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ANJA POTOČNIK, glavna urednica,
specialistka korporativnega komuniciranja, SIJ

Zdrava kmečka pamet 4.0
Ko sem se pred časom s kolegico in kolegom odpravila na kosilo, me je med vožnjo
pritegnila dobra glasba, in vprašala sem kolega: »Vauu, dobra muska, a jo maš na CD-ju
ali je to po radiu?« Namesto odgovora sem slišala krohot obeh več kot desetletje mlajših
sodelavcev. Začudeno sem ju pogledala: »Kaj pa je tukaj smešnega?« Enoglasno sta
mi odgovorila: »Na CD-ju? Kdo pa še sploh ima CD-je, to je čisto avt.« Tudi sama sem
se za trenutek počutila generacijska avtsajderka, a se nisem dala, in sem pribila: »Ne
pretiravajta. Sicer pa največji frajerji spet poslušajo vinilke na gramofonih in uživajo v
prasketanju igle.« A vseeno sem se zamislila, v kako kratkem času je glasba zamenjala
številne nosilce zvoka. Ne ravno z zvočno hitrostjo, a vendarle. Ali če samo pomislimo,
kako drastične so spremembe pri organizaciji potovanj – vozovnice kupujemo prek
spleta, ob prijavi pa na okencu pokažemo samo črtno kodo z naše mobilne naprave.
Ja, digitalizacija, industrija 4.0, internet … so tukaj in na njih sloni naša prihodnost, saj
omogočajo vsestransko medsebojno povezljivost zbranih podatkov in s tem usklajenost
delovanja strojev, naprav, procesov ter zaposlenih in drugih deležnikov. Vendar pa
vse skupaj ni vredno piškavega oreha, če pri tem umanjka zdrava kmečka pamet. To
je industrija 0.0, ki je univerzalna in je ne morejo zamenjati ne množica podatkov ne
najbolj izpopolnjeni roboti. Kajti v poplavi tehnologije in podatkov je bistveno, da znamo
kritično presoditi, kaj je za nas zares pomembno oziroma koristno in kaj odvečno. Kje
je tista tanka linija, ki loči digitalizacijo, ki delo olajšuje, od tiste, ki ga otežuje ter sebe
in nas izgublja v prenasičenosti (neuporabnih) informacij. Roboti pa so zelo dobrodošli
sodelavci, ki bodo brez pritoževanja prevzeli enolično »štancanje«, nam pa prepustili
»tisto nekaj več«, kar je lastno samo ljudem – kreiranje novih idej in rešitev, ki nastajajo
samo v sodelovanju in komunikaciji človeških bitij.

IN T ERNA RE VI JA SKUPINE SI J – SLOVENSK A INDUS T RI JA JEKL A
Glavna in odgovorna urednica: Anja Potočnik. | Področna urednika: za gorenjsko regijo Jože Špiljak, SIJ Acroni, in za koroško regijo Polona Marzel Ahac, SIJ Ravne Systems.
Uredniški odbor: SIJ d.d.: mag. Sara Wagner; SIJ Acroni: Metka Šuštaršič, Petra Žvan, Nataša Karo, Stanislav Jakelj; SIJ Metal Ravne: Monika Žvikart, Vesna Pevec; SIJ Ravne
Systems: Romana Petek, Egidij Hudrap; SIJ Elektrode Jesenice: Tanja Volmajer, Primož Drakslar; SIJ SUZ: Tanja Avguštin Čufer; SIJ ZIP center: Liljana Toplak. Stalna sodelavca: Jože
Apat – pohodništvo; Andrej Brumen - Dejde – Aforistična šarža. | Nepodpisane fotografije: arhiv SIJ-a, Adobe Stock, Dreamstime, iStock, Shutterstock, Microsoft Office Online,
www.wikimedia.org. | Jezikovni pregled: mag. Andreja Čibron - Kodrin. | Oblikovanje: Sans, Andrej Knez, s. p. | Tisk: SIJ ZIP center. | Naklada: 3.000 izvodov. | Izdajatelj in naslov
uredništva: SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 242 98 18, e-pošta: anja.potocnik@sij.si, polona.ahac@ravnesystems.com, joze.spiljak@acroni.si.
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Alenka Bizilj Kavrečič,
specialistka za digitalni
marketing, SIJ
Foto: Peter Irman, Vision.si

Bomo izkoristili
priložnosti novih
konceptov mobilnosti?
Prodajna konferenca Skupine SIJ, ki smo jo pripravili že tretje leto zapored,
je letos potekala pod naslovom Shaping the future together (Sooblikujemo
prihodnost). Tridnevni dogodek je tudi letos postregel z zanimivimi temami,
ki so se osredotočale na prihodnost jeklarstva ter izzive spreminjajočih
se industrijskih konceptov, poseben poudarek pa smo namenili zeleni
mobilnosti ter inovativnim pristopom in razvoju novih proizvodov v
jeklarstvu.
Po predstavitvi naših inovacij in načrtov za prihodnost smo zadovoljno
zaključili – DA, Skupina SIJ bo uspešno izkoristila priložnosti, ki nam jih
ponujajo novi koncepti mobilnosti!

• 110 kupcev
• 50 internih udeležencev
• Iz 23 različnih držav so prišli naši kupci
6. – 8. September 2017
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Z vprašanjem, kako bo elektrifikacija spremenila zahteve pri specialnem jeklu,
elektro pločevini in orodnem jeklu, je vse prisotne, za dober začetek konference,
v uvodnem nagovoru izzval Mario Ivankovič, vodja marketinga Skupine SIJ.

Svoje poglede na prihajajoče trende nam je predajal tudi dr. Iztok
Seljak, predsednik uprave Hidria d.d., izpostavil pa je predvsem nove
priložnosti v avtoindustriji in elektromotorskih pogonih. Skupina SIJ
in Hidria d.d. sta že dolgoletna partnerja, nakazujejo pa se nadaljnja
sodelovanja tudi pri nekaterih projektih, o katerih smo imeli priložnost
slišati tudi na konferenci.

Novim konceptom mobilnosti se uspešno prilagajajo tudi naša podjetja. Tako naše družbe
rastejo predvsem v segmentu nerjavnih, specialnih in orodnih jekel, SIJ Acroni pa s
povečanimi zmogljivostmi sledi tudi trendu rasti v segmentu elektropločevine, ki naj bi v
Evropski uniji v prihodnjih letih zrastel za več kot 50 odstotkov na letni ravni.

Udeleženci so s številno udeležbo ustvarili prijetno atmosfero, v kateri so se
razvile zanimive debate, krepile poslovne vezi in delile uspešne poslovne prakse.

Smo snovalci naše prihodnosti – spodbujamo inovativne pristope in razvoj novih proizvodov in rešitev, zato smo
pripravili delavnico, na kateri smo razmišljali o proizvodih, ki bi jih lahko v Skupini SIJ izdelovali že do leta 2020.
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Popoldne smo
preživeli v Postojnski
jami, ki jo je večina
naših kupcev
obiskala prvič.

Utrinki s
3. prodajne
konference

Ivo Boscarol: Uspeh DA,
ampak ne za vsako ceno!
Podjetnik, inovator, vizionar, prejemnik več mednarodnih
nagrad in dveh nagrad NASE.
Ivo Boscarol je brez dvoma eden bolj inovativnih slovenskih podjetnikov in velik navdušenec nad novimi tehnološkimi
koncepti ter rešitvami, h katerim aktivno prispeva tudi sam.
Trenutno tako njegovo podjetje Pipistrel sodeluje z Uberjem, s
katerim oblikujejo nove rešitve v mobilnosti – leteče električne avtomobile za krajše razdalje. Slednji naj bi bili del našega
vsakdana že po letu 2020.
Karizmatični Boscarol je v pogovoru zaupal začetke svoje
poslovne poti: nanjo je stopil kot fotograf ter lastnik tiskarne.
Ljubiteljski letalec se je z izdelavo ultralahkih letal začel ukvarjati, ko je ugotovil, da obstoječa letala na trgu ne izpolnjujejo
njegovih pričakovanj. Z vizijo, jasnim ciljem, lastnim razvojem
in motiviranimi zaposlenimi je hitro dosegel želeni cilj – postal
je prvi proizvajalec električnih letal na svetu. Njegovo delo so
prepoznali tudi v NASI, kjer je kar trikrat zmagal na natečaju za
najbolj inovativne rešitve.
Kljub predanosti tehnologiji pa Boscarol ne zapostavlja
pomena človeških odnosov in vrednot. Sam je izjemno ponosen na dejstvo, da so njegovi zaposleni visoko motivirani. V
podjetju spodbuja dobre delovne razmere in dobre odnose
med zaposlenimi, veliko poudarka daje izobraževanju zaposlenih, varnosti, nagrajevanju izboljšav, predvsem pa poštenemu
in rednemu plačilu ter soudeležbi pri dobičku.

Na večerji z Nasinim nagrajencem

PIPISTREL SVOJ USPEH PRIPISUJE:
•

vrednotam podjetja: skrb za zaposlene, skrb za človeka,
družbena odgovornost, ekološka ozaveščenost,

•

inovacijam,

•

motiviranim zaposlenim: Samo motiviran
delavec lahko ustvari inovativen proizvod.
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Skupina SIJ pripravljena
na postglobalizacijo

Monika Žvikart,
specialistka korporativnega
komuniciranja, SIJ Metal Ravne

Alenka Bizilj Kavrečič,
specialistka za digitalni
marketing, SIJ

Svetovni jeklarski vrh se je med 5. in 7. septembrom mudil v Ljubljani na 16.
konferenci o nerjavnih in specialnih jeklih. Osrednja tema konference, katere glavni
sponzor je bila Skupina SIJ, so bili izzivi v postglobalizacijskem svetu. Konferenca
se je tradicionalno začela in končala z ogledi jeklarskih obratov, v ponedeljek so si
tako udeleženci konference ogledali HTL-linijo in Vročo valjarno v SIJ Acroniju, konec
tedna pa v SIJ Metalu Ravne še Jeklarski in Kovaški program.

Družba SIJ Ravne Systems se je kot edina iz Skupine SIJ tudi samostojno predstavila na
stojnici s promocijskimi materiali; z udeleženci konference so njeni predstavniki na ta
način izmenjali kar nekaj dragocenih kontaktov.

V okviru konference so udeleženci obiskali tudi SIJ Metal Ravne. Po predstavitvi so si
ogledali del proizvodnje v Jeklarskem in Kovaškem programu.

Skupina SIJ se je na konferenci predstavila z dvema ključnima
govorcema, Andrejem Gradišnikom, glavnim direktorjem SIJ
Metala Ravne, ter Viljemom Pečnikom, direktorjem prodaje,
SIJ Ravne Systems, na okroglih mizah pa sta, poleg Andreja
Gradišnika, sodelovala še prof. dr. Vasilij Prešern, svetovalec
uprave, SIJ d.d., in Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo, SIJ.
Glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik je na konferenci predstavil posledice, ki jih imajo na razvoj orodnih jekel
novi koncepti mobilnosti v smislu razvoja še lažjih, varnejših in
okolju še prijaznejših avtomobilov.
»Jeklo sicer ostaja pomembna komponenta avtomobilske
industrije, vendar zahteva nove lastnosti. Orodja za oblikovanje jeklenih delov karoserije avtomobilov in litje bakrenih delov motorja bodo morala imeti višje trdnosti in dosegati boljšo
toplotno prevodnost. Povečanje delovne trdnosti in toplotne
prevodnosti so tako osrednje točke razvoja orodnih jekel v SIJ
Metalu Ravne, da bi tako zagotovili rešitve za prihodnje tehnologije. To uresničujemo z razvojem jekel blagovne skupine
SITHERM za delo v vročem,« je poudaril Andrej Gradišnik.
Še posebej je izpostavil novo jeklo SITHERM S 360 R, ki dosega v primerjavi z drugimi klasičnimi orodnimi jekli bistveno

višje delovne trdote, izboljšano žilavost in toplotno prevodnost,
kar je zelo dobra kombinacija za orodja za vroče preoblikovanje. V zaključni fazi razvoja pa so tudi jekla iste skupine, s
katerimi dosegamo ekstremno izboljšano toplotno prevodnost,
bodo pa optimalna za orodja za litje delov motorjev.
SIJ Ravne Systems je kot govornik na konferenci prepričljivo
predstavil Viljem Pečnik. Predaval je o izzivih pri izdelavi in
prodaji orodnih jekel, s poudarkom na industrijskih nožih in
valjih ter študijah primerov.
»Kupci poleg izdelkov, ki morajo imeti vedno boljše lastnosti, od nas pričakujejo tudi tehnično podporo in sodelovanje pri
razvoju novih rešitev. Njihove zahteve in pričakovanja lahko
tako zadovoljimo le z izdelki vrhunske kakovosti, narejenimi iz
najboljših jekel, ki dokazano zmanjšujejo strošek poslovanja
kupca, in celovitim servisom, ki jim ga zagotavljamo s kompetentnim in izkušenim timom strokovnjakov. V SIJ Ravne
Systems svojo prihodnost gradimo na segmentu cenovno višje
pozicioniranih izdelkov, ki pa kupcem dolgoročno zagotavljajo
več prihrankov, saj jih poleg boljših tehničnih lastnosti odlikujejo tudi večja zanesljivost, vzdržljivost in varnost.«
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AOD-konvertor –
manj kot dve leti od
podpisa do zagona

Alenka Bizilj Kavrečič,
specialistka za digitalni
marketing, SIJ
Foto: Peter Irman, Vision.Si

V SIJ Acroniju smo 8. septembra 2017 še uradno namenu predali 30 milijonov evrov
vredno naložbo v AOD-konvertor. To je že druga večja zaporedna investicija v SIJ Acroni,
po lanskoletnem zagonu HTL-linije. Pogodbo o novi investiciji smo podpisali julija 2015, v
manj kot dveh letih po podpisu pa smo že zagnali AOD-konvertor, ki pomeni pomemben
element uresničevanja strategije poslovnega področja jeklarstva Skupine SIJ.

