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ANJA POTOČNIK, glavna urednica,
specialistka korporativnega komuniciranja, SIJ

Čas je že, da izenačimo!
Človek z inovativnim duhom je naravnan tako, da raje sam išče in soustvarja
spremembe, kot pa da vdano čaka, da se jim bo moral prilagoditi. Inovativec ima
torej zelo pozitiven način razmišljanja s kritično distanco do vsega, obenem pri vseh
stvareh išče možnosti za izboljšavo.
Še vedno obstajajo podjetja, v katerih vodilni mislijo, da so samo oni poklicani za
generiranje novih idej in iskanje novih pristopov. Kakšen napuh in kakšno breme!
V Skupini SIJ imamo ta privilegij vsi, breme pa je zato razpršeno. Pred nekaj leti
vzpostavljen sistem spodbujanja, spremljanja, ocenjevanja in izvajanja kakršnihkoli
predlogov na boljše – idej/iskric, predlogov in tehničnih izboljšav – spodbuja
zaposlene, da osmišljujemo svoje delo in napredujemo. Vlaganja v nove tehnologije,
znanje in izkušnje ter najmanjše iskrice in največje prelomne tehnične izboljšave
skupaj omogočajo zanesljivost proizvodnih procesov, povečanje izkoriščenosti
naprav, odpravljanje ozkih grl, povečanje fleksibilnosti, zmanjšanje porabe energije,
inovativno rabo odvečne toplote, odlične izdelke in ne nazadnje boljše poprodajne
storitve. Ali niso to zadostni razlogi, da morda gremo bolj odločno proti cilju 1 : 1 ali
po jeklarsko en predlog na enega zaposlenega?

PRIJAVE SPREJEMAMO DO 3. JULIJA.
En klik do www.danmetalurga.si in se vidimo na Jesenicah.
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INOVATIVNI
VIDIJO SKOZI

Slavko Kanalec,
glavni direktor SIJ Acronija

ŽELEZNA VRATA

Za preživetje in osvajanje nišnih trgov mora biti jeklarstvo zelo inovativno.
Pa ne samo v raziskovalnih oddelkih naših družb Skupine SIJ. Z inovativnostjo
in željo po napredku morajo biti prežeti vsi obrati. Inovacijsko dejavnost
načrtno spodbujamo in spremljamo na ravni skupine od leta 2014. Opažamo
lepo rast, tako v smislu števila koristnih predlogov in izboljšav kot tudi v
smeri povečevanja prihrankov iz tega naslova.

Zastavili smo si enoten cilj, da bi vsak sodelavec vsako leto prispeval en koristni predlog ali
izboljšavo. Od tega cilja smo še daleč, kajti v letu 2016 smo dosegli le 0,334 predloga na
vsakega sodelavca. Najbližje cilju je SIJ Acroni z 0,63 predloga na sodelavca.
Doseženi rezultati so lepa popotnica za prihodnost in ne smemo se ustrašiti izzivov.
Vsekakor moramo verjeti, da vsak sodelavec lahko prispeva najmanj en koristni predlog
ali izboljšavo na leto. Vedno smo bili prepričani, da so podjetja v Skupini SIJ inovativna in
vodilna na svojih področjih, vir te inovativnosti pa so zaposleni.

Napredek inovacijske dejavnosti v Skupini SIJ
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Gospodarska korist v EUR
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Napredek inovacijske dejavnosti v Skupini SIJ

(podatki samo za nekdanje Nože Ravne)

Skupina SIJ

SIJ SUZ

SIJ ELEKTRODE
JESENICE

SIJ RAVNE SYSTEMS

SIJ METAL RAVNE

SIJ ACRONI

2016

2016
(EUR/zap.)

GN 2016

2015

2015
(EUR/zap.)

2014

Ideje, iskrice

582

980

322

290

Koristni predlog

121

226

113

30

Tehnična izboljšava

25

23

21

12

Število udeležencev

875

1.229

767

546

Gospodarska korist (EUR)

2014
(EUR/zap.)

6.889.437

5.991

4.472.826

3.990

2.053.177

1.833

Prihranek (EUR)

139.990

122

124.350

111

93.827

84

Izplačane nagrade (EUR)

78.569

90

57.878

75

24.763

45

Ideje, iskrice

117

300

9

0

Koristni predlog

122

270

172

144

Tehnična izboljšava

27

30

8

12

Število udeležencev

600

313

Gospodarska korist (EUR)

6.338.063

6.094

900.000

733.754

746

719.858

Prihranek (EUR)

2.009.400

1.932

1.200.000

1.377.500

1.400

651.545

661

63.606

128

45.000

46.112

147

47.684

279

Izplačane nagrade (EUR)

496

171

Ideje, iskrice

43

140

87

35

Koristni predlog

27

40

13

12

Tehnična izboljšava

2

5

2

4

185

113

Število udeležencev

80

59

92.311

476

0

0

516.181

2.717

Prihranek (EUR)

44.091

227

48.900

257

54.970

289

Izplačane nagrade (EUR)

4.431

55

3.295

29

1.977

34

Ideje, iskrice

33

152

21

9

18

12

16

9

Tehnična izboljšava

4

2

1

2

Število udeležencev

59

166

38

22

Gospodarska korist (EUR)

0

0

0

0

120.000

755

Prihranek (EUR)

34.900

212

13.150

83

20.800

131

Izplačane nagrade (EUR)

1.154

20

727

19

4.552

207

Ideje, iskrice

6

0

11

5

Koristni predlog

10

42

10

3

Tehnična izboljšava

3

0

4

2

Število udeležencev

19

42

23

7

Gospodarska korist (EUR)

0

0

5.700

51

12.356

111

Prihranek (EUR)

0

0

0

0

0

0

Izplačane nagrade (EUR)

395

21

1.225

53

490

70

Ideje, iskrice

516

1.572

452

450

Koristni predlog

298

590

333

269

Tehnična izboljšava

61

60

37

73

Število udeležencev

1.529

2.222

1.268

816

Gospodarska korist (EUR)

13.319.811

4.733

5.237.620

1.939

3.447.072

Prihranek (EUR)

2.228.381

792

1.567.572

580

829.642

307

148.155

97

110.027

87

91.011

112

Izplačane nagrade (EUR)

Število
predlogov

Predlogov/
štev. zaposlenih

2016

1.150

728

0,63

2016

1.040

266

0,26

2016

194

72

0,37

2016

165

55

0,33

2016

115

19

0,17

2016

2.814

875

0,34

730

Gospodarska korist (EUR)

Koristni predlog

Štev. zap.

1.276
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Slavko Kanalec,
glavni direktor SIJ Acronija

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ

Ideje se krešejo, predlogi koristijo,
izboljšave premikajo meje
Tudi letos ocenjevalci nismo imeli lahke naloge, ko smo določali,
katere nove domislice – pa naj gre za iskrice/ideje, koristne predloge
ali tehnične izboljšave – so najboljše. Zmagovalce v posameznih
kategorijah bomo razglasili na 4. Dnevu metalurga, v nedeljo, 16.
julija 2017, na Jesenicah. Tokrat razgrinjamo vse letošnje finaliste.
Nekatere njihove prispevke k ustvarjanju gospodarske koristi in
prihrankov pa predstavljamo tudi podrobneje.

NAJBOLJŠE

IDEJE/ISKRICE

2016

Naslov

Družba

Avtor/-ji

Gospodarska
korist (EUR)

Prihranek
(EUR)

Izdelava in montaža korita
za prah pod TT14

SIJ Acroni

Fehrudin
Ključanin,
Matej Bradaškja

0

500

Sprememba kalibracije brušenja
na brusilnem stroju TOS

SIJ SUZ

Ajdin Šeper

0

1.000

0

0

500

0

Namestitev vrtečih se valjčkov
na odvijalce Lamnea
Elektronska kontrola
materiala pred vhodom
v peč Allino

SIJ Elektrode
Igor Srebrenovski
Jesenice
SIJ Metal
Ravne

Dobran Laznik
Vincenc Uršnik
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Naslov

Družba

Avtor/-ji

Gospodarska
korist (EUR)

Prihranek
(EUR)

Naprava za pregled in
označevanje panelov NRMET

SIJ Ravne
Systems

Andrej Srebre,
Toni Lah

0

5.000

Predelava stiskalnice linije RWL

SIJ Acroni

Matjaž Arh,
Matjaž Zupančič,
Tomaž Mesojedec,
Iztok Šušterčič,
Metod Smolej

20.000

0

Avtomatsko doziranje peska na
peskalnem stroju Pangborn

SIJ SUZ

Josip Abramović

Izboljšava navijalca Lamnea
za navijanje žice v sode

SIJ Elektrode
Jesenice

Ismet Dedić

0

4.000

Sanacija glavne mize
stiskalnice 40/45 MN

SIJ Metal
Ravne

Anton Mikša

25.000

0

2.600

Naslov

Družba

Avtor/-ji

Gospodarska
korist (EUR)

Prihranek (EUR)

Optimizacija
proizvodnje
panelov Indramat

SIJ Ravne
Systems

Jan Kep

0

11.850

SIJ Acroni

Janez Katnik, Bojan
Finc – zlato državno
priznanje GZS in posebno priznanje SFI

1.600.000

0

Brezkislinsko
čiščenje toplo in
hladno valjanih
pločevin
Kontinuirano merjenje
palic z lasersko merilno
napravo na brusilnem
stroju Schumag

SIJ SUZ

Josip Abramović

0

Avtomatsko
javljanje merilnega sistema v
primeru neustrezne dimenzije.
Možnost izmeta
samo ene palice.

Izvlečni sistem na napravi za navijanje sodov

SIJ
Elektrode
Jesenice

Marko Knez

0

2.000

Matematični model za
pomoč pri legiranju in
redukciji žlinder VOD

SIJ Metal
Ravne

Boris Obrovnik

0

245.000
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NAJBOL JŠE IDEJE/ISKRICE
Dobran Laznik, Vincenc Uršnik,
SIJ Metal Ravne: Elektronska kontrola
materiala pred vhodom v peč Allino

Ferhudin Ključanin, Matej Bradaškja,
SIJ Acroni: Izdelava in montaža korita
za prah pod TT14

Na peči Allino redno prihaja do nepravilnosti pri zalaganju peči
z materialom iz skladišča. Pojavljajo se neskladja med dejansko
založenim in zabeleženim materialom, kar je navadno posledica človeške napake. Neustrezno založen material povzroča vrsto nadaljnjih težav pri skladiščnem poslovanju in ne
nazadnje tudi veliko verjetnost za napačno dostavljen material
kupcu. Ker pot skozi peč Allino izbriše identifikacijske podatke,
je nadaljnja sledljivost zelo otežena.
Ker so vložki (gredice) že opremljeni s kodo QR (dvodimenzionalno črtno kodo), bi bila elektronska kontrola pri vhodu v
peč z bralniki kode dokaj preprosta in zanesljiva rešitev. Tako
bi z investicijo razmeroma manjše vrednosti skoraj izničili
vsako možnost napačno založenih izdelkov, kar bi pomenilo
natančnejše skladiščno poslovanje in zanesljivo dostavo materialov kupcem.

Lovilno korito za prah

Na presipu TT14 na VOD je prihajalo ob legiranju do močnega
prašenja in padanja materiala na pokrov VOD1. Obstajala je
nevarnost padca legur in prahu na človeka, ki je opravljal dela
na pokrovu, poleg tega pa je bilo treba razsuti material ročno
pospravljati.
Z izdelavo in montažo korita pod presip se večina materiala
ujame v korito, po katerem pada v legirno posodo.

Igor Srebrenovski, SIJ Elektrode Jesenice:
Namestitev vrtečih se valjčkov na
odvijalec Lamnea
Vhod v peč Allino, kjer naj bi stala elektronska kontrola

Nalepke s kodo QR na gredicah

Namestitev vrtečih se valjčkov zagotavlja učinkovito delo
odvijalca oziroma njegovih treh koles.
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Na odvijalcu so tri »kolesa«, po katerih poteka žica. Ko je
geometrija žice v redu, ta poteka po kolesih, ob odstopanju
pa lahko pade z njih in počasi »žaga« nosilec. Posledično lahko
nastanejo zastoji na liniji in poškodba površine žice.
Ob namestitvi vrtečih se valjčkov poleg koles žica ne more
pasti z njih in »žagati« nosilca, ki drži kolesa na odvijalcu. Za to
je potreben majhen finančni vložek, ki pa ima ogromen učinek.
Delo je precej olajšano tudi, ko se žica vari in stroj stoji. Valjčki
držijo žico na mestu. Ob ponovnem zagonu stroja žica poteka
po kolesih in stroja ni treba večkrat ustavljati ter žice držati na
kolesih, če se zgodi, da le-ta pade s kolesa.
Žica je padala s koles in počasi »žagala« nosilec.

NAJBOL JŠI KORISTNI PREDLOGI
Josip Abramović, SIJ SUZ: Avtomatsko
doziranje peska na peskalnem stroju
Pangborn

Andrej Srebre, Toni Lah, SIJ Ravne Systems:
Naprava za pregled in označevanje
panelov NRMET

Dotok peska iz zgornjega zbiralnika v turbino so regulirali elek
tromagnetni ventili, ki so se vsak teden kvarili, ker niso dobro
zapirali dotoka peska v turbino. Če je bil peskalni stroj v mirovanju dalj časa (čez noč), se je v spodnjem zbiralniku nabralo
preveč peska, zato ga transportni trak ni mogel več transportirati v zgornji zbiralnik. Operater je moral vsakodnevno ročno
izprazniti spodnji zbiralnik ter ročno nameščati pesek nazaj
na transporter, ki je pesek vračal v zgornji zbiralnik. Mehanske lopute je bilo treba ročno odpirati pri delovanju stroja in
zapirati, ko je bil v mirujočem stanju. Pri odpiranju in zapiranju
je bil operater zaradi pogoste hoje po stopnicah izpostavljen
nevarnosti telesnih poškodb.
Montirali smo avtomatsko napravo, in sicer zaporo peska
FI 80 – linearni dvosmerni cilinder, ki omogoča avtomatsko
doziranje peska iz zgornjega zbiralnika v turbino. Operaterju ni
treba več zapirati loput in ročno premeščati peska na transporter.

Že med tehnološkim procesom smo odkrivali neskladnosti
pri dolžini, zgodilo se je tudi, da je kupec prejel dimenzijsko
nenatančne izdelke. Zato smo uvedli zelo natančno kontrolo in
število nenatančno odrezanih kosov se je bistveno zmanjšalo.
Za boljšo kontrolo dimenzij v merilni napravi sva predlagala
rešitev s tremi fiksnimi omejevalci, mimo katerih se zapeljejo
sani na vodilih, ki držijo zgornjo in spodnjo zahtevano mero.
Izdelek je pravih dimenzij, če se sani lahko potisne do označenega mesta. Poleg tega pa je na strani montirana prenosna
označevalna pištola, ki označi pregledane in dimenzijsko
ustrezne izdelke.
S tem dobimo samo dobre izdelke, skrajša se čas merjenja,
odpade večkratno prelaganje izdelka, ostane pa več časa za
strego stroja.
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Ismet Dedić, SIJ Elektrode Jesenice:
Izboljšava odvijalca Lamnea za
navijanje žice v sode
Na odvijalcu Lamnea je cevka, ki usmerja žico v stroj. Ta cev je
nerodne oblike (slika 1), to pa je razlog, da se žica zaradi tresenja zareže (slika 2), kar povzroči ustavitev stroja.
Rešitev vidim v preoblikovanju cevi, saj bi tako onemogočili
zatikanje žice. Cev sem zato preoblikoval v lijasto obliko, ki
nima roba, kjer bi se žica lahko zataknila (slika 3). Material za
izdelavo rešitve je na voljo v skladišču.

