepovedi kajenja na delovnih
mestih je v pristojnosti inšpektorata za delo. V Sloveniji so že
leta 2006 s spremembo zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov uvedli popolno prepoved kajenja v vseh zaprtih
delovnih in javnih prostorih. Podatki inšpektorata tako kažejo,
da zakonodaja na tem področju dobro deluje. Ocenjujejo, da je
v Sloveniji prišlo do sprememb kulturnih navad glede kajenja
na delovnem mestu oziroma da delavci prepoved kajenja
praviloma spoštujejo.
Veljavna zakonodaja se je izkazala za učinkovito pri urejanju
in nadzoru nad izpostavljenostjo tobaku v delovnem okolju.
Svetovna zdravstvena organizacija tudi ocenjuje, da je protikadilska politika oziroma zakonodaja na delovnih mestih prispevala k temu, da se je poraba tobaka med delovno populacijo v
povprečju znižala za 29 odstotkov.

Pozitivni učinki opustitve kajenja
• 20 minut po opustitvi kajenja se krvni pritisk in srčni
ritem znižata.
Primerjava pljuč nekadilca in kadilca

• 12 ur po opustitvi kajenja se koncentracija ogljikovega
monoksida v krvi zniža na normalno vrednost.
• Od 2 tedna do 3 mesecev po opustitvi kajenja se
krvni obtok izboljša in delovanje pljuč se postopoma
povečuje.
• Od 1 do 9 mesecev po opustitvi kajenja se ublaži
kašelj ali izgine občutek »kratke sape«.
• Po 1. letu opustitve kajenja se prej povečano tveganje
za srčno-žilne bolezni prepolovi.
• Po 5. letu opustitve kajenja se zmanjša tveganje za
pojav možganske kapi.
• Po 10. letu opustitve kajenja se tveganje zaradi
pljučnega raka, ki bi povzročil smrt, v primerjavi s
tistimi, ki s kajenjem nadaljujejo, prepolovi.
• Po 15. letu opustitve kajenja se tveganje za pojav
srčno-žilne bolezni izenači s tveganjem pri nekadilcih.

KAZNI ZA NEUPOŠTEVANJE ZAKONA O
OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV
• S kaznijo od 2000 do 33.000 evrov se kaznuje za
prekršek pravna oseba.
• S kaznijo od 400 do 1000 evrov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe.
• S kaznijo 125 evrov se kaznuje posameznik.
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A zdaj so nam pa še v
proizvodnji prepovedal' kadit'?

Marjan Jesenko, strokovni
sodelavec za izvajanje varstva
in zdravja pri delu, Elektrode
Jesenice

Od sprejetja Zakona o omejevanju uporabe
tobačnih izdelkov je minilo že kar nekaj
časa, v podjetjih pa se še vedno srečujemo
s problemom kajenja. V začetku je zakon
povzročil veliko negodovanja gostincev
in kadilcev. Govorilo se je o zmanjšanju
dohodka … Nekadilci pa so navedeni ukrep
vlade pozdravili. Od sprejetja do danes pa
smo skoraj vsi enotni, da je t. i. omejitev le
prinesla nekaj dobrega za vse. Ko prideš v
gostinski lokal, vsaj okusiš in vonjaš hrano
pa še kolega vidiš za sosednjo mizo. Za
kadilce pa je bilo prav tako poskrbljeno
zunaj zaprtih prostorov, da so lahko prišli
do svojega užitka brez motečega vpliva
na nekadilce. Tako se je vsebina zakona
prenesla tudi v podjetja, javne ustanove itd.

Kritika

Lojze: »Francl, a zdaj so nam pa še v proizvodnji prepovedali
kaditi? Stropi 30 m visoki, obrat meri približno 80 x 30 m,
'graniki', proizvodnja …, jaz pa cigarete ne smem prižgati.
Tega pa ne razumem!«

Razlaga

Franc: »Poslušaj, Lojze. Saj pri tem zakonu ne gre za to, ali
se dim tvoje cigarete kaj pozna v tej hali, pri vsem tem prahu, tehnologiji … Bistvo tega je, da ljudje počasi sprejmejo
odločitev, da opustijo kajenje, ter spoznajo njegove škodljive učinke na zdravje. Nekaj posledic že sam opažaš, ko lezeš
po stopnicah na 'granik', saj jamraš pa sopihaš kot kakšna
parna lokomotiva sredi vzpetine.«

Odločitev

Lojze: »Ja, to imaš pa prav. Na, izvoli, škatlico in vžigalnik.
Pravkar sem nehal s kajenjem. Za vedno!«
��
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Jure Vindiš, strokovni delavec
VZD, Acroni

Je zdravo, da jih imamo stalno
»pripopane« na ušesa?

foto: internet

Čeprav jih uporabljamo vsak dan, eni bolj in drugi manj, pa se verjetno
premalo zavedamo, kako negativno lahko vplivajo na naše zdravje.

Porazdelitev SAR v glavi uporabnika med pogovorom
pri največji oddajni moči mobilnika

	
  

Kaj so mobilni telefoni?

Mobilni telefoni so radijski oddajniki zelo majhnih moči, ki
oddajajo in sprejemajo visokofrekvenčna elektromagnetna
sevanja v območju med 800 in 2500 MHz.
V desetih letih smo kar trikrat zamenjali njihovo tehnologijo,
in sicer je bila prva NMT, po letu 1991 so sledili GSM-telefoni,
zdaj pa uporabljamo UMTS- in LTE-telefone.
Tehnologija

Leto uvedbe v
Sloveniji

Oddajna moč

Frekvence

NMT-telefoni

1991

/

450 MHz

GSM-telefoni

1996

2W

900 MHz, 1800
MHz

UMTS-telefoni

2001

0,25 W

900 MHz, 2100
MHz

LTE-telefoni

2012

0,2 W

800–1800 MHz

Telefoni zadnje tehnologije (LTE) sevajo do 10-krat manj,
saj se je tehnologija razvijala tako, da se je zmanjševalo tudi
njihovo sevanje.
Mejna vrednost za mobilne telefone je opredeljena kot SAR
(stopnja specifične absorpcije, ki podaja osebno izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem) in lahko znaša največ 2 W/
kg v predelu glave, v nasprotnem primeru mobilnik ne sme na
trg. Vrednosti sevanja mobilnika se merijo takrat, ko telefon
��
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����

oddaja z največjo možno močjo, to je predvsem pri vzpostavitvi povezave/klica. Glede na trenutno stanje znanosti je mejna
vrednost priporočena vrednost, ki varuje pred vsemi dokazanimi vplivi na zdravje.

Podatki o sevanju nekaterih mobilnih telefonov:
Mobilni telefon

SAR-vrednost

Samsung Galaxy SIII LTE

0,24 W/kg

Samsung Galaxy S4 LTE

0,54 W/kg

Samsung Galaxy Note 3

0,29 W/kg

Apple iPhone 5S

0,93 W/kg

Apple iPhone 4S

0,98 W/kg

HTC One

0,86 W/kg

Sony Xperia Z1 Compact

0,74 W/kg

Nokia Lumia 925

0,81 W/kg

LG G2

0,41 W/kg

Pomemben je signal

Čim večja je jakost signala, tem manjša bo potrebna oddajna
moč mobilnega telefona med pogovorom. Torej, poiščimo mesto (še posebno znotraj stavb in na ozkih ulicah), kjer je jakost
signala visoka, in telefonski pogovor opravimo tam. S tem precej
pripomoremo k zmanjšanju izpostavljenosti sevanju.
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Sevanje mobilnika je
največje pri vzpostavljanju
povezave. Če lahko, ga
v tem času držimo stran
od glave, če je signal
slab, se izogibajmo
pogovorom, uporabimo
komplet za prostoročno
telefoniranje, pošiljajmo
raje SMS-sporočila.

PRIMERJAVE
• Sevanje mobilnega telefona, ki deluje
z močjo 0,2 W, je na oddaljenosti 23
centimetrov primerljivo s sevanjem
bazne postaje na oddaljenosti 20
metrov, ko ta oddaja z močjo 100 W.
• Prejeta energija zaradi 24-urne
izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem bazne postaje je
enaka prejeti energiji zaradi sevanja mobilnega telefona med
9-minutnim pogovorom (mobilni
telefon deluje z močjo 0,2 W).

KLJUČNA DEJSTVA
•

Nevarnosti za zdravje zaradi uporabe mobilnega telefona kljub dolgoletnim raziskavam niso dokazane.

•

Obstaja možnost, da mobilni telefoni pri pogostih uporabnikih pomenijo povečano tveganje za
razvoj nekaterih vrst raka v glavi in vratu.

•

Vsak telefon, kupljen v EU, ustreza mednarodnim standardom in ne presega mejnih vrednosti SAR 2 W/kg. Po
oceni mednarodnih organizacij in na podlagi razpoložljivih
znanstvenih podatkov ni razloga za zaskrbljenost, ker veljavne mejne vrednosti varujejo zdravje prebivalstva.

•

Komplet za prostoročno telefoniranje pomembno
zmanjša dejansko sevanje mobilnika v glavi, ker se le-ta z oddaljenostjo od oddajnika hitro zmanjšuje.
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Vsi smo krvavi pod kožo.
Smo tudi vsi zdravi?

Dijana Josipović,
dipl. med. sestra,

Petra Hovnik, med. sestra,
BVD-RAVNE – postaja
prve pomoči
foto: Melita Jurc, Metal Ravne

Preiskave zdravstvenega stanja oziroma osnovnih parametrov krvne slike

Promocija zdravja na delovnem mestu (PZD) je skupno
prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje
zdravja na delovnem mestu. V okviru PZD lahko delodajalci
izboljšujejo delovno okolje in spodbujajo zaposlene, da skrbijo
za svoje zdravje tako pri delu kot v prostem času, ter z raznimi
preventivnimi akcijami ozaveščajo delavce o zdravem življenjskem slogu.
Najpogostejši cilji načrtovanja in izvajanja PZD so vzdrževati
zdrav življenjski slog, ohranjati zdravje in delovno kondicijo
zaposlenih, zmanjšati izostajanje z dela – absentizem, večja
motivacija zaposlenih, izboljšanje produktivnosti, kakovosti
dela, pozitivna podoba podjetja …
V postaji prve pomoči želimo z izvajanjem preiskav in vpogledom zaposlenih v lastno zdravstveno stanje vse vključene
seznaniti z morebitnimi negativnimi zdravstvenimi posledicami
ter prispevati k zavedanju o pomenu izboljšanja delovnega
okolja in življenjskega sloga, ukrepanja ter odpravljanja morebitnih zdravstvenih težav.
Preiskave se vsak zaposleni udeleži prostovoljno.