Častni gost in slavnostni
govorec na otvoritvi je
bil predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor, ki
je v nagovoru poudaril,
da je Skupina SIJ, kot eno
izmed večjih slovenskih
izvoznih podjetij, doprinesla
k rasti slovenskega
gospodarstva, in ocenil, da
gre za opaznejši dosežek
slovenskega gospodarstva.
Ob tej priložnosti je tudi
pohvalil naše aktivnosti
za usposabljanje kadrov,
spodbujanje inovacijske
dejavnosti in pomembno
vlogo, ki jo imamo v
lokalnem okolju.

V slovenskem jeziku je navzoče nagovoril Dmitrii Bochkarev, namestnik
predsednika uprave in CEO Skupine SIJ: »SIJ Acroni kot vodilni proizvajalec debele
nerjavne pločevine v Evropi in tretji na svetu ne počiva na lovorikah.« Poudaril je,
da je današnji dan dokaz, da imamo potrebna znanja in smo sposobni trdo delati
ter doseči odlične rezultate.

Na svečani otvoritvi je bil prisoten tudi solastnik Skupine SIJ in predsednik uprave IMH
Evgeny Zubitskiy, ki je ob robu slovesnega zagona dejal, da se bodo vlaganja v razvoj v
Skupini SIJ še nadaljevala, napovedal pa je tudi zvišanje plač v prihodnjih letih.

Brez zavzetih, prizadevnih in strokovno podkovanih jeklarjev nove
investicije ne bodo ustvarile kakovostnih izdelkov, je poudaril
Branko Polanec, direktor SIJ Acronija.
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Z močnim aplavzom je bila nagrajena ekipa SIJ Acronija, ki stoji za
uspešno izpeljanim projektom. Člani ekipe so: Roman Robič, Leon Vidic,
Luka Krajnc, Grega Stare, Miha Štefelin, Roman Lavtižar, Marjan Cvek,
Borut Zgaga, Anton Munih, Majda Reberšak Iskra, Mateja Podobnik in
Blaž Kolman (na fotografiji manjka nekaj članov ekipe).

Otvoritve so se udeležili tudi kupci – ti so se še posebno razveselili povečanih
proizvodnih zmogljivosti, predstavniki konzorcija bank, ki so financirale
investicijske programe, poslovni partnerji ter predstavniki lokalnih skupnosti.

Priznana violinistka Anja Bukovec je
poskrbela za odlično glasbeno kuliso.

Simbolno sta
investicijo
pospremila
v življenje
predsednik
države
Borut Pahor
in Evgeny
Zubitskiy.

Josef Lanschützer, podpredsednik družbe Primetals, Branko Polanc, direktor SIJ Acronija,
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, Evgeny Zubitskiy, solastnik Skupine SIJ in
predsednik uprave IMH, ter Dmitrii Bochkarev, namestnik predsednika uprave in CEO
Skupine SIJ (z leve proti desni).
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V PRVEM POLLETJU
POSLOVALI STABILNO

Mag. Sara Wagner, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ
Infografika: SANS, Andrej Knez

Prvih šest mesecev leta 2017 je Skupina SIJ poslovala uspešno in stabilno. Polletje je bilo
polno izzivov in v znamenju sprememb, ki so od vseh nas terjale dodatni trud.

Metalurška dejavnost
rast prodaje je posledica
višjih cen proizvodov

Segmenti, ki so najbolj povpraševali
po jeklu v Evropski uniji

1

2
(vlaki, tovornjaki,
letala)

1–6 2016

1–6 2017

Nižja dobičkonosnost poslovanja

3

Naftna in plinska Avtomobilska
industrija
industrija

1–6 2015

EBITDA v višini 45,5 milijona evrov je za 1,8 milijona
evrov zaostal za lanskim v prvi polovici leta (47,3
milijona evrov), prav tako je nižja EBITDA marža v
višini 11,7 odstotka (lani 14,4 odstotka), a ta še vedno
presega povprečje panoge za eno odstotno točko.

4

Gradbeništvo

(gradnja
cevovodov)

86,6 %

prodaje smo
ustvarili na tujih trgih

Nemčija 22 %

13 %

Slovenija

Transportna
industrija

389,0

Metalurške družbe Skupine SIJ so ustvarile 389,0 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 18,2-odstotna
rast v primerjavi z enakim obdobjem lani (329,2 milijona
evrov), čeprav smo proizvedli manj jekla (221.481 ton),
in sicer 14.469 ton manj kot v prvem polletju leta 2016
(236.130 ton). Višje prihodke kljub manjšim količinam
jekla smo ustvarili zaradi višjih cen jeklarskih proizvodov, ki so jih pomembno oblikovale razmere na surovinskih trgih − v prvem polletju so narasle cene surovin
(jekleni odpadek, nikelj …), s tem pa so se povišale tudi
prodajne cene jeklenih proizvodov.

329,3

Prihodki od prodaje (v milijonih evrov)

364,7

18,2 %

IZVOZ

87 %

(+1,6 odstotka v primerjavi s
prvim polletjem 2016)

Skupina

SIJ

Skupina SIJ – pregled
ključnih kazalnikov
(metalurška in
prehrambna dejavnost)

Italija 22 %
Druge evropske 
države 25 %
ZDA 9 %
Rusija in Turčija 5 %
Druge n
 eevropske 
države 4 %

+23,8 %

55,9

od prodaje Skupine SIJ in znašajo
512,4 milijona evrov (98 milijonov
evrov več kot lani).

znaša EBITDA in je na
enaki ravni kot lani v
prvih šestih mesecih.

SO VIŠJI ČISTI PRIHODKI

MILIJONA EVROV
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Zaposleni

Naložbe za izdelavo tehnološko
bolj dovršenih proizvodov
Za naložbe smo v prvi polovici leta 2017 namenili 36,9 milijona evrov, kar je 13,1 milijona evrov manj kot lani v enakem
obdobju (50,1 milijona evrov). Najpomembnejša naložba v
vrednosti 30 milijonov evrov je konvertor AOD v družbi SIJ
Acroni, ki bo po polnem obratovanju v drugem polletju leta
2017 pomembno vplival na povečanje proizvodnih zmogljivosti in konkurenčnosti pri proizvodnji nerjavnih jekel.
V letu 2017 smo sicer sredi drugega naložbenega cikla
(2015–2020), v katerem se bomo s prehodom od naložb za
povečanje proizvodnih zmogljivosti premaknili k naložbam
za odpravljanje ozkih grl in posodobitvam, ki omogočajo
27 %
izdelavo tehnološko bolj dovršenih proizvodov.

27 %

31 %

Delež količinske prodaje
% (v odstotkih)
posameznih vrst31
jekel

33 %

33 %
67 %

27 %
31 %
33 %

1–6 2015

1–6 2016
1–6 2017

novih sodelavcev je med nami

198

kandidatov za mentorje

V metalurški dejanosti je bilo ob zaklučku prvega polletja 2017
zaposlenih 3.655 oseb. Število zaposlenih se je glede na predhodno obdobje povečalo za 251 oziroma za 7,4 odstotka.

Letos smo uvedli prenovljen in poenoten mentorski program
za prenos znanja in usposabljanje na delovnem mestu. Mentorji bodo svoje znanje in izkušnje prenašali na:
1. novozaposlene,
2. prerazporejene zaposlene,
3. na dijake in študente (bodoče zaposlene), ki pri nas opravljajo praktični pouk v sklopu rednega šolanja.
67interni
% razpis za mentorje v metalurški dejavnosti se je
Na prvi
prijavilo 198 kandidatov.

69 %1–6 2015

67 %
1–6 2015

251

69 %

1–6 2016
73 %

101

69 %

sodelavec
se je
73 %
poškodoval pri delu ...

... kar je 20 več kot lani v prvem polletju, a se je hkrati zmanjšal
73 %
1–6
2016
faktor pogostosti nezgod pri delu glede na milijon opravljenih
ur. Ne pozabimo, naš cilj je 0 nezgod pri delu!

1–6 2017

33,96
1–6 2017in specialna
31,64
Nerjavna, standardna orodna
jekla

1–6 2017

1–6 2016

Nerjavna, standardna orodna in specialna
jekla
Nerjavna,
Nerjavna, standardnaKonstrukcijska,
orodna in specialna
jekla
Konstrukcijska,
elektro
in osnovna
elektro in
osnovna
standardna orodna
Konstrukcijska,
elektro in osnovna legirana
jekla
legirana jekla
in specialna jekla

Faktor pogostosti
legirana
jekla

Konstrukcijska, elektro in osnovna legirana jekla

V znamenju sprememb – novo vodstvo
skupine in družb, nov sistem načrtovanja
Poleg uspešnih rezultatov poslovanja so Skupino SIJ v
prvem polletju zaznamovale tudi spremembe v vodstvu
Skupine SIJ in v družbah, ob katerih smo ves čas zagotavljali nemoteno poslovanje skupine.
Za obdobje naslednjih desetih let (2018−2028) smo
tako v metalurški dejavnosti intenzivno uvajali tudi nov
postopek celovitega strateškega načrtovanja, s poudarkom na načrtovanju naložb in vzdrževanja.
Vse to je od vseh zaposlenih v Skupini SIJ zahtevalo
dodatna prizadevanja, ob katerem smo skupaj ohranili
stabilnost poslovanja.

124

nezgod pri delu:

↓ 6,83 %

sodelavcev je vključenih v
Šolo za vodje in delovodje,

ki poteka od februarja do oktobra.

3.000

sodelavcev Skupine
SIJ in naših družinskih
članov praznovalo poklicni praznik
Dne 16. julija 2017 na 4. Dnevu metalurga, ki je letos
potekal na Jesenicah, se je uprava Skupine SIJ posebej
zahvalila naj sodelavcem, jubilantom, ki so zvesti Skupini
SIJ že 40 let, in najboljšim inovatorjem leta 2016.
Pred tem smo se februarja družili in veselili tudi na
1. Zimskih igrah Skupine SIJ.

10,2 %

363

+0,5 %

je nižja kot v prvi polovici 2016
(20,4 odstotka), vendar nad povprečjem tako
v metalurški kot v prehrambni dejavnosti.

(5,1 odstotka več kot lani)
je zaposlenih v Skupini SIJ.
Skupno nas je že 7.474!

v primerjavi s prvim polletjem
2016 in znaša 81,5 odstotka.

EBITDA MARŽA

NOVIH SODELAVCEV

JE VIŠJI DELEŽ IZVOZA
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Zakaj AOD prehiteva svoje predhodnike
Aprila letos smo ga prvič zagnali, septembra pa skupaj s predsednikom države in
solastnikom Skupine SIJ tudi slavnostno predali namenu – AOD-konvertor. Do njegovega
zagona je proizvodnja jekla potekala preko vakuumske naprave VOD. Njegove glavne
prednosti smo predstavili že v drugi številki revije SIJ. Kaj konkretno to pomeni za
proizvodnjo v Jeklarni, pa predstavljamo v nadaljevanju.
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EOP–VOD 2017

Graf 1: Poraba električne energije EOP (kWh/t)
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Opazen padec porabe električne energije
Koliko se je zaradi AOD-konvertorja znižala specifična poraba,
je najbolj razvidno pri porabi električne energije (graf 1) in

Porabo kisika prepolovili
Prav tako se je znatno znižala poraba kisika (graf 2) za izdelavo
taline. Z VOD-postopkom in uporabo vakuumske naprave smo
za izdelavo ene tone taline potrebovali osem kubičnih metrov
kisika. Z AOD-konvertorjem se je poraba kisika znižala na
4 m3/t taline. V vmesnem obdobju, ko smo iskali prave nastavitve konvertorja, je poraba ponovno zrasla. Kmalu po tem, ko
smo konvertor opremili s pravimi nastavitvami, se je poraba
kisika zopet znižala, in septembra znašala 5,2 kubična metra na
tono taline. V prihodnje, ko bomo pri delu z AOD-konvertorjem še bolj »domači«, lahko pričakujemo še dodatno znižanje.

nu
ar
Fe
br
ua
r

Specifične porabe EOP se zmanjšujejo
AOD-konvertor je na specifične porabe EOP (elektroobločna
peč) vplival pozitivno, saj so vse specifične porabe na EOP nižje, kot so bile pri tehnološki poti EOP–VOD. Edini porast, ki ga
lahko opazimo, je v višji porabi FeSi (fero-silicij) na EOP. Poraba
FeSi je za 20 odstotkov višja kot pri tehnološki poti EOP–VOD.
Z višjo porabo FeSi imamo bolj zaščiten krom (Cr), prav tako
pa nam višja vsebnost silicija v talini dopušča, da prej začnemo
vpihovanje kisika in tako skrajšamo čas taljenja.

kisika (graf 2). Medtem ko smo v aprilu v Jeklarni porabili 579
kilovatnih ur električne energije za izdelavo ene tone taline, je
z uporabo AOD-konvertorja ta septembra znašala 513 kWh/t
taline (–12 odstotkov) in se za zdaj ustalila v povprečju nekaj
nad 500 kWh/t taline. V grafu 2 je opazna razlika pri porabi
elektrike pred uporabo AOD-konvertorja in po njej.

Ja

Do sedaj smo v Jeklarni uporabljali postopek VOD (Vacuum
Oxygen Decarburization) oziroma vakuumsko komoro za
zmanjšanje vsebnosti plinov (zlasti vodika in ogljika) in nekovinskih delcev. VOD-postopek je trajal okoli 250 minut. Z
AOD-konvertorjem bomo ta postopek skrajšali na 90 minut.