Naprava za navijanje sodov

Matjaž Arh, Matjaž Zupančič, Tomaž
Mesojedec, Iztok Šušteršič, Metod Smolej,
SIJ Acroni: Predelava stiskalnice linije RWL
Stiskalnico uporabljamo za stiskanje odpadnih kolutov. Strojno
in delovno okolje stiskalnice sta bila nezavarovani, delovanje
naprave pa je bilo odvisno od operaterja linije RWL, ki je upravljal obe napravi hkrati.
Delovno okolje stiskalnice smo zavarovali z zaščitno ograjo
in senzorji, ki omogočijo izklop naprave, ko se odprejo vrata.
Predelali smo približno 50 odstotkov konstrukcije, podaljšali korito za kolute, prestavili hidravlični agregat in elektro
opremo na varno mesto pod stiskalnico. Zamenjani so bili tudi
krmilni ventili, filter, hidravlične cevi in črpalka. Po elektro plati
pa smo zamenjali omaro z vsemi elementi in novim programom, ki omogoča avtomatsko delovanje naprave.

Pozicija vitla pod valjčno progo

Preusmerjevalni škipci vrvi
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NAJBOL JŠE TEHNIČNE IZBOL JŠAVE
Marko Knez, SIJ Elektrode Jesenice:
Izvlečni sistem na napravi
za navijanje sodov

Josip Abramović, SIJ SUZ: Kontinuirano
merjenje palic z lasersko merilno napravo
na brusilnem stroju Schumag

Pri navijanju varilne žice v sode se je pri težjih sodih (nad 250
kg) pojavljal problem izvleka polnega soda iz stroja. Večkrat so
nastale poškodbe sodov in zastoji.
Za izvlek sodov je bila izdelana izvlečna naprava z uporabo
električnega vitla. Jeklena vrv se preko škripcev preusmeri od
vitla pod valjčno progo in nad njo, kjer se lahko sod enostavno
pritrdi in izvleče brez napora delavca. Vitel ima dograjeno varovanje pred preobremenitvijo, da je zagotovljena varnost ob
napaki operaterja pri odpenjanju soda na mizi pred izvlekom.
Vitel je montiran pod valjčno progo in tako ne povzroča
izgube delovnega prostora stroja.
Z novo napravo se sodi izvlačijo strojno brez napora, ko je
to potrebno, zato je proces tekoč brez nevarnosti za poškodbe
sodov in potrebe po čakanju na viličarja za izvlek.

Operaterji delajo na dveh strojih. Zahteve kupcev pa so vse
večje tako glede toleranc kot kontrole materiala. Ročna
dimenzijska kontrola je zaradi operiranja na dveh strojih za
operaterja postajala vse težja. Ročno so se meritve izvajale na
treh do štirih točkah po celotni dolžini, kar glede na zahteve ni
več zadoščalo.
Z montažo laserskega merilnika se zagotavlja kontinuirana meritev po celotni dolžini palice, zagotovljena pa je tudi
stoodstotna kontrola palic. Operater ima možnost spremljanja
displaya, vidno montiranega na stroju, tudi če ni v neposredni
bližini. V primeru, da laserski merilec zazna neustrezno dimenzijo, je operater na to opozorjen tudi z glasovnim signalom.

Brusilni stroj Schumag

Lasersko merjenje
zagotavlja
kontinuirano
meritev po celotni
dolžini palice.
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Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: arhiv SIJ-a,
Jože Apat, SIJ Metal Ravne

Inovativnost imamo v genih
V Skupini SIJ smo na razglasitvi najboljših inovacij v okviru tekmovanja območnih zbornic
GZS za Gorenjsko in Koroško slavili s kar štirimi priznanji – SIJ Acroni je prejel zlato
priznanje, SIJ Metal Ravne pa zlato, srebrno in bronasto. Zlati regijski inovaciji sta se
uvrstili v nadaljnje tekmovanje na nacionalni ravni.

Inovativna posadka SIJ
Acronija se zna veseliti
svojega uspeha.

Zlato priznanje je prejela SIJ Acronijeva inovacija Poletimo z
jeklom SINOXX 4542 – razvoj procesne poti izločevalno utrjenega nerjavnega jekla lastne blagovne znamke SINOXX 4542.
Z nagrajeno inovacijo je SIJ Acronijeva inovatorska ekipa
pod vodstvom dr. Boštjana Bradaškje postavila temelj za vpeljavo nove skupine nerjavnih vrst jekel v proizvodni asortiment
podjetja SIJ Acroni. Poleg avstenitnih, feritnih, dupleksnih
in martenzitnih nerjavnih jekel bodo odslej proizvajali tudi
izločevalno utrjena nerjavna jekla, namenjena za uporabo v
tehnološko in korozijsko zahtevnih aplikacijah. V nagradi vidi
celotna ekipa tudi širšo potrditev pravilne razvojne usmeritve
SIJ Acronija, pri čemer raziskovalci tesno sodelujejo z najožjo
vodstveno ekipo. Na delo in rezultate razvojne ekipe je zelo
ponosen tudi glavni direktor SIJ Acronija Slavko Kanalec, ki

je na podlagi številnih priznanj za SIJ Acronijevo inovativnost,
prejetih v zadnjih letih, poudaril, da imajo njegovi acronijevci
razvoj in napredek očitno zapisan v genih, kar se še posebno
jasno odraža skozi njihova nenehna prizadevanja za optimizacijo proizvodnih procesov in uvajanje novih nišnih produktov, s
katerimi osvajajo nove trge.
Kar tri priznanja – zlato, srebrno in bronasto – za svojo
izjemno inovativnost je prejel SIJ Metal Ravne in Borut Urnaut,
izvršni direktor razvoja in kontrole v tem podjetju, to utemeljuje z močno razvojno službo v SIJ Metalu Ravne in z jasnimi
prioritetnimi cilji razviti čim več novih izdelkov, ki jih lahko
uspešno prodajajo na trgu.
Bronasta je postala inovacija SIJ Metala Ravne z naslovom
Rekonstrukcija delovnih vrat na peči UHP (Ultra High Power),
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Ponosni inovatorski
tim SIJ Metala Ravne je
lastnik treh priznanj.

s katero so izboljšali originalno rešitev dobavitelja. Srebro si
je prislužila inovacija Visokotrdnostna deformacijsko utrjena
specialna jekla za izboljšanje lastnosti jekel. Najvišje, zlato
priznanje pa je prejela inovacija Nova generacija jekel za delo
v vročem. Andrej Vrečič, vodja nagrajenega inovacijskega tima,
je ponosen, da jim je v SIJ Metalu Ravne uspelo razviti pro
izvod, ki pomeni novo smer razvoja. To je novo jeklo za delo
v vročem, poimenovali so ga SITHERM S360 R. Spada med orodna jekla. Jeklo kljub izredno povišanim temperaturam ohranja
svoje uporabne lastnosti, in sicer bolje kot podobna primerljiva jekla, kar mu omogočajo visoka čistost, fina mikrostruktura,
homogenost in sposobnost popuščanja.
V SIJ Metalu Ravne je razvojna dinamika vsako leto višja in
na leto razvijejo več kot sto novih izdelkov in okoli deset novih

jekel, je povedal Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala
Ravne, ki to pripisuje združevanju specifičnih znanj in dolgoletnih izkušenj sodelavcev. S preverjenim kombiniranjem sestave
jekla in tehnologije v SIJ Metalu Ravne nenehno izboljšujejo
lastnosti svojih izdelkov, pri čemer so fleksibilni in hitro odzivni,
saj le tako lahko sledijo zahtevam kupcev in prehitevajo konkurenco.
Zlati regijski inovaciji sta se uvrstili v nadaljnje tekmovanje
na nacionalni ravni in verjamemo, da bosta tudi tam uspešni.
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Nataša Karo, menedžerka
sistema stalnih izboljšav,
SIJ Acroni

Inovacijski predlog –
prijaviti ali ne?
Inovacije so samo za znanstvenike. Nimam časa za inovacije, imam veliko pametnejšega
dela. Kaj pa so to inovacije??? Na take in podobne izgovore naletim, ko koga vprašam:
»Zakaj pa ti ne prijaviš kakšnega inovacijskega predloga?«
Delo na področju sistema stalnih izboljšav in inovacij je včasih
zelo pestro, hkrati pa tudi zanimivo in polno izzivov. Največja
težava, ki jo opažam, je, da večina zaposlenih misli, da so
inovacije en velik »bav bav«, pa to ni tako. Da so stvari enostavne in jasne, smo v podjetju uvedli postopek, v katerem je
vse opredeljeno in pojasnjeno. Tako so definirani izrazi (kaj so
inovacije), opisano je, kako delimo inovacijske predloge, kdo
jih ocenjuje, kako je z nagrajevanjem … Skrbniki sistema pa
smo tudi vedno na voljo za morebitna vprašanja, razreševanje
dilem in pomoč pri prijavi in celotnem postopku.
V nadaljevanju bom skozi dialog poskušala predstaviti
razloge, zaradi katerih mogoče zaposleni ne prijavijo svojih
inovacijskih predlogov.

V članku sem poskušala opisati nekaj situacij, s katerimi
se vsakodnevno srečujem pri svojem delu. Vsak od nas tako
doma kot v službi stremi, da v prvi vrsti sebi olajša delo, izboljša delovne razmere, varnost, optimira procese in prispeva svoj
delež tudi h gospodarski koristi podjetja. V vsakem primeru
imamo »win-win« situacijo tako za zaposlenega kot za podjetje. Zatorej ne pomišljajte, ali prijaviti ali ne prijaviti inovacijski
predlog, vzelo vam bo zelo malo časa. Če se vam pa poraja
kakšno vprašanje, smo vam skrbniki sistema stalnih izboljšav in
inovacij vedno na voljo.

Ločevanje med inovacijskimi predlogi
Skrbnik: Živ'jo, Janez, ali boš danes kaj prijavil?
Janez: Ah, spet ti težiš s temi svojimi inovacijami!
Skrbnik: Pa saj to niso moje inovacije. Sprašujem te zato, ker
vem, da ti vedno kaj izboljšuješ pri svojem delu. Tako kot
doma si tudi v službi poskušaš olajšati delo. Ali ni res?
Janez: Ja, to je pa res. Ravno zadnjič sva s sodelavcem izdelala zaboje, kamor sedaj letijo obruski, prej je pa vse letelo po tleh.
Skrbnik: No vidiš, to že lahko prijaviš kot drobno izboljšavo, ki ji rečemo
iskrica. Zahtevnejšo izboljšavo lahko prijaviš kot koristen predlog, potem so
pa tu še tehnične izboljšave, pri katerih je mogoče izračunati gospodarsko
korist v proizvodnem ali poslovnem procesu. Ne skrbi, ko boš oddal prijavo
inovacijskega predloga, jo bomo skupaj z ocenjevalci pravilno uvrstili.
Janez: Kaj pa naj storim, če imam samo idejo? Ali to lahko prijavim?
Skrbnik: Seveda. Tukaj imaš obrazec.

?
?
?
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Kakšen je obrazec?
Skrbnik: Živ'jo, Ana, ali boš danes kaj prijavila?
Ana: Ne, ne, ne, daj mi mir!!! Tisti obrazec je tako kompliciran, da ga
sploh ne razumem. Jaz se nimam časa ukvarjati še z birokracijo.
Skrbnik: Ali si že sploh kdaj dobro pogledala obrazec?
Ana: To ne, ampak vsi tako pravijo.
Skrbnik: No pa skupaj poglejva, če je res tako. Vidiš, najprej vpišeš, za kateri obrat gre in za katero napravo. Potem opišeš problem in rešitev. Ne pozabi vpisati avtorja in vseh soavtorjev, ki so sodelovali pri realizaciji izboljšave.
Ana: Ali je to vse? Pa res ni tako zapleteno.

Obravnava ideje, iskrice, koristnega predloga, tehnične izboljšave
Skrbnik: Zdravo, Franci, zakaj pa ti nikoli nič ne prijaviš?
Franci: Zakaj le, saj itak s tem nič ni. Ko sem zadnjič oddal nekaj, je na koncu vse obležalo na mizi in se pozabilo.
Skrbnik: Prijave moraš oddati meni, da jih evidentiram v sistem stalnih izboljšav in
inovacij. Nato gredo vse prijave v obravnavo k ocenjevalcem. To so običajno nadrejeni,
strokovni sodelavci, skrbniki procesa, direktorji procesa … Ti podajo mnenje oziroma
potrditev ter določijo višino nagrade. Potrjena prijava gre na koncu še v potrditev h
glavnemu direktorju. Res pa je, da včasih obravnava kakšne prijave traja dlje časa. Ko je
postopek zaključen, avtor dobi povratno informacijo o mnenju oziroma višini nagrade.
Franci: No, tega pa res nisem vedel.

Višina nagrade
Tone: Veš kaj, za en bon za malico pa že ne mislim izgubljati časa in pisati prijave za inovacijski predlog.
Skrbnik: Čakaj, čakaj sedaj se pa ustavi. To pa ni ravno tako. Za potrjeno idejo in služben inovacijski predlog avtor res dobi bon. Za vse druge inovacijske predloge pa avtor in soavtorji dobijo tudi denarno nadomestilo.
Tone: Kakšno denarno nadomestilo?
Skrbnik: Za iskrico je maksimalna višina nadomestila 50 evrov bruto, za koristne
predloge 51 do 500 evrov, za tehnične izboljšave pa do štiri povprečne bruto plače.
Tone: Konec koncev, če sem že realiziral zadevo, jo pa res lahko tudi prijavim.

Službena prijava
Skrbnik: Živ'jo, Zala, ali boš danes kaj prijavila?
Zala: Uf, jaz lahko vsak dan kaj prijavim, ampak menim, da je
vse, kar delam in izboljšujem, moja službena dolžnost.
Skrbnik: No to pa res ni problem. Saj lahko prijaviš tudi služben inovacijski predlog.
Zala: Le zakaj, pa saj vsi vedo, kako sem inovativna.
Skrbnik: Kdo so to vsi? Če predlogov nimaš evidentiranih v sistemu stalnih
izboljšav, verjetno redko kdo ve, kaj vse si izboljšala. Poleg tega evidentirani
inovacijski predlogi kažejo na tvojo pripadnost delu in podjetju. Ti kar prijavi.
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Sinergija med
družbami se obrestuje

Mag. Tilen Ravlan, vodja
tehnologije in ponudb,
SIJ Ravne Systems

V sodelovanju z našima sestrskima družbama SIJ Metal Ravne in SIJ Acroni ter kupcem
Bruks smo v SIJ Ravne Systems razvili nov postopek izdelave nožev za sekirostroj.

Kovani slab iz podjetja SIJ Metal Ravne

Pri kupcu naših nožev, podjetju Bruks, smo na
tem stroju testirali naše nože.