VSEBINA PREISKAVE ZDRAVSTVENEGA STANJA

Izvedemo preiskave osnovnih parametrov krvne slike oziroma
zdravstvenega stanja zaposlenih, in sicer z meritvami:
• krvnega tlaka (RR),
• sladkorja v krvi,
• holesterola v krvi,
• trigliceridov – preprostih maščob v krvi,
• nasičenosti kisika v krvi in merjenjem srčnega utripa,
• telesne teže ter
• izračunom indeksa telesne mase (ITM/MBI).
S temi preiskavami bo posameznik dobil okviren vpogled
v relevantne zdravstvene parametre ter s tem napotke za
ohranjanje zdravega življenjskega sloga in usmeritev za posvet
oziroma obisk pri izbranem zdravniku.
��
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à SKRBIMO ZA NASLEDSTVO SODELAVCEV

44. Skok čez kožo za
nadaljevanje roda jeklarjev

Melita Jurc, področna urednica
za Koroško, Metal Ravne
foto: arhiv Metala Ravne

Skok čez kožo je tradicionalna stanovska
slovesna prireditev, na kateri montanisti
– metalurgi, geologi in rudarji – sprejmejo
v svoje vrste mlajše kolege, ki uspešno
zaključujejo študij. Tradicija izhaja iz
običajev rudarjev, ki so zaradi nevarnega
dela zelo skrbno izbirali sodelavce; ti so
morali biti zelo dobri pri delu, odlikovala
pa sta jih tudi tovarištvo in samopomoč.

Letošnji, že 44. Skok čez kožo se je dogodil 11. aprila v Grand
hotelu Union v Ljubljani. Izvrstno izpeljano prireditev, pospremljeno tudi z izdajo zbornika, je pripravil organizacijski odbor,
sestavljen iz devetih študentov, ki so ob tej priložnosti tudi
sami skočili v montanistični stan. Med njimi so bili tudi naši
fantje Alen Šapek, Bojan Apšner in Miha Lečnik, vsi trije
štipendisti Metala Ravne. Alenu, ki se je preizkusil v vlogi predsednika organizacijskega odbora, smo postavili nekaj vprašanj
o dogodku. Vtise s prireditve pa je strnil tudi Andrej Gradišnik,
direktor Metala Ravne.
Alen, prevzel si zahtevno vlogo predsednika organizacijskega
odbora 44. Skoka čez kožo. Zakaj si se odločil za to funkcijo in
kakšne naloge ste prevzeli ti in člani odbora?
Odločitev za to funkcijo je bila precej nepričakovana, saj smo
bili s prejšnjim odborom dogovorjeni samo za informativni
sestanek, na koncu pa smo podpisali predajo. V odboru smo
prevzeli organizacijo dveh brucovanj in izvedbo 44. Skoka čez
kožo. Med glavnimi nalogami je bila organizacija prireditve,
izdelava brošure in mnogo drugih, manjših nalog. Pri papirnati
vojni so mi precej pomagale izkušnje z vodenjem študentskega
sveta, zato nam je bilo delo v tej smeri precej olajšano. Vodenje same prireditve je prevzel prezidij asist. dr. Damjan Hann.
Pri delu in iskanju sponzorjev so nam precej pomagali prof. dr.
Primož Mrvar, prof. dr. Jožef Medved, prof. dr. Boštjan Markoli
in izr. prof. dr. Peter Fajfar, za kar se jim v odboru iskreno
zahvaljujemo.

Û

Alen Šapek ob slavnostnem dogodku

Pri delu mi je precej pomagal tudi podpredsednik odbora
Boštjan Apšner, prav tako štipendist Metala Ravne, omeniti pa
velja tudi vse druge člane odbora, od katerih je vsak prispeval
svoj del pri organizaciji dogodka. V odboru je aktivno sodeloval še en štipendist Metala Ravne, Miha Lečnik. V dveh letih
smo člani odbora opravili več kot 1000 ur prostovoljnega dela.
Dvaindevetdeset let že mineva, odkar so prvi študentje montanistike v Ljubljani skočili čez kožo. Zakaj se ti zdi pomembno,
da se tradicija Skoka čez kožo nadaljuje?
Osnovni in najpomembnejši namen Skoka čez kožo je vzpostavitev vezi med botrom in brucem (novincem). Ta vez bi naj
zagotovila, da bo boter svoje znanje in modrosti posredoval
novincu in ga motiviral za predanost poklicu in prenosu
tradicije na rodove, ki bodo prišli za nami. Skok čez kožo je
tudi odlična priložnost za druženje in izmenjevanje različnih
pogledov v stroki. Ob potem bi poudaril, da je kljub starosti
prireditev vedno znova prerojena, saj ji vsaka generacija s
svežimi idejami vtisne svoj pečat, zato me ne skrbi, da bi bila
tradicija prekinjena.
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In še izjava direktorja
Metala Ravne, Andreja Gradišnika:
Glede na to, da sva z ženo Katjo
oba metalurga in sva pred leti tudi
sama skočila v montanistični stan, je
udeležba na prireditvah Skoka čez kožo
vedno priložnost, da se z nostalgijo
ozreva na leta, ko sva zaključevala
študij in se podajala službenim izzivom
naproti. Lepo se je srečati z nekdanjimi
sošolci in profesorji. Ob tem pa se mi
zdi pomembo tudi to, da kot direktor
Metala Ravne študentom z udeležbo
na Skoku čez kožo pokažem podporo in
izrazim dobrodošlico v našem podjetju
in skupini SIJ.

Ù Trije bodoči metalovci – Miha Lečnik,
Boštjan Apšner in Alen Šapek z direktorjem
Metala Ravne Andrejem Gradišnikom

Si štipendist Metala Ravne.
Zakaj si se odločil za študij metalurgije?
Proti koncu gimnazije sem kolebal med vpisom na Naravoslovnotehniško, Strojno in Veterinarsko fakulteto. Ravno v
tem času je Metal Ravne objavil razpis za raziskovalne naloge,
na katerega sem se tudi prijavil. Pod mentorstvom Gaborja
Sekereša v Metalu Ravne sem uspešno dokončal raziskovalno
nalogo z naslovom Ugotavljanje vrste notranjih napak v jeklenem izdelku. Med raziskovalnim delom sem dodobra spoznal
podjetje in odločitev za študij mi je bila precej olajšana. Po nekaj mesecih na fakulteti sem ugotovil, da je bila moja odločitev
pravilna in te odločitve še danes ne obžalujem.
Ko se je direktor Metala Ravne na slavnostni prireditvi fotografiral z vami, Metalovimi štipendisti, ste predlagali, da se
postavite tako, da bo v ozadju viden logotip SIJ Metal Ravne.
Kaj za vas pomeni Metal Ravne?
Štipendisti Metala Ravne se vedno znova radi vračamo v
objem matere fabrike, pa naj bo to z ekskurzijami, praksami
ali počitniškim delom. Za fabriškimi vrati doživimo tisto, česar

nas ne more naučiti nobena knjiga ali učbenik – skoraj 400 let
tradicije, ki je mestu pustila neizbrisan pečat in Metal Ravne
uvrstila med najboljše proizvajalce jekel na svetu. V času, ko
se nezaposljivost mladih iz leta v leto veča, je zelo pomembno,
da nas po koncu študija čaka zaposlitev, in to celo v domačem
kraju.
Koga si izbral za svojega »metalurškega botra« in kako se je
glasilo tvoje geslo, ki si ga povedal, preden si bil sprejet oziroma si skočil med »prave« metalurge?
Moj metalurški boter je prof. dr. Jožef Medved.
Moje geslo pa se je glasilo:
V železarskem mestu rojen,
v materi fabriki vzgojen,
med kovači kaljen,
končno dočakal ta dan,
ko skačem v montanistični stan.

GESLI BOŠTJANA APŠNERJA IN MIHE LEČNIKA, IZ KATERIH VEJE PRIPADNOST JEKLARSTVU IN NAŠI TRADICIJI:
Boštjan Apšner (boter izr. prof. dr. Peter Fajfar)

Miha Lečnik (boter prof. dr. Boštjan Markoli)

Iz rodne Koroške se dovta v mesto po znanje podal,
da četrti rod Apšnerjev se bo s ponosom v ravenški
fabriki nadaljeval.
Ko faks bom končal,
bom s harmoniko vriskal in pel,
zraven bo bluming komade vn štel.

Vsem mojim, ki stali so pred mano,
a ne na sodu, tam, za fabriško ograjo.
Peč, kladivo, os žareča,
zaradi vas – to moja bode sreča!
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à PRAZNUJEMO

Melita Jurc, področna
urednica za koroško
regijo, Metal Ravne

Živa Komac,
računovodkinja
SKEI/sekretarka

Stane Jakelj, razvojni
inženir/Menedžment
idej, Razvojni center
Jesenice/Acroni
foto: SKEI, Melita Jurc,
SKEI, Živa Komac

Slovesno ob 1. maju
Na Ravnah na Koroškem in Jesenicah smo zelo praznično zaznamovali 1. maj,
praznik dela. Kljub nekoliko slabšemu vremenu se nas je na tradicionalnih
srečanjih zbralo lepo število. V sproščenem druženju smo preživeli lep dan.