EOP–VOD 2017

Graf 2: Poraba kisika pri izdelavi 1 tone taline (m³/t)

EOP–AOD
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Začetek prelivanja jekla iz livne ponovce v AOD-konvertor

Tudi drugi kazalniki gredo v pravo smer

Rezultati Jeklarne rastejo

Poleg manjše porabe električne energije in kisika se pozitivni
učinki kažejo tudi pri tap-to-tap časih (čas, potreben za tehnološko obdelavo jekla). Pred AOD-konvertorjem se je tap-to-tap
čas gibal okoli 130 minut. Z uporabo AOD pa je tap-to-tap čas v
septembru znašal 107 minut. Cilj, ki ga pri tem zasledujemo, je
znižanje tap-to-tap časa pod 100 minut oziroma na 90 minut
za izdelavo nerjavnega jekla na AOD-konvertorju.
Znižala se je tudi prebodna temperatura, to je temperatura, potrebna za taljenje. Pri proizvodni poti EOP–VOD smo
za taljenje potrebovali prebodno temperaturo nad 1700 °C, z
uporabo AOD pa se ta giblje okoli 1680 °C. Nižja prebodna
temperatura pa pomeni nižjo porabo energije ter nižje stroške.
Ob tem se je izboljšal tudi čas PON (Power ON) – čas, ki je potreben za stalitev ene šarže, in sicer s 70+ minut na 66 minut.

Izboljšani kazalniki pa se seveda poznajo tudi pri rezultatih
Jeklarne. Če smo se januarja letos ustavili pri izdelanih 26.000
ton slabov, smo julija po skoraj enem letu presegli količino
30.000 ton, avgusta pa proizvedli več kot 33.000 ton slabov. To pomeni, da smo v tem kratkem obdobju (upoštevati
moramo tudi zagonsko obdobje AOD-konvertorja ter iskanje
ustreznih nastavitev) proizvodnjo povečali za okoli četrtino. S
takšnim tempom, pozitivnim trendom, ki ga kažejo kazalniki,
ter načinom vodenja Jeklarne si lahko v prihodnjih mesecih
obetamo nadaljnjo rast naše Jeklarne.
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Izboljšani kazalniki uspeha v Jeklarni
V tretjem četrtletju letos se je stabilnost obratovanja Jeklarne bistveno
izboljšala. Zelo dobro se poznata tudi že vpliv novega agregata AOD-konvertorja
(Argon oxygen decarburization) in novega vodstva Jeklarne. To nam potrjujejo
tudi vsi kontrolni kazalniki uspešnosti.
Skupna učinkovitost opreme
(OEE – overall equipment effectiveness)

100 %

OEE je kazalnik, ki meri odstotek dejanske proizvodnje glede
na načrtovano, upoštevajoč razpoložljivost, učinkovitost in
kakovost. OEE v Jeklarni se izboljšuje pri ogljičnih in nerjavnih
jeklih ter v skupnem pregledu. Ključ do uspeha se skriva v
večjem neposrednem sodelovanju vodstva Jeklarne z zaposlenimi v proizvodnji in vzdrževanju. Zelo pozitiven učinek so
nam prinesle skrbno načrtovane zaustavitve proizvodnje, z
združevanjem aktivnosti in dobrim predhodnim planiranjem.
Pomemben dejavnik uspeha pa se skriva tudi v dobri medsebojni komunikaciji in spoštovanju.
Jeklarna OEE – skupaj
0,700

0,677

0,680
0,660
0,640
0,620

0,621

0,615

Junij

Julij

0,600
0,580
0,560

Avgust

Jeklarna OEE (overall equipment effectiveness – skupna učinkovitost opreme)

popolna
proizvodnja

85 %

dobra
proizvodnja

60 %

povprečna
proizvodnja

OEE - čas delovanja proizvodnje

40 %

podpovprečna
proizvodnja

WASTE- izgube

Merilo uspešnosti delovanja
podjetja glede na OEE
• OEE 100 % pomeni popolno proizvodnjo – hitro, kakovostno in brez zastojev.
• OEE 85 % pomeni zelo dobro proizvodnjo, kar si mnogo
podjetij postavlja med dolgoročne cilje.
• OEE 60 % pomeni značilno in povprečno proizvodnjo z
znatnim prostorom za izboljšave. Tu se giblje pretežni
del proizvajalcev.
• OEE 40 % pomeni zelo nizek proizvodni rezultat, ki je
značilen predvsem za podjetja na začetku svoje poti.
(Vir: https://www.leanproduction.com/oee.html)

Rast sekvenčnega ulivanja
Glede na lestvico merjenja kazalnika OEE se sicer uvrščamo
v povprečje. Vendar z nadaljevanjem izboljševanja razpoložljivosti, učinkovitosti in kakovosti lahko ta kazalnik pripeljemo
še stopnjo višje. Seveda moramo dobre prakse uveljaviti v celotnem proizvodnem procesu, od začetka pa vse do končnega
kupca.

Prav tako pri vseh skupinah jekel vidno raste kazalnik, ki
spremlja delež sekvenčnega ulivanja šarž, kar pomeni, da smo
povečali hitrost proizvodnje v Jeklarni. Ključna dejavnika, ki sta
vplivala na to, sta novi konvertor AOD in optimalno planiranje
izdelave šarž.
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Tehnološki nepredvideni zastoji BS [min]

Sekvence za vse grupe jekel – 2017
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Sekvence za vse grupe jekel – 2017

Tudi vzdržnost obzidave se izboljšuje. Razlog se skriva v tem,
da v elektroobločni peči ne izvajamo več delnih oksidacij. Oksidacija zaradi odgora (zgorevanja) kroma namreč avtomatsko
zviša temperaturo talini, kar zelo negativno vpliva na obstojnost obzidav.
Načrtujemo, da bo v prihodnjih mesecih vzdržnost obzidav
dosegla 600 šarž. Vsekakor pa je treba za ta uspeh v prvi vrsti
izpostaviti novi konvertor AOD. Šarže, ki so delane preko konvertorja AOD, imajo nižje prebodne temperature.
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Izplen kovinski vložek : talina 6–9 2017

Proizvodnja kaže trend rasti
Vse našteto pa se seveda odraža tudi v proizvodnem rezultatu,
saj smo v tretjem četrtletju povečali tako količino proizvedene
taline kot tudi slabov. Julija smo prvič v tem letu proizvedli več
kot 30.000 ton slabov, avgusta pa celo 33.483 ton. Razloge za
tako pozitiven trend lahko strnemo v štiri sklope:
• boljše planiranje na področju vzdrževalnih del,
• vpliv novega konvertorja AOD, ki omogoča hitrejšo
izdelavo nerjavnih jekel,
• boljše planiranje z vidika sekvenčnega ulivanja,
• boljši nadzor nad delom in komunikacija z zaposlenimi s
strani vodstva Jeklarne.

Količina reklamacij v letu 2017
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Število internih reklamacij nam je uspelo v zadnjih mesecih
bistveno zmanjšati, kar lepo nakazuje padec krivulje (trenda).
Znova moramo poudariti odprto medsebojno komunikacijo z
zaposlenimi, ki se nam vedno znova potrjuje kot izjemno pomemben dejavnik zagotavljanja kakovostnega dela. S sprotno
izmenjavo informaciji in nenehnim izobraževanjem zaposlenih
smo število internih reklamacij zelo znižali, kar je razvidno tudi
iz spodnjega grafa.
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Izkoristek pri nerjavnih jeklih se je v tretjem četrtletju povečal.
Prav tako je narastel tudi skupni izkoristek. Nekoliko nižji je
zabeležen le pri ogljičnih jeklih, kar pa je posledica slabše kakovosti jeklenega vložka. Na izboljšanje izkoristka pomembno
vplivata natančno planiranje proizvodnje z vidika logistike in
tudi izdelava nerjavnih jekel s konvertorjem AOD.
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Tehnološki nepredvideni zastoji na brusilnem stroju v minutah
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Nepredvideni tehnološki zastoji na brusilnem
stroju so upadli za skoraj 90 odstotkov
Julija in avgusta so močno upadli tudi tehnološki zastoji. To
je dober pokazatelj, da se z ustreznim vodenjem logistike in
pravo strategijo lahko obvladuje kritične točke in ozka grla.
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Proizvodnja taline in slabov – 2017
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Nove rešitve za SIJ Metalove
kovaške mojstre
Sodelavci Kovaškega programa SIJ Metala Ravne smo se udeležili 20. Mednarodne
kovaške konference (20th International Forgemasters Meeting), ki je sredi septembra
potekala v Gradcu. Glavne teme letošnjega dogodka so bile razvoj kovanja, napredni
kovaški materiali in proizvodne tehnologije ter upravljanje s kakovostjo. Kovači smo
svojo pozornost usmerili predvsem na možnost uporabe štirijedrnega vmesnika kovaške
stiskalnice in toplotno obdelavo jekla.
Štirijedrni kovaški vmesnik
Kovači že nekaj časa razmišljamo o nabavi vmesnega orodja
Lazorkin za 45 MN ali 25 MN stiskalnico za prosto kovanje. Z
zanimanjem smo se zato udeležili predavanja o novih rešitvah pri uporabi štirijedrnega vmesnika kovaških stiskalnic in
tehnologij stiskalnic za prosto kovanje. Sestali smo se tudi s
predstavniki podjetja Lazorkin, s katerimi smo se pogovorili o
prednostih in pomanjkljivostih tega orodja.

Avtomatizirane kalilne linije
Nove rešitve na področju kalilnih sistemov prinašajo popolnoma avtomatizirane kalilne linije. Podjetja, ki že imajo
vgrajene takšne sisteme, prihajajo v večini iz Evrope in so
naša največja konkurenca. Ti sistemi so najbolj uporabni
pri izdelavi jekel z visoko dodano vrednostjo za energetiko,
naftno in letalsko industrijo ipd.
V SIJ Metalu Ravne imamo sicer podoben manjši sistem že
postavljen v Valjarskem programu, do leta 2019 pa ga načrtujemo tudi v Kovaškem programu. Gre za kalilno-popuščno komorno peč, ki poleg avtomatiziranega procesa nalaganja, razlaganja in prenosa v kalilni medij deluje pod izjemno natančnimi
temperaturnimi pogoji. Ker je takšnih zahtev iz leta v leto
več tudi s strani naših kupcev, bomo o tovrstnih sistemih
morali razmišljati tudi mi, če želimo slediti konkurenci.
Štirijedrni vmesnik (na fotografiji) bi bil v kovačnici SIJ Metala Ravne
zelo produktiven pri kovanju večjih serij okroglih dimenzij, pri kovanju
kvadratnih profilov pa šele po vgraditvi manipulatorja B na 25 in 45 MN
stiskalnicah. Nabava slednjega bo morala v prihodnjih letih postati prioriteta, saj
boljše kakovosti in večje produktivnosti na odkovkih brez dodatnega manipulatorja
ni moč zagotavljati.
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Z namenom spoznavanja tehnoloških novosti s področja kovanja in toplotnih
obdelav jekel in njihovih zlitin smo se konference udeležili vodja oddelka
toplotne obdelave Domen Kosi, obratni inženir Marjan Hovnik in tehnolog
Matej Mager (z leve proti desni).

Induktivno dogrevanje odkovkov
Na področju induktivnega dogrevanja odkovkov po gotovem
kovanju so nam bili predstavljeni sistemi dveh ali treh induktivnih komor, kjer material dogrejemo v zelo kratkem času
(približno 30–40 sekund). Indukcijski ogrevalni sistemi se uporabljajo pri operacijah, kjer odkovke takoj po gotovem kovanju
gasimo oziroma kalimo. Takšne peči nam omogočijo izjemno
homogen temperaturni presek profilov, sistem kot tak pa je
namenjen predvsem toplotnim obdelavam martenzitnih jekel.
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Vodja tehnološkega oddelka Miran Kadiš, direktor Kovaškega programa Ivan
Vušnik in vodja proizvodnje kovačnice Marko Ažman (z leve proti desni) so se v
okviru konference sestali tudi s predstavniki podjetja Lazorkin.

Na stojnicah predstavnikov proizvajalcev teh peči (Andritz,
Bosio ...) smo dobili zelo koristne informacije glede možnosti
vgradnje takšnih kalilnih sistemov tudi pri nas.
Konferenca IFM je organizirana vsaka tri do štiri leta na
različnih lokacijah po svetu, prejšnja je bila leta 2014 na Japonskem. Bližina letošnjega dogodka nam je tako dala odlično
priložnost, da se je konference udeležilo večje število naših sodelavcev. Dejstvo je namreč, da moramo biti v koraku z novimi
rešitvami, če želimo slediti zahtevam naših kupcev.

Stiskalnica s tirnim manipulatorjem v kovačnici SIJ Metala Ravne
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SIJ-eve inovacije
pridelale zlato in srebro

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto, podjetje: arhiv SIJ,
arhiv GZS

Jesen je pravi čas, da se oceni bera slovenske inovativnosti. Gospodarska zbornica Slovenije
(GZS) je v okviru Dneva inovativnosti 27. septembra 2017 na Brdu podelila 12 zlatih in 25
srebrnih priznanj ter posebno priznanje za mlado podjetje in najboljšo inovacijo po izboru
javnosti. SIJ Acronijeva/RCJ inovacija Poletimo z jeklom SINOXX 4542 je za svojo edinstveno
rešitev prejela zlato priznanje, inovativni motor Skupine SIJ pa je s srebrnim priznanjem
dodatno pognalo inovativno orodno jeklo SIJ Metala Ravne SITHERM S360R.
V Skupini SIJ smo inovativni in svojo inovativnost znamo negovati ter spodbujati na vseh ravneh s skrbno
zastavljenim sistemom stalnih izboljšav in inovacij. Kadar gre za prispevek k varnejšemu in bolj optimalnemu
delu ali k izdelavi izpopolnjenih in bolj konkurenčnih
izdelkov, šteje vse – od najmanjše iskrice do največje
tehnične izboljšave. Pri slednjih smo že vrsto let trdno
na slovenskem inovativnem Olimpu, ki smo ga letos
osvetlili z zlato in srebrno barvo. Da so naše jeklarske inovativne rešitve med najboljšimi v Sloveniji, je
odločila komisija Gospodarske zbornice Slovenije (GZS),
ki je SIJ Acroniju/Razvojnemu centru Jesenice (RCJ) in
SIJ Metalu Ravne podelila zlato in srebrno priznanje za
njuna inovativna preskoka.
Jekli SINOXX 4542 in SITHERM R360S ter njuno
izjemnost in potencial bomo podrobneje predstavili v
reviji SIJ št. 6.