Valjana plošča v podjetju SIJ Acroni Jesenice

Končni produkt – nož za sekirostroj, narejen v podjetju SIJ Ravne Systems

Že pred leti se je sodelavcem takratnih Nožev (zdaj SIJ Ravne
Systems) porodila ideja, kako bi lahko znižali stroške izdelave
različnih nožev za lesno industrijo. Hkrati smo želeli povečati
konkurenčnost in zmanjšati zaloge materiala v skladišču, predvsem izdelkov enakih debelin in različnih širin.
Ker za skoraj vsako dimenzijo potrebujemo točno predpisan
vložek, smo iskali alternativo različnim presekom ploščatega
jekla. Domislili smo se, da nože za sekirostroj izdelamo iz plošč.
Postopek izdelave nožev se je tako z nakupom kovanih slabov
začel v podjetju SIJ Metal Ravne. Sledilo je prevaljanje v SIJ
Acroniju, kjer so plošče prevaljali na želeno dimenzijo. Združeni v SIJ Ravne Systems smo lahko razrez izvedli v lastnem
podjetju. S plazemskim razrezom hkrati opravimo več operacij.

Ključnega pomena je izdelava utorov, rezine in dolžine, ki sta
izdelani na končno mero.
Z novo tehnologijo bomo dolgoročno pridobili:
• Zmanjšali bomo zalogo materiala v skladišču.
• Izboljšali bomo izplen materiala (izdelava dveh rezil
hkrati).
• Izboljšali bomo pretočnost skozi proizvodni proces.
• Skupni stroški izdelave teh nožev bodo nižji.
Izdelali smo tudi že testne izdelke – tako imenovane sekirostroj nože, ki se uporabljajo za izdelavo lesnega čipsa. Dobavili
smo jih našemu večjemu kupcu, podjetju Bruks, ta pa je že
potrdil dobro kakovost izdelave.
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Bogdan Plazovnik, vodja oddelka
Mehanska obdelava, Kovaški
program, SIJ Metal Ravne
Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne

Novo znanje za optimalni razrez
Glede na raznovrstnost materialov v proizvodnji se nam v Mehanski obdelavi
Kovačnice (MOK) večkrat pojavi vprašanje pravilnega izbora tračnega lista in
določitve optimalnih parametrov razreza. Svoje znanje o tem so z nami delili
strokovnjaki, ki se s takšnimi izzivi srečujejo vsakodnevno.

Nekaj pridobljenih napotkov za vsakdanje delo
nam je zaupal Sebastjan Grilc, rezalec v MOK 1 v
Kovaškem programu:

Ko vstavimo nov list, ga je treba pustiti
uležati, v začetku hitrost rezanja in premik lista navzdol nastavimo na manjšo
vrednost, po nekaj časa pa na višjo. Zelo
pomembna je tudi uporaba emulzije. Tako
ohranimo liste, njihova obraba je manjša.«
Izbor pravega orodja in pravilnih parametrov je poleg stalne skrbi za red in čistočo pri rezalnem stroju poglavitnega
pomena. Podjetje Erinox že 20 let zastopa podjetje Lenox, ki
je eden izmed največjih proizvajalcev listov za tračne žage za
razrez kovin. Njihova tehnična služba skrbi za pomoč pri izboru
pravilnih tračnih listov in parametrov. Tokrat so svoje znanje
delili z zaposlenimi v kovačnici, ki upravljajo tračne žage. Kar
nekaj zaposlenih na delovnem mestu rezalca se je takšnega
seminarja udeležilo prvič.

Od teorije do konkretnih rešitev
V teoretičnem delu izobraževanja (prezentacija in predavanje)
smo spoznali, kaj odločilno pripomore k podaljšanju življenjske dobe tračnega lista in kaj vpliva na kakovost reza. Izvedeli
smo, kaj se pri samem razrezu dogaja na mikro ravni, ter tako

spoznali, zakaj so določeni problemi, s katerimi se soočamo pri
razrezu, vredni tako velike pozornosti. Poseben poudarek je bil
tudi na razrezu s tračnimi listi HM (t. i. widia). Pri teh velja, da
so visoko produktivni in zato za nas še toliko zanimivejši. Dobili
smo tudi brošure z nasveti, koristnimi vsakemu rezalcu pri
njegovem vsakdanjem delu.
V drugem delu izobraževanja so tehnologi podjetja Erinox
prišli v proizvodnjo na delovna mesta, kjer se opravlja razrez.
Skupaj smo pregledali stroje, odpravili pomanjkljivosti in nato
poiskali optimalne rešitve za razrez različnih materialov. Na
voljo so nam bili tudi za vprašanja in posvet.
Pri teoretičnem in praktičnem delu smo drug od drugega
odnesli zelo veliko. Tovrstna izobraževanja bomo v prihodnosti
zagotovo še izvedli, saj je znanje treba vedno nadgrajevati.
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3 v 1: večji izkoristek,
boljša stabilnost,
manjši izmet

Smiljan Breznik,
inženir kakovosti, SIJ SUZ
Foto: Smiljan Breznik, SIJ SUZ
Vir:SIJ SUZ

Kot primer dobre prakse odprave ozkega grla v proizvodnem procesu se je
izkazala sprememba kalibracije vlečenega materiala, namenjenega za brušenje.
Kalibracija je podatek, ki pove, kakšna je dimenzija materiala
po končanem hladnem vlečenju. Lahko je končna dimenzija ali
dimenzija, za katero se predvidi dodatna površinska obdelava – brušenje. Podatek je predviden iz izkušenj ali zahtevan od
stranke. Od kalibracije so odvisne mehanske lastnosti materiala, kot so natezna trdnost, meja elastičnosti in raztezek.
Prvotno je zahteve glede kalibracije in posledično dodatka
za brušenje postavil izključno kupec. Samoiniciativno smo začeli analizirati možne načine optimizacije brušenja. Teoretično
je bila zadeva izvedljiva, praktično pa neznanka. Po mehanskih
analizah so bile naše ugotovitve v skladu s predvidevanji in
pozitivne. Glede na zahteve kupca so bile mehanske lastnosti
preveč blizu spodnji zahtevani meji, zato se je pojavilo tveganje izdelave neskladnega materiala. Z našim predlogom oziroma načinom izdelave smo se takšnemu tveganju izognili, ker
sta bila oba problematična parametra višja oziroma približana
srednji tolerančni meji. Izsledke analiz smo predstavili kupcu,
ki je zahteval vzorčno količino materiala. Ko ga je analiziral,
smo pridobili soglasje oziroma potrditev, da je naš način izdelave ustrezen in skladen z njegovimi zahtevami.
Postopek izdelave materiala poteka v dveh fazah. Prva faza
je hladno vlečenje, kjer se zagotovi dimenzijo z dodatkom za
brušenje. Druga faza je brušenje na končno dimenzijo in zagotavljanje ustrezne hrapavosti površine. Po kupčevih prvotnih
zahtevah se je material pred brušenjem izdelalo na dimenzijo
FI 10,32 mm, končna dimenzija pa je FI 10,20 v toleranci h8. S
spremembo kalibracije se material izdeluje na dimenzijo FI
10,22, s čimer se je odvzem materiala zmanjšal za 0,1 mm. Zaradi zahtevanega večjega odvzema in posledično daljših časov
brušenja smo naleteli na težave glede zagotavljanja zmogljivosti na brusilnih strojih. Zaradi manjšega odvzemanja materiala
pri brušenju smo proizvodni proces drastično skrajšali. V
primeru odvzema 0,13 mm bi morali material brusiti dvakrat.
Posledično se je zmanjšala obraba brusnih kolutov. Kakovost
površine se je izboljšala z Ra 0,8 na Ra 0,2 (izboljšana površina
za 70–80 odstotkov). Zmanjšal se je izmet slabih palic in izboljšala se je stabilnost procesa brušenja. Z manjšim odvzemom
pa lahko dosegamo še ožje tolerance, kupci so namreč vse
zahtevnejši. Najpomembnejši učinek v celotnem procesu pa
je izkoristek materiala, ki se je zaradi manjšega odvzema v fazi
brušenja povečal za dva odstotka.

Ajdin Šeper, tehnolog, SIJ SUZ:

Iz primera smo se v podjetju naučili predvsem, da za odpravljanje ozkih grl ali implementacijo novih postopkov ni nujno
potreben finančni vložek ali brezglav nakup
novega stroja ali naprave. V tem primeru
se za izvedbo novega postopka ni porabilo
oziroma ni potrebovalo dodatnih finančnih
sredstev. Uporabila sta se znanje, ki je na
voljo po pridobljenih dolgoletnih praktičnih
izkušnjah, in obstoječa strojna oprema.«
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Mednarodno
prepoznan projekt
izkoriščanja
odpadne toplote

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

Skupina SIJ je za projekt uporabe odvečne
toplote za daljinsko ogrevanje mesta
Ravne na Koroškem prejela priznanje
Mednarodnega foruma za nerjavno jeklo
(ISSF – International Stainless Steel Forum)
za trajnostni razvoj.
Samo Lečnik, vodja energetike v Skupini SIJ:
Neprofitna raziskovalna organizacija ISSF je tudi letos
razglasila najboljše prakse s področja varnosti pri delu in
trajnostnega razvoja na svetovni ravni. Projekt izkoriščanja odvečne toplote za ogrevanje mest, v katerih delujejo
družbe Skupine SIJ, je prepoznala za tretji najboljši projekt
v svetovni konkurenci projektov na področju trajnostnega
razvoja: »Priznanje, ki nam ga je izkazala naša primarna
dejavnost, torej jeklarska industrija, ima za nas še posebno
vrednost. Potrjuje, da so naše inovativne usmeritve naravnane v pravo smer. V ponovni uporabi odpadne toplote, ki je
v Sloveniji prvi tovrsten projekt, v Skupini SIJ prepoznavamo
ogromen potencial. Naše jeklarne so namreč ob mestih,
zato pričakujemo, da bo industrijska odpadna toplota v njih
v prihodnjih letih postala dopolnilni ali v določenih primerih
celo primarni vir za ogrevanje,« je povedal Samo Lečnik,
vodja energetike v Skupini SIJ.
Cilj prepoznavanja najboljših praks z vsega sveta je
zagotoviti platformo, s katere se lahko širijo najboljše prakse
trajnostnega razvoja in varnosti pri delu, ter s tem jeklarsko
industrijo in javnost spodbuditi k poglobljenemu razmišljanju o trajnostnih vprašanjih in varnem delu.
Odličnost projekta, o katerem smo že večkrat pisali, sta
že prepoznali tudi slovenska in evropska javnost, saj je ta
postal zmagovalni projekt časnika Finance za okolju prijazno
storitev v letu 2015, leta 2016 pa je dobil nagradi TARAS
2016 in EUREM. Lani mu je zlato priznanje za inovacije na
regionalni ravni in bronasto priznanje za inovacije na nacionalni ravni podelila Gospodarska zbornica Slovenije.

Priznanje, ki nam ga je izkazala naša primarna dejavnost, torej jeklarska industrija, ima
za nas še posebno vrednost. Potrjuje, da
so naše inovativne usmeritve naravnane
v pravo smer. V ponovni uporabi odpadne toplote, ki je v Sloveniji prvi tovrsten
projekt, v Skupini SIJ prepoznavamo ogromen potencial. Naše jeklarne so namreč ob
mestih, zato pričakujemo, da bo industrijska
odpadna toplota v njih v prihodnjih letih
postala dopolnilni ali v določenih primerih
celo primarni vir za ogrevanje.«
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Jože Špiljak, specialist za
korporativno komuniciranje,
SIJ Acroni
Foto: Andraž Sodja

Od naftnega čudeža
do jeklenih tetiv
Konec maja je v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah potekala zaključna prireditev z zanimivim naslovom – Verižni eksperiment. Gre za vseslovenski dogodek, kjer sodelujoče ekipe
povežejo svojo samostojno fizikalno napravo (en člen v verigi) z vsemi preostalimi napravami
ter skupaj ustvarijo dinamični proces. Zaključno prireditev smo podprli tudi v SIJ Acroniju.

Verižni eksperiment, ki je povezal različne generacije,
je zagnal Slavko Kanalec, glavni direktor SIJ Acronija.

Med vsemi tekmovalnimi skupinami je nagrado občinstva
osvojila OŠ Prežihovega Voranca z Jesenic. Pod mentorskim
vodstvom učiteljice Katrce Horvat ter Borisa Breganta (nekdanji direktor Železarne Jesenice in tudi župan Jesenic) iz Društva
upokojencev Jesenice so letos učenci ustvarili člen »Naftni
čudež«, ki je najbolj navdušil občinstvo in ocenjevalno komisijo
na zaključni prireditvi. V zadnjih štirih letih so bili tako za svoje
naprave že štirikrat nagrajeni. Na prireditvi sta vsaka s svojo
napravo sodelovali tudi OŠ Toneta Čufarja in Gimnazija Jesenice. OŠ Toneta Čufarja je za »Jeklene tetive« prejela nagrado
strokovne komisije.

Kaj Verižni eksperiment sploh je?
Verižni eksperiment sestavlja skupek neodvisnih naprav, ki se
poganjajo druga za drugo, tako da prejšnja sproži preko kroglice delovanje naslednje, po principu podiranja domin. Vezni
člen med napravami je jeklena kroglica določene velikosti.
Ko kroglica vstopi v posamezni člen, se ta zažene ter prikaže

vnaprej pripravljeno dogajanje. Vse naprave v verigi, od prve
pa vse do zadnje, naj bi delovale brez zunanje dodatne pomoči.
Verižni eksperiment so že leta 2004 začeli pripravljati študenti Fakultete za matematiko in fiziko ter študenti Pedagoške
fakultete z namenom zanimivejše predstavitve »Leta fizike
2005«. Do danes se je projekt razvil v vseslovensko tekmovanje, v katerem sodelujejo vrtci, učenci od osnovnošolcev pa do
študentov, upokojenci, družine in tudi odrasle osebe.

Kako je Verižni eksperiment prišel na Jesenice?
Verižni eksperiment so začeli na Jesenicah člani Društva
upokojencev Jesenice leta 2012. Med njimi je bilo namreč
mnogo odličnih bivših rokodelskih specialistov, ki so pridobljeno znanje želeli koristno uporabiti tudi v tretjem življenjskem
obdobju.
»Prvi člen (napravo), ki smo ga timsko naredili, je bil Plavž.
V njem smo predstavili vse značilnosti Jesenic: rudnik, Pantzovo žičnico, delo v železarni in hokej. Ker je bila to novost pri
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V strokovni komisiji za ocenjevanje delovanja naprav je bil tudi Alen Šest, naš
sodelavec z večletnimi mentorskimi izkušnjami. Alen namreč v svojem prostem
času prav tako ustvarja različne tehnične naprave in pripomočke, povezane z
jeklarskimi procesi.

Stane Arh je vodja sekcije Verižni eksperiment pri Društva upokojencev Jesenice.

Rdeča nit naprave letošnjih zmagovalcev, učencev OŠ Prežihovega Voranca
Jesenice, je bila nafta: proces pridobivanja »črnega zlata«, destilacija in uporaba
proizvodov v praksi.

Zmagovalno ekipo OŠ Prežihovega Voranca Jesenice so sestavljali: Aleksandar
Karadžić, Timon Nemec, Petra Prezelj, Tajra Paunović, Matija Samar, Edin Deranjić,
Edin Kadirić, Timotej Matej Zagorc ter mentorji: Katrca Horvat, Boris Bregant in
Drago Bartolič.

društvu, ni bilo veliko kandidatov, ki bi pristopili k ustvarjanju,
a dovolj, da smo člen končali,« se začetkov projekta na Jesenicah spominja Stane Arh, koordinator zaključne prireditve.
Nato se jim je porodila misel, da je tovrsten projekt
odlična priložnost za prenašanje znanja na mlajše generacije.
Predvsem znanja ročnih spretnosti, ki ga v šoli mladi težko
dobijo. Stane Arh se spominja prvih promocijskih korakov
med mladimi: »Še nedokončani člen smo prikazovali na različnih prireditvah na Jesenicah. Nekaj šolarjev je tudi prišlo
v naš Dom društva upokojencev, a smo hitro ugotovili, da
delovne razmere v njem niso dobre. Zato smo se povezali s
šolami in v obliki krožka učencem ponudili možnost rokodelskega ustvarjanja, učenja tehničnih znanj ter druženja,
zabave in tekmovanja.« Da so šole projekt vzele resno, pa
kaže tudi dejstvo, da so za potrebe Verižnega eksperimenta
nekatere celo dodatno opremile svoje tehnične učilnice s
potrebnimi orodji in materiali.