Pod Uršljo goro
Že zgodaj zjutraj so se ljudje na Koroškem začeli zbirati na
tradicionalnem praznovanju praznika dela v podnožju mogoče
Uršlje gore. Ta kraj ob Ivarčkem jezeru je imel v preteklosti za
fabriške delavce poseben simbolni pomen, saj so ga zgradili
sami z udarniškim delom.
Prireditev je letos odlično organizirala SKEI Konferenca
družb SIJ Ravne, ki jo je na svečanem dogodku z uvodnim nagovorom zastopal njen predsednik Boris Štriker. Organizatorji
so se s pripravo zelo potrudili in tako jim je uspelo v zavetje
Uršlje gore privabiti več kot 4000 obiskovalcev. Zbranim so
za 1. maj voščili tudi župani občin Ravne, Prevalje in Slovenj

Od leve proti desni: župan Raven na Koroškem – dr. Tomaž Rožen, predsednik SKEI
Konference družb SIJ Ravne – Boris Štriker, ki je imel v svojih rokah vse glavne
niti organizacije dogodka, predsednik SKEI Nožev – Anđeljko Smolak, predsednik
Republike Slovenije – Borut Pahor, predsednik SKEI ZIP – Peter Filip, župan Slovenj
Gradca – Andrej Čas, predsednik SKEI Serpa – Rudi Vogel, župan Prevalj – dr. Matic
Tasič, podpredsednik SKEI Konference družb SIJ Ravne – Dušan Posedi

Gradec. Letošnje praznovanje je bilo še posebno slovesno, saj
je bil slavnostni govornik te osrednje prireditve na Koroškem
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Tokrat je bilo
tudi prvič, da se je prvomajskega praznovanja pod Uršljo goro
udeležil kdo od slovenskih politikov. Dogodek je povezoval Jurij
Brložnik, ki je s svojimi hudomušnimi domislicami zabaval vse
prisotne. Resen ni ostal niti predsednik Republike Slovenije,
ki je prav tako šaljivo nagovoril zbrane ob Ivarčkem jezeru,
nato pa se dotaknil resnejših razmer v Sloveniji, predvsem na
področju dela. Slovesno vzdušje sta pričarala tudi Pihalni orkester železarjev Ravne in Dravograjski sekstet, v popoldanskih
uricah pa je za nadaljnje druženje in vzdušje z dobro glasbo
poskrbel ansambel Vihar.
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Na Pristavi v
Javorniškem Rovtu

Na Pristavi v
Javorniškem
Rovtu

Na Jesenicah se je tradicionalnega prvomajskega srečanja
na Pristavi v Javorniškem Rovtu kljub slabšemu vremenu
udeležilo okoli šeststo ljudi. Glavna organizatorja prireditve
sta bila SKEI – Sindikalna podružnica družbe Acroni in Občina
Jesenice. Vsakemu prišleku so kot dobrodošlico na prsi pripeli
rdeč nagelj.
Zbranim je v uvodu zaigral Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, vse pa je pozdravil župan mesta Jesenice, Tomaž
Tom Mencinger, ki je poudaril pomen srečanja v težkih časih
za delavce ter jim zaželel lep praznik dela.
Slavnostna govornica, predsednica Sindikata kovinske in
elektroindustrije SKEI Lidija Jerkič, je v nagovoru spomnila
na tragične dogodke pred več kot 130 leti v Čikagu, zaradi
katerih je prvi maj tudi postal praznik dela: »V zadnjih dneh
smo večkrat slišali vprašanja, ali je prvi maj še praznik, ki se
praznuje, ali imajo delavci razlog za praznovanje, ali smo
sindikati storili dovolj za pravice delavcev. Da, prvi maj je še
vedno praznik in bo skupaj z drugim majem ostal praznik,
kljub težnjam po ukinitvi. Delavci so pred 130 leti z uporom
zahtevali svoje pravice, osemurni delavnik in pravično plačilo.
Včasih se mi zdi, da se vračamo, saj osemurni delavnik ni več
osemurni delavnik, prevečkrat popuščamo pri pravicah in
smo zadovoljni, da plače sploh dobivamo.«
Kot je še dodala Jerkičeva, ni cilj napredka družbe, da je
kakovost življenja vedno slabša, ampak da je delo še vedno
vrednota, in ni kapital tisti, ki ima prednost, temveč mora biti
delo pošteno in pravično plačano. Ob tem pa je tudi poudarila,
da sindikat niso posamezniki, ampak množice, množice pa
spreminjajo svet.

Slavnostna govornica, predsednica Sindikata
kovinske in elektroindustrije Lidija Jerkič

à POSLAVL JAMO SE

Teji v slovo
Prerano nas je zapustila naša draga sodelavka in prijateljica Teja Platiša.
Žalostna vest nas je globoko pretresla, kajti prišla je tako nepričakovano in
iznenada. Težko dojemamo, da nas je za vedno zapustila odlična sodelavka,
spoštovana kolegica in prava prijateljica, na katero si se lahko zanesel in je
bila vedno pripravljena pomagati. Izgubili smo sodelavko in prijateljico, ki
je kljub obilici dela našla čas za toplo besedo, spodbudo ter nam s svojim
značilnim nasmeškom polepšala delovne dni. Vedno se bomo spominjali
lepih in edinstvenih trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj.
Draga Teja. Solze naše neizmerne žalosti in bolečine bo veter s časom posušil,
TI pa boš ostala v naših srcih ZA VEDNO.
Sodelavci Uprave SUZ-a
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à NAŠI SODELAVCI

Kadrovska gibanja v februarju in marcu
à SIJ – Slovenska
industrija jekla
V Oddelku za kontroling
smo februarja pozdravili
novega sodelavca DRAŽENA
LJUBANOVIČA.
Marca ni bilo kadrovskih sprememb v družbi.
V skupini SIJ je bilo konec februarja zaposlenih 3137 sodelavcev,
konec marca pa 3138.
Elena Majnik, strokovna sodelavka za področje kadrov, SIJ

à ACRONI
Podjetje je februarja zapustilo
pet delavcev, marca pa dva
delavca. Naš novi sodelavec je
februarja postal GABER KRISTAN
v Predelavi debele pločevine.
Marca pa so naši novi sodelavci
postali: URBAN BERTONCELJ
v Predelavi debele pločevine,
MEVLUDIN DUREK v Jeklarni,
LUKA MENCINGER v Jeklarni in
ROK MRAK v Obratu vzdrževanja.
Jubilanti
Februarja so jubilanti z 10-letnim delovnim stažem postali:
DELVIN EJUPOVIĆ iz Jeklarne,
ZINET FORČAKOVIĆ iz Jeklarne,
ADMIR HODŽIĆ iz Vroče valjarne, DAMIR AHMETAŠEVIĆ iz
Hladne predelave, ELVIR KAZIĆ
iz Predelave debele pločevine,
UROŠ VOVK iz Predelave debele
pločevine, SABINA TRAKO iz Kakovosti, razvoja in tehnologij ter
ERNAD ČAMDŽIĆ iz Kakovosti,
razvoja in tehnologij. Jubilant
z 20-letnim delovnim stažem
je postal BLAŽ KOGOVŠEK iz
Jeklarne. Čestitamo!
Marca sta jubilanta z 10-letnim
delovnim stažem postala LJUBO
RAILIĆ iz Hladne predelave
in DEJAN GOTLIB iz Logistike.
Jubilanti z 20-letnim delovnim
stažem so marca postali: VLATKO
DANILOV iz Jeklarne, BOJAN ILIĆ
iz Jeklarne, ALEN ŠEST iz Obrata
vzdrževanja, GORAN ILIJEV iz
Predelave debele pločevine in
GORAN KORAŽIJA iz Nadzornega
centra. Jubilanti s 30-letnim

delovnim stažem pa so postali
VALENTIN JAKELJ iz Hladne predelave, MEHMEDALIJA VUČKIĆ iz
Predelave debele pločevine, JANJA SOVINCA iz KRT-a ter BORUT
LEŠNIK iz Prodaje. Čestitamo!
Zaključek šolanja
Šolanje je februarja uspešno
zaključil DANIJEL ĐURIĆ iz Obrata vzdrževanja in pridobil naziv
inženir mehatronike. Marca pa
so šolanje uspešno zaključili
TOMAŽ DOLŽAN iz Logistike
(pridobil je naziv dipl. inžen.
metal. (vs)), TADEJA FORNEZZI iz
KRT-a (pridobila naziv dipl. inžen.
metal. (vs)) ter KLEMEN POLANC
iz Obrata vzdrževanja (pridobil
naziv dipl. inžen. elektroteh. (vs)).
Čestitamo!
Nejra Rak Benič, strokovna
sodelavka za HRM 1, Acroni

à METAL RAVNE

Februarja so postali naši novi
sodelavci: GREGOR KAČIČ,
ALJAŽ MLAČNIK, MARJAN
LEDINEK, ŽAN PUŠPAN, MIHA
ŠUMNIK, DENIS VEČKO in SINIŠA
GOMZI v Jeklarskem programu,
ANDREJA ŠAPEK in ROBERT PRIKERŽNIK v Valjarskem programu,
SERGEJ VRHOVNIK v Vzdrževanju in JAN PEČNIK v Kemiji.
Podjetje so februarja zapustili
štirje sodelavci.
Nova sodelavca sta marca
postala: TIMOTEJ ŠNAJDER v
Jeklarskem programu in ROBERT
CELNER v Kontroli valjanega
programa.
Upokojil se je SREČKO HOVNIK iz
Jeklarskega programa. Zahvaljujemo se mu za prizadevno
delo in mu v pokoju želimo vse
najlepše. Podjetje sta marca
zapustila še dva sodelavca.
Jubilanti
10-letni delovni jubilej je februarja dosegla KSENJA ŠTOR iz
Kemije, 20-letni delovni jubilej
je dosegel ALEŠ LAGOJA iz Kovaškega programa. Čestitamo!
Marca so 10-letni delovni jubilej
dosegli: DUŠAN ŠUMAH in
ALEKSANDER FERK iz Jeklarske-

ga programa, DRAGO LAZNIK iz
Valjarskega programa, DARKO
KOTNIK iz Kovaškega programa
in SIMONA GOLOB iz Kontrole
kakovosti, 20-letni delovni jubilej pa je zaokrožil SAŠO MAČIČ
iz Kontrole kovanega programa.
Čestitamo!
Zaključek šolanja
Šolanje sta marca uspešno
zaključila ROMANA PRAPROTNIK
iz Metalurškega laboratorija
in DOMEN KOSI iz Kovaškega
programa. Postala sta diplomirana inženirja metalurgije.
Čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka,
Kadrovska služba, Metal Ravne

à SERPA
Novi sodelavec je februarja
postal BOJAN FAŠUN v Strojni
obdelavi.
Marca je podjetje zapustil en
sodelavec.
Jubilanti
Za 20-letni delovni jubilej v marcu čestitamo GORAZDU KACU iz
Tehnološkega oddelka.
Irena Praznik, strokovna delavka,
Kadrovska služba, Metal Ravne

à ELEKTRODE JESENICE
Uspešno delo in dobro počutje
želimo novemu sodelavcu GREGU PORU v oddelku Varilne žice.
Zaposlili smo ga februarja.
Prav tako želimo uspešno delo in
dobro počutje vsem preostalim
najetim delavcem.
Nastja Šmid, Kadrovska služba, Elektrode Jesenice

sodelavcema. Marca so naši novi
sodelavci postali: EMIR MUSTAFIĆ v Informatiki, TOMAŽ GOLOB
v oddelku Prodaja in marketing
in MARKO MIKLAVC v Mehanski
obdelavi. Delovno razmerje je
prenehalo dvema sodelavcema.
Jubilanti
Za 10-letni delovni jubilej v
februarju čestitamo sodelavcu
SANELU DŽAMBIĆU iz oddelka
Razvoj in tehnologije. Za 20-letni
delovni jubilej čestitamo sodelavcu PETRU FERKU iz Mehanske
obdelave.
Zaključek šolanja
Marca je uspešno zaključil
šolanje sodelavec DAVID KRALJ
iz Mehanske obdelave, ki je
pridobil naziv strojni tehnik.
Čestitamo!
Dragica Pečovnik, kadrovska
menedžerka, Noži Ravne