Dr. Boštjan Bradaškja, SIJ Acroni/RCJ,
vodja nagrajene raziskovalne ekipe

»Poletimo z jeklom SINOXX 4542«
Zlata inovacija Razvoj procesne poti izločevalno utrjenega
nerjavnega jekla lastne blagovne znamke SINOXX 4542 za
SIJ Acroni pomeni vstop v novo, do zdaj neosvojeno skupino
izločevalno utrjenih nerjavnih jekel, namenjenih za uporabo v
tehnološko in korozijsko zahtevnih aplikacijah. Nagrada je za
nas širša potrditev pravilne razvojne usmeritve SIJ Acronija, pri
čemer raziskovalci tesno sodelujemo z najožjo vodstveno ekipo. Poleg nove vrste jekla, običajno dobavljivega v žarjenem
stanju, lahko kupci od sedaj v SIJ Acroniju naročajo tudi plošče
s končno toplotno obdelavo, kar močno povečuje dodano
vrednost polizdelku.

Vroče valjana plošča jekla blagovne znamke SINOXX 4542, ki je izločevalno
utrjeno nerjavno jeklo, namenjeno za uporabo v tehnološko in korozijsko
zahtevnih aplikacijah

Andrej Vrečič, vodja nagrajenega
inovacijskega tima SIJ Metala Ravne

»Uspelo nam je združiti lastnosti,
ki se med seboj izključujejo«
Novo jeklo SITHERM S360R spada med orodna jekla za
delo v vročem. Kljub izredno povišanim temperaturam
ohranja svoje uporabne lastnosti bolje kot podobna jekla
za delo v vročem, kar mu omogočajo visoka čistost, fina
mikrostruktura, homogenost in sposobnost popuščanja.
Uspelo nam je združiti želene lastnosti, ki se načeloma
med seboj izključujejo.
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Zlati tim SINOXX 4542

Srebrni tim SITHERM S360R

Izboljšana žilavost, povečana (pre)kaljenost in toplotna prevodnost so odlike orodnega jekla
SITHERM S360R. Uporablja se za »hot stamping« oziroma termomehansko preoblikovanje,
ki je vedno bolj uveljavljena tehnologija izdelave nosilnih avtomobilskih delov.

Branko Polanc, glavni
direktor SIJ Acronija

»Mi diktiramo tempo 'Tour de steel'«
Spodbujanje inovacij ima v SIJ Acroniju res lepo tradicijo
in je v naših glavah že tako zakoreninjeno, da ga izvajamo avtomatsko, kar pa ne pomeni, da ga ne cenimo oziroma opazimo. Tako v podjetju spodbujamo inovacije na
vseh področjih, od proizvodnih do procesnih in navsezadnje, najpomembnejših, pri varstvu in zdravju pri delu.
Stremimo k cilju, da bi vsak zaposleni prijavil na leto vsaj
en inovacijski predlog. Inovacija SINOXX 4542 sodi v skupino proizvodnih inovacij, ki so steber nadaljnjega razvoja družbe, predvsem pa z njimi diktiramo tempo »dirke«,
in s takimi skoki povečujemo našo prednost. Vsem, ki
so kakorkoli prispevali k njej, predvsem pa ožjemu timu,
iskreno čestitam ob prejemu tega priznanja!

Andrej Gradišnik,
glavni direktor SIJ Metala Ravne

»Več kot 100 novih izdelkov in
okoli 10 novih jekel vsako leto«
V SIJ Metalu Ravne spodbujamo inovacijsko dejavnost med
vsemi zaposlenimi, na leto pa razvijemo preko 100 novih izdelkov in okoli 10 novih jekel. Novi koncepti mobilnosti, ki vključujejo zniževanje teže, prinašajo na trgu nove zahteve. Jeklo sicer
ostaja ena izmed najpomembnejših komponent avtomobilske
proizvodnje, vendar zahteva drugačne lastnosti. In prav tu vidimo v SIJ Metalu Ravne svojo razvojno vlogo. Uspešna podjetja
danes ne zgolj sledijo trendom, pač pa jih tudi soustvarjajo ter
že vnaprej predvidijo izzive, ki jih novi trendi prinašajo.
Ponosen sem na nagrajeni inovativni tim in na vse sodelavce,
ki s svojimi idejami in željo po napredku soustvarjajo uspešnost SIJ Metala Ravne.
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Monika Žvikart, specialistka
korporativnega komuniciranja,
SIJ Metal Ravne
Foto: Igor Napast, Večer

Naj koroško podjetje
SIJ Metal Ravne ustvarjajo zaposleni
Bralci Večera so v okviru izbora Koroško podjetje leta 2016, ki ga je
medijska hiša Večer izvedla v sodelovanju z GZS, Območno zbornico
Koroška, izbrali SIJ Metal Ravne za naj koroško podjetje.

TAB Mežica, KO-SI, Miheu in Paleco so
naj koroška podjetja v kategorijah veliko,
srednje, malo in mikro podjetje, Petrol
Energetika je naj zaposlovalec, SIJ Metal
Ravne pa naj koroško podjetje leta 2016
po izboru bralcev Večera. Na prireditvi
Koroško podjetje leta na Prevaljah so
priznanja prevzeli direktorji omenjenih
družb (z leve): Andrej Gradišnik, glavni
direktor SIJ Metala Ravne; Igor Lipovnik,
direktor podjetja MPI Reciklaža, ki je
prevzel nagrado za matično podjetje
TAB Mežica; Mojca Kert, direktorica
Petrol Energetike; Boris Pandev, direktor
podjetja Paleco; Primož Mlačnik, direktor
podjetja KO-SI; in Aleš Prikeržnik,
direktor podjetja Miheu.

Podelitev nagrad najboljšim koroškim podjetjem je potekala
na Prevaljah, slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik
državnega zbora dr. Milan Brglez.
Po izboru strokovne žirije so nagrado za naj koroška podjetja v štirih kategorijah prejeli TAB Mežica (veliko podjetje),
KO-SI (srednje podjetje), Miheu (malo podjetje) in Paleco
(mikro podjetje), Petrol Energetika pa za naj zaposlovalca.
Vrhunec prireditve je bila podelitev nagrade SIJ Metalu
Ravne kot naj podjetju, ki so ga med šestimi predlaganimi
podjetji izbrali bralci Večera. »Prejeti nagrado, ki jo izglasujejo
ljudje, pomeni še dodatno priznanje. To je spodbuda, ki nas
utrjuje v prepričanju, da je naša pot pravilna,« je poudaril
glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik.
SIJ Metal Ravne je bil predstavljen kot reprezentativna
družba regije, eden izmed ključnih izvoznikov, oprt na tradicijo
in hkrati osredotočen na inovativne spremembe, ki jih terja
dinamika današnjega razvoja.

Menim, da je SIJ Metal Ravne še veliko več. Že kot otroku
mi je bila takrat še Železarna Ravne predstavljena kot 'mati
fabrika', kar je mnogo več kot le tovarna, ki zaposluje ljudi.
Tako jo danes še vedno dojemam sam in vsa vodstvena ekipa.
Še večja, kot je odgovornost za tekoče poslovne rezultate, je
odgovornost za uspešno prihodnost dejavnosti s skoraj štiristoletno tradicijo na Koroškem. To je neke vrste poslanstvo,
ki ga opravljamo vsi zaposleni v SIJ Metalu Ravne,« dodaja
Andrej Gradišnik.
»Zahvala gre predvsem vsem našim zaposlenim, ki prispevajo
k temu, da je SIJ Metal Ravne lahko v okolju bil prepoznan za
naj podjetje.«

SIJ Metal Ravne

KOROŠKO PODJETJE

leta 2016

po izboru bralcev Večera in Večera Koroška

Hvala Vam za zaupanje!

Zaposleni v SIJ Metalu Ravne, oprti na tradicijo in močno osredotočeni
na prihodnost in inovacije, soustvarjamo podjetje, ki je največji
zaposlovalec na Koroškem in eden največjih slovenskih izvoznikov.
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Mag. Peter Kirbiš,
raziskovalni
inženir, MRR,
SIJ Metal Ravne

Borut Urnaut,
direktor RK-MRR,
SIJ Metal Ravne

Dr. Tatjana Večko
Pirtovšek, vodja
MRR, SIJ Metal
Ravne

Andrej Vrečič,
razvojni inženir I,
RK-MRR, SIJ Metal
Ravne

MARTINA, kaj pa je novega
pri orodnih jeklih?
Kot prepoznavni proizvajalec orodnih jekel želi SIJ Metal Ravne še izboljšati svoj
konkurenčni položaj, zato razvijamo nova jekla v okviru lani začetega večpartnerskega
projekta MARTINA. Razvojni cilj projekta je izdelati vrhunsko orodno jeklo, ki ima poleg
vseh običajno zahtevanih lastnosti (popuščna obstojnost, trdnost, žilavost, obrabna
obstojnost, odpornost na termično utrujanje …) še toplotno prevodnost, ki bo za
približno 50 odstotkov višja v primerjavi z običajnimi orodnimi jekli za delo v vročem.
To je izziv, saj se naštete lastnosti v veliki meri medsebojno izključujejo.

Naš izziv – izbrati pravo »kemijo«
Izmed vseh izdelanih jekel so vse taline, z izjemo ene, dosegle zahtevano toplotno prevodnost 45 W/mK, kot prikazuje
spodnji graf. Med izdelanimi šaržami določene taline izstopajo,
zato smo si cilj zvišali na 50 W/mK.

55

Nov kriterij: _> 50 W/mK
↑: Dodatnih 12 %

50

Začetni kriterij: _> 45 W/mK

Novi zahtevi so ustrezale štiri taline, izmed katerih smo
izbrali dve kemijski sestavi, za kateri simulacije kažejo, da bi
lahko izpolnjevali še preostale zahtevane lastnosti. Poimenovali smo ju SITHERM S140 R in SITHERM S142.

Zdaj gre pa zares …
Naslednja faza je izdelava večje laboratorijske šarže
S – SITHERM S140 R in odkovka v realnih proizvodnih pogojih.
Po predvidenem programu bo odlito jeklo pretaljeno po EPŽ-postopku ter skovano v odkovke, na katerih bomo preverili in
potrdili osnovne metalurške lastnosti.
SITHERM S140R
Delovna trdota
45 HRc

55

Delovna trdota
50 HRc

50
45
40
35
30

45

SITHERM S142

60
Topolotna prevodnost [W/mK]

Tečemo naslednji krog …
Za namen laboratorijskega testiranja smo na osnovi predhodnih simulacij in modeliranja izdelali 18 talin z različnimi
kombinacijami legirnih elementov ter jim določili osnovne
metalurške lastnosti. Kot prioritetno lastnost smo si izbrali
toplotna prevodnost, upoštevajoč še druge lastnosti, ki jih
mora imeti orodje med realno uporabo. To so: delovna trdota
orodja, zadostna žilavost, prekaljivost ter obrabna in korozijska
obstojnost.
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Graf 2: Izbrani šarži za nadaljnje delo
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Laboratorijske šarže: A–S
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Graf 1: Izdelane laboratorijske šarže in kriteriji
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Standardizirana orodna jekla za delo v vročem imajo toplotno
prevodnost med 28 in 35 W/mK, medtem ko je meja novih
jekel postavljena bistveno višje (≥ 45 W/mK) (graf 3).
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Proizvodnja SIJ Metala Ravne
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!
Graf 3: Primerjava toplotnih prevodnosti novih jekel
s standardnimi jekli za delo v vročem

Dosedanji rezultati kažejo, da bo naše novo jeklo dosegalo višjo toplotno prevodnost v kritičnem temperaturnem območju
med 400 in 500 °C kot konkurenčna jekla.
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Graf 4: Primerjava toplotnih prevodnosti novih jekel s
konkurenčnimi jekli z visoko toplotno prevodnostjo
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Boštjan Podlipec, razvojni
inženir, SIJ Acroni/RCJ

Koga osvaja MARTINA?
Dodajne tehnologije
Hitro rastoči delež dodajnih tehnologij (Additive Manufacturing oz. 3D print) v
proizvodnji zahtevnih polimernih in kovinskih izdelkov je spodbudil Skupino SIJ k
aktivnemu sodelovanju pri odkrivanju in razvoju naprednih tehnologij. V sklopu projekta
MARTINA je Razvojni center Jesenice (RCJ) vodilni partner na področju 3D-tiska kovinskih
materialov. V enem letu smo dodobra spoznali več tehnologij 3D-tiska, pred nami so
izzivi modeliranja in izdelave prototipnih orodnih vložkov ter optimalna toplotna in
površinska obdelava le-teh.
Odkrivanje novega kovinskega sveta

Naš prvi izziv – izbrati ustrezno jeklo

Končni cilj projekta sta izdelava in implementacija prototipnih
orodnih vložkov za brizganje plastike, izdelanih z naprednimi
dodajnimi tehnologijami. Natančno tehnologijo SLM (Selective
Laser Melting) na osnovi kovinskega prahu in cenovno dostopno tehnologijo WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) na
osnovi varilne žice z robotskim krmiljenjem bomo primerjali
s klasično tehnologijo izdelave orodnih vložkov. Ker projektni
partnerji nimamo stroja za 3D-kovinski tisk, smo se povezali
z domačimi in tujimi zunanjimi partnerji. Vzorce za določitev
metalografskih, mehanskih in termičnih lastnosti so izdelali v
slovenskem podjetju Marsi, angleškem podjetju Renishaw (oba
SLM) in na Fakulteti za strojništvo Ljubljana (WAAM).

Izbrati smo morali orodno jeklo, ki ustreza vsem tehnologijam
izdelave. Običajna orodna jekla so zaradi višje vsebnosti ogljika
občutljiva na pokanje med ohlajanjem in še niso primerna za
tehnologijo SLM, kjer so hitrosti taljenja in ohlajanja izjemno
visoke. Tako smo izbrali maraging jeklo 1.2709, pri katerem
se kot primarni utrjevalec uporablja nikelj z dodatki kobalta,
molibdena in titana. Postopek SLM za dosego ustreznih mehanskih lastnosti ne zahteva klasičnega kaljenja, ampak samo
izločevalno utrjevanje (staranje) tri do štiri ure na temperaturi

Levo skica SLM-procesa in desno skica prvega sloja WAAM-procesa
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Levo – vzorci za določanje lastnosti SLM-tiska; desno – navarjena stena, iz katere smo izrezali vzorce za določanje lastnosti WAAM- tiska

490 °C. S tem postopkom smo dosegli natezno trdnost 1872
MPa, žilavosti 14 J in trdoto 53 HRC. Primerjava nateznih trdnosti v grajenem in staranem stanju vzorcev WAAM in SLM je
podana v spodnji tabeli.