Zakaj takšen projekt koristi mladini?
Projekt pri otrocih in mladini razvija različne ročne in miselne
spretnosti. Verižni eksperiment namreč obsega celoten proces
inženirskega ustvarjanja – idejo, načrtovanje, konstruiranje,
izdelovanje in preizkus delovanja naprave. Vsaka naprava pa
vsebuje kakšen zanimiv fizikalni pojav iz mehanike, elektromagnetizma ali termodinamike, zato se pri njeni izdelavi od članov
ekipe zahtevajo vztrajnost, praktičnost in domiselnost. »Teh
veščin je v sodobni šoli premalo. Pri verižnem eksperimentu
jih naučimo opazovati ter reševati probleme in premagovati
ovire. Fiziko se učijo na praktičnih primerih,« poudarja Arh. Ob
tem se otroci naučijo rokovati z različnimi orodji, od brusilnih
strojev in vrtalnikov do ročnih žag, pil, izvijačev ipd.
»Preko dejavnosti Verižnega eksperimenta prenašamo naše
znanje na mlade generacije. Medgeneracijsko sodelovanje je
obrodilo veliko zadovoljstva in odlične rezultate, zato bomo ta
projekt nadaljevali,« je ponosno zaključil Arh.
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Prof. dr. Vasilij Prešern,
svetovalec uprave, SIJ
Foto: arhiv SIJ-a

Nisco – zgled za načrtovanje,
logistiko in urejenost
Jeklarna Nisco z letno proizvodnjo skoraj pet milijonov ton je največja proizvajalka
pločevine na svetu. V tako veliki jeklarni sta za učinkovito upravljanje vseh zmogljivosti in
doseganje odlične kakovosti izdelkov potrebna brezhibno planiranje in logistika. Niscu to
uspeva, posnemanja vredni pa so tudi izjemno čisti obrati.
Jeklarno Nisco v Nandžingu, glavnem
mestu kitajske province Džangsu, smo
v začetku maja obiskali skupaj s poslovnimi partnerji in organizatorji obiska iz
družbe Primetals Technologies. Na nas
je naredila močan vtis.
NISCO (NanjIng Steel COmpany) je
največja proizvajalka ogljične pločevine
na svetu, saj na leto proizvede skoraj
pet milijonov ton izdelkov, njene skupne
proizvodne zmogljivosti pa so približno
deset milijonov ton. Družba je bila ustanovljena leta 1958, med letoma 1980 in
1990 je potekalo obsežno posodabljanje,
leta 2003 pa je država prodala 80 odstotkov delnic. V Niscu proizvajajo jeklo
ploščatega in tudi dolgega programa.
Kupci so predvsem porabniki obrabno
odpornih jekel, visoko trdnostnih jekel,
visoko trdnostne debele pločevine
za ladje in ladijsko opremo, navadnih
konstrukcijskih jekel, konstrukcijske pločevine in jekel za proizvodnjo cevi.
Nisco izvaža kar 30 odstotkov
izdelkov, v zadnjih nekaj letih pa je jeklo
dobavil za odmevne projekte, kot so
Shellova rafinerija v Nigeriji, plinovod v
Njamaru, naftni rezervoarji na Kitajskem,
naftne ploščadi v Maleziji, most preko
reke Jangce in predor v Šanghaju.
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Vse je načrtovano do potankosti, obrati pa so zavidljivo čisti.
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Andrej Vrečič,
razvojni inženir I,
MMR,
SIJ Metal Ravne

Peter Kirbiš,
raziskovalec II, MRR,
SIJ Metal Ravne

Zakaj SITHERM?
SITHERM je ime blagovne znamke orodnih jekel za delo v vročem. Namenjena
so za izdelavo orodij za utopno in prosto kovanje, visoko- in nizkotlačno litje
neželeznih kovin in zlitin ter iztiskanje (ekstruzijo), v zadnjem času pa vedno bolj
tudi za vroče štancanje visoko trdnostne pločevine v avtomobilski industriji.
Pri obratovanju so orodja obremenjena z visokimi toplotnimi in mehanskimi
obremenitvami, zato se na njem po dolgotrajnem obratovanju pojavijo iniciali
utrujenostnih razpok, ki se širijo (poglobijo) do kritične velikosti, kar privede do
porušitve ali izpetja orodja.

Orodja, ki obratujejo v realnih razmerah, morajo dosegati
čim daljše življenjske dobe z minimalnimi obratovalnimi
stroški. Pri načrtovanju orodja je treba upoštevati vse vrste
faktorjev; žilavost, obrabno obstojnost, delovno trdoto ter
specifične lastnosti glede na aplikacijo (izpiranje, termično
utrujanje itd.). Glede na izbran proizvodni proces je običajno
poglavitna ena lastnost, pri čemer pa se, čeprav je dominantna lastnost (npr. trdota) izrazitejša, preostalih (npr. udarna
in lomna žilavost) ne sme zanemariti. V okviru standardiziranih jekel smo glede doseganja takšnih kombinacij lastnosti
precej omejeni, in se pojavlja potreba po razvoju novih jekel,
optimiranih glede na vrsto aplikacije. Že v preteklosti smo
zato v Metalu razvili modifikacije teh jekel (skupina RAVNEX),
danes uvrščenih v blagovno znamko SITHERM S. Vsa na novo
razvita jekla so izdelana s postopkom pretaljevanja EPŽ.

Uporaba jekel
Orodna jekla za delo v vročem so pomemben in uveljavljen
del proizvodnega programa Skupine SIJ, saj smo jih lani
prodali skupno okoli 12.500 ton. V skladu s strategijo
podjetja stremimo k povečanju prodaje jekel te skupine. Po
drugi strani pa se klasične izvedbe standardiziranih jekel
Cr-Mo-V danes pojmujejo kot masovno jeklo, zato je treba
pozornost usmeriti k izvedbam z višjo dodano vrednostjo,
izdelanih po dodanih posebnih metalurških fazah, zlasti jekel
blagovne znamke

Za vsakim končnim izdelkom – ohišjem menjalnika –
stoji pravo orodje, orodje iz SIJ Metala Ravne.
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Fiksna gravura orodja za tlačno litje ohišja menjalnika

(SITHERM S). Potrebe trga danes zahtevajo izdelavo odkovkov
vedno večjih dimenzij, hkrati pa se zahteve kakovosti zaostrujejo, kar je posledica izdelave zahtevnejših in večjih orodij. Za
oceno kakovosti orodnih jekel za delo v vročem obstaja več
standardov, najpogosteje zahtevani pa so kriteriji NADCA
(North American Die Casting Association). Večina odkovkov
je kupcem dostavljenih v žarjenem stanju s posebno fino
strukturo (EFS), po mehanski obdelavi pa se orodja še končno
toplotno obdelajo na predpisano delovno trdoto, tipično med
44 in 48 HRc. Jeklo znamke SITHERM S360R pa nam omogoča
uporabo orodij pri višjih trdotah, do 56 HRc. Dodaten izziv je
zagotovitev enakomernosti lastnosti po celotnem orodju, kjer
pri toplotni obdelavi standardna jekla dosegajo znotraj večjih
presekov bistveno slabše lastnosti. Alternativa temu so nova
jekla z dodanimi netipičnimi legirnimi elementi, ki dosegajo
večjo prekaljivost, kar omogoča jeklo SITHERM S361R.
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Pomični del orodja za tlačno litje ohišja menjalnika

Načrti za prihodnost
Hkrati z obstoječimi aplikacijami, kjer so naša jekla že uveljavljena, se usmerjamo tudi k izdelavi jekel za izdelavo orodij za
vroče štancanje. Tu je zlasti primerno jeklo SITHERM S360R,
ki se je že dokaj dobro izkazalo pri izdelavi utopnih kovaških
orodij. Jeklo ob hkrati višji abrazijski obstojnosti in delovni
trdoti omogoča do 15 odstotkov višjo toplotno prevodnost v
primerjavi s standardnimi jekli.
Nadaljnje delo je usmerjeno k dvigu prodaje orodnih jekel
za delo v vročem, izdelanih po postopku EPŽ (VAR), dvigu
dimenzijskega razreda odkovkov in nadaljevanju razvoja
novih jekel za specifične aplikacije ter optimiranje tehnologije
izdelave.
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Uspešen nastop Skupine SIJ na
sejmu Made in Steel v Milanu

Foto: Brigita Rataj,
SIJ Metal Ravne

Med 17. in 19. majem se je Skupina SIJ predstavila na
sejmu Made in Steel v Milanu. Sejem je namenjen
predstavitvi proizvajalcev in ponudnikov storitev iz
sveta jekla.
Iz Skupine SIJ so se sejma udeležile družbe SIJ Acroni, SIJ Metal
Ravne, SIJ Elektrode Jesenice in SIJ SUZ ter predstavniki prodajne
mreže Griffon & Romano in Sidertoce. Predstavili smo celotno
paleto blagovnih znamk Skupine SIJ in storitve razreza. Največ
zanimanja je požela blagovna znamka SINOXX, veliko zanimanja
pa je bilo tudi za SIDUR in SIMOLD.
Sejem je ponovno doživel velik uspeh, saj je bil celoten razpoložljivi razstavni prostor razprodan, razstavljavcev je bilo pet odstotkov
več kot leta 2015, obiskovalcev pa kar 15 odstotkov več.
Zelo živahno je bilo tudi na našem razstavnem prostoru, kjer smo
našteli preko 100 obiskovalcev, ki so se zanimali za naše izdelke in
storitve. Z njimi smo se že začeli dogovarjati o možnostih sodelovanja, aktivnosti pa bomo nadaljevali tudi v prihodnje, v smeri pridobitve čim več novih naročil.

Prepoznavna podoba razstavnega prostora
Skupine SIJ je spet zasenčila konkurenco.

•
•
•
•
•

Lokacija: Milano, Italija
Datum: 17.–19. 5. 2017
Število razstavljavcev: 270
Število obiskovalcev: 14.714
Število zastopanih držav: 30
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Monika Štojs,
vodja Marketinga, SIJ Acroni

Nerjavno jeklo že devetič v Brnu

Foto: Brigita Rataj,
SIJ Metal Ravne

Skupina SIJ se je 17. in 18. maja ponovno predstavila v
Brnu, na sejmu Stainless 2017. To je manjši, zelo specializiran sejem, izključno namenjen nerjavni pločevini.
Predstavljali smo se proizvajalci nerjavne pločevine in
izdelkov iz nerjavnih jekel.
Skupina SIJ je bila na tem sejmu močno zastopana, saj so bili
prisotni predstavniki vseh proizvodnih družb – SIJ Acroni, SIJ Metal
Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ Elektrode Jesenice in SIJ SUZ. Prvič pa
smo se predstavili skupaj z našo prodajno mrežo – Griffon & Romano ter Niro Wenden. Predstavili smo novi blagovni znamki SINOXX
in SIPREME in tudi nože, varilne materiale ter storitve razreza.
Naš razstavni prostor je bil dobro obiskan, sestali smo se z obstoječimi strankami. Na razstavnem prostoru se je zanimalo za naše
proizvode in storitve še približno 50 novih strank in pri njih bomo
nadaljnje aktivnosti vodili v smeri pridobitve čim več novih naročil.
•
•
•
•
•

Lokacija: Brno, Češka
Datum: 17.–18. 5. 2017
Število razstavljavcev: 140
Število obiskovalcev: približno 2.000
Število zastopanih držav: 24

Živahen klepet številnih obiskovalcev s predstavniki
Skupine SIJ na našem razstavnem prostoru.

Tanja Stopernik, Marketing,
SIJ Ravne Systems

Desetič, a hkrati prvič na Ligni

Foto: Tina Šumnik,
SIJ Ravne Systems

Med 22. in 26. majem smo razstavljali na vodilnem
mednarodnem strokovnem sejmu strojev in opreme
za gozdarsko in lesnopredelovalno industrijo Ligna v
Hannovru.
Z uveljavljeno blagovno znamko Ravne Knives smo bili na sejmu
prisotni že desetič zapored.
Naredili smo še en korak naprej in se letos prvič predstavljali v
okviru podjetja SIJ Ravne Systems.
Prisotnost na sejmu nam je omogočila srečanja z obstoječimi in
potencialnimi kupci ter pregled aktivnosti konkurence. Na našem
razstavnem prostoru se je zadržalo veliko zanimivih obiskovalcev iz
Južne Afrike, Amerike in Finske. Letos pa smo našteli manj obiskovalcev iz držav Rusije in JV Azije.
Največ zanimanja so obiskovalci pokazali za nože za furnir, natančneje za pritisne letve, ki smo jih na sejmu predstavili kot novost,
saj smo tehnologijo zelo izboljšali. Navarjeni del pritisne letve ima
tako boljše drsne lastnosti in manj poškoduje površino furnirja, kar
pa je za kupca velika prednost, saj s tem mnogo pridobi: višja je
produktivnost in tudi kakovost furnirja je boljša.
Obisk sejma je bil sicer manjši kot leta 2015, vendar smo vseeno
opravili kar 120 sestankov z obstoječimi in potencialnimi kupci ter
utrdili obstoječa partnerstva in dolgoročno sodelovanje.

Razstavni prostor smo zasnovali prilagojeno za gozdarsko in
lesnopredelovalno industrijo.

•
•
•
•
•

Lokacija: Hanover, Nemčija
Datum: 22.–26. 5. 2017
Število razstavljavcev: 1.500
Število obiskovalcev: 93.000
Število zastopanih držav: 70
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Novo pakiranje varilne
žice za avtomatsko in
robotsko varjenje

Primož Drakslar, vodja Marketinga,
SIJ Elektrode Jesenice
Foto: Primož Drakslar,
SIJ Elektrode Jesenice
Vir: Celostna grafična podoba –
projekt pakirnih enot

Naše nakupne odločitve so rezultat več dejavnikov, kot so cena izdelka, država porekla,
pretekle izkušnje, kakovost, blagovna znamka in seveda embalaža. Pravilno zasnovana
embalaža mora zagotoviti ustrezno zaščito izdelka, biti praktična, pritegniti kupčevo
pozornost ter podati prve informacije o izdelku in proizvajalcu. Zato smo se v družbi SIJ
Elektrode Jesenice lani lotili projekta prenove celostne grafične podobe embalaž naših
izdelkov. Zadnja v vrsti je embalaža za varilne žice za 250- in 350-kilogramske sode.

Staro in neprivlačno embalažo je zamenjala mlajša,sodobnejša in privlačnejša
različica, ki smo jo oblikovali skupaj z našim stalnim oblikovalcem Andrejem Knezom.

Oblikovalsko je embalaža zasnovana po sodobnih minimalističnih standardih. Temelji na beli osnovi s črnim tiskom, kar daje
velik kontrast. Z minimalističnim pristopom pa smo dosegli, da
sta prvi informaciji, ki ju kupec potrebuje, jasno vidni – kaj je
izdelek in kdo je proizvajalec. Embalaža ima tehnološko funkcijo varovanja pred poškodbami od proizvodnje do končnega
uporabnika. Hkrati pa nosi jasna komunikacijska sporočila, ki
jih želimo posredovati kupcem, in krepi našo prepoznavnost, s
tem pa tudi našo pozicijo na trgu.