à SUZ
Februarja so naši novi sodelavci
postali MIROSLAV KOVAČEVIĆ v
obratu Jeklovlek, KLEMEN KRISTAN, DAMIR BEGOVIĆ in SAFET
BERIŠA pa v oddelku Storitve.
Podjetje je marca zapustil en
delavec.
Jubilanti
Za 30 let delovne dobe, dosežene februarja, čestitamo MLADENU MARENKU iz obrata Jeklovlek.
Marca pa za 40 let delovne dobe
čestitamo BRANKU PAŠALIĆU iz
oddelka Storitve.
Mag. Tanja Avguštin Čufer,
Kadrovska služba, SUZ

à ZIP CENTER
à NOŽI RAVNE
Naš novi sodelavec je februarja
postal GREGOR BOROVNIK v
Mehanski obdelavi. V oddelku
Prodaja in marketing je naša
sodelavka ponovno postala
HELENA POTOČNIK. Delovno
razmerje je prenehalo dvema

Februarja smo prezaposlili tri
delavce iz Metala Ravne v OE
Servis in podporne storitve.
Marca smo v OE MIZARSTVO
zaposlili IGORJA PODSTENŠKA.
Jasna Tošić, poslovna
sekretarka, ZIP center
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Pokojnine – kaj nas čaka?

vir: Pokojninska družba A

Po zadnji pokojninski reformi lahko zaposleni moški s 40 leti pokojninske dobe računa
na javno pokojnino v višini 57 odstotkov svoje povprečne neto plače v najugodnejših
zaporednih 21-ih letih. Pričakuje se, da bo novi zakon zdržal pritiske staranja prebivalstva
do leta 2020, ko bodo sledile nove pokojninske reforme, ki bodo postopoma nižale javne
pokojnine proti 40 odstotkom neto plače.

Pokojnina
Upad
prihodka po
upokojitvi

40 %

60 %
Javne pokojnine bodo občutno nižje od plač.

Glavni razlog za vedno nižje pokojnine je vse večje število
upokojencev in vedno manjše število zaposlenih. Še leta 2003
je v Sloveniji 519.000 oseb prejemalo javno pokojnino, letos je
njihovo število že 610.000.
S podobnimi izzivi starajoče se družbe se soočajo v vseh
razvitih državah in kot najučinkovitejše orodje za zagotavljanje dostojnih pokojnin se je izkazal razvoj drugega zasebnega
pokojninskega stebra, ki ga v Sloveniji predstavlja prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje.

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Predstavlja namensko varčevanje za starost, ki omogoča
zaposlenim, da si ob pomoči delodajalca z rednimi vplačili
premije tekom delovne dobe zagotovijo dovolj prihrankov
iz naslova, iz katerega ob upokojitvi prejemajo poleg javne
pokojnine še dodatno pokojninsko rento, s katero si zagotovijo
dostojne prihodke in kakovostno življenje.

Ključne lastnosti:
•
•
•
•

•

Vsak zavarovanec ima svoj varčevalni račun, kjer se
zbirajo sredstva, ki so le njegova last.
Na sredstva je zagotovljen minimalni zajamčeni donos.
V primeru smrti pred upokojitvijo se sredstva dedujejo.
Edini pogoj za koriščenje sredstev je upokojitev, izjemoma pa se lahko koristijo tudi v primeru izgube zaposlitve
po 53. letu starosti.
Ob upokojitvi se zavarovancu na podlagi privarčevanih
sredstev in njegove starosti izračuna dodatna pokojninska renta, ki jo nato prejema poleg javne pokojnine.

Vsak zavarovanec lahko preveri stanje na svojem varčevalnem računu prek spletnega dostopa na www.pokojnina.si oziroma lahko pokliče Pokojninsko družbo A, d. d., na telefonsko
številko 01 230 77 28. Na spletni strani se nahaja tudi povezava
na mobilno aplikacijo ePokojnina, s katero si lahko vsak izračuna informativno višino svoje javne pokojnine in koliko dodatne
pokojninske rente lahko še prihrani.
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à ZNAMO CENITI

Po vaši zaslugi uspehe smo želi
Za nekdanje sodelavce smo sredi marca pripravili
tradicionalno srečanje, ki se je začelo z vodenim
ogledom proizvodnega obrata, nadaljevalo pa v
sproščenem vzdušju v gostišču Brigita.
Tradicionalnega srečanja podjetja Noži Ravne, ki bo v prihodnje potekalo vsaka tri leta, se je udeležilo okoli 60 nekdanjih
zaposlenih, ki so se prejetega vabila zelo razveselili.
Direktor podjetja Peter Čas jim je v pozdravnem govoru
na kratko predstavil poslovanje podjetja ter smele načrte za
prihodnost. Poudaril je, da so s svojim znanjem, strokovnostjo
in izkušnjami pomembno prispevali k rasti, uspehu in ugledu
podjetja.
Naši bivši sodelavci priznavajo, da se podjetje iz leta v leto
vidno spreminja tako po organizaciji dela kot po tehnološki
opremljenosti, kar ugodno vpliva na delovno okolje zaposlenih
ter kakovost izdelkov. Veselilo jih je, da v podjetju nadaljujemo
uspešno pot ter tako omogočamo socialno varnost našim
zaposlenim.
Nekdanji sodelavci so se v sproščenem vzdušju in ob obujanju spominov družili pozno v popoldne.
Naj izkoristim to priložnost, da se v imenu vseh udeleženih,
ki smo se dobro zabavali, zahvalim našemu direktorju za organizacijo. Vsi smo bili složni: »Čez tri leta se spet dobimo.«

Jana Grosar, Marketing,
Noži Ravne
foto: arhiv Nožev Ravne

Û Vsakega srečanja se nekdanji sodelavci z veseljem udeležijo. Tudi tokrat
je bilo tako. In mi jim priznavamo, da so nas usmerjali s srcem in razumom,
zato so naši zdajšnji uspehi tudi njihovi.

à UČINKOVITO KOMUNICIRAMO

Nožar je tu!

Kar nekaj časa je v nas zorela želja po tiskanem mediju, ki bi
širil informacije med sodelavce. Novičke nas seznanjajo z vsem,
kar je pomembno, kar je novega, kar nas utegne zanimati. Od
konca februarja nas tako razveseljuje in obvešča naš mesečni
bilten, ki smo ga poimenovali Nožar.
Na pragu pomladi, konec februarja, je Nožar doživel svoj
krst. Prva številka nas je nagovarjala, naj podamo predloge
imena in tako soustvarjamo njegovo zgodbo. Postregla je z
dvema stranema aktualnih novic. Konec marca smo nagrajenca obdarili in naznanili: Tu je!
Vsak mesec bomo z Nožarjem seznanjali naše sodelavce z
novostmi in zanimivostmi z vseh oddelkov podjetja. Rubrike
novic smo poimenovali Obvestilo, Investicije, Okolje, Dosežki,
Delavnice, Kakovost, Kadri, Izobražujemo, Šport, Družimo se …
V uredniškem odboru bomo tudi v prihodnje sodelavce
spodbujali, naj sooblikujejo Nožarja, tako da podajajo predloge,
vprašanja, komentarje, pohvale …
Nožar je mesečnik, ki bo izšel v enajstih številkah letno,
vsakokrat v nakladi 200 izvodov.
Û Druga številka Nožarja
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à VABIMO NA POČITNICE

Moravci, pravi oddih!
Sindikat družbe Acroni Neodvisnost ponuja bivanje v počitniški enoti v
kampu Moravske Toplice. Poleg prikolice z dvema širšima ležiščema so
v enoti opremljena kuhinja, dnevni prostor in terasa. Bivanje je prijetno
vse leto, saj je enota električno ogrevana, ima pa tudi klimatsko
napravo in televizijski sprejemnik. V neposredni bližini so recepcija in
kopalnice, uporaba interneta je mogoče na računalniku pri recepciji.

Klemen Drobič, predsednik
sindikata Neodvisnost Acroni

Cena tedenskega najema:
• 250 € od 4. aprila do 27. junija in
od 29. avgusta do 2. januarja 2016
• 330 € od 27. junija do 29. avgusta 2015
V ceno so vštete štiri vstopnice za neomejeno kopanje v Termah 3000.
Otroci od 6. do 10. leta imajo 50-odstotni popust, od 10. do dopolnjenega 15.
leta pa 30-odstotni popust.
Prijave zbirata:
• Klemen Drobič, tel.: 031 450 688,
(04) 58 41 981, (04) 58 41 720
• Silva Dokl, tel.: (04) 58 41 611
Sprostite se v prijetnem okolju med prijaznimi ljudmi v Prekmurju!

à SODELUJEMO

Novo poglavje ravenskega
sindikata SKEI v skupini SIJ
Predstavniki sindikalnih podružnic SKEI družb Slovenske industrije jekla na lokaciji
Ravne smo ustanovili SKEI Konferenco SIJ Ravne in si zastavili skupne cilje.

Boris Štriker, predsednik
Sindikalne podružnice SKEI
Metala Ravne
foto: Melita Jurc, Metal Ravne

ÙÙ Boris Štriker, prvi predsednik
novoustanovljene SKEI Konference SIJ Ravne
Ù Člani Izvršnega odbora sindikalnih
podružnic novonastale Konference SIJ: spredaj
od leve proti desni: Damjan Kalčič, Vili Novak,
Peter Filip, Dušan Posedi, Veljko Djorjdević,
Janko Razgoršek, Milena Modrijan, Rudi Vogel,
Boris Štriker, Andrej Zaveršnik; v zadnji vrsti:
Anđeljko Smolak in Franc Ramšak

Z namenom usklajevanja in učinkovitejšega uresničevanja skupnih
interesov sindikalnih podružnic SKEI Metala Ravne, SKEI ZIP
centra, SKEI Serpe in aktiva zaupnikov SKEI Nožev Ravne smo se
30. marca sestali na ustanovni skupščini Konference sindikalnih
podružnic družb SIJ-a na lokaciji gospodarskega območja nekdanje Železarne Ravne.
Ustanovno skupščino je vodil predsedujoči Damjan Kalčič, za
predsednika konference je bil izvoljen Boris Štriker, za podpredsednika Dušan Posedi in za blagajničarko je bila imenovana Milena
Modrijan.
Konferenca bo izvajala predvsem naslednje naloge:
• usklajevanje in obravnavanje vseh stališč ter vprašanj
sindikalnih podružnic, ki so skupnega pomena za članstvo
na ravni SIJ-a,

•
•
•
•

pomoč pri sklepanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb, pri
tarifnem delu, na ravni povezanih družb in SIJ-a,
spremljanje izvajanja zakonov, ki določajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev,
organiziranje izobraževanj in usposabljanja sindikalnih
zaupnikov,
organiziranje športnih aktivnosti in druženj.