Natezna trdnost [MPa]

2000
1500
1000
500
0

Grajeno
Starano
WAAN
MARSI
REINSHAW
horizontalno horizontalno horizontalno

REINSHAW
vertikalno

Natezna trdnost WAAM- in SLM- vzorcev v grajenem in
staranem stanju (horizontalna in vertikalna smer gradnje)

Naš končni izziv – iz tehnologije iztisniti maksimum
Glavna prednost dodajnih tehnologij je v tem, da nismo
omejeni s klasičnimi metodami obdelave orodnih jekel (vrtanje,
rezkanje, struženje, brušenje), torej imamo skoraj neomejene
možnosti modeliranja komponent orodij. Tako na primer lahko
izdelamo orodje s poljubnimi hladilnimi kanali. Z uporabo
t. i. konformnih hladilnih kanalov izboljšamo učinek hlajenja
in tako skrajšamo cikel brizganja polimera ali tlačnega litja
aluminija. Model prototipnega orodnega vložka bomo izdelali
v sodelovanju z Razvojnim centrom orodjarstva (TECOS), Fakulteto za strojništvo Ljubljana in podjetjem Marsi. Model bo
poleg konformnih kanalov vseboval tudi elemente, na katerih
bomo analizirali obrabo, posedanje, napake na površini itd.
Končne lastnosti orodja bomo v sodelovanju z Institutom Jožef
Stefan izboljšali tudi s PVD-nanosom tanke trdne prevleke na
osnovi titanovega nitrida.
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Mitja Koležnik,
raziskovalni inženir
II, MRR, SIJ Metal
Ravne

Vlado Perovnik,
strokovni direktor
za razvoj, MRR,
SIJ Metal Ravne

Brigita Rataj, vodja
marketinga,
SIJ Metal Ravne

Blagovna znamka SIQUAL združuje več izdelkov iz štirih skupin jekel;
to so nelegirana konstrukcijska jekla, jekla, odporna proti atmosferski
koroziji, jekla za poboljšanje in vzmeti ter jekla za tlačne posode.

Matjaž Sokol,
vodja strojne
predelave, SIJ SUZ
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Orodno jeklo za
delo v hladnem

Jeklo za ohišja
posameznih visokotlačnih ventilov
v naftni industriji

Dimenzija (mm):

1510 x 410 x 2850

360 x 360 x 240

Meritev trdote (HB):

1 palica na pozicijo

vsaka palica na pozicijo

Vizualna kontrola (VT):

štiristransko

štiristransko

Hrapavost:

/

štiristransko,
merjenje reprezentativnega mesta

Ultrazvočna
kontrola (UZ):

enostransko – vzorčno

štiristransko, s popolnim prekrivanjem,
z dvema različnima
UZ-sondama

Kontrola z magnetnimi delci (MT):

/

štiristransko, s popolnim prekrivanjem

Čas neporušne
kontrole (ur/100 t):

15,8

716

Natančna kontrola najzahtevnejših izdelkov

Zelo cenjeno jeklo v naftni in plinski industriji
Blagovna znamka SIQUAL združuje kar 140 različnih vrst jekel,
ki se uporabljajo v zelo raznovrstnih dejavnostih. Usmerjeni
smo predvsem v razvoj in proizvodnjo zahtevnih SIQUAL-jekel in izdelkov z visoko dodano vrednostjo za najzahtevnejše
kupce.
Ena najzahtevnejših jekel SIQUAL se uporabljajo v naftni
in plinski industriji, zato morajo biti odporna na ekstremne
razmere, kot so na primer obratovanje pri povišanih temperaturah (do 350 °C in višje) in hkratno zagotavljanje žilavosti pri tudi
do –60 °C ter več 100 barov visok tlak. Najbolj pogosti izdelki iz
teh jekel so različni spojni deli, prirobnice, bloki visokotlačnih
ventilov, visokotlačne cevi …
Ohišje visokotlačnega ventila

Zahteven tehnološki postopek z
najnatančnejšimi preskusi
Za doseganje vseh zahtevanih lastnosti je potrebno zelo natančno nadzorovanje vseh tehnoloških parametrov. Izhodišče
sta optimalna kombinacija legirnih elementov, vsebnost teh
je strogo predpisana s standardi, ter ustrezna tehnologija
obdelave taline, ki zagotavlja optimalno čistost jekla. Vroče
preoblikovanje pri teh jeklih ne zagotavlja zgolj ustrezne
oblike/dimenzije končnega izdelka, ampak je zelo pomembna
tehnološka operacija z velikim vplivom na končne lastnosti izdelka. Zato je potrebno natančno nadzorovati stopnjo
predelave, temperaturo ter čas ogrevanja, končne temperature preoblikovanja ter tudi ohlajanje po končanem preoblikovanju. Velik poudarek je na toplotni obdelavi, kjer je treba
poleg optimalnih parametrov, kot so čas, temperatura ter
režim segrevanja/ohlajanja, veliko pozornost namenjati tudi
legi materiala v specialnih dimenzijsko primernih pečeh. Zelo
pomemben korak v proizvodnji teh jekel je končna kontrola,
ki zajema mehanske preizkuse pri različnih temperaturah,

Debelostenske visokotlačne cevi
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natančno analizo strukture ter zahtevno UZ- (ultrazvočno),
MT- (z magnetnimi delci) in VT- (vizualno) kontrolo. Predvsem
na področju UZ- in MT- kontrole nas čakajo še precejšni izzivi,
saj zaradi zahtevanega obsega ročna kontrola pomeni ozko
grlo. Zelo visoke zahteve so tudi na področju dimenzij, ravnosti,
površine in kotnosti, kar pomeni, da se je stopnja mehanske
obdelave, ki jo mora zagotavljati proizvajalec jekla, pri takšnih
izdelkih dvignila na višjo raven.

SIJ Metalov SIQUAL-program za
švicarske, italijanske, ameriške … potrebe
Blagovna znamka SIQUAL torej združuje jekla, ki se uporabljajo
za izdelavo konstrukcijskih elementov in komponent strojev v
različnih industrijah, predvsem pa v naftni in plinski industriji
ter gradbeništvu in strojegradnji. V SIJ Metalu Ravne smo
ponosni na rastoč trend prodaje petih najbolj prodajanih
kakovosti te skupine jekel. V letih 2015, 2016 kot tudi 2017 je
bilo največ povpraševanja po SIQUAL 7225 (VCMO140). Med
top 4 pa si v teh treh letih v prodajni strukturi mesta izmenjujejo še SIQUAL 8159 (VCV150), SIQUAL 3539 (OCR5MO), SIQUAL
6580 (VCNMO200) in SIQUAL 7765 (PO209). Navedenih pet
kvalitet prodamo skupno 5.000 ton na leto. Najbolj prodajano
kvaliteto SIQUAL 7225 (VCMO140) dobavljamo pretežno na
domači trg, v Italijo, Švico, Hrvaško in ZDA. Druge navedene

najbolj prodajane štiri kvalitete pa v zadnjih treh letih prodajamo pretežno na nemško govoreča trga Avstrije in Nemčije ter
na Hrvaško.

SIJ SUZ-ove puše, gredi, vijaki …
izdelani iz jekla SIQUAL
Nekaj izdelkov iz programa SIQUAL naredijo tudi v
SIJ SUZ-ovem oddelku strojne predelave, kjer na CNC-strojih
izdelujejo puše, gredi, jedra, vijake ipd. za avtomobilsko industrijo, kmetijsko mehanizacijo in gospodinjske aparate.

SIJ Acronijeva visokokakovostna
orodna jekla za ameriški trg
SIQUAL obsega 15 odstotkov celotne SIJ Acronijeve proizvodnje, od tega je polovica konstrukcijske debele pločevine
SIQUAL 0577 in podobnih kakovosti, proizvodnja teh se postopoma zmanjšuje in nadomešča z bolj kakovostnimi jekli.
Za ameriški trg proizvajamo visokokakovostna orodna jekla
za proizvodnjo orodij za plastiko. Pod blagovno znamko SIQUAL
proizvajamo tudi različne vrste kotlovskih pločevin za proizvodnjo tlačnih posod, debelo pločevino ter hladno- in toplovaljane
kolobarje.
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Primož Drakslar, vodja trženja,
SIJ Elektrode Jesenice

SIJ Elektrode – odmevno na
največjem varilskem sejmu

Foto: Primož Drakslar,
SIJ Elektrode Jesenice
Vir: Poročilo z največjega
svetovnega sejma varjenja in
rezanja v Düsseldorfu, Nemčija

Pozitivno poslovno sodelovanje, številni novi kontakti, odlična stojnica, prvič samostojna
predstavitev na največjem svetovnem sejmu iz naše industrije, na katerem smo
predstavili ves ključen nabor naših izdelkov ter prvič storitev navarjanja valjčnic. SIJ
Elektrode Jesenice bodo po tem sejmu še bolj zavzeto sledile svoji strategiji vertikalne
integracije in proizvajalca visokokakovostnega nišnega varilnega materiala s ciljem
pospešeno ujeti razvoj izdelkov za robotsko varjenje in industrije 4.0.
Sejem varjenja in rezanja oziroma »Schweissen und Schneiden«, ki že 60 let domuje v Essnu, je letos zaradi obnove
sejmišča izjemoma potekal v Düsseldorfu. »Naš« sejem je
eden redkih, ki vsaka štiri leta pride v Evropo, v Nemčijo. V
svoji gostujoči obliki sicer vsaki dve leti gostuje v Šanghaju in
Dubaju, kar potrjuje globalno noto industrije varilnih materialov in tehnologij.
Še toliko bolj je zato pomembno, da smo na njem prisotni
tudi mi, SIJ Elektrode Jesenice, kot edini proizvajalec varilnega
materiala v Sloveniji in regiji. Iz Slovenije je bilo prisotnih šest
razstavljavcev, povezanih z varjenjem, varilnimi materiali in
tehnologijami. Sejem je bil organiziran tematsko in tehnološko
povezano v sedmih halah, poleg varilnega dodajnega materiala
so bili razstavljeni tudi varilni aparati, avtomatizacija, robotika,
naprave za rezanje, tehnični plini, dodatna in zaščitna oprema
ter oprema za varilna delovna mesta.

Prvič predstavili novo storitev – navarjanje valjčnic
Na sejmu smo predstavili vse prodajne skupine izdelkov:
varilno žico, elektrode, polnjeno varilno žico ter žico in prašek
za industrijsko varjenje pod praškom, tako imenovano varjenje
SAW. Prvič pa smo predstavili tudi našo novo storitev navarjanja valjčnic oziroma »hardfacing«. Z navedenim eksponatom
smo pokazali našo nadaljnjo razvojno usmerjenost – proizvodnjo visoko legiranih varilnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo ter ponudbo rešitev in storitev navarjanja.

Trendi razvoja razstavljavcev gredo v isto smer
Pri vseh vodilnih ključnih razstavljavcih in blagovnih znamkah
so bili jasno nakazani trendi razvoja industrij varjenja: vertikalna integracija, večopravilnost, avtomatizacija, robotika,
industrija 4.0, večja produktivnost in stroškovna učinkovitost
in stabilnost procesov varjenja, ob vedno višji stopnji kakovosti
varjenja, varilcev, zvarov ter varilnega dodajnega materiala.

Stojnica Skupine SIJ in družbe SIJ Elektrode Jesenice
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Da, tudi v naši industriji varjenja in varilnih materialov že
potekajo pogovori in usmeritve v 3D-varjenje (3D-tiskanje)
izdelkov, prototipov, nadomestnih rezervnih delov …

Z novimi kontakti do novih kupcev
Na sejmu smo navezali in pridobili nekaj koristnih novih dobaviteljskih kontaktov, spoznali pa tudi nekaj novih postopkov in
tehnologij, ki jih lahko vključimo v naše nove tehnološko-proizvodne projekte. Naša ekipa je v vseh petih delovnih dneh
na sejmu opravila več kot 70 sestankov in pridobila preko 130

Razstavljeni eksponati

Izjave nekaterih obiskovalcev:
Jan K. Hansen, EWC Danska: Čestitke Skupini SIJ in SIJ Elektrodam Jesenice za izjemno privlačno stojnico, odličen nabor
eksponatov ter zelo velik napredek pri celostni predstavitvi od
zadnjega sejma pred štirimi leti, ko sem vas komaj našel.

Peter Geritzen, Certilas Nizozemska: Kot vaš dolgoletni partner ter proizvajalec elektrod občutimo trend padanja deleža
elektrod kot varilnega materiala v primerjavi z deležem varilne
žice. Vendar smo prepričani, da bo za visoko zahtevne nišne
tipe elektrod še dolgo časa prostor na trgu. Varjenje z elektrodami bo tudi v prihodnje prisotno.

• Lokacija: Düsseldorf, Nemčija
• Datum: 25.–29. 9. 2017
• Število razstavljavcev: 1.000+

novih kontaktov, med katerimi so po našem prepričanju tudi
številni novi kupci.
Rečemo lahko, da je bila naša značilna stojnica SIJ Group –
Sij Elektrode s svojimi 32 kvadratnimi metri površine med vsemi slovenskimi stojnicami daleč najbolj prepoznavna, opažena
in s svojimi eksponati tudi markantna. To so nam potrjevali
tudi številni povabljeni in novi potencialni kupci in partnerji, ki
so nas obiskali.

Stojnica vodilnih največjih globalnih proizvajalcev na področju varjenja

Robert Pyk, Rywal Polska: Od leta 1994, ko sem se začel
ukvarjati s tehnologijami, napravami in materiali za varjenje, se
je trg – tudi poljski – močno spremenil, globaliziral. Potrebni so
nenehno prilagajanje, razvoj, iskanje novih nabavnih ter prodajnih virov. Kdor se temu ni in se ne bo v prihodnje nenehno
prilagajal, bo izginil s trga.