Prve na vrsti so bile varilne žice
Lansko poletje smo se odločili prenoviti in osvežiti embalažo
naših izdelkov. Najprej smo se lotili varilnih žic. Nova embalaža
varilnih žic za 5- in 15-kilogramske enote je bila odlično sprejeta med kupci, naši izdelki pa vidno izstopajo na prodajnih
policah trgovskih centrov in trgovin, specializiranih za varilno
tehniko.

Kljub minimalističnemu videzu so na embalaži na nevsiljiv
način vključeni vsi podatki, ki jih kupec potrebuje.

Sledili so sodi za industrijske uporabnike
Odločili smo se za nadaljevanje vizualne prenove embalaž in na
vrsti so bili sodi. Ti so namenjeni industrijskim uporabnikom, ki
varijo avtomatsko in robotsko, zato pa potrebujejo večje količine varilne žice. Za njih imamo na voljo 250- in 350-kilogramske
sode. Za pakiranje naše varilne žice smo do sedaj uporabljali
enobarvne, rjave, nepotiskane in s tem tudi nerazpoznavne
sode. Ker ti, kot pakirne enote, stojijo ob varilnih aparatih in
robotih, kjer se varijo zahtevne varjene konstrukcije in zvarjenci, je izjemnega pomena, da smo tudi njihov videz posodobili,
jih naredili vidne in prepoznavne.
Nova embalaža sodov je danes sodobna, prepoznavna in
segmentno oblikovana na tri sporočilne grafične dele:
• velik in jasno prepoznaven logotip družbe
SIJ Elektrode Jesenice,
• grafično opazno silhueto izdelka in
• slikovno-besedilni del embalaže, ki nosi natiskana varnostna sporočila ter navodila za uporabo.
Prenove in grafičnega poenotenja bo sedaj deležna še
embalaža elektrod.
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Alenka Bizilj, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ

Skupini SIJ priznanje za
marketinško odličnost
Društvo za marketing Slovenija (DMS) je Skupino SIJ prepoznalo kot eno
izmed podjetij, ki je z inovativnimi pristopi in celostnim razumevanjem
marketinškega spleta lahko zgled poslovni javnosti.
V okviru Slovenske marketinške konference je DMS tretjič podelil nagrado marketinška odličnost leta. V kategoriji »podjetja,
ki poslujejo v B2B segmentu« je bila Skupina SIJ izbrana v finale
skupaj s Krko, Steklarno Hrastnik in podjetjem Renault Nissan
Slovenija.
Jasno izraženi cilji, visoka dodana vrednost in visoka stopnja
konkurenčnosti so Skupino SIJ popeljali med finaliste. V DMS
so prepoznali inovativne marketinške pristope, ki jih izvajamo
v Skupini SIJ v tradicionalni panogi proizvodnje, predelave
in prodaje jekla. Kot večje projekte lahko omenimo vpeljavo
CRM-sistema in projekta znamčenja pa tudi aktivno oblikovanje in izvajanje komercialne strategije družbe.
Priznanje za marketinško odličnost pa le še spodbuja elan
SIJ-eve marketinške ekipe: »V prihodnje želimo postaviti
referenčni primer digitalnega marketinga v jeklarski industriji.
Z na novo lansiranimi produktnimi znamkami in stalno širitvijo
produktnega portfelja nam novih izzivov in motivacije preprosto ne more zmanjkati.«

Mario Ivankovič,
vodja marketinga Skupine SIJ:

Veseli smo, da sta naše delo in trud
prepoznana ne samo znotraj Skupine
SIJ, ampak tudi širše v strokovni
javnosti. To je potrditev, da marketing
zares igra eno izmed ključnih vlog v
SIJ-u, tako na strateški kot tudi na
komercialni ravni.«
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Monika Žvikart, specialistka
korporativnega komuniciranja,
SIJ Metal Ravne

Predsednik državnega
zbora na obisku

Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne

V okviru delovnega obiska na Koroškem smo 12. maja gostili
predsednika državnega zbora RS dr. Milana Brgleza z delegacijo.
Goste so sprejeli član uprave in glavni izvršni direktor Skupine
SIJ dr. Denis Mancevič, glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej
Gradišnik in direktor SIJ Ravne Systems Samo Jenič.
Predstavili so jim Skupino SIJ, izvedene investicije SIJ Metala Ravne v zadnjem obdobju in razvojne načrte.
Ob tem so izpostavili tudi izzive, s katerimi se srečujemo v
lokalnem okolju in pri katerih potrebujemo tudi podporo ter
sodelovanje državnih oblasti, predvsem v povezavi s prometno infrastrukturo in situacijo na trgu dela.
Predsednik državnega zbora Milan Brglez je po obisku povedal, da je izjemno navdušen. »Predvsem nad vizijo vodstva
podjetja, da bi še povečali dodano vrednost podjetja. Meni,
kot predsedniku državnega zbora, je ključno to, da podjetja,
ki dajejo delovna mesta slovenskim državljankam in državljanom, delujejo dobro, in zato želim SIJ Metalu Ravne še veliko
uspehov in drznosti v prihodnosti.«
Po uradnem delu so si gostje skupaj ogledali proizvodnjo EPŽ v Jeklarni.
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Jože Špiljak, specialist za
korporativno komuniciranje,
SIJ Acroni

»Je mogoče pri vas
opravljati počitniško prakso?«

Foto: FH OÖ

Konec aprila so nas obiskali študenti avstrijske Univerze uporabnih znanosti Zgornje Avstrije (University of Applied Sciences Upper Austria – FH OÖ), si ogledali del naših proiz
vodnih procesov v Vroči valjarni in na liniji HTL ter spoznali našo družbo tudi s prodajnega
in marketinškega vidika. Cilji obiska so bili praktični prikaz postopka izdelave jekla, pregled jeklarskega trga in predstavitev povezanosti izdelave jekel s prodajnimi procesi.

Tehnični direktor SIJ Acronija Roman Robič je podrobneje
pojasnil tehnologijo in postopke izdelave različnih jekel.

Čeprav nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, to ni
oviralo dobre volje in radovednosti naših gostov.

Kot že ime pove, Univerza uporabnih znanosti Zgornje Avstrije daje velik poudarek praksi in praktičnim prikazom znanosti vseh vrst. Njen moto je: Poučevati in učiti se z veseljem
– raziskovati z radovednostjo (Teaching and learning with
pleasure – researching with curiosity). Gostje so omenili, da
so osnovna znanja postopka izdelave jekel že usvojili, sedaj
pa jih zanima še praksa. In pravi naslov za to je bil naš tehnični direktor Roman Robič. Ker so bili malce omejeni s časom,
smo se odločili, da jim predstavimo procese izdelave v Vroči
valjarni in na liniji HTL.
Po ogledu proizvodnje, obiskovalci so bili z njim zadovoljni,
je sledila predstavitev našega podjetja ter prodaje in marketinga. Klemen Resman in Monika Štojs sta na kratko predstavila
naše podjetje in njegove konkurenčne prednosti ter pojasnila, kako potekata naša prodajni in marketinški proces, ki sta

usmerjena v pretežno segment B2B (business-to-business).
Čeprav so študentje pred seboj imeli še pol dneva ogleda
(nismo bili edino podjetje, ki so ga obiskali v Sloveniji), jih je
podrobneje zanimalo predvsem, kaj končni kupci z našim jeklom počnejo in v katerih končnih produktih ga uporabijo.
Po ogledu in predstavitvi pa je nas zanimalo, kako so se naši
gostje imeli. A so nam odgovor že kar sami nakazali z dvema
vprašanjema. Vodjo njihove delegacije, Denise Hurch, je zanimalo, ali se lahko prihodnje leto vrnejo, ena izmed udeleženk
pa je vprašala, ali bi lahko pri nas opravljala poletno prakso.
Mislim, da so nam s tem jasno pokazali, da so bili z obiskom
zelo zadovoljni. In seveda smo jih nanj povabili tudi prihodnje
leto. Navsezadnje smo jim pokazali to, kar na njihovi univerzi
spodbujajo – uporabo znanosti v praksi.
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Renate Toplak,
strokovnjakinja za
komuniciranje, Instinkt

Špela Polak,
strokovnjakinja za
komuniciranje, Instinkt

Mag. Sara Wagner, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ
Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal Ravne

Jure Kadiš

Zakaj šport? Glava se umiri
od vsakdanjih skrbi!
Kot delovodja imate zahtevno
delo. Kakšen je vaš delovnik?
»Skrbim, da delo poteka nemoteno v štirih izmenah in pri
tem usklajujem 16 sodelavcev.
Zelo dobro se razumemo. Vendar pa je biti delovodja včasih
tudi zelo naporno in stresno.«
Na delo se odpravite kot večina
od nas, z avtom, ali športno?
»Poleti, ko je toplo, grem v službo
s kolesom, včasih tudi peš. Tudi
pozimi večinoma pešačim. Avto
uporabim res samo izjemoma.«
Kako pogosto pa se sicer
ukvarjate s športom?
»Tri- do štirikrat na teden se
mi izide. To je povezano tudi z
družino – imam trimesečnega
dojenčka in šestletnega sina.
Družino smo okrepili tudi z
mladim kužkom. Ta je 100-odstotna garancija, da greš ven.«
Kako pa sodelavci gledajo na
vaše aktivno življenje, vam
je že koga uspelo prepričati, da se vam pridruži?
»Se je že zgodilo, da so se javili, da bi se mi pridružili, ko
sem rekel, da grem v gore. Z
veseljem jih vzamem s sabo.
Pa nogomet igramo skupaj.«
Od kod vaše navdušenje nad športom?
»Z nogometom sem se aktivno ukvarjal 20 let. Sicer so na
mojem spisku številne športne
aktivnosti: torej nogomet, planinarjenje, kolesarjenje, plavanje in sprehodi s psom, ki ga
je treba vsak dan utruditi.«

Ob delovnih in družinskih
obveznostih se številni hitro
odpovemo športu. Kako vam
uspeva vse to usklajevanje?
»Ob družini moraš športne aktivnosti sicer nekoliko zmanjšati.
Posebno ob najmlajšem otroku.
Šestletni sin je pa že moj športni partner v hribih – vsak prosti
trenutek bi izkoristil za hribe.«
Pri šestih letih je kar izjemno, da
so hribi taka prioriteta. To pomeni, da ste dobro prenesli navdušenje nad športom ali pa mogoče
vzgajate bodočega alpinista?
»Mogoče pa res. Zdaj je v prvem
razredu in želel se je vpisati v
planinski krožek. Za prvi vzpon
so izbrali Prežihovino. Ko je prišel
domov, so bile njegove prve besede: 'Zdi se mi, da sem pripravljen
za Mount Everest.'« /smeh/
Kaj vam pomeni šport in
zakaj bi sodelavce spodbudili, da več migamo?
»Po športu si utrujen, ampak
se sprostiš. Glava se umiri od vsakdanjih skrbi.«

Sodelavci so
življenjska ekipa.
Tudi zato hodimo
skupaj na nogomet
in gremo kdaj v hribe.«
Jure Kadiš, delovodja
SIJ Metal Ravne, Valjarski program,
srednja in lahka proga
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Tadej Šteharnik

Delovodja mora priti v službo
dobre volje, spočit in nasmejan! Vse to črpa iz športa!
Kdaj se začne vaš delovnik in
kako se odpravite na delo?
»Vstanem malo po peti
uri. Se pripravim in na delo
odpeljem z rolerji.«
Koliko časa pa potrebujete z rolerji od doma do
delovnega mesta?
»Približno pet minut. Peš pa
potrebujem 15–20 minut.
Z avtom se ne vozim.«
Prihajate na delo skozi vse leto z rolerji?
»Načeloma da, razen pozimi.
Sem jih pa letos v mili zimi obul
že januarja. Dež zame ni ovira.«
Kaj vam pomeni ta
dnevni ritual?
»Pomeni mi veliko. Zjutraj
se malo razgibam in tako
startam v delovni dan.«
Odlično! Vas takšen začetek dneva ohranja v dobri
kondiciji za delovni dan?
»Tako je, v službo pridem dobre
volje, bister in tako sem lahko
ves dan pri stvari. Rad sem v
pogonu in od zjutraj aktiven.«

Šport me je naučil
samodiscipline in
reda. Prav to mi
najbolj pomaga
skozi delovni dan.«
Tadej Šteharnik, delovodja
SIJ Ravne Systems, PC Strojegradnja

Gibanje in dobro počutje
vam pomenita veliko. Je
to vaš način življenja?
»Seveda. Moj moto je, da
poskušam preživeti dan s čim
manj stresa. Določene stvari se ti preprosto nalagajo.
Šport mi pomaga, da se lažje
odklopim, da delam tisto, kar
mi ustreza. Tako se veliko
bolje počutim, sem nasmejan,
kar tudi vidijo sodelavci.«

Lepo ste to povedali.
»Vedno pravim, da moraš
kot delovodja priti v službo
dobre volje in spočit, se včasih
tudi znati pošaliti. Zaposlene je treba motivirati.«
Kaj vam je v preteklosti dal šport?
»Profesionalni nogomet
me je naučil samodiscipline
in reda. Prav to mi najbolj
pomaga skozi delovni dan.«
Kateri športi vam trenutno
zapolnijo »prosti« čas?
»Zvečer morda še tek ali kakšne
vaje. Z družino – imam dve
hčerki – smo tudi veliko v naravi.
Prav tako pa so pomembni tudi
trenutki, ki si jih vzameš samo
zase, vsaj kakšno uro na teden.«
Kako se potem počutite, ko
zvečer odtečete »eno rundo«?
»Tako sem veliko bolj sproščen,
vzdržljiv in poln energije.«
Ste morda navdušili kakšnega
sodelavca, da se vam je pridružil pri rolanju ali šel z vami teč?
»Tega ne morem reči. Je pa
res, da imamo na Koroškem
veliko možnosti za šport, od
smučanja, telovadbe, plavanja,
trim steze do gora … tako, da se
lahko za vsakogar nekaj najde.«
Bi s sodelavci delili kakšno
spodbudno športno misel?
»Vse se vrača, vse se plača. Kolikor vlagaš v sebe, toliko ti telo
tudi vrne. Treba se je potruditi.«
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Tanja Avguštin Čufer,
vodja splošnega
sektorja, SIJ SUZ

Monika Žvikart, specialistka
korporativnega komuniciranja,
SIJ Metal Ravne
Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne, arhiv SIJ-a

Kako so se nagradili zmagovalci,
ki znajo varno in zmorejo zdravo
Najvarnejši proizvodni obrat za leto 2016 na Jesenicah je Jeklovlek iz SIJ SUZ-a, na
Ravnah pa oddelek vzdrževanja SIJ Metala Ravne. Zmagovalci – ki so za nagrado
prejeli toliko evrov, kolikor točk so si priborili – so se sami odločili, kako se bodo
nagradili. Po svoji izbiri pa so z enakim zneskom razveselili tiste, katerih dejavnost
je vredna vsega spoštovanja in podpore.
V jeseniških družbah Skupine SIJ se je za zmago v kampanji
Znamo varno, zmoremo zdravo potegovalo 12 proizvodnih
obratov iz družb SIJ Acroni, SIJ SUZ in SIJ Elektrode Jesenice, v
ravenskih pa sedem proizvodnih programov iz družb SIJ Metal
Ravne in SIJ Ravne Systems. Za najbolj zdrav oddelek so na
obeh lokacijah skupaj tekmovale štiri skupne službe. Točke so
zbirali mesečno, in sicer če se v tekočem mesecu ni poškodoval nihče izmed zaposlenih in če so dosegli ciljni odstotek
bolniške odsotnosti.