Izvršni odbor Konference SIJ (sestavljajo ga Boris Štriker, Dušan
Posedi, Milena Modrijan in Damjan Kalčič iz SKEI Sindikalne podružnice Metala Ravne, Anđeljko Smolak iz SKEI Aktiva zaupnikov
Nožev Ravne, Rudi Vogel iz SKEI Sindikalne podružnice Serpe in
Peter Filip iz Sindikalne podružnice ZIP centra) si bomo prizadevali
za dosledno izpolnjevanje zastavljenih ciljev.
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à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Minuta za varnost –
naložba, vredna večnosti

mag. Sabina Kamnik Zebec,
strokovna delavka za varnost in
zdravje pri delu, BVD-RAVNE
foto: mag. Sabina Kamnik Zebec,
BVD-RAVNE

Skrb za zaposlene in hkrati tudi izpolnjevanje vseh dolžnosti iz varnosti
in zdravja pri delu je v podjetju Noži Ravne ena izmed temeljnih nalog in
usmeritev podjetja, kar se lepo zrcali v napredku na tem področju.

Ustrezno označene, vedno proste in
vzdrževane transportne poti so predpogoj za
varno odvijanje transporta v proizvodni hali.

V podjetju se zavedajo povezave med obvladovanjem tveganj
na delovnem mestu, zdravjem zaposlenih in uspehom delovne
organizacije ter zakonitosti, da samo zdravi zaposleni lahko
tvorijo zdravo organizacijo.
Na teh izhodiščih ter s ciljem dviga ravni varnosti in zdravja
pri delu kot tudi izboljšave celotne podobe podjetja so bile v
preteklem letu izvedene številne aktivnosti:
• Uvedena je bila aktivnost Minuta za varnost. Njen
namen je dvig ozaveščenosti delavcev in njihovih nadrejenih glede varnega in zdravega dela s ciljem obvladovanja celotnega proizvodnega procesa brez poškodb
na delu, s tem se podjetje pridružuje tudi ukrepom
varnosti in zdravja pri delu s strani vodstva SIJ-a.
• Dnevno se izvaja strokovni nadzor nad pravilnim in
varnim izvajanjem dela, nad ustreznostjo delovne
opreme, pravilno in dosledno uporabo osebne varovalne opreme, uporabo transportnih sredstev, nadzor nad
skladiščenjem materiala …
• V proizvodni hali so bile na novo tlakovane transportne
poti, ki se dnevno vzdržujejo/čistijo.

• Poskrbljeno je tudi za čiščenje in barvanje starejših
strojev.
• Pri vstopu v proizvodno halo so bile pred transportnimi
vrati nameščene nove protivetrne zavese, postavljena
so nova stojala, kjer se odlagajo vpenjalne spone, in
druga privezovalna sredstva; prav tako je poskrbljeno
tudi za varnost poslovnih partnerjev, in sicer z odsevnimi telovniki, zaščitnimi čevlji in zaščitnimi očali.
• Za lepšo podobo okolice podjetja so odstranili staro
poslovno stavbo, tam je zdaj urejena zelenica.
• Na delovnem mestu se vzdržujeta red in čistoča ter se
zagotavlja ustrezna osvetljenost, kar je predpogoj za
varno delo in hkrati podlaga za kakovostno delo.
V podjetju Noži Ravne potekajo še številne druge enako
pomembne aktivnosti, s katerimi zmanjšujejo tveganja za
poškodbe in zdravstvene okvare. Podjetje tako stremi k boljši
delovni klimi in boljšim poslovnim rezultatom, kar se odraža
v izvajanju ne le zakonsko določenih ukrepov, temveč tudi v
dejavnostih, ki vplivajo na splošno počutje zaposlenih.
��
��� ���
������� ��� �
����
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à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Če poznaš svoj stresni
odziv, ga lažje nadzoruješ

Stane Jakelj, razvojni inženir/
Menedžment idej, Razvojni center
Jesenice/Acroni
povzeto po: Aleksander Zadel,
inštitut C.A.R.
Foto: Stane Jakelj, RCJ/Acroni

Učinkovitost podjetja ali posameznika se preverja ves čas. Izpostavljeni smo pritiskom
merjenja storilnosti, primerjanja s kazalniki uspeha in vzporejanja s kriteriji preživetja.
Nekateri se tem pritiskom lažje, drugi težje prilagodimo. Naše osebnostne lastnosti so
pri tem ključne. Lahko se rodimo s potencialom, ki nam omogoča, da stresnih situacij
ne zaznamo tako dramatično, lahko pa celo običajne poslovne situacije zaznavamo kot
izrazito stresne. Dobro je ugotoviti, kje so meje naše trpežnosti, da se ne podajamo v
poslovna okolja, ki so za nas prezahtevna.

Ljudje, ki pod časovnim pritiskom in drugimi pritiski delujejo
bolje, imajo prilagojen način stresne reakcije. Kasneje zaznajo
neko situacijo kot ogrožajočo, zato so pri njih čustveni odzivi
drugačni. Adrenalin, ki spremlja stresno situacijo, se izloči
pozneje in v manjših količinah. Ti ljudje zato porabijo opazno manj energije in iz stresnih situacij izstopajo močnejši in
vedrejši kot tisti, ki jih že najmanjši moteči dražljaj čustveno
izčrpa. Časovni rok je zato za nekatere ljudi stimulacija, ki jih
poživi, jih naredi odločne in usmerjene na cilj. Druge pa popolnoma ohromi. Pretiran čustveni odziv ohromi vsakega človeka.
Pomembno pa je le to, kako interpretiramo stresno situacijo
in kakšen čustveni izziv ji bo sledil. Vsi poznamo poklice, kot so
gasilci, kirurgi in reševalci, ki v izjemno težkih situacijah ravnajo modro, umirjeno in preudarno. Osnova za tako vedenje sta
posameznikova fiziologija in osebnost, svoje pa prispevajo še
izkušnje. Dobra novica je, da ljudje z izkušnjami lahko pridobi��
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vajo kompetence za učinkovitejše spopadanje s stresom. To
tudi pomeni, da njihova fiziološka reakcija v stresu ne bo več
tako burna.
Tako kot se razlikujemo po različnih dejavnikih, se razlikujemo tudi po tem, kdo, kdaj in na kakšen način doživlja stres.
Ljudje smo lahko izjemno kreativni in učinkoviti, ko nam gre za
nohte. Lahko pa v takih situacijah zmrznemo. Žal pa najdemo
vse več ljudi, ki jih že minimalen stres popolnoma paralizira in
izčrpa. Dobro je, če spoznate svoj stresni odziv prej, kot je to
življenjsko pomembno. Izjemno nevarno je, če ste prepričani,
da ste tak človek, ki bo v nevarnosti ravnal hladnokrvno in
preudarno, pa se takrat, ko je to najbolj pomembno, izkaže,
da niste taki. Vzeti življenje v svoje roke pomeni, da se znamo
soočiti tudi s tistimi platmi sebe, ki nam niso najbolj všeč.
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ČASOVNI PRITISK SPODBUDI ALI UBIJE NAŠO KREATIVNOST?
Še bolj zahtevno pa je ob časovnem
pritisku usklajevanje kreativnosti na
področju VZD, ki najpogosteje vodi v
nevarno delo, tako za naše delavce
kot zunanje izvajalce. Temu se je treba
izogniti za vsako ceno.

Majda Reberšak Iskra, vodja komerciale
za investicije in vzdrževanje, Acroni
Omejenost časa zahteva ali dobro
organiziranost ali iznajdljivost. Kreativna
iznajdljivost je dobrodošla, ampak vsakič
...? In koliko časa? Učinkovita organiziranost zahteva nekoliko več angažiranosti,
zagotovo pa izniči časovni pritisk, ko
pride do njega. Tudi ko se veča časovni
pritisk, se iz že znanih dejstev sestavlja nova celota ali rešitev. S pravim
pristopom je lahko vse skupaj igra idej in
rešitev. Nikakor ne more ubiti kreativnosti, lahko jo samo spodbudi in nadgradi.

Robert Prešern, vodja investicij, Acroni
Kreativnost je na žalost največkrat obratno sorazmerna s časovnim pritiskom.
Za spodbujenje kreativnosti sta poleg
jasno definiranega cilja potrebna predvsem čas in motivacija. Časovni pritisk
se izkaže kot spodbuda kreativnosti le
v ‘izjemnih akcijah’, ko se ekipa, polna
prakse, znanja in motivacije, osredotoči
le na ta enkratni cilj.
Za povečanje kreativnosti se je
vsekakor treba izogibati preobsežni
koordinaciji, kontroli, namišljenim časovnim rokom in učinkovitosti, kar pa je
na Investicijskem oddelku zelo zahtevna
naloga.

Leon Vidic, vodja proizvodnje
Jeklarne, Acroni
Časovni pritisk je redni spremljevalec
vseh nas. Če ga ne obvladaš, lahko kaj
hitro padeš v spiralo nedokončanih
nalog. Pritisk v meni ne ubija kreativnosti, ampak mi jo le spodbuja. Pri tem me
moti le to, da je velikokrat sprožen po
nepotrebnem. Izjemnega pomena so
zato izkušnje, ki mi pomagajo, da lahko
uspešno krmarim med dnevnimi nalogami in prioritetami. Kreativen si lahko, ko
se lahko osredotočiš na problem, za vse
to pa potrebuješ čas.
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Sam sebi prijatelj ali
moč placebo učinka

Metka Šuštaršič, vodja
Standardizacije, Acroni
vir: Kvarkadabra, časopis za
tolmačenje znanosti
foto: internet

Raziskave vedno bolj
kažejo, da s prehrano,
življenjskim okoljem,
telesno aktivnostjo in celo
mišljenjem (placebo efekt)
lahko zmanjšamo vpliv
genetike na bolezni.

Ù Zdravnikov odnos do pacienta je ključnega pomena.