Miro Stegne, Alumat Slovenija: Letos ste me zelo presenetili
na sejmu, in sicer z novim razstavnim prostorom družbe
SIJ Elektrode Jesenice. Sedaj pa mi je jasno, zakaj ste se odločili
za samostojen nastop. Želim vam veliko uspeha in novih
kontaktov.

• Število obiskovalcev: 55.000
• Naslednji sejem: 2021 (Essen, Nemčija)
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Monika Štojs, vodja
Marketinga,
SIJ Acroni

Sijeva jekla za rudniško opremo

Foto: Monika Štojs,
SIJ Acroni

Na manjšem sejmu Mining Katowice se je predstavilo približno 200 razstavljavcev, veliko jih je bilo iz
Nemčije in Češke.
Sejem je usmerjen predvsem na domačo proizvodnjo rudniške opreme, ki je na Poljskem dobro razvita. Tudi SIJ Acroni
že vrsto let uspešno dobavlja svoji blagovni znamki SIDUR in
SIMAXX na poljsko tržišče, zato je bil sejem tudi priložnost, da
poslovne partnerje povabimo na naš razstavni prostor, imeli
pa smo tudi precej sestankov z novimi potencialnimi kupci. Sejma so se udeležili tudi kolegi iz družbe SIJ Elektrode Jesenice.
Zaradi težke situacije v tej industriji v zadnjih letih je bilo
razstavljavcev sicer manj kot v preteklosti.

•
•
•
•
•

Lokacija: Katovice, Poljska
Datum: 28.–31. 8. 2017
Število razstavljavcev: 200
Obiskovalcev: 16.705
Število zastopanih držav: n. p.
Kljub manjši dimenziji je bil naš razstavni prostor zelo opazen.

Azijcem ponujamo valje

Mateja Krajnc, strokovna
sodelavka za marketing,
SIJ Ravne Systems
Foto: Gregor Večko, Kristijan
Senica, SIJ Ravne Systems

Družba SIJ Ravne Systems je julija prvič samostojno
predstavila program valjev na največjem azijskem
sejmu industrije aluminija. Z obiskom našega razstavnega prostora na kitajskem sejmu ALUMINIUM
CHINA 2017 smo zadovoljni.
V Šanghaju sta SIJ Ravne Systems predstavljala Gregor Večko,
vodja prodaje valjev, in Kristijan Senica, vodja ključnih kupcev
programa Valji. Aktivno je v sejemskih pripravah in na sejmu
sodeloval tudi naš kitajski agent Zhao Jun z ekipo, ki ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kontaktov s kitajskimi strankami
in pri navezovanju stikov z novimi potencialnimi kupci. Na sejmu
smo se srečali tako z njimi ter tudi s številnimi potencialnimi kupci iz Malezije, Indije, Koreje, Japonske, Italije, Turčije in Brazilije.
Obiskovalcem našega razstavnega prostora smo razdelili
prenovljene kataloge, prilagojene rastoči industriji aluminija.
V njih so podrobno predstavljeni valji za hladno valjanje aluminija
in aluminijeve folije, »srajčke« in »osovine« za neprekinjeno litje
aluminija.
• Lokacija: Šanghaj, Kitajska
• Datum: 19.–21. 7. 2017
• Obiskovalcev: 21.590, 11 odstotkov več kot leta 2016

V Šanghaju so nas uspešno zastopali (od leve proti desni)
Kristijan Senica, Gregor Večko in Zhao Jun.

32

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

àà
ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO

Renate Toplak,
strokovnjakinja
za komuniciranje,
Instinkt

Špela Polak,
strokovnjakinja
za komuniciranje

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

Zgodbe, ki jih pišejo preizkušnje
Željko Rakita

Vesel sem, da sem sploh ostal živ!
Dve leti in pol ste (bili) na bolniškem
dopustu; se spominjate dne, ko ste se
poškodovali?
»Seveda. V SIJ Acroniju je bil remont. Od
znotraj so obzidovali peči in obnavljali
gorilec. Ob zaključku del so me poklicali,
da prižgem pilotni plamen, potreben za
vžig gorilca, s katerim prižgemo peč. Sem
namreč vzdrževalec.«
Kaj se je potem zgodilo?
»Nastavil sem stabilen plamen na vseh
treh pilotih, ki so potrebni za prižig peči.
Ko sem v peč vstavil prvega pilota, sem
začutil močan pritisk, nastala je grozna
tema in vse je letelo naokoli.«
Če prav razumemo, je prišlo do eksplozije in vi ste bili v njenem središču?
»Tako je. Odneslo me je v ograjo stopnišča, kakšen meter ali dva. Zlomilo in zdrobilo mi je stegnenico, medenica je bila
počena, izrastke imam na treh vretencih,
nogo in uho mi je opeklo … Vse je letelo,
peklo me je, žgalo, nisem mogel dihati,
bilo je grozno.«
Vso potrebno zaščitno opremo ste imeli
na sebi, ste jo nosili?
»Seveda, celotno zaščitno opremo, razen
zaščitnih očal, saj sem imel svoja očala,
drugo opremo pa sem imel.«

Upam, da bo moja
zgodba v poduk vsem
sodelavcem! Nezgode so
grozne, in dokler je sam ne
doživiš, tega ne veš.
Željko Rakita, vzdrževalec
SIJ Acroni

Pokazali ste nam fotografije, posnete
dan, dva po vaši nezgodi. Kaj ste takrat
razmišljali, popolnoma priklenjeni na
posteljo in aparature?
»Vesel sem bil, da sem sploh ostal živ.
Žena je bila noseča, šestletni sin me je
čakal doma. Po osmih dnevih, preživetih v
bolnišnici, sem bil premeščen k staršem v
enomesečno oskrbo.«

Vaše življenje in vaš vsakdan sta se v
trenutku popolnoma spremenila. Kako
to čutite še danes, dve leti in pol po
nezgodi?
»Še zmeraj imam težave pri spanju, spim
zelo malo, tudi bolečine še čutim. Po svoji
nezgodi sem imel nenehno podporo žene
in staršev, oni so me držali pokonci. Otroka pa sta mi v veliko veselje in motivacija
za naprej. Tudi moji nekdanji sodelavci,
ves kolektiv.«
Se je od takrat na delovnem mestu kaj
spremenilo? Zdaj sicer niste dnevno
prisotni, pa vendar, so vam sodelavci o
tem poročali?
»Na oddelku sodelavci sedaj veliko bolj
pazijo. Veste, nezgodo so doživljali preko
mene, povsem od blizu.«
Imate kakšno sporočilo sodelavcem, jim
želite kaj sporočiti?
»Da. Bodite nenehno previdni in pazite
drug na drugega. Zaščitna oprema je
samoumevna. Največ lahko naredi vsakdo
sam, da se, prvič, zaščiti, nato, da je
previden, in potem, da sodelavci pazite
drug na drugega. Vsak zaposleni se mora
stoodstotno in še bolj skoncentrirati na
svoje delo in biti vedno stoodstotno pri
stvari.«
Mislite pozitivno, želimo vam veliko
dobrega v življenju zasebno in v službi …
»Ja, upam, da bo ta moja zgodba poduk
vsem sodelavcem − če česa ne veste, vedno vprašajte, pozanimajte se, preden pri
delu naredite naslednji korak. Nezgode so
grozne stvari; dokler tega sam ne doživiš,
ne veš.«
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Iz izkušenj: kako naj
pazimo drug na drugega

Renate Toplak,
strokovnjakinja
za komuniciranje,
Instinkt

Mag. Sara Wagner, specialistka
korporativnega komuniciranja, SIJ

Naši sodelavci, letošnji ambasadorji kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo, so v
svojih resničnih zgodbah enotno sporočali, naj pri svojem delu nenehno pazimo nase in
vedno tudi drug na drugega. Da mora vsakdo paziti nase, je razumljivo, kaj konkretno
pa pomeni, da moramo paziti drug na drugega? Mi sodelavec ali nadrejeni »teži«, ko mi
pove, naj nosim predpisano varovalno opremo in spoštujem varnostne predpise? Ali le
pazi name? Poglejmo, kaj svetujejo, kako paziti drug na drugega.

Minuta za varnost –
ključna aktivnost za varnost
Vsi ambasadorji so v isti sapi izpostavljali
dejstvo, da je ob lastni varnosti ključno,
da se sodelavci med sabo in z vodjo
pred posameznim, še posebno pa pred
zahtevnim, delom vedno in odkrito
pogovorijo. Prediskutirati je treba vse
potencialne možne nevarnosti za nezgode, in sicer pred začetkom vsake izmene,
najbolje na minuti za varnost.

Nasvete v razmislek in
vsakodnevno uporabo so
nam skozi svoje resnične
zgodbe posredovali:
Jure Kadiš,
delovodja, SIJ Metal Ravne
Miha Krof,
pomočnik operaterja,
SIJ Metal Ravne

Ko vas vodja opozori na varnost,
to pomeni, da mu je za vas mar
Vodja je tisti, ki nosi odgovornost za svoj
tim, za najmočnejši in tudi najšibkejši
člen v svoji verigi sodelavcev, so nam
prav tako sporočili letošnji ambasadorji.
Če vodja opozarja svoje sodelavce, ga
skrbi za vsakega posameznika. Tako
je prav. Opozarja kot vodja na delu in
kot prijatelj popoldan, ki mu je mar za
vas, saj tako lahko prepreči nezgodo in
vam reši življenje − dopoldan sodelavcu,
popoldan lahko tudi prijatelju.

Tadej Štahernik,
delovodja, SIJ Ravne Systems

Vedno vprašajte sodelavca −
brez strahu ali sramu
Vsakomur se lahko zgodi, tudi najbolj
izurjenim sodelavcem z desetletji delovnih izkušenj, da pri delu česa ne ve. Če
ste na začetku svoje poklicne poti, pa
vas nikoli, resnično nikoli, ne sme biti
strah ali celo sram vprašati izkušenega
sodelavca ali vodjo za pomoč ali nasvet
za varno opravljanje dela, če sami česa
ne veste. Ključno je, da se pozanimate, bolj izkušeni sodelavci pa predate
informacije ter tako (po)pazite drug na
drugega.

Armin Smajlović,
vzdrževalec,
SIJ Elektrode Jesenice
Branislav Petrič,
pomočnik odpremnika,
SIJ SUZ Storitve
Željko Rakita,
vzdrževalec, SIJ Acroni
Janez Robič,
vodja izmene, SIJ Acroni

Z mislimi bodite vedno
100-odstotno pri stvari
Vaše delo naj ne bo nikoli rutinsko, saj
takrat največkrat prihaja do površnosti in napak pri delu, ki lahko vodijo v
nezgodo, pravijo ambasadorji. Preden se
lotite naslednje poteze, jo raje dvakrat
premislite, preden se je lotite napačno
ali nepripravljeni. Posledica vsake nepremišljene poteze je lahko poškodba, ki ne
vpliva samo na vas, temveč tudi na vse
preostale sodelavce na delovnem mestu
in tudi zasebno.
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Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
Foto: Dobran Laznik, Aperturia

Anto, Dušan, Niko in Uroš –
“kerlci”, po katerih se zgledujemo

ANTOPAVLOVIĆ
PAVLOVIĆ
ANTO

DUŠAN BALOH
DUŠAN
BALOH

Ključavničar, Proizvodni program
strojegradnja, SIJ Ravne Systems

Industrijski inženir,
Hladna valjarna, SIJ Acroni

Sodelavci so povedali:
Anto je izkušen in sposoben sodelavec. Problemi se ga
bojijo, kajti vedno jih razreši. Delo z njim je spodbudno,
saj sta korekten in spoštljiv odnos kot olje za delovno
»mašino«. Sodelavci vedo, da lahko vedno računajo na
njegovo pomoč.

Sodelavci so povedali:
Dušan je komunikativen in prijazen. Ne pozna nedokončanih
nalog. Ne ustraši se novih izzivov, zato ga velikokrat pokličejo na pomoč tudi v druge oddelke. Plan dela ga ima rad, ker
ve, da bo vedno uresničen.

Katerih predsodkov bi se morali znebiti v naši družbi?
V naši družbi res ne občutim predsodkov.
Kakšen je naslov trenutnega poglavja
vašega življenjskega romana?
Zdravje, družina in vnuk Lan.
Če bi lahko na večerjo povabili kogarkoli,
kdo bi bil to in zakaj?
Žena in še drugi člani družine. Vedno mi stojijo ob strani.

Najboljši nasvet, ki ste ga prejeli v
življenju in kdo vam ga je dal?
Pozorno poslušaj in ne boj se spraševati,
mi je na srce položil moj oče.
Katere tri številke so najpomembnejše v
vašem življenju in zakaj?
22. 9. 1983 in 17. 2. 1986 – rojstvo hčerk in 26. 12. 2010 –
rojstvo vnuka in vnukinje, torej dvojno veselje.
Če čas ne bi bil ovira, kaj vse bi počeli v prostem času?
Osvojil bi več vrhov in s kamero ovekovečil
še več lepih trenutkov.
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Na 4. Dnevu metalurga smo razglasili 16 naj sodelavcev iz družb
Skupine SIJ, ki jih spoštujejo tako nadrejeni kot tudi njihovi
sodelavci. Kot smo napovedali, jih bomo postopoma predstavili
v tej in treh naslednjih revijah SIJ. Bili smo »firbčni«, a nam tega
niso zamerili, in kot se za naj sodelavce spodobi, so prijazno
odgovorili na tri vprašanja.

NIKOČEKON
ČEKON
NIKO

UROŠPOSUŠEN
POSUŠEN
UROŠ

Brusilec II, Čistilnica gredic,
SIJ Metal Ravne

Vlačilec linije
Schumag, SIJ SUZ

Sodelavci so povedali:
Niko ni človek velikih besed, raje ima dejanja. Tudi besed
ne govori vnemar, a ko prekine molk, pove kakšno tako, da
pusti vtis in nasmeje svoje sodelavce. Če želite na dopust,
pokličite Nika, z veseljem vas bo nadomestil.