Ob 13. uri se je iz obrata Jeklovlek v družbi SIJ SUZ pokadil dim. Stekla je akcija in
že so bili na prizorišču gasilci iz GARS-a Jesenice ter skupaj z zaposlenimi iz obrata
Jeklovlek izvedli prikazno vajo evakuacije v primeru požara v obratu in tako začeli
podelitev nagrade zmagovalcem kampanje.

Na Ravnah so podelitev začeli s skupno izvedbo minute za varnost, s
katero vodje vsak dan preverjajo in spodbujajo delavce k doslednemu
spoštovanju varnostnih ukrepov.
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↑ Zaposleni iz obrata Jeklovlek so skupaj zbrali 1.950 točk
oziroma 1.950 evrov, ki jih bodo porabili za skupinski izlet, v
enakem znesku pa je SIJ SUZ predal dobrodelna sredstva GARS-u Jesenice, in sicer za nakup prenosnega multifunkcijskega
detektorja plinov. »Zmage smo veseli, predvsem pa dejstva, da
smo lani zabeležili eno nezgodo pri delu in ohranili rezultat iz
leta 2015,« je na podelitvi povedal Andrej Pogačnik, direktor
SIJ SUZ-a. Med skupnimi službami so zmago s 500 zbranimi
točkami slavili zaposleni iz družbe SIJ Elektrode Jesenice. »Ker
je naše delo pretežno sedeče, bomo kupili ortopedske blazine
za sedenje,« je o skrbi za zdravje povedal Blaž Jasnič, direktor
SIJ Elektrod Jesenice. Enak znesek so podelili Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Jesenice za medobčinsko
tekmovanje učencev osnovnih šol »Kaj veš o prometu?«.
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Na koroški lokaciji so se najbolje odrezali v programu Vzdrževanje iz SIJ Metala Ravne, v katerem na dan podelitve že 466
dni ni bilo nobene nezgode. Bojan Uršej, strokovni delavec
v Vzdrževanju SIJ Metala Ravne, je ponosen na timski uspeh.
»Rezultat smo dosegli z varnim delom vseh 107 zaposlenih,
čeprav smo ravno mi tisti, ki moramo opraviti svoje delo vedno in povsod, ni pomembno, ali je to nedelja, vročina ali delo
v težjih razmerah. Za ta izjemni uspeh so delavci prejeli 1.800
točk oziroma 1.800 evrov. Nagrado so porabili za športno
druženje, donacijo pa so namenili Invalidskemu športnemu
društvu Samorastnik in predali ček predsedniku društva Matjažu Majdiču. ↓
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Tako kot si boš
»postlal«, tako boš sedel

5 zvezdic za SIJ SUZ v Sarajevu

Bojan Uršej, strokovni delavec v
Vzdrževanju, SIJ Metal Ravne:
»Zbrali smo se na lep sončen dan konec
maja na kmetiji Studenčnik na Tolstem
Vrhu pri Ravnah na Koroškem. Druženje je
potekalo ob zelo sproščenem in veselem
vzdušju vseh 60 vzdrževalcev. Med zaposlenimi so se razvili najrazličnejši pogovori, ki so temeljili
tudi na naši uspešni kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo.
Pri tem so pomembno vlogo odigrali starejši zaposleni, ki so
dragocene izkušnje prenašali na mlajše ali neizkušene. Želimo
si to uspešno zgodbo kampanje nadaljevati, upamo, da nam
bo uspelo, smo bili skupnega mnenja. Varnost in zdravje bosta
vedno na prvem mestu. Varno in zdravo se splača, gledano
v vseh pogledih. Nova kampanja se je že začela, energije
imamo dovolj. Radi bi se zahvalili vsem, ki so nam omogočili to
druženje, še posebno pa gre zahvala vsakemu zaposlenemu na
vzdrževanju.«

Tilen Rebselj, kontrolor kakovosti, SIJ SUZ:
»Kot zmagovalci kampanje Znamo varno,
zmoremo zdravo na lokaciji Jesenice za
najbolj varen in zdrav obrat smo si zaposleni
v obratu Jeklovlek za nagrado enoglasno
izbrali izlet v Sarajevo. Organizacija izleta
nam je sicer vzela kar nekaj časa, vendar
smo se drugi vikend v aprilu odpravili proti
prestolnici Bosne in Hercegovine. Pot je potekala brez težav,
čeprav so prav takrat uvedli poostreno kontrolo na meji.
Prečkali smo jo pri Metliki, vožnjo smo nadaljevali skozi Doboj
do Zenice. Tam smo si del mesta podrobneje ogledali, saj je
znano po ogromni železarni, ki je v preteklosti zaposlovala okoli 24.000 ljudi. Zeniška tovarna je zanimiva, ker spominja na
nekdanjo jeseniško železarno, sicer v večjem obsegu.
V Sarajevo smo prispeli v zgodnjih popoldanskih urah, odložili prtljago ter šli v središče. Na Baščaršiji smo se fotografirali,
potem pa smo se razpršili po mestu. Zelo hitro smo ugotovili,
da je Sarajevo zelo lepo, s pestro zgodovino in raznovrstno
versko kulturo. Med ogledovanjem znamenitosti smo seveda
poizkusili tudi lokalno hrano in si kupili spominke. Povzpeli
smo se tudi na nebotičnik Avaz, kjer smo si ogledali mesto še
z višine in se še enkrat prepričali o njegovi lepoti. Zvečer so se
nekateri odpravili proti hotelu, drugi pa so podaljšali druženje
v noč. Zjutraj smo si privoščili obilen zajtrk, nato pa smo se
odpravili nazaj proti domu.
Izlet je hitro minil, vendar nam bo ostal v prav posebnem
spominu. Bolj kot samo pohajkovanje po mestu se bomo spominjali vožnje in druženja, saj smo se nasmejali, kot že dolgo
ne. Izkazalo se je, da delujemo kot prava ekipa, tako v službi
kot tudi zunaj nje.
V spominu nam bo ostal tudi pripetljaj z rezervacijo prenočišč. Zaradi napake so naše sobe oddali drugim. Organizatorji
našega izleta so takoj ukrepali in nam poiskali zelo dobro alternativo. Namesto v hotelu s tremi smo tako prenočili v hotelu s
petimi zvezdicami.

Na kmetiji Studenčnik na Tolstem Vrhu pri Ravnah na Koroškem

Na Baščaršiji

Jure Smolič, prodajni inženir,
SIJ Elektrode Jesenice:
»Blazine, ki smo jih dobili za
nagrado kot zmagovalci v kampanji Znamo varno, zmoremo
zdravo (v kategoriji skupnih
služb), so prijetna in koristna
pridobitev. Sedenje na njih je
udobno in prispeva k pravilni
drži ter zmanjšuje bolečine v
predelu križa in hrbtenici, ki
nastanejo kot posledica dolgo
trajnega sedenja. Na začetku se je bilo treba privaditi na njih,
sedaj pa so nepogrešljive pri vsakodnevnem delu.«

Varno in zdravo se splača
v vseh pogledih
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Janja Rakovec Bodnaruk, vodja
izobraževalnega centra, SIJ
Foto: Janja Rakovec Bodnaruk, SIJ

Prenos znanja z dobro »štimungo«
Spodbujanje zaupanja in prijetnega razpoloženja v delovnem timu je za uspešen prenos
znanja pomembno prav tako kot strokovno pripravljen program, odprta komunikacija in
skrb za varno učenje, ugotavljajo mentorji Skupine SIJ.
Maja smo izpeljali šest srečanj z mentorji Skupine SIJ, ki so se prijavili na prvi
razpis po prenovljenem in poenotenem
mentorskem programu. Na srečanjih
smo skupaj oblikovali smernice, navodila
in načela mentorskega dela, ki bodo
vsem mentorjem vodilo in pripomoček
za delo.
V enoten mentorski program Skupine
SIJ smo vstopili skupaj z vsemi kadrovskimi službami z namenom sistematičnega
prenosa znanj in usposabljanja na delovnem mestu. Predvideva enotne kriterije,
kdo je lahko mentor, enotno spremljanje
in evalviranje mentorjev in njihovega
dela ter enotno nagrajevanje in strokovno usposabljanje mentorjev za uspešno
delo. Kar 198 zaposlenih v družbah SIJ
Acroni, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ Metal
Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ SUZ iz
Skupine SIJ je s prijavo na prvi razpis
izkazalo željo po uvajanju, spremljanju
in usposabljanju sodelavcev, dijakov in
študentov.
Junija smo ob sodelovanju s Šolskim
centrom Kranj in Šolskim centrom Celje
46 mentorjem omogočili pridobitev
pedagoško-andragoškega znanja in
opravljanje izpita, ki ga potrebujejo za
prevzem mentorstva dijakom in študentom pri praktičnem usposabljanju z
delom. Usposabljanja bomo nadaljevali
tudi jeseni, ko bomo ponovili razpis in k
sodelovanju povabili tudi druge zaposlene v Skupini SIJ. V nadaljevanju želimo
vzpostaviti široko mrežo usposobljenih
mentorjev, ki bo družbam pomagala pri
organizaciji dela in omogočila uspešnejše uvajanje novozaposlenih.

Koroški mentorji bodo svoje znanje in izkušnje delili z dijaki in študenti.

Jeseniški jeklarski podmladek bo imel veliko podporo pri pridobivanju znanja pri svojih mentorjih, ki so, tako
kot njihovi koroški kolegi, pridobili tudi pedagoško-andragoške veščine za uspešno predajanje vsega, kar znajo.
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Investicija v nove veščine
prinaša največje obresti

Janja Rakovec Bodnaruk, vodja
izobraževalnega centra, SIJ
Foto: Dobran Laznik,
SIJ Metal Ravne
Vir: EUROSTAT, 2010

To misel je sicer izrekel Benjamin Franklin že dolgo tega, a se nanjo še vedno sklicujejo
številni strokovnjaki naše dobe. V tem duhu je tudi Skupina SIJ ustanovila izobraževalni
center, ki skrbi za enotne izobraževalne programe in sistematičen prenos znanj.

Prikaz varne vožnje z viličarjem

Da bo viličarist dober in izkušen, potrebuje veliko treninga in prakse.

Razlogov za aktivno prevzemanje vloge izobraževalcev s strani
podjetij, torej delodajalcev, je več. Fluktuacija v družbah Skupine SIJ in spremembe v tehnologijah ter procesih zahtevajo
zaposlovanje usposobljene delovne sile, ki pa je trg dela že
nekaj časa ne ponuja več. Obenem se mladi kljub številnim
spodbudam ne odločajo v zadostni meri za tehnične poklice, ki so za naše dejavnosti najpomembnejši. Tako mesečno
dobivamo nove sodelavce, ki jih moramo v podjetju sami ali pa
ob pomoči preverjenih zunanjih izvajalcev usposobiti za varno,
kakovostno in učinkovito delo.
V SIJ Izobraževalnem centru smo na podlagi planov izobraževanj, ki so jih pripravile družbe Skupine SIJ, ter usmeritev
poslovodstva pripravili enotne programe izobraževanj in usposabljanj za zadovoljevanje tistih potreb, ki so nam skupne. Ena
od prioritet so vsekakor usposabljanja za pridobitev potrebnih
funkcionalnih znanj v proizvodnji. Letos smo v ta namen izbrali

11

usposabljanj za
pridobitev funkcionalnih znanj
v proizvodnji

107

zunanje izvajalce, ki so svoje programe vsebinsko in izvedbeno
prilagodili družbam Skupine SIJ oziroma njihovim zaposlenim.
Začeli smo na koroški lokaciji, kjer smo v zadnjih treh
mesecih pripravili 11 usposabljanj za viličariste, upravljavce
dvigal, signaliste in privezovalce ter CNC-operaterje. Enotni
programi omogočajo enake možnosti in razvoj zaposlenih,
spodbuja se prenos znanja v družbah in med družbami Skupine
SIJ, obenem pa se doseže optimizacija stroškov in organizacije
izobraževanj. Slednje se je izkazalo že v tako kratkem obdobju, saj smo po dosedanjih podatkih ugotovili vsaj 30-odstotni
prihranek. To dobro prakso želimo kmalu prenesti tudi jeseniškim družbam.
Evropski statistični urad ugotavlja, da kar 65 odstotkov slovenskih podjetij omogoča svojim zaposlenim različno poklicno
in strokovno izobraževanje in usposabljanje, kar celo presega
evropsko povprečje. Ponosni smo, da smo v tako dobri družbi.

napotenih
zaposlenih

95-

odstotna
uspešnost
udeležencev
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Investicija in znanje
sta zmagovalen par

Monika Žvikart, specialistka
korporativnega komuniciranja,
SIJ Metal Ravne
Foto: Sašo Radej

Glavni direktor SIJ Metala Ravne je bil za slovenskega ambasadorja znanja imenovan
leta 2014 med prvimi prejemniki tega naslova. Na letošnjem Akademsko ekonomskem
kongresu je izpostavil znanje kot dragoceno orodje za izvedbo investicij.

Ambasador znanj Andrej Gradišnik je na mednarodni konferenci
predstavil projekt izkoriščanja odvečne toplotne energije za ogrevanje.

Četrti Akademsko ekonomski kongres (AEC) je potekal 30.
maja in 1. junija v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Organizator Life Learning Academia z dogodkom povezuje različne organizacije, gospodarske družbe in javne institucije ter
ugledne posameznike, ki so pripravljeni deliti svoje znanje
med mlajše generacije. Osrednja tema letošnje mednarodne
konference so bili učinki novih tehnologij in znanj na inovacije
v organizaciji.