Stres je pomemben obrambni mehanizem

V zadnjem obdobju se v strokovnih medicinskih krogih vse več
preučuje placebo efekt oziroma učinek, ki ga imata na proces
zdravljenja samo prepričanje pacienta ter njegov odnos z zdravilcem ali zdravnikom. Raziskave so namreč pokazale, da lahko
na primer akupunktura enako dobro pomaga, če jo izvaja
trenirani zdravilec ali pa nekdo, ki o meridianih ne ve nič in igle
zabada naključno, če le pacient verjame, da bo učinkovala.
Stres je pomemben mehanizem za hiter odziv telesa na
morebitne škodljive vplive iz okolja. V naravi je ključen za
preživetje, saj ob zaznavi nevarnosti sproži odgovor, ki telo
pripravi na beg ali boj. Ko gre za življenje, je treba vso energijo
in pozornost usmeriti le v tistih nekaj trenutkov, ko se je treba
izogniti smrtni nevarnosti. Če bežimo pred medvedom, res ni
pomembno, če se za nekaj trenutkov upočasni prebava in se
kri raje usmeri v mišice.
Ko se aktivira stresni odziv, katerega namen je preživetje v
trenutku, takrat telo izklopi procese, ki skrbijo za dolgoročno
upočasnjevanje staranja, zdravljenje poškodb, obrambo pred
infekcijami in podobno. Če stresno stanje vztraja in postane
kronično, so ti notranji zdravilni mehanizmi telesa vseskozi
manj aktivni in se bolezni lažje razvijajo.
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Moč placebo in nocebo efekta

Pogosto se premalo zavedamo, da lahko počutje in čustvovanje pomembno vplivata na telo. Lahko mu koristita ali škodita,
odvisno od tega, katere mehanizme v telesu spodbujata. Tudi
če se le vživimo v potencialno prihodnjo nevarnost, lahko določeni centri v naših možganih, ki se odzovejo intuitivno, torej
brez našega zavedanja, sprožijo obrambno aktivnost. Ti centri
ne ločijo, ali so možgani opazili leva v bližini ali so le izvedeli
kako slabo novico.
Nocebo efekt je nasprotje placebo efekta. Če je nekdo
prepričan, da mu nekaj ne bo pomagalo, mu resnično lahko ne
pomaga, četudi drugim pomaga. Da že zgolj vednost o možni
bolezni lahko vpliva na telo, vedo zelo dobro tudi zdravniki
sami. Po nekaterih ocenah naj bi celo več kot tri četrtine
študentov medicine poročalo, da so pri sebi opazili določene simptome bolezni zgolj zato, ker so jo takrat intenzivno
študirali.
Številni zdravniki poudarjajo, da je vpliv miselne naravnanosti, počutja, čustev in odnosa do življenja na zdravje posameznika znanstveno dejstvo, ki ga medicina ne sme ignorirati in
prepuščati le domeni domnevnih »zdravilcev«. Zelo veliko moč
sprožanja placebo in nocebo efekta imajo prav sami zdravniki.
Če zdravnik ne verjame, da bo določeno zdravljenje pomagalo, bo pacient to intuitivno zaznal in bo proces zdravljenja
dejansko lahko manj učinkovit.
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Tonček Jensterle, žerjavovodja
Vroče valjarne, Acroni

foto: Ismet Dedić, Elektrode

Ko padejo vsi keglji
Uprava Acronija in sindikat SKEI sta pripravila zaključni turnir za prvi pokal Acronija v
kegljanju na asfaltu. Potekalo je 18. februarja na kegljišču Podmežakla na Jesenicah.
Med dvojicami sta zmagala Nik
Medja in Boštjan Kos (1137 podrtih
kegljev), med posamezniki pa je
slavil Dušan Kogoj iz Vroče valjarne
(578 podrtih kegljev). Zmagovalec je povedal: »Začetki mojega
kegljanja segajo v leto 2003, idejo
za tekmovalno kegljanje pa je dal
sodelavec. Ustanovili smo klub
Strugarna valjev in začeli tekmovati
v medobčinski rekreacijski ligi. Na
začetku smo delovali velikokrat
kar komično, saj smo bili gladko
zadnji. Ker sem kegljanje vzljubil, pa
so se počasi začeli kazati tudi vse
boljši rezultati. Leta 2006 smo se
vključili v Kegljaški klub Jesenice in
nastopamo v Primorsko-gorenjski
ligi. Lani sem zasedel drugo mesto
med posamezniki.«
Pokal za prvo mesto in praktične
nagrade (zanje se zahvaljujemo
Vojku Perhaju iz Loških mesnin)
sta podelila direktor Acronija Blaž
Jasnič ter finančni direktor Matija
Kranjc. Upam, da se tudi prihodnje
leto srečamo, in to še v večjem
številu.

Ù Tekmovalci iz
Vroče valjarne Jože
Klobučar, Dušan
Kogoj, Drago Filipaj
in Elvis Čehajić
so sodelavci, na
kegljišču pa ostri
nasprotniki.

Ù Večina
udeležencev turnirja.
Z leve spodaj: Marjan
Uršič, Matija Kranjc,
Boštjan Kos, Blaž
Jasnič, Dušan Kogoj
in Branko Bakić. Z
leve zgoraj: Uroš
Novak, Sabahudin
Nuhić, Kristjan
Mijatović, Drago
Filipaj, Tonček
Jensterle in Nik
Medja.
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Skrb za endorfine

Olga Aplinc, vodja Kemije,
Metal Ravne
foto: Mirjana Prikeržnik,
Metal Ravne

Delo v prijaznem delovnem okolju sodi med osnovne norme v poslovnem svetu. Sem
spadajo tudi medsebojni odnosi, ki pa jih v pretežni meri oblikujemo sami med seboj.
Zagotoviti tako delovno okolje ni samo dolžnost delodajalca, ampak vseh, ki smo del
proizvodnega procesa. Za učinkovitost pa je seveda pomemben tudi počitek.

Ú Vsi – od najmlajšega
do najstarejšega

Za vse našteto si v Kemiji Metala Ravne prizadevamo z vsakoletnim druženjem na eno izmed pomladanskih sobot. Letos
smo se odločili za izlet v Gradec in okolico. V čokoladnici v
Rieggersburgu smo se osrečili z endorfini iz vseh mogočih
in nemogočih vrst čokolade. Seveda smo hitro ugotovili, da
preveč dobrega lahko tudi škodi.
V dvorcu Eggenberg smo v zelo varovani galeriji postali ob
slikah iz obdobja od 16. do 20. stoletja. Vabil nas je tudi park
po angleškem vzoru, ki pa se je v tej pomladi šele prebujal v
svojo polno lepoto, vendar so ga častitljiva in lepa drevesa ob
poti k dvorcu kar dobro predstavila.
Pravzaprav smo imeli čas za pravo razvajanje ob kavi šele
v mestu na trgu ob spremljavi glasbe zvončkov in plešočega
para v stolpu hiše Gottfrieda Mauerja. Stari stolp na Schloss-

bergu pa nas je že nekaj časa izzival, saj je pod najrazličnejšimi
perspektivami gledal navzdol na nas, medtem ko smo hodili
od ene zanimivosti do druge. Seveda smo pohiteli še k njemu,
vendar ker smo ga pustili za konec, se nam je maščeval. Poslal
nam je izdatno ploho, in je tiste najbolj vroče, neprimerno
oblečene, ter pogumne, ki so bili brez dežnikov, precej dobro
oprala. Do prihoda avtobusa smo »pregledali« še zanimivo
konstrukcijo otoka sredi Mure, zgrajenega leta 2003, ko je bil
Gradec evropska prestolnica kulture. V avtobusu smo si hitro
posušili mokre glave, dež pa nas je občasno spremljal vse do
doma. V pogovorih v naslednjih dneh pa je bila zamera vremenu pozabljena, bili so polni naših mnenj, opažanj in predvsem
ocen čokoladnih dobrot.
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Gibaj se, migaj …, živi bolje!

Znano je, da telesna dejavnost ugodno
vpliva na zdravje, prispeva k boljši
kakovosti življenja tako v telesnem
kot v psihosocialnem pogledu. Šport
ima pozitivne učinke tudi na razvoj
osebnosti. Tisti, ki se že od rosnih
let ukvarjajo s športom, že zelo
zgodaj razvijejo delovne navade in
samodisciplino.

Ismet Dedić, previjalec, Varilne
žice, Elektrode Jesenice

Vsak odrasel človek naj bi se dnevno ukvarjal vsaj 30 minut z zmerno
telesno dejavnostjo. Že to naj bi zmanjšalo tveganje za nastanek številnih in pogostih obolenj moderne dobe (npr. koronarne bolezni, sladkorne bolezni, osteoporoze … ). Redna telesna dejavnost tudi izboljša
obrambo organizma pred okužbami ter pomembno zmanjša psihične
obremenitve in stres. Znano je, da športniki lažje prenašajo frustracije,
se znajo bolje soočati s težavami in imajo nasploh boljšo samopodobo.
Poleg tega je šport dober za socializacijo, saj občutek pripadanja neki
ekipi zbuja v človeku občutek koristnosti. S tem, ko si človek izpolni
željo pripadanja ekipi, razvija osebnost, prepreči stres in napetost ter si
omogoči priložnosti za uspeh.
Športna dejavnost je pozitivno povezana z zdravim načinom življenja, ker bistveno prispeva k ohranjanju, krepitvi in varovanju zdravja
ter povečuje delovno storilnost. Zdravi ljudje pa pomenijo za delovno
organizacijo boljšo delovno storilnost.
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Proč z bolečinami v hrbtu

Robert Krajnc, delovni terapevt,
Center za rehabilitacijo invalidov
Koroške, ZIP center
foto: arhiv ZIP centra

V družbi ZIP center smo aprila vsem
zaposlenim razdelili priročnik Proč
z bolečinami v hrbtu, saj želimo,
poleg vseh drugih aktivnosti,
sodelavcem na poljuden način
približati ukrepe varovanja in
krepitve zdravja. Priročnik vsebuje
osnovne informacije in navodila
o varovanju pred tveganji za
poškodbe in okvare hrbtenice na
delovnem mestu ter o izvajanju
preventivnih vaj.
Ročno premeščanje bremen in neustrezne ergonomske
razmere na delovnem mestu resno ogrožajo zdravje. Odprava
tovrstnih tveganj za zdravje ima pozitivne učinke za delavce,
delodajalce in družbo kot celoto.

HRBTENICA – OSREDNJI STEBER, KI NOSI TELO

Hrbtenica je »steber« iz kosti in hrustanca. Njene osnovne enote so vretenca. Gibljivi del hrbtenice je vse življenje izpostavljen
naporom, saj ne samo, da nosi težo precejšnjega dela telesa,
temveč mora kljubovati tudi dodatnim obremenitvam, ki smo
jim izpostavljeni pri težkem delu. Medvretenčne ploščice se
zato lahko okvarijo. Čeprav ima vsaka medvretenčna ploščica
čvrsto zunanjo ovojnico, se ta lahko pri velikih pritiskih pretrga,
skozi razpoko pa zdrsne del mehke sredice. To povzroča boleč
pritisk na živec, ki izhaja iz hrbtenjače, lahko pa tudi povsem
onemogoči gibanje.