Sodelavci so povedali:
Uroševa vestnost in natančnost ne dasta priložnosti dodatnim operacijam in nepotrebnim zastojem, zato proizvodnja
teče kot po maslu. Skrbi, da bo tako tudi v prihodnje – kot
dober mentor uči nove sodelavce starih trikov.

Če bi lahko postavili eno pravilo, ki bi ga
morali vsi upoštevati, katero pravilo bi to bilo?
Vsakdo naj vsak dan pride v službo dobre volje in
pusti skrbi doma.

Katero znanstveno odkritje bi po vašem
mnenju čez noč spremenilo človeštvo?
Zdravilo proti vsem boleznim.
Človek bi tako telesno in duševno užival na polno.

Kako si pomagate takrat, ko vas »napade« slaba volja?
To je zelo redko. Če pa me le kaj razjezi, jeza hitro mine.
Pomislim na kaj pozitivnega in na to, da bo kmalu bolje.

Za kaj v življenju ste najbolj hvaležni?
Za partnerko in otroka, ki ga skupaj vzgajava.
Pa seveda za starše, zaradi katerih sem sploh na svetu.

Kakšen bi bil naslov knjige/filma o vašem življenju/
delu/delovnem mestu? O čem bi govoril?
O radostih kolesarjenja. Poganjanje pedal me sprosti
in lepo je, ko se mi včasih pridružita tudi otroka.

Kateri film vas spravi v dobro voljo,
ne glede na to, kolikokrat ste ga že videli?
Komedija Butec in Butec z Jimom Carreyjem, ki sporoča:
Četudi počneš neumnosti, se na koncu vse stvari uredijo,
kot se morajo.
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Kadrovska gibanja v avgustu in septembru 2017
SIJ ACRONI

Avgusta je podjetje zapustilo sedem delavcev, septembra pa
deset.
Naši novi sodelavci so avgusta postali: Dimitrov Rosen Todorov
v Jeklarni, Benjamin Varmaz v Jeklarni, Stanko Šinik v Jeklarni,
Žani Stošić v Jeklarni, Mark Vezzosi v Jeklarni, Zeneli Shpetim
v Jeklarni, Anže Perković v Vroči valjarni, Rrudhani Lulzim v
Predelavi debele pločevine, Amir Kičin v Hladni predelavi,
Denis Golob v obratu Vzdrževanje, Sandi Burkeljc v Energetiki,
Dominik Družijančič v Interni logistiki, Jasmin Čabrić v Interni
logistiki in Žiga Mulej v Komerciali – špedicija.
Septembra so naši novi sodelavci postali: Asmir Kaltak v Jeklarni, Marko Kogovšek v Jeklarni, Zeno Murić v Jeklarni, Haris
Nuhić v Jeklarni, Milan Klinar v Jeklarni, Darko Juričan v Vroči
valjarni, Sašo Cundrič v Vroči valjarni, Sašo Jovanović v Vroči
valjarni, Edvin Dučanović v Predelavi debele pločevine, Damjan
Horvat v Predelavi debele pločevine, Mitja Šulc v Predelavi
debele pločevine, Matevž Narobe v obratu Vzdrževanje, Ajdin
Ekić v Interni logistiki, Danijel Mrak v Interni logistiki, Klemen
Cuznar v obratu Vzdrževanje in Roman Slivnik v obratu Vzdrževanje. Čestitamo!
Zaključek šolanja
Šolanje je septembra zaključila Anela Denić iz Kadrovske službe
in pridobila naziv diplomantka upravnih ved (VS). Čestitamo!
Nejra Rak Benič, strokovna sodelavka za HRM 1, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE

Avgusta so postali naši sodelavci: Davor Miočević in Ahmet
Hadžić v Jeklarskem programu, Matej Kelc in Klemen Čekon
v Valjarskem programu, Blaž Apačnik in Klemen Porej v
Kovaškem programu, Gregor Jeseničnik in Danijel Mlinšek v
Vzdrževanju. Podjetje je zapustilo 12 sodelavcev.
Septembra so postali naši sodelavci: Marko Kac, Avgust
Mitnjek, Peter Schaffer, Enez Kolar, Damjan Kresnik, Tonček
Mravljak, Stanislav Sveček, Jožef Šepul, Roman Štriker, Franjo
Zajamšek, Rok Založnik, Saša Tomec, Aleš Kert in Matjaž
Zabernik v Jeklarskem programu, Amir Bajrektarević, Sašo

Miler, Almir Halilagić, Vanja Juvan in Valerija Mavrel v Valjarskem programu, Gašper Bricman, Rok Krivec in Jasmin Sefić v
Kovaškem programu, Cvjetislav Simić in Fahrudin Arnautović
v Vzdrževanju, Klemen Vunderl in Rok Plešnik v Razvoju in
kontroli ter Tilen Dobrina v Prodaji.
Upokojila se je Danica Režonja iz Valjarskega programa.
Zahvaljujemo se ji za prizadevno delo in ji v pokoju želimo vse
najlepše. Podjetje je zapustilo še devet sodelavcev.
Zaključek šolanja
Anže Špegel iz Kovaškega programa je uspešno končal šolanje
in postal strojni tehnik. Čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne

SIJ ELEKTRODE JESENICE

Vodenje družbe SIJ Elektrode Jesenice je avgusta prevzel mag.
Andrej Pogačnik, direktor podjetja SIJ SUZ, ki sedaj vodi obe
omenjeni jeseniški družbi. Kot pomočniki so se mu pridružili
sodelavci iz SIJ SUZ-a, in sicer Tanja Avguštin Čufer (za kadre in
splošne zadeve), Milena Došenović (za finance, kontroling in
računovodstvo) ter Matija Ravnik (za proizvodnjo, vzdrževanje
in tehnologijo). Dotedanji direktor Blaž Jasnič je Skupino SIJ
zapustil iz osebnih razlogov in bo kariero nadaljeval zunaj
skupine.
V proizvodnji varilnih žic sta se nam avgusta pridružila Til
Preželj in Roman Vinder, septembra pa Dejan Čakš. Septembra
sta se zaposlila tudi Ilinka Dankova (v proizvodnji elektrod) in
Jure Rimahazi kot odpremnik.
Delovno razmerje prenehalo šestim delavcem.
Tanja Volmajer, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS

Avgusta sta naša nova sodelavca postala Gašper Petre v
Proizvodnem programu Strojegradnja in Alen Šapek v Toplotni
obdelavi.
Avgusta se je upokojil sodelavec Nediljko Marković iz

Proizvodnega programa Strojegradnja. Zahvaljujemo se mu
za njegovo pripadnost podjetju in prizadevno delo ter mu v
pokoju želimo vse najlepše.
Delovno razmerje prenehalo še dvema sodelavcema.
Septembra so naši novi sodelavci postali: Vahid Muratović,
Borut Nabernik, Saško Söke in Goran Smolak v Proizvodnem
programu Noži, Jože Gačnik, Gordana Posedi in Klemen Šimon
v Proizvodnem programu Valji, Gregor Šteharnik, Jan Čapelnik
in Domen Tominc v Proizvodnem programu Strojegradnja, Žan
Mihailovski v Toplotni obdelavi, Dejan Rebernik v Vzdrževanju
in Matej Miklavčič v Prodaji.
Septembra se je upokojil sodelavec Ivan Hujber. Zahvaljujemo
se mu za njihovo pripadnost podjetju in prizadevno delo ter
mu v pokoju želimo vse najlepše.
Delovno razmerje je prenehalo še sedmim sodelavcem.
Dragica Pečovnik, specialistka za kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ

V obratu Jeklovlek sta se nam avgusta pridružila nova sodelavca Bojan Simonič in Mehmed Čaušević, septembra pa smo
zaposlili na Upravi v oddelku Kontroling Janjo Sirnik, v obratu
Jeklovlek Maria Topića in Nedima Šeperja, v oddelku Storitve
pa Marijano Šmitran.
Upokojil se je sodelavec Nedžib Berbić iz oddelka Storitve.
Zahvaljujemo se mu za njegovo prizadevno delo, za naprej pa
mu želimo vse najlepše.
Podjetje sta zapustila dva delavca.
Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER

Naš novi sodelavec je avgusta postal Rudolf Vertačnik v OE
Servis in podporne storitve.
Septembra sta se nam pridružili sodelavki Romana Juvan in
Rozalija Ramšak v OE Storitve.
Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center

Hvala, da ste zvesti sodelavci Skupine SIJ!
JUBILANTI V AVGUSTU
IN SEPTEMBRU
SIJ ACRONI

Jubilanti v avgustu
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali: Darko Panić v
Jeklarni, Grega Brelih v Hladni predelavi, Suljo Avdić v Predelavi
debele pločevine, Ermin Čamdžić v Predelavi debele pločevine,
Franci Radovan v Predelavi debele pločevine in Suad Turkušić v
Predelavi debele pločevine.
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem sta postala: Matjaž
Lužnik v Komerciali in Miroslav Zakrajšek v Predelavi debele
pločevine.
Jubilanta s 40-letnim delovnim stažem sta postala: Vlasta Alić
v Komerciali in Fuad Zenković v Hladni predelavi. Čestitamo!
Jubilanti v septembru
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so postali: Gregor Miklič
v Nabavi, Arnel Ališić v Komerciali, Igor Smolej v vodstvu proizvodnje, Miha Štefelin v Jeklarni, Manoel Glavaš v Predelavi
debele pločevine, Aldin Okić v Predelavi debele pločevine,
Uroš Rajlić v Predelavi debele pločevine in Saud Hairlahović v
Predelavi debele pločevine.
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem sta postala: Robert
Kalan v Hladni predelavi in Mile Jakelić v Energetiki. Čestitamo.
Nejra Rak Benič, strokovna sodelavka za HRM 1, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE

Jubilanti v avgustu
30 let delovne dobe so izpolnili: Robert Adam, Branislav Hancman, Peter Čekon, Zofija Mager, Božo Kores in Darko Hranjec
iz Valjarskega programa, Tomislav Založnik in Edvard Poberžnik
iz Vzdrževanja, Blanka Oprešnik iz Logistike, Irena Zakrajšak iz
Potrjevanja kakovosti, Rozika Čekon iz Financ in Tatjana Buhner
iz Informatike.
40 let delovne dobe je dosegla Danica Režonja iz Valjarskega
programa.
Jubilanti v septembru
10 let so izpolnili: Robert Kupljen iz Kovaškega programa,
Klemen Saberčnik iz Razvoja in kontrole, Sebastjan Makuc iz
Logistike in Barbara Žibret iz Kontrolinga.
30 let so dosegli: Božidar Cehner, Andrej Krajnc, Bogomir Založnik, Iztok Žlof, Drago Škratek, Robert Trbovšek iz Valjarskega
programa in Srečko Škvorc iz Kovaškega programa.
Vsem jubilantom čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, SIJ Metal Ravne

SIJ ELEKTRODE JESENICE

Septembra sta delovni jubilej v družbi dosegla dva zaposlena,
in sicer 10-letni jubilej Jana Rižnar (tehnica kontrolorka) ter
30-letnega Miladin Šakić (previjalec).
Iskrene čestitke obema!
Tanja Volmajer, vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ RAVNE SYSTEMS

Jubilanti v avgustu
Avgusta so jubilanti s 30-letnim delovnim stažem postali:
Mirko Čapelnik iz Plana in logistike, Irena Vidovšič iz Prodajnega programa Strojegradnja, Marija Kotnik iz CAM in orodja
ter Marija Gostenčnik iz Podpore prodaji. Vsem jubilantom
iskreno čestitamo.
Jubilanti v septembru
Septembra sta jubilanta za 10 let delovne dobe v podjetju
postala: Jasmina Peteršinek iz Financ in računovodstva in David Kralj iz Proizvodnega programa Noži. Jubilanti s 30-letnim
delovnim stažem so postali: Miran Schaffer in Robert Tajzel iz
Proizvodnega programa Strojegradnja, Matjaž Mlakar iz CAM
in orodja in Marko Hribernik iz Plana in logistike.
Jubilant s 40 leti delovne dobe v podjetju pa je postal Cvetko
Barbič iz Toplotne obdelave.
Vsem jubilantom iskreno čestitamo.
Dragica Pečovnik, specialistka za kadre, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ ZIP CENTER

Jubilejnih 10 delovnih let je avgusta dosegla Mira Jelen.
Septembra je bila 20-letna delovna jubilantka Marica Englert,
30-letni jubilej pa je dosegel Ervin Kac.
Vsem jubilantom čestitamo.
Jasna Tošić, poslovna sekretarka, SIJ ZIP center
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Prijatelj, postani
moj sodelavec!

Polona Marzel Ahac, specialistka
korporativnega komuniciranja,
SIJ Ravne Systems

V družbah celotne Skupine SIJ smo v zadnjem času priča povečanim potrebam po novih
sodelavcih. Ena od aktivnosti, ki jih izvajamo s ciljem zapolnitve prostih delovnih mest, pa
vključuje tudi vas. V okviru akcije Pripelji prijatelja vas tako od 12. septembra vabimo, da nam
pomagate poiskati kandidate za zaposlitev v naših družbah, za kar vas tudi nagradimo.
V okviru akcije Pripelji prijatelja z denarno nagrado 150 evrov
bruto nagradimo vse, ki nam pripeljete novega sodelavca s
seznama manjkajočih kadrov. Nagrada je izplačana, če prijatelj
ustreza razpisnim pogojem in če se pri nas tudi zaposli. Prvo
polovico nagrade prejmete ob zaposlitvi prijatelja, drugo polovico pa ob uspešno zaključeni poskusni dobi.
Kako do nagrade 150 evrov bruto?

V KADROVSKO
SLUŽBO PRINESI/POŠLJI
PROŠNJO ZA
ZAPOSLITEV SVOJEGA
PRIJATELJA

Po družbah v okviru te akcije, ki velja do zapolnitve prostih
delovnih mest oziroma do preklica, iščemo preko sto novih zaposlenih. Od naših sodelavcev smo do konca oktobra že dobili
štirinajst prijav, zaposlili pa sedem oseb.