Multiplikativni učinek investicije na deležnike družbe

Udeležencem konference in ambasadorjem znanj, ki
prihajajo iz različnih organizacij in poslovnih področij 20 držav,
je Andrej Gradišnik predstavil dobro prakso SIJ Metala Ravne
pri izkoriščanju odvečne toplotne energije za ogrevanje mesta
in bazena Ravne. Ob tem je poudaril, da vlaganja v stroje in
naprave svojo pravo vrednost dobijo v kombinaciji razvoja
tehnologije in znanja zaposlenih. Končni učinek znanja pa se
ob uspešni izvedbi naložbe multiplicira med vsemi deležniki.
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Kadrovska gibanja v
aprilu in maju 2017
SIJ ACRONI

Aprila je podjetje zapustilo 14 delavcev, maja pa 13.
Naši novi sodelavci so aprila postali: ALEN HAIRLAHOVIĆ
v Jeklarni, MIHA UREK v Jeklarni, SAKIB MAHIĆ v Jeklarni,
SAŠO MARN v obratu Vzdrževanje, GRADIMIR TRAJKOV v
Nadzornem centru, JAN ČERNE v Energetiki, ALAN HALILOVIĆ
v Kakovosti, LUKA KRAJNC v Razvoju in tehnologiji in NIRVANA
ISLAMOVIĆ v Vroči valjarni.
Maja pa so naši novi sodelavci postali: MIHA HUDEČEK
BOHINC v Jeklarni, MATIC ROZMAN v Jeklarni, FAJIK MUSIĆ
v Hladni predelavi, ŽELJKO KOLOMAR v obratu Vzdrževanje,
JAKA POKLUKAR v Obratu vzdrževanje, FRANCI BERNIK v Energetiki, JERNEJ ROZMAN v Kakovosti in TIM VILIČ v Kakovosti.
Jubilanti
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so aprila postali:
MIROSLAV TRKULJA v Vroči valjarni, DEJAN DABIĆ v Hladni
predelavi, TOMAŽ MRDJA v Hladni predelavi, DEJAN RAKOVIĆ
v Predelavi debele pločevine in MIHA KOSTIČ v Kakovosti.
Čestitamo! Maja pa so jubilanti z 10-letnim delovnim stažem
postali: MARIO LJUBIĆ v Jeklarni, MUHAREM DERANJIĆ v
obratu Vzdrževanje in JASMIN HUSKIĆ v Predelavi debele
pločevine. Čestitamo!
Jubilant z 20-letnim delovnim stažem je aprila postal GREGOR
ČOP v Jeklarni, maja pa ROK KOŠIR v Predelavi debele pločevine. Čestitamo!
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem sta postala SRETKO
EČIMOVIĆ v Hladni predelavi (aprila) in MAJA PRESTEREL v
Upravi (maja). Čestitamo!
Maja pa sta jubilanta s 40-letnim delovnim stažem postala
RANKO ĐURĐEVIĆ v Hladni predelavi in FERID JEGINOVIĆ v
Hladni predelavi. Čestitamo!
Nejra Rak Benič, strokovna sodelavka za HRM 1, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE

Aprila so postali naši sodelavci: ALJAŽ PUŠNIK, JOŽE PREGLAV, ALJAŽ DANJI, FRANC PRITRŽNIK in STEFAN BAŽDAR v
Valjarskem programu, ALEN DELIĆ, JURE OZIMIC, PETER
GLAŽAR, EMIL ŠTEKL in URBAN GERDEJ v Kovaškem programu,
JANEZ PETREJ in TIMOTEJ ŠNAJDER v Vzdrževanju ter NINA
VRHOVNIK v Nabavi.
Upokojil se je SILVO KOŠELJNIK iz Vzdrževanja. Zahvaljujemo
se mu za prizadevno delo in mu v pokoju želimo vse najlepše.
Podjetje je zapustilo še osem sodelavcev.

Maja so postali naši sodelavci: MARJAN REBERNIK, LUKA
BERBATOVIČ in DANI MOČILNIK v Jeklarskem programu, BLAŽ
COKAN in ALEŠ BEZJAK v Valjarskem programu, ALJAŽ PINTER
in ROBERT BUKOVNIK v Kovaškem programu, BLAŽ ODER in
BOŠTJAN SVEČEK v Vzdrževanju, MIHA PUPAVAC v Razvoju
in kontroli, LUCIANNO KLJAIĆ v Logistiki in MATEJ MAHER v
Financah.
Podjetje so zapustili štirje sodelavci.
Jubilanti
Aprila so 10-letni delovni jubilej dosegli: ANDREJ KOLEŽNIK iz
Razvoja in kontrole, ZDENKA JOSTL iz Prodaje in PETER HREN
iz Logistike. 20-letni delovni jubilej je dosegel ZDENKO ŠULER
iz Vzdrževanja, 30-letni delovni jubilej pa DARJO ŠISERNIK iz
Jeklarskega programa.
Maja so 20-letni delovni jubilej dosegli IGOR SAGERNIK in MATJAŽ VIVOD iz Kovaškega programa ter ROMANA PRAPROTNIK
iz Razvoja in kontrole, 40-letni delovni jubilej je dosegla
ZDENKA TOMAŽ iz Kovaškega programa. Vsem jubilantom
čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne

SIJ ELEKTRODE JESENICE

Aprila se nam je pridružil novi sodelavec, in sicer ROBERT
FRELIH, v obratu Vzdrževanje.
Družbo sta maja zapustila JAKOB BORŠTNAR (tehnični
direktor) in BAHRIJA BEHADEROVIĆ iz obrata Oplaščevalnica.
Obema se zahvaljujemo za dolgoletni trud in jima želimo vse
dobro.
Jubilanti
10-letni delovni jubilej sta dosegli SELMA HAJRIĆ v obratu
Oplaščevalnica (v aprilu) in DANIJELA OMAN v oddelku Finance
in kontroling (v maju). Iskrene čestitke obema!
Tanja Volmajer, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS

Aprila so naši novi sodelavci postali: URBAN ŽAŽE v Prodajnem
programu Noži, JULIJAN ŽVIKART v Ponudbah in tehnologiji,
JOŠKO GLAVICA in TADEJ ČREŠNIK v Operativni kontroli,
FERDO PETEK v Vzdrževanju, ŽIGA KOKOL in KLEMEN JAKOB
v Proizvodnem programu Noži ter ALEKSANDER TELČEK in
BRANKO URŠNIK v Proizvodnem programu Strojegradnja.
Aprila je delovno razmerje prenehalo enemu sodelavcu.

Danica Vajksler,
strokovna sodelavka,
SIJ Metal Ravne

Maja so naši novi sodelavci postali: BOJAN PUSTOSLEMŠEK,
ki je prevzel vodenje Proizvodnega programa Valji, BORUT
KAKER v Strateškem zagotavljanju kakovosti, TANJA STOPERNIK in MATEJA KRAJNC v Marketingu, MIHAEL TRATNIK,
SLAVKO ŽOHAR in KEVIN ROZMAN v Proizvodnem programu
Noži, TIMOTEJ REK v Proizvodnem programu Valji ter MATEJ
KOPRIVNIKAR v Toplotni obdelavi.
Maja so se upokojili sodelavci: MARJAN GRIL iz Proizvodnega
programa Noži, JANJA VUŠNIK iz Toplotne obdelave in BRANKO ŠTRUC iz Operativne kontrole. Podjetje pa je zapustil tudi
dolgoletni sodelavec dr. SEAD PERENDA. Vsem se zahvaljujemo za njihovo pripadnost podjetju in prizadevno delo ter jim v
pokoju želimo vse najlepše.
Jubilanti
Aprila je jubilant z 20-letnim delovnim stažem postal BOJAN
GOLENKO iz Laboratorijev, maja pa JANEZ OREŠNIK iz Razvoja
in konstrukcij. Obema jubilantoma iskrene čestitke.
Dragica Pečovnik, specialistka za kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

Naša nova sodelavca v obratu Jeklovlek sta aprila postala
KENAD TAHIROVIĆ in JANI ZUPAN. Od maja sta naša nova
sodelavca JANEZ POR v obratu Jeklovlek in ELVIR KULALIĆ v
oddelku Storitve.
Jubilanti
Za 40 let delovne dobe čestitamo NEDŽIBU BERBIČU iz
oddelka Storitve.
Jubilanta z 10-letnim delovnim stažem sta postala: MATEJA
HVALA z Uprave in MATIJA RAVNIK iz obrata Jeklovlek.
Čestitamo!
Mag. Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER

Aprila so se nam pridružili sodelavci: ERVIN KAC, RADOVAN
MORI, MARKO OREŠNIK, MAGDA PARADIŽ, ZVONKO PODPEČAN, DANIJEL RAVNJAK in JAROŠ ZAJEC. Upokojil se je STANKO
PODLUNŠEK.
Jubilanti
10-letni jubilej je maja dosegla ZLATKA VERHOVNIK.
Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center
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Sindikati in delavstvo nismo
zgodba iz preteklosti

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Nika Hölzl Praper,
arhiv sindikata SKEI
Vir: interna časopisa Acroni 24 in Metal 24

Tako je dejala slavnostna govornica Ana Jakopič zbranim praznovalcem letošnjega
praznika dela na Pristavi nad Javorniškim Rovtom. Tradicionalni prvomajski srečanji na
gorenjski in koroški lokaciji je tudi letos pripravil sindikat SKEI. Koroški delavci so tokrat
slavili na novem prireditvenem prostoru ob Grajskem parku na Ravnah.

»Ob prazniku dela imamo ne samo pravico, ampak tudi dolžnost opozoriti na vse, kar ni dostojno
za delavce. Sindikati in delavstvo zato nismo 'neka zgodba iz preteklosti', ampak smo še kako
pomembni tudi danes, ko se borimo za dostojno delo mladih ter dostojno starost upokojencev,«
je na Pristavi nad Javorniškim Rovtom poudarila sekretarka pri Zvezi svobodnih sindikatov
Slovenije in slavnostna govornica Ana Jakopič.
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Si dober »košarkar«
ali pogosto »fališ«?

Jože Špiljak, specialist
za korporativno
komuniciranje,
SIJ Acroni

Andreja Purkat,
vodja službe VZE,
SIJ Acroni
Foto: Majda Reberšak,
SIJ Acroni

Red in čistoča sta dva izmed osnovnih pogojev, da lahko svoje delo opravljamo nemoteno,
učinkovito in kakovostno, pa naj gre za pisarniško delo ali delo v proizvodnji. Pri tem pa ne
smemo pozabiti tudi na zunanji videz naše družbe, saj je ta tudi naše ogledalo navzven, do
poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti in vseh, ki nas obiščejo. Zato v SIJ Acroniju vsako
leto sodelavci v Službi za varnost, zdravje in ekologijo (VZE) pripravijo čistilno akcijo.

Sodelavci so zavzeto pobirali in sortirali odpadke tudi v okolici Jeklarne.

Med čiščenjem okolice obrata PDP so nas prišle pozdravit tudi »sosede«.

Letos se je ob 15. uri, po opravljenih službenih obveznostih, na
zbirnih mestih Jeklarne, Vroče valjarne in Hladne valjarne ter
PDP na tradicionalnem spomladanskem čiščenju zbralo okoli
60 sodelavcev. Vlogo koordinatorjev so kot vsako leto prevzele
sodelavke Službe za VZE Alenka Rožič, Sabina Škrjanc, Erika
Vidic in Andreja Purkat.
»Čeprav se okoljska ozaveščenost med zaposlenimi v SIJ
Acroniju dviguje, se še vedno najdejo ljudje, ki jim ni mar za čisto
okolje in dobro počutje. Tako še vedno vsako leto naberemo za
precej vreč odpadne embalaže, ki ni romala v za to namenjene
koše. Včasih je potrebna samo dobra volja prostovoljcev, da se
okolica uredi tako, kot bi si jo želeli doma. V končni fazi je okolica
odraz nas zaposlenih,« se strinjajo Alenka, Erika, Sabina in Andreja.
»Že pred nekaj leti smo v SIJ Acroniju uvedli sistem ločevanja odpadkov. V ta namen smo po obratih in upravnih stavbah
namestili koše za ločevanje odpadkov. Ti so obarvani in
označeni, zato se ve, kaj se lahko odlaga v njih. Ob dilemi je na
intranetu tudi priročno abecedno kazalo odpadkov z nasvetom,
kam se jih lahko odloži. Informacij in košev je dovolj, potrebni
sta samo volja in ozaveščenost nas vseh. Z ločenim zbiranjem
odpadkov pridobivamo surovine. Z njimi pa ustvarjamo nove
izdelke,« so si enotne sogovornice.

Koordinatorice so vsem prostovoljcem, ki so prišli na akcijo,
razdelile rokavice in vreče za smeti. Glede na to, da smo veliko
podjetje, smo morali določiti prioritetna območja, zato so
koordinatorice skupinam podale nadaljnja navodila – kje se bo
pobiralo odpadke oziroma kateri del obrata je najbolj potreben čiščenja. Po približno treh urah čiščenja okolice se je nabralo kar precej odpadkov, ki so jih nato v zabojnike za ločevanje odpadkov odpeljali naši kolegi iz SIJ SUZ-a. Vse prostovoljce,
ki so pripomogli k lepšemu, čistejšemu in bolj urejenemu
videzu naše družbe, smo na koncu pogostili z golažem.
In kako so letošnjo čistilno akcijo ocenile sodelavke Službe
VZE? »Tako kot vsako leto,« so dejale v en glas. »Če bi vsi upoštevali pravila o ločenem zbiranju odpadkov in bi vsi odpadki
romali v za to namenjene koše oziroma zabojnike, čistilne
akcije ne bi bile potrebne. Letos se nas je zbralo nekaj manj
zaposlenih v režiji. Kljub temu pa smo precej očistili okolico.«
Vsem sodelavcem in sodelavkam, ki so se udeležili letošnje
čistilne akcije, se najlepše zahvaljujemo ter jih, kot tudi vse
preostale, vabimo, da se nam prihodnje leto pridružijo pri
novem spomladanskem čiščenju. Več rok pomeni tudi več
pobranih odpadkov.
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Še en dan za boljši korak

Alenka Bizilj, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: arhiv SIJ-a

Na otroškem oddelku Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) RS – Soča smo tudi
letos praznovali dan za boljši korak. Z dogodkom smo označili ponovno donacijo Skupine SIJ
za najmlajše paciente. V tretji zaporedni donaciji je Skupina SIJ donirala 42.000 evrov za nakup dveh naprav, ki bosta omogočili nove dodatne terapije za otroke. Sodelovanje Skupine
SIJ in URI – Soča temelji na dolgoročnem memorandumu, ki smo ga podpisali leta 2015.

Da je dogodek
potekal še
zabavneje in bolj
sproščeno, sta
poskrbela mlada
slovenska pevka
Ditka in Studio
Anima; skupaj
z glasbeniki so
zapeli tudi otroci.
Po predaji naprave Innowalk
Pro Medium (z leve): Andrey
Zubitskiy, predsednik uprave
Skupine SIJ, dr. Katja Groleger
Sršen, dr. med., vodja oddelka
za rehabilitacijo otrok URI –
Soča, in mag. Robert Cugelj,
direktor URI – Soča.

Prijetno športno-kulinarično ustvarjalno popoldne se je nadaljevalo v družbi
športnikov in Foksija, ki je otroke spodbujal.

Novi korak v boljši dan smo
videli tudi v praksi.

Novi pridobitvi otroškega oddelka URI – Soča sta robotska
naprava, namenjena za vajo hoje Innowalk Pro Medium za
motorizirano ponavljanje korakov gibanja v pokončnem položaju, ter prenosni spirometer. Ob predaji naprav v uporabo so
bili prisotni Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ,
mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI – Soča, in dr. Katja
Groleger Sršen, dr. med., vodja oddelka za rehabilitacijo otrok
URI – Soča, s sodelavci in sodelavkami. Mag. Robert Cugelj je
povedal, da so v URI – Soča hvaležni Skupini SIJ, da je njihov
dolgoročni partner in da z vsakoletnimi donacijami izboljšuje
možnosti za rehabilitacijo mladih pacientov. Andrey Zubitskiy,
predsednik uprave Skupine SIJ, je poudaril, da je sodelovanje z
URI – Soča pomemben del uresničevanja zavezanosti Skupine
SIJ k trajnostnemu razvoju in družbeni odgovornosti. Izrazil je

tudi prepričanje, da bosta napravi Innowalk Pro Medium in
prenosni spirometer dober zaveznik strokovnjakov in terapevtov v URI – Soča. Prepričan je tudi, da bodo otroci radi vadili
na sodobni, njim prilagojeni, napravi ter se skupaj s terapevti
in starši veselili svojega napredka in večje samostojnosti.
Innowalk Pro Medium bo sedaj krepil korake večjih otrok,
katerih hoja je otežena, šibka oziroma je sami ne zmorejo.
Svoje korake k še samostojnejšemu življenju so pacienti z
otroškega oddelka krepili tudi na pikniku na vrtu otroškega
oddelka skozi druženje, skupno pripravo hrane ter preizkušanje pravih športnih korakov. Pridružili so se jim gimnastičarja
Mitja Petkovšek in Saša Bertoncelj, atletinja Maja Mihalinec,
rokometašica Anja Frešer ter zaposleni z otroškega oddelka
URI – Soča in predstavniki Skupine SIJ.
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Uspehi Železarjev so
odraz vrednot v klubu

Jože Špiljak, specialist korporativnega
komuniciranja, SIJ Acroni
Foto: HDD SIJ Acroni Jesenice,
Drago Cvetanovič
Viri: internet

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so sezono zaključili sanjsko. Naslov državnih prvakov
v hokeju so ponovno pripeljali tja, kamor spada – na Jesenice. Po prepričljivih nastopih
v mednarodni Alpski hokejski ligi (AHL), kjer so zasedli končno tretje mesto, so v finalu
državnega prvenstva svoj cilj dosegli suvereno. Tri tekme, tri zmage.