BOLEČINE V HRBTU

So najpogostejša, z delom povezana zdravstvena težava v EU;
velikemu številu ljudi povzročajo občasne ali stalne težave. Občutljivo mesto, ki je podvrženo izjemnim obremenitvam in pritisku, leži na prehodu iz ledvene hrbtenice v križnično hrbtenico.
Bolečine v vratni hrbtenici pa največkrat nastanejo predvsem
zaradi prisilne drže telesa.

NAJPOGOSTEJŠI VZROKI ZA OKVARO HRBTENICE:
•
•
•
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slaba drža telesa,
nepravilna obremenitev telesa,
nepravilno dvigovanje in spuščanje bremen,

•
•
•

nepravilne delovne navade,
pomanjkanje prožnosti telesa,
pomanjkanje fizične kondicije.

BISTVENE DOLŽNOSTI DELODAJALCA

Delodajalec mora, kolikor je le mogoče:
• odpraviti nevarno ročno premeščanje bremen,
• oceniti tveganje za poškodbo ali okvaro hrbtenice zaradi
ročnega premeščanja bremen, ki se mu ni moč izogniti,
• zmanjšati tveganje za poškodbo ali okvaro hrbtenice z
različnimi ukrepi.

TUDI DELAVCI IMAJO DOLŽNOSTI

In sicer:
• upoštevati navodila delodajalca za varen in zdravju neškodljiv način dela,
• pravilno uporabljati opremo in pripomočke, ki jim jih je
delodajalec zagotovil,
• sodelovati z delodajalcem pri zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu,
• obvestiti delodajalca, če ugotovijo, da je neka aktivnost
nevarna oziroma zdravju škodljiva,
• skrbeti, da opravljanje njihovih nalog ne ogroža drugih
delavcev.

Ljudje z boljšo fizično kondicijo imajo manj zdravstvenih
težav s hrbtenico kot preostali. Zato skrbimo za svojo fizično
kondicijo in dobro počutje!
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Podarili smo 50.000 evrov
za robotizirano napravo za
rehabilitacijo otrok

Anja Potočnik, SIJ, in
agencija SPEM
foto: Peter Irman

Skupina SIJ in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (URI – Soča) sta 24.
maja letos podpisala namero o dolgoročnem sodelovanju. Začetek sodelovanja sta
zapečatila s predajo donacije v višini 50.000 evrov za nakup robotizirane naprave za
zgornje okončine Armeo Spring Pediatric, namenjene otrokom na rehabilitaciji. Nova
naprava bo pomagala k hitrejši rehabilitaciji kar četrtine otrok na tem inštitutu.
Pri celostni rehabilitaciji na URI – Soča sodeluje
multidisciplinarni tim strokovnjakov, njihovo
delo pa je z uporabo robotiziranih naprav
učinkovitejše. Otroci na URI – Soča vadbe za
spodnje okončine in hojo izvajajo na robotski
napravi Locomat, pri vadbah za zgornji del
telesa pa ob pomoči delovnega terapevta
izvajajo različne oblike soročnih aktivnosti
ter omejitveno terapijo, vaje so usmerjene k
boljšemu občutenju slabše roke in spodbujanju
uporabe roke v izvajanju vsakodnevnih opravil.
Novo robotizirano vadbo bo lahko uporabljala
približno četrtina otrok v obravnavi, skupaj z
delovnim terapevtom. Omogočila jim bo pravilnejšo in samostojnejšo vadbo gibov roke z več
ponovitvami pravilno usmerjenih gibov v razbremenjenem položaju, kar zmanjša tudi vpliv
povišanega mišičnega tonusa, ki je pogosto
prisoten. Otroci bodo uporabljali tudi programe
virtualne resničnosti. S tem bo mogoča izvedba
različnih vaj, ki ob vadbi roke aktivirajo tudi
miselne funkcije.
Anton Chernykh, predsednik uprave skupine
SIJ: »Lani smo sprejeli dolgoročno strategijo
razvoja skupine SIJ do leta 2020, kjer je trajnostnemu razvoju posvečeno posebno mesto.
Pri realizaciji projektov trajnostnega razvoja
in družbene odgovornosti pa smo še posebej
veseli, ko imamo možnost sodelovati s partnerji,
ki so na svojih področjih resnično vrhunski, ki
izkazujejo vrednote odličnosti in ki so s svojim
delovanjem svetovno priznani. Kajti če želiš biti
danes najboljši, se moraš izjemno močno fokusirati. In se truditi biti najboljši, vedno korak
pred konkurenco. In ravno ta pristop je gonilo
skupine SIJ in tudi URI – Soča. Naj tako ostane,
tudi zaradi tega partnerstva in donacije, ki jo
danes predajamo.«

Arlind ob prikazu
delovanja na
robotizirani napravi
za rehabilitacijo
zgornjih okončin.
Zraven stojijo:
prim. Hermina
Damjan, dr. med.,
vodja otroškega
oddelka URI – Soča,
Anton Chernykh,
predsednik uprave
skupine SIJ, in mag.
Robert Cugelj,
generalni direktor
URI – Soča.

Anton Chernykh,
predsednik uprave
skupine SIJ, in mag.
Robert Cugelj,
generalni direktor
URI – Soča, s
simbolnim čekom

Anton Chernykh,
predsednik uprave
skupine SIJ, od mlade
pacientke Anite
prejema risbico v
zahvalo.
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“Popoln nastop je moj cilj,
medalje so (le) priznanje
za ves trud”

Alenka Bizilj, SIJ
foto: arhiv SIJ-a

V prostorih skupine SIJ je bila v ponedeljek, 23. marca letos, tiskovna
konferenca svetovnega prvaka v skupinskem štartu, zmagovalca štirih
tekem svetovnega pokala in skupno tretjega biatlonca zime Jakova Faka.
Po sijajni sezoni je biatlonec Jakov Fak takole strnil vtise: »S
sezono sem delno zadovoljen. Nisem pričakoval, da bom
svetovni prvak, čeprav sem si to želel. Neizpolnjeni so ostali
cilji v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tam sem želel še
višje, a to mi ostaja za naprej. Najprej se bom seveda poveselil,
potem pa me za nove uspehe čaka novo delo.«
»Vsaka zmaga je na svoj način posebna.« Kot je povedal že
večkrat, pa ne štejejo le zmage, ampak išče popolne nastope:

»Cilj niso le medalje. Iščemo nekaj več, narediti želimo najbolje,
kar se da. To je tudi motivacija, ki nas žene naprej.«
Na tiskovni konferenci so Jakova Faka sprejeli predsednik
uprave skupine SIJ Anton Chernykh, direktor Smučarske zveze
Slovenije dr. Jurij Žurej, predsednik odbora za biatlon Srečo
Barbič in drugi predstavniki sponzorjev.

Anton Chernykh,
predsednik uprave skupine SIJ:
»Jakovu čestitam za izjemen
uspeh. Odločili smo se, da bomo
postali sponzorji slovenskih
biatloncev. Že nekaj tednov po
začetku našega sodelovanja je
Jakov na svetovnem prvenstvu
osvojil zlato medaljo. Za nas je
takšen uspeh zelo pomemben, in
bomo še naprej podpirali biatlon,
ker so zimski športi v Sloveniji
zelo popularni. Sedaj imam
možnost, da navijam tako za
Slovenijo kot Rusijo. Posledično
to pomeni tudi več možnosti
za zmago. Hvala in še enkrat
čestitam.«

Ý Predsednik uprave skupine SIJ Anton Chernykh je podaril Jakovu Faku
jekleno uro iz našega jekla. Simbolika ni naključna; ponazarja zmagovito
kombinacijo zmage nad časom in jeklene volje.
Ù Jakov Fak in njegova najžlahtnejša medalja
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à SPONZORIRAMO IN ZMAGUJEMO

Anže Pogačar, predsednik
HDD SIJ Acroni Jesenice
foto: arhiv HDD SIJ
Acroni Jesenice

Jeklena volja (je)klenih mož
Ko se je avgust že počasi
prevešal v svojo drugo
polovico, je bilo jeseniško
člansko hokejsko moštvo še
vedno prazen list papirja na
mizi. Nič kaj veliko stvari ni
kazalo, da bo najbolj hokejsko
mesto v državi dočakalo svojo
člansko hokejsko ekipo. Ime,
tradicija, prislovična trma in
mesto hokeja, vse to se drži
imena mesta Jesenice, ampak
brez poguma in vizije ne gre.

»Občutki so fenomenalni, tribune so bile polne. Na zadnji domači tekmi smo navijače razočarali,
a smo šli zdaj na tekmo popolnoma neobremenjeni, samo s prednostjo ene zmage. Seveda pa
pripomore, če cela dvorana navija zate. Tudi če si utrujen, sploh ne veš, da si utrujen, drsaš že
zaradi navijačev,« je bil zadovoljen 26-letni Sašo Rajsar.

Pogum je vodil do prvih premikov, ekipa je bila hitro sestaAcroni podpira jeseniški hokej
vljena in tudi kaj kmalu na ledu. Prvi treningi so vodili v prve
Ob podpori največjega podjetja v regiji se je mnogim zdel cilj
poletne tekme, sledil pa je nastop v ligi INL. Vsak začetek je
že kar dosežen. Vendar se je pravo in trdo delo nadaljevalo.
težak, in tudi oživitev jeseniškega hokeja ni bila nič kaj lahek
Ime ne zmaguje, zmagujejo možje na ledu. V želji po doseganju
projekt. A vizija predsednika kluba Anžeta Pogačarja je vključe- višjih ciljev je ekipa HDD SIJ Acroni Jesenice doživljala sprevala transparentnost, poštenost in načrte v okviru zmožnosti
membe in se krepila, s tem pa so bili apetiti tudi vse večji. Cilji
ter napredek korak za korakom.
pred sezono so bili doseženi na prepričljiv način, a moštvo je
In načrti so se tistega ne ravno poletnega avgusta zdeli kar
želelo še višje.
optimistični, morda visokoleteči. Finale državnega prvenstva
Pot v INL se je končala v polfinalu. Razočaranje je bilo veliko,
je bil seveda pričakovan, polfinale INL mogoče nekaj manj.
potrta ekipa pa je kmalu stopila skupaj. Zadan je bil smel načrt
Korak za korakom, teden za tednom je jeseniška ekipa rasla, se – osvojili bomo naslov državnega prvaka. Trma in jeklena volja
krepila in postajala vse bolj konkurenčna. Na ledu je delovala
se je prebudila v vsakem od hokejistov HDD SIJ Acroni Jesenice.
suvereno, zunaj dvorane odločno in pošteno. Obljube so se
Navzgor, le navzgor, je bil usmerjen pogled, tarča pa je bila
izpolnjevale, in sledila je ena večjih zmag v sezoni – podpis
nihče drug kot največji rival, večni nasprotnik, Olimpija. Ekipa
sodelovanja z družbo Acroni.
profesionalcev je bila veliki favorit, a le na papirju in v očeh
tistih, ki niso videli in niso spremljali jeseniških hokejistov. Iz
fantov je puhtela želja po uspehu, po zmagi, po nečem, kar se
je zdelo nemogoče.
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Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice – državni prvaki

In ravno tisto nemogoče je najlepše osvojiti. Da z naskokom na
naslov državnega prvaka mislijo skrajno resno, so železarji pokazali že na prvem finalnem obračunu. Ne le enakovreden boj,
HDD SIJ Acroni Jesenice je dal vetra nasprotniku, na ledu je bil
veliko boljši, veliko hitrejši, veliko močnejši, veliko odločnejši,
bolj jeklen. Ljubljančani so že na naslednji tekmi vrnili udarec,
to pa je bilo tudi vse, kar jim je uspelo.
Dvakrat dobro napolnjena Podmežakla, odlično vzdušje,
glasna publika, spremljevalni dogodki, vse skupaj je vodilo v
dva velika spektakla, dva šova, ki ju je kraj, kot so Jesenice, nuj-

no potreboval. Hokej je bil spet doma, duh Podmežakle je oživel, zadišalo je po nečem že skoraj pozabljenem. Četrta finalna
tekma je bila predstava za hokejske sladokusce, neodločena in
napeta od prve do zadnje sekunde. Ko je nasprotniku zmanjkovalo moči, je Jeseničane vodilo to, kar jih odlikuje od nekdaj,
trma in želja. Zmaga je bila osvojena, zmaga je bila zaslužena,
zmaga je bila prigarana. Železni možje z jekleno voljo so še
enkrat več dokazali, zakaj je hokej doma v lepi dvorani malega
kraja pod Mežaklo. Hokej je doma na Jesenicah.
Mi smo prvaki!
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à SPONZORIRAMO IN ZMAGUJEMO

Na skupne zmage!

Jana Grosar, Marketing,
Noži Ravne
foto: arhiv Nožev Ravne

Vztrajnost, delovne navade in timski duh so lastnosti, ki so zaželene v poslu in športu.
V podjetju Noži Ravne se zavedamo pomena vključevanja v lokalno skupnost in
medsebojne odvisnosti. Skrb za ljudi in odgovornost do okolja, v katerem delamo in
živimo, je ena od temeljnih vrednot, zato smo se odločili, da s sponzorskimi sredstvi
prispevamo k razvoju športa. Finančno smo podprli Nogometni klub Fužinar ter postali
njegov glavni sponzor.
Nogomet ima v našem okolju dolgoletno tradicijo. Nogometni klub (NK) je bil ustanovljen leta 1937. Sprva se je
imenoval NK Slovan, kmalu po vojni pa se je preimenoval
v NK Fužinar. Danes šteje 215 članov, s popolno piramido,
vse od U7 do mladincev, članske ekipe ter treh dekliških
ekip. Članska ekipa tekmuje v 3. ligi NZS Sever.
Podpis sponzorske pogodbe je obojestransko koristen,
saj bo v prvi vrsti omogočal razvoj in napredek nogometnega kluba in njegovih vrst, nam, kot generalnemu
sponzorju, pa bo krepil ugled in prepoznavnost blagovne
znamke.
Nogometni klub se bo preimenoval v Nogometni
klub Fužinar Noži Ravne, hkrati pa se bo spremenila tudi
njegova celostna grafična podoba; ta bo kmalu vidna tudi
na igrišču.
Verjamemo, da se bodo vodstvo kluba in nogometaši
v prihodnje neizmerno trudili, da bi nas čim večkrat razveselili z dobrimi predstavami. Podprimo naše nogometaše in jih na tekmah obiščimo v čim večjem številu!

Û Peter Čas, direktor Nožev Ravne, in Rajmund Praznik,
predsednik Nogometnega kluba Fužinar Noži Ravne, pri podpisu pogodbe
Ü Jumbo plakat na ravenskem stadionu za spodbudo naših nogometašev
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à VREME NE POZNA PREDPISOV O VZD

Orkanski veter nam
tudi letos ni prizanesel

Jure Vindiš, strokovni
delavec VZD, Acroni
foto: Jure Vindiš, Acroni

Orkanski veter je v četrtek, 5. marca, povzročil kar nekaj materialne
škode tudi pri nas v Acroniju, in sicer je bilo najhuje na Javorniku.
Veter, ki je bil najmočnejši v popoldanskih
in večernih urah, je odkril celotno streho
na stavbi RTA (nasproti upravne stavbe
Javornik), nad skladiščem (Centralni prevzem) in halo D (nekdanji PVT) je poškodoval
več nadsvetlob, vzdolž proizvodnega obrata
Predelava debele pločevine (PDP) pa obrobe
na slemenu strehe in odtrgal več plastičnih
valovitk, kos pločevine pa je zadel avtocisterno in jo poškodoval.
Pri odpravljanju posledic močnih sunkov
vetra na strehi stavbe RTA so nam na pomoč
priskočili poklicni gasilci GARS Jesenice in
strokovno odstranili poškodovano streho,

ki bi lahko ogrozila tako naše zaposlene kot
okoliške prebivalce, lahko pa bi povzročila
veliko dodatne škode na drugih objektih.
V nedeljo, 8. marca, pa je sunek vetra
povzročil dodatno škodo v obratu PDP, v hali
B nad sekatorji, in sicer je privzdignil streho
v izmeri dvakrat po približno 200 m2. Gasilci
so jo strokovno odstranili, v večernih urah pa
odprtini prekrili s polivinilom. Ob tej priložnosti se jim tudi iskreno zahvaljujemo.
Vsi škodni primeri so popisani in posredovani na zavarovalnico, materialni stroški pa
bodo po naših ocenah kar veliki.

à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE TUDI PO DELU

Motožegnanje – kot
nevesta, odeta v belo
Velikonočna nedelja: pirhi, šunka, potica, jajčni hren – same
dobrote, ki smo jih užili v krogu družine, si vzeli čas za klepet …
Polni, prepolni dobrot si rečemo: Hvala bogu, da je jutri
velikonočni ponedeljek, prost dan za počitek in lenarjenje.
Velikonočni ponedeljek: ura 6.30, nebo kristalno
jasno – o, kako krasno, da bo tudi letos že 8. motožegen uspel; ura 10.30, nebo se začne oblačiti,
prve snežinke začnejo padati ob 11.00.
Na parkirišču je že več sto motorjev, celo iz
Nove Gorice so prišli. Motoristi se zbirajo, glasen
rock iz zvočnikov jih veselo pozdravlja. Snežni
metež se razvija v pravi snežni vihar.
Ob 12.00 posije sonce, oblaki izginejo, temperatura se dvigne z ničle na deset stopinj. Počakamo še deset minut, pokličem motoriste varnostnike, da se mi pridružijo na začetku kolone, policist
zapre cesto in že štartamo. Samo po nekaj
kilometrih je cesta suha, sončno in toplo. Avstrija
– Pliberk, nebo je vse bolj črno, zavijemo proti
Velikovcu, veter začne v sunkih pihati tako močno,
��
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Milan Škafar, obratni inženir,
Metal Ravne
foto: Milan Škafar, Metal Ravne

da premika motorje. Sneg začne naletavati. Kar
na sredi ceste motoristi varnostniki ustavijo ves
promet, da se lahko obrnemo in počasi vozimo
proti domu. V spremstvu snežne ujme se pripeljemo na Ravne, srečni, da smo prestali to »dogodivščino«! Glej ga šmenta, april kot april nam v
nekaj minutah nakloni sonce, cesta se posuši.
Župnik pride pravočasno, blagoslovi motorje in
vse, ki se z njimi vozimo. Program teče nemoteno,
policist motorist prikaže vrhunsko spretnostno
vožnjo, najmlajši motorist pa premaga vse kolege
v počasni vožnji. Vsi prisotni smo bili mnenja, da
tega dneva gotovo ne bomo pozabili, in si želimo,
da nam prihodnja leta prinesejo sončnejši in
prijaznejši velikonočni ponedeljek za naš tradicionalni motožegen.

Za oči, dušo in prostor.
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à SUDOKU
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Andrej Brumen - Dejde,
Ravne Knives
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à AFORISTIČNA ŠARŽA
•

Za svoj prag jih veliko ne najde metel.

•

Čeprav je rad delal podtalno, v roke
nikoli ni vzel krampa in lopate.

•

Spoštovanje je konstanta, brez katere razmerja
ni mogoče dati na skupni imenovalec.

•

Tisti, ki se skrivajo pred krivdo, radi iščejo krivce.

•

Nekateri naložijo veliko, razložijo malo.

7
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3 2
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6 8

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

à MODRUJEMO

»Povej mi, kaj ješ, in povedal ti bom, kaj si.«
Anthelme B. Savarin

»Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran.«
Angleški pregovor

»Obstaja samo eno zdravilo zoper
velike skrbi: drobne radosti.«
Karl Heinrich Waggerl

»Zmernost je eden najboljših zdravnikov.«
Julius Langbehn

7
1
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à ŠPIKOV KOT

Tip ima vsa zaščitna
sredstva.

Pa neumno glavo in
pijano rit!

Boter Špik

à SMEH JE POL JABOLKA
Pomen
Nevrotik je tisti, ki gradi gradove v oblakih.
Psihotik je tisti, ki tam živi.
Psihoterapevt je tisti, ki pobira najemnino.
Pregled
Pri pregledu pacientke zdravnik pravi:
»Vaše srce, pljuča, utrip srca in pritisk so v redu.
No, sedaj pa še poglejmo tisto fletno majhno
stvar, ki vas ženske spravi v vse vrste težav.«
Ženska se nemudoma začne slačiti …
Zdravnik pa ji to prepreči, rekoč: »Ne! Ne!
Kar oblecite se. Samo pokažite mi jezik.«

Gradbišče
Arhitekt pride na gradbišče, vznemirjeni
delavci begajo sem ter tja. »Kaj se dogaja?«
Najbližji odgovori: »Odri so se podrli.«
»Ali ste obvestili delovodjo?«
»Še ne.«
»Kaj še čakate, storite to takoj!«
»Saj ga že odkopavamo.«

www.sij.si