Družba
SIJ Acroni

PRIPIŠI
SVOJE IME

75 € BRUTO
OB SKLENITVI
DELOVNEGA
RAZMERJA

SIJ Metal Ravne

PREJMI
NAGRADO

SIJ Ravne Systems

75 € BRUTO
PO USPEŠNEM
ZAKLJUČKU
POSKUSNEGA
DELA

Bojan Mravlak, strokovni
delavec, SIJ Ravne Systems
»Prijatelj, ki ga poznam z nogometnih
zelenic, je sicer imel zaposlitev, a na nekdanjem delovnem mestu ni bil najbolj
zadovoljen. Predlagal sem mu, da odda
prošnjo za zaposlitev v naši družbi. Ker
je po poklicu mehanik, sem vedel, da bi
pri nas lahko dobil delo v vzdrževanju.
Delo na tem področju je zanimivo in
zelo raznovrstno. Povedal sem mu tudi
to, da smo podjetje, ki ima perspektivo,
da igramo z odprtimi kartami – jasno je,
kakšno plačo dobiš ob zaposlitvi, a če se
izkažeš, lahko napreduješ. Prijatelj sedaj
dela v našem Vzdrževanju. Opažam, da
je zadovoljen in vesel, da se nam je pridružil … pravi celo, da ima znanca, ki ga
bo priporočil kot morebitnega novega
sodelavca.«

SIJ SUZ
SIJ Elektrode Jesenice

Prosta delovna mesta, za katera
velja akcija Pripelji prijatelja
strojni tehnik, elektotehnik, ključavničar,
električar, talilec, lužilec, zidar
pripravljalec ulivališča, pomočnik talilca, ključavničar,
elektrikar, brusilec, odpremnik, žarilec, ravnalec,
strojni oblikovalec kovin, valjavec, pultist, kontrolor,
adjuster kontrolor, pomočnik operaterja, žerjavovodja,
čistilec metalurških izdelkov, elektrotehnik
osnovni oblikovalec kovin, rezkalec, strugar, brusilec,
ključavničar, kalilec, varilec, elektrikar, ravnalec
brusilec, strugar, CNC-operater, ključavničar, strojni tehnik
previjalec, žičar, varilec, strugar, elektrikar,
strojni tehnik, elektrotehnik

Simon Štern, talilec operater, EPŽ,
Jeklarski program, SIJ Metal Ravne
»Moj prijatelj iz otroštva je letos zaključil
šolanje za strojnega tehnika in je iskal
službo. Povedal sem mu, da potrebujemo sodelavce, in mu iz lastnih izkušenj
predstavil, kakšno je naše delo. Pred
zaposlitvijo je prišel na ogled delovnega
procesa, povedali smo mu, kaj je treba
znati in kakšne so možnosti napredovanja. Odločil se je, da se nam pridruži.
Delava v istem oddelku, vendar na drugi
izmeni.
Če imaš v službi prijatelja, nekoga, ki
ga poznaš, veš, da se na njega lahko zaneseš in da bo delo dobro opravljeno. Je
pa takšno priporočilo hkrati tudi velika
odgovornost, če se prijatelj ne izkaže.«

Esmir Mustedanagić, vodja
linije HTL, SIJ Acroni
»Po pogovoru s prijateljem, strojnim
tehnikom, sem ugotovil, da s svojo
zaposlitvijo v drugem podjetju ni zadovoljen. Predlagal sem mu, naj kar napiše
prošnjo za zaposlitev pri nas. Vedel sem,
da potrebujemo dobre strojne tehnike in
da mu lahko brez težav najdemo primerno delovno mesto. Nad mojim predlogom je bil res navdušen in je še isti dan
napisal prošnjo, ki sem jo odnesel v našo
kadrovsko službo. Sledila sta razgovor
in kasneje tudi zaposlitev. Trenutno je
pri nas zaposlen skoraj leto dni, izkazalo
pa se je, da je bila odločitev o zamenjavi podjetja in okolja zanj pravilna. To
lahko potrdim tudi sam, saj je od dneva
zaposlitve v našem podjetju vidno bolj
zadovoljen in nasmejan.«
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Monika Žvikart, specialistka
korporativnega komuniciranja,
SIJ Metal Ravne

Železarska zgodba
Iz roda v rod, ki jo piše vaša družina
Skupina SIJ ceni tradicijo, iz katere izhaja

1620
1872

1920
1952

1992

Družbe metalurške dejavnosti Skupine SIJ so nastale na temeljih večstoletne železarske tradicije na Ravnah na Koroškem
in Jesenicah. Na Jesenicah je bilo fužinarstvo razvito že v 14.
stoletju, ko pa je leta 1872 Lambertu Pantzu uspelo pridobiti
feromangan v plavžu, je to odkritje njemu in železarni prineslo
svetovni sloves. Na Ravnah za uradno leto začetka železarstva
velja leto 1620, jeklarna pa je bila prvič vpisana v trgovski
register leta 1920. Obdobje po letu 1950 je prineslo pospešen
razvoj in modernizacijo tako za Železarno Ravne kot tudi za
Železarno Jesenice, obe pa sta se leta 1992 preoblikovali v
več manjših podjetij. Takrat sta nastali tudi dve danes največji
družbi Skupine SIJ, SIJ Metal Ravne in SIJ Acroni, ki tako letos
zaznamujeta 25. obletnico uradne ustanovitve. Povezana
podjetja od leta 2006 delujejo skupaj v Skupini SIJ – Slovenska
industrija jekla.

S ponosom nadaljujemo delo svojih (starih) staršev
Mnogi med nami imamo sorodnike, ki so zdaj ali so bili v preteklosti zaposleni v družbah Skupine SIJ oziroma njenih predhodnicah. Nekatere družine so tako prave zakladnice spominov
o tem, kako se je včasih delalo pa tudi skupaj praznovalo in
proslavljalo. Če je med njimi tudi vaša družina, vas vabimo, da
sodelujete pri projektu Iz roda v rod.

2006

Izpolnite prijavnico, ki je priložena tudi tokratni
reviji SIJ, s podatki o vaših sorodnikih, ki so zdaj ali
so v preteklosti bili zaposleni v družbah Skupine SIJ
ali njenih predhodnicah. Prijavnico oddajte do 20.
novembra v skrinjice za inovativne predloge oziroma
v tajništvu ali v kadrovski službi vaše družbe, kjer
dobite tudi morebitne dodatne informacije.

2017

Na podlagi prijav bomo v vsaki družbi izbrali družine
z najdaljšo železarsko tradicijo. Družinski člani
bodo predstavljeni v internih medijih in simbolično
nagrajeni na Dnevu metalurga v letu 2018.
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Pripravljeni na
nepredvidljivo?

Liljana Toplak, strokovna
delavka Centra za
rehabilitacijo invalidov
Koroške, SIJ ZIP center

Ingrid Kamnik, strokovna
delavka Centra za
rehabilitacijo invalidov
Koroške, SIJ ZIP center

Rdeča nit tokratnih dni poklicne in zaposlitvene rehabilitacije (REHA-dnevi) je bila
digitalizacija, robotizacija in avtomatizacija delovnega okolja. Spraševali smo se,
kako dosegati ravnotežje med tehnološkim napredkom in nastajajočimi tveganji
za delo ter kako bo z zaposlovanjem ranljivejše populacije, invalidov.

Ko znanstvena fantastika postane resničnost
Pisatelj Mitja Čander je poudaril, da je treba v okviru naglih
sprememb, ko postopke vse bolj prevzemajo stroji in algoritmi, prilagoditi tudi miselni okvir sodobnih delavcev: »Treba je
odpreti glave za novo in nepredvidljivo.« Smo pripravljeni? Ali
smo morda še vedno preveč vpeti v spone tradicionalnega?
Predavanje z naslovom Vpliv robotizacije in digitalizacije na
razvoj delovnih mest nas je postavilo v čas in pristope, ki so
se še včeraj zdeli kot izseki iz znanstvenofantastičnega filma.
V resnici pa so že tu in z nami ter sprožajo kopico vprašanj,
povezanih z ohranjanjem delovnih mest in zaposlovanjem v
prihodnosti.

Dvorezni meč robotizacije za zaposlovanje invalidov
Je robotizacija priložnost za ranljivejše populacije oziroma osebe z omejeno zmožnostjo dela, da se preizkusijo na novih, do
sedaj manj znanih področjih, ali je to za njih še večje tveganje?
Nam bo uspelo slediti razvoju in odpirati ustrezna delovna

mesta? Bodo bolj kot do sedaj do izraza prišla neformalno
pridobljena znanja? Odprli smo kopico vprašanj, na katere (še)
ni odgovorov in ki so med udeleženci sprožila pravo »nevihto v
razmišljanju«.

Pasti lažnega občutka vključenosti
Enako zanimiva in po svoje zaskrbljujoča je bila tudi predstavitev vpliva medijev oziroma pasti tehnik, ki delujejo na nezavedni ravni, poskusov bega iz realnega v virtualni svet ter znakov
in posledic pretirane rabe medijev, še posebno v odnosu do
ranljivih skupin. Nekaj, za kar vemo, da je prisotno, da se dogaja in je vedno nekaj korakov pred nami … Prav je, da se o tem
vsaj pogovarjamo, akterji namreč nimajo cilja, da spreminjamo
svoje navade.
Zagotovo se nam je tokrat na posvetu zastavilo več vprašanj kot odgovorov, veliko neznank, nekaj predvidevanj in kopica pričakovanj pa načrtov, bolj ali manj smelih … Ampak – ali ni
s prihodnostjo vedno tako?
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Janja Rakovec Bodnaruk, vodja
izobraževalnega centra, SIJ
Foto: Dobran Laznik, SIJ Metal Ravne,
Katarina Gradišnik, SIJ, Janja Rakovec
Bodnaruk, SIJ

Prvi rojstni dan v znamenju 2642
V četrtek, 11. oktobra 2017, smo v SIJ Izobraževalnem centru upihnili prvo svečko.
Pred letom dni smo sodelavce in predstavnike lokalne skupnosti povabili na svečano
odprtje novih predavalnic, zdaj pa je čas, da se pohvalimo tudi z vsebino.
Od oktobra 2016 do septembra 2017 smo gostili več kot 2.600
obiskovalcev, ki so skupno v naših predavalnicah preživeli
skoraj 1.000 ur. Večina jih je bila namenjenih izobraževanju in
usposabljanju, prostore pa smo uporabili tudi za delovne sestanke, srečanja s poslovnimi partnerji in promocijske dogodke

238
dogodkov

posameznih družb ali celotne Skupine SIJ. V prvem nadstropju
SIJ Izobraževalnega centra, kjer so obiskovalcem na voljo štiri
predavalnice, ena sejna soba in nepogrešljiva čajna kuhinja, se
je v letu delovanja zvrstilo 238 dogodkov.

997 2642

SIJ Izobraževalni center smo odprli skupaj z županom Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomažem Roženom, saj je sodelovanje Skupine SIJ z lokalno skupnostjo
ključnega pomena.

ur

udeležencev

Medgeneracijsko in medoddelčno sodelovanje je
značilnost prenosa znanja v Skupini SIJ.
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Usposabljanja potencialov in talentov so
potekala v SIJ Izobraževalnem centru v mešanih
skupinah. Na delavnicah so se srečevali
sodelavci različnih družb Skupine SIJ in vsak
izmed njih je s svojimi izkušnjami, znanjem
in mnenjem obogatil razpravo in razširil
pogled na izpostavljen problem z več zornih
kotov. Le tako lahko spodbujamo prenos
znanja med oddelki, programi in družbami.

SIJ Izobraževalni center pa ni zgolj prostor,
stavba. Smo tudi ljudje, sodelavci družb
Skupine SIJ, ki pripravljamo enotne
programe izobraževanja in usposabljanja,
ter sistem mentorstva, s čimer razvijamo
kompetence in znanja vseh zaposlenih ter
spodbujamo prenos znanj v družbah in med
družbami Skupine SIJ.

Mag. Mojca Čeferin Kveder,
specialistka za razvoj zaposlenih, SIJ

Nekatera izobraževanja in usposabljanja se izvajajo tudi
zunaj naših predavalnic v družbah Skupine SIJ, saj jih želimo
približati vsem zaposlenim. Na Jesenicah in Ravnah na
Koroškem smo tako izpeljali ločene delavnice v sklopu
Šole vodenja za delovodje, delavnice promocije zdravja za
zaposlene, vodje in vodstvo v sklopu projekta Znamo varno,

zmoremo zdravo ter pedagoško-andragoško usposabljanje
mentorjev dijakom in študentom. Vsem zaposlenim v Skupini
SIJ, ne glede na kraj opravljanja dela, pa je 24 ur na dan in
vse dni v tednu na voljo tudi Sijeva spletna učilnica, kjer za
samostojno učenje lahko izbirate med 36 e-tečaji s področij
informacijsko-komunikacijske tehnologije in varnosti pri delu.
Manjše družbe v Skupini SIJ imamo
tudi manjše število zaposlenih, ki
jih želimo napotiti na določena
izobraževanja in usposabljanja.
Stroški so posledično višji, težje
se tudi uskladimo z izvajalci za
prilagoditve vsebine in urnika. Z
uvedbo skupnih programov izobraževanj in usposabljanj Skupine
SIJ je razvoj naših zaposlenih
učinkovitejši in dostopnejši.
Tanja Volmajer,
vodja kadrovske službe, SIJ Elektrode Jesenice

Glavni del usposabljanja za delo je praktično usposabljanje,
ki poteka zunaj predavalnic.

Velik poudarek smo v letu 2017 namenili poenotenju
programov usposabljanj za pridobitev ustreznih funkcionalnih
znanj v proizvodnji. Glavni cilj združevanja je vsekakor
omogočanje enakih možnosti in razvoj vseh zaposlenih,
zanemarljiva pa ni niti optimizacija stroškov in organizacije
usposabljanj. Pereč problem, skupen vsem družbam Skupine
SIJ, je pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile na
trgu