Naslov državnih prvakov v hokeju je osvojila ekipa. Ekipa zavzetih, motiviranih
in vrhunsko pripravljenih posameznikov, ki so v finalnih tekmah državnega
prvenstva na ledu pustili dušo in srce.

Da bodo tako suvereno osvojili naslov državnih prvakov proti
večnim tekmecem iz Ljubljane, si ni predstavljal nihče. Navsezadnje je HDD Olimpija zadnjih 10 sezon redno nastopala v
močnejši, razširjeni avstrijski ligi EBEL.
Napeto pa je bilo tudi v ligi AHL. Železarji so bili od finala
oddaljeni le korak, a tisti potrebni kanček športne sreče tokrat
ni bil na njihovi strani. Čeprav je bilo čutiti malce razočaranja,
so z nastopi bili zelo zadovoljni. »Glavni cilj na začetku sezone
je bila uvrstitev v končnico lige AHL, in to smo tudi dosegli.
Zavedamo se, da nam je na dosegu roke bil tudi finale lige, kar
nam je povečalo apetite za prihodnjo sezono,« pravi Anže
Pogačar, predsednik kluba, in dodaja: »V slovenskem državnem prvenstvu nismo doživeli poraza in smo zasluženo osvojili
naslov državnih prvakov, na kar smo še posebno ponosni.«

Vrednote v vrhunskem športu in
poslovnem svetu so enake
Vsi uspehi Železarjev so rezultat dela in ekipe. Povezujeta
jih medsebojno spoštovanje in zavezanost k trdemu delu na

Nik Zupančič, trener HDD SIJ Acroni in selektor slovenske izbrane
vrste, s ponosom gleda na dosežke – naslov državnih prvakov,
tretje mesto v ligi AHL, za obstanek slovenske reprezentance v elitni
diviziji svetovnega hokeja pa je žal zmanjkalo športne sreče.

treningih in tekmah. Pod vodstvom enega najuspešnejših
slovenskih trenerjev, Nika Zupančiča, se je vsak posameznik
v klubu v letošnji sezoni podredil ekipi, vloge so bile jasno
razdeljene, razmere v klubu pa urejene. »Kot predsednik sem
izjemno ponosen na našo medsebojno povezanost, zato smo
si izbrali slogan ENA EKIPA, ENO SRCE, ki predstavlja naš recept
za uspeh,« pravi Pogačar.
In poslovni svet, v katerem svoje bitke bije SIJ Acroni, ni
prav nič drugačen. Jeklarski trg je neizprosen, konkurenca
pa tudi ne počiva. Ker večjih tehnoloških skrivnosti med
jeklarskimi podjetji ni (tistih, ki so, seveda ne bomo razkrili),
pomembno prednost na trgu zagotavljajo zaposleni, njihova
predanost delu, medsebojno spoštovanje in pomoč ter težnja
k napredku in učinkovitosti. Vrednote, ki jih gojimo v Skupini
SIJ in SIJ Acroniju, so podobne kot pri Železarjih – oboji vseskozi težimo k dvigu učinkovitosti in povečevanju konkurenčnosti,
za dosego dobrih rezultatov se trudimo stimulirati zaposlene
(hokejiste), ki ustvarjajo dodano vrednost, stalno težimo k
izboljšavam, enako kot vsak posamezen Železar. Pri tem je naš
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fokus na zadovoljnih kupcih, hokejisti pa skrbijo za zadovoljne
navijače in sponzorje, svoje delo pa oboji opravljamo etično,
strokovno in pošteno, kar nam daje tudi verodostojnost.
Kot vidimo, imamo s hokejisti kar nekaj skupnih vrednot,
ki nam prinašajo uspehe. Pomembno je, da vsi zaposleni
prepoznajo te vrednote in skladno z njimi tudi ravnajo. S tem
pokažemo svojo pripadnost celotni ekipi in vsakemu članu ekipe posebej. Ob vsem tem pa je naloga in odgovornost vodstva,
da poskrbi za ustrezno delovno okolje, razdelitev vlog in nalog,
spremlja potek dela, odpravlja morebitne motnje v procesu
ter skrbi za »podmladek«, ki bo enkrat v prihodnje prevzel in
nadaljeval njihovo delo.

Jeseniški hokej ima svetlo prihodnost
In na svoj podmladek so ponosni tudi hokejisti. »Ob vseh uspehih ne smemo pozabiti na naše mlajše selekcije,« dodaja Pogačar. Te so v kategorijah U-16 in U-18 osvojile naslov državnih
prvakov, ekipa U-20 pa je zaigrala celo v finalu mednarodne
mladinske lige EBEL.
S tekmovalnega vidika je bila minula sezona za jeseniški hokej zelo uspešna. Ob trdem delu in sodelovanju vseh vpletenih
ter podpori SIJ Acronija in drugih pokroviteljev je prihodnost
lahko zelo svetla. »Še naprej bomo stremeli k temu, da igramo
sodoben in agresiven hokej, ki bo prinašal uspehe in bo hkrati
zanimiv za gledalce in navijače,« na naslednjo sezono z optimizmom gleda Pogačar.
V sezoni 2017/2018 bosta v ligi AHL nastopala oba najmočnejša slovenska kluba, HDD SIJ Acroni in HDD Olimpija. Poleg
tega se bosta njuni poti verjetno srečali tudi v državnem in
pokalnem prvenstvu. To pa pomeni, da se v naslednji sezoni
lahko veselimo večjega števila napetih derbijev med večnima
tekmecema.

»Hvaležni smo Skupini SIJ in podjetju SIJ Acroni za
izkazano zaupanje in finančno pomoč ter tudi vsem
drugim pokroviteljem in poslovnim partnerjem, ki
nas podpirajo na naši poti. Posebna zahvala gre tudi
vsem, ki ste nas podpirali na tekmah, in naši zvesti
navijaški skupini.«

Erik Pance, 26-letni napadalec in najuspešnejši strelec Železarjev v ligi AHL, je prejel tudi naslov najkoristnejšega igralca
(MVP) lige AHL v sezoni 2016/2017. Na 45 tekmah je z 32 zadetki zasedel vrh lestvice strelcev. V zgodovino pa bo zapisan
tudi kot igralec, ki je v ligi AHL dosegel prvi gol.
»Kot športnik si ne morem dovoliti, da bi vsak poraz
vplival na mojo motivacijo in kakovost treniranja. Poraz je
sestavni del športa, iz njega se učimo, analiziramo napake, ki
smo jih naredili, in jih poizkušamo na prihodnji tekmi odpraviti. Po porazu je normalno, da si potrt in razočaran, sam pa
si ne dopuščam, da bi to vplivalo na moje treninge ali moje
igranje. Poraz me dodatno motivira, da dam na naslednji
tekmi vse od sebe in pomagam ekipi do nove zmage.«

»Veseli dejstvo, da se je v drugem delu sezone močno povečal obisk na naših
tekmah. Tudi zanimanje medijev za naše delo je bilo iz meseca v mesec večje.«
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Bivalne razmere zelo
različne, želja po kavi
povsem enaka

Mag. Irena Lačen Benedičič,
direktorica Gornjesavskega
muzeja Jesenice
Foto: fototeka Gornjesavskega
muzeja Jesenice

S širitvijo železarskih obratov na Jesenicah je naraščalo število zaposlenih ter
posledično tudi število prebivalcev v
lokalnem okolju. Stanovanjski problem
je začela reševati tudi Železarna Jesenice
in do leta 1928 je kar tretjina zaposlenih
stanovala v zgradbah podjetja. Železarna
s približno 7.500 zaposlenimi je razpolagala z 2.248 stanovanji in 320 sobami.
Prenaseljenost in težke bivalne razmere
Bivalne razmere v barakah so bile slabe, dodatno pa je situacijo slabšala velika prenaseljenost.
Kljub temu so bile barake zasilna in začasna
rešitev skoraj celotno 20. stoletje. V njih ni bilo
kopalnic, skupna stranišča so imeli zunaj, dalj
časa tudi tekočo vodo. Po drugi svetovni vojni so
v barake nastanili veliko samskih delavcev. Mnogi
so kasneje v njih preuredili po dve sobi v skromna
družinska stanovanja. Za nastanitev velikega števila samskih delavcev, ki so prihajali z vseh koncev
nekdanje skupne države, pa je železarna zgradila
tudi več samskih domov.
Gradnja bivalnih prostorov ni
sledila rasti prebivalstva
Čeprav se je v povojnem obdobju do leta 1966
število prebivalcev samo v mestu Jesenice povečalo za 30 odstotkov, stanovanjski fond temu
trendu ni sledil. Železarni Jesenice se je kasneje
pri gradnji velikih stanovanjskih naselij pridružila
tudi jeseniška občina. Sredi petdesetih let 20.
stoletja se je močno razmahnila tudi individualna
gradnja stanovanjskih hiš.
Jesenice ostajajo delavsko mesto
Jesenice še naprej ostajajo železarsko mesto,
čeprav železarskih obratov že desetletja ni več v
središču mestu. Zapolnile so ga hiše in večstanovanjske stavbe, zgrajene s pomočjo Železarne Jesenice. V njih bivajo upokojeni železarji ali njihovi
potomci. Tako Jesenice ostajajo ne le železarsko,
ampak predvsem delavsko mesto.

Tako je bila v začetku prejšnjega stoletja videti kuhinja. Na mizi je mlinček za kavo na ročni pogon.

Stanovanjska
baraka v Borovljah
na Savski cesti 12,
pred letom 1941

Dobra navodila
za dober »kofe«
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V objemu Kriške gore
Jeklarskega pohoda, že 152. po vrsti, se nas je v začetku junija udeležilo 90 pohodnikov. Osvojili smo Kriško
goro (1.471 mnv).

Jože Apat, vodja projektov,
SIJ Metal Ravne

Zbrali smo se v Tržiču pri Mercatorju in se podali po transverzalni poti mimo cerkve sv. Jožefa. V 30 minutah smo bili na
razgledni točki Mala mizica (764 m), pot smo nadaljevali do
razgledne točke Velika mizica (976 m). Po grebenu smo prišli
do planinske koče na Kriški gori (1.471 m). Do vrha smo hodili
dve uri in pol, višinska razlika vzpona je bila 856 metrov. Pot
je potekala po gozdu med bukovimi drevesi in je lepo speljana v serpentinah. Tako smo brez večjega napora premagali
relativno veliko višinsko razliko. Razgledi na Tržič in okolico so
edinstveni. Predvsem Julijci s Triglavom v središču so kar vabili.
Pa tudi bližnja Košuta s travniki ni kaj dosti zaostajala.
Sestopili smo mimo vasi Gozd (1 h), pot nas je vodila sprva
po cesti , nato pa skozi smrekov gozd po markirani poti do
Tržiča (1,30 h).
Pohoda se nas je udeležilo 90 pohodnikov. Pod vodstvom
Matka iz družbe Veriga smo preživeli lep dan, poln podob
čudovite narave, ki nam jo je razkrila Kriška gora.
Naslednji pohod bo 24. junija na Paški Kozjak, pripravili ga
bomo Ravenčani. Vabljeni!

Premierni nastop na teku
trojk več kot uspešen

Alenka Bizilj, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Mitja Kolbe, SIJ

Na Bledu je 26. maja letos potekal že deseti Poslovni tek trojk.
Združuje vsa podjetja, ki gojijo aktivno poslovno okolje in športno kulturo v podjetju.

Kot podjetje, ki krepi športno zavest med svojimi
zaposlenimi, je s trojkami prvič sodelovala tudi
Skupina SIJ. In že prvič je pustila močan pečat – s
sedmimi trojkami smo bili najštevilnejša zasedba,
dosegli smo tretje mesto v moških trojkah (Tadej
Grilc, Jan Tretjak, Emil Zohorović, SIJ Metal Ravne) ter najboljši čas posameznika (Tadej Grilc).
Poslovni tek trojk pa je imel tudi humanitarno
noto, v sodelovanju s pokrovitelji je organizator za vsak pretečen krog okoli jezera podaril
sredstva centru CUDV Matevža Langusa.
Poslovni tek trojk pa je tudi družabni dogodek,
ekipni tek se je prevesil še v druženje in mreženje
ter izmenjavo dobrih poslovnih in športnih praks.
Za prihodnje leto smo si zastavili visokoleteče
cilje – ohraniti značko najštevilnejše ekipe ter
osvojiti prvo mesto v vsaj eni kategoriji.
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Andrej Brumen - Dejde,
SIJ Ravne Systems
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AFORISTIČNA ŠARŽA
Leto je bilo menda dobro, letina bolj slaba.
Ne vemo, kdo pije, vemo pa, da plačamo.
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V službi je imel za vratom kravato, doma ženo.
Čustvena inteligenca ima najmanj genijev.
Med elito skozi rito.
Aforistično šaržo »na veliko« pa je Dejde naložil na
http://ablogizmi.blogspot.com/.
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SMEH JE POL JABOLKA

»Med pehanjem za nedosegljivim si
onemogočamo doseči uresničljivo.«

Scenarist reče režiserju:
»Nekaj zanimivega se mi dogaja zadnje čase.«
»Le kaj?«
»Najboljše zamisli se mi porodijo, ko si umivam roke.«
»Kaj, ko bi se potem enkrat pošteno skopali?«

Robert Ardrey

»Pravi okus vode spoznamo šele v puščavi.«
Hebrejski pregovor

»Žene so nevarnejše od cestnih razbojnikov. Razbojniki
hočejo samo denar ali življenje, žene pa oboje.«

Na kopališču: »Mojca, glej tam tvojega
moža, govori z neko žensko.«
»Pustiva ga, me prav zanima, kako dolgo
lahko trebuh noter vleče.«

Richard Burton

»Najokrutnejše laži se pogosto izrečejo z molkom.«
Robert Louis Balfour Stevenson

»Kakšna je razlika med Red bullom in pol litra šnopsa?«
»Red bull ti da krila, pol litra šnopsa pa pogon na vse štiri.«
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Možganski križkraž
Nagrajenka nagradne križanke v reviji SIJ št. 2,
katere geslo je bilo ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO, je:
•

Sonja Laharnar, SIJ Elektrode Jesenice.

Sonja bo prejela knjižno uspešnico Ryana Holidaya Ego je naš sovražnik.
Katero geslo smo izbrali tokrat? Na pravilno rešeno križanko pripišite svoje podatke:
ime in priimek, obrat oziroma oddelek in družbo ter jo pošljite na naslov Uredništvo revije SIJ,
Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, do najpozneje 25. julija 2017. Tudi tokrat bomo s
praktično nagrado razveselili izžrebanega sodelavca ali sodelavko.
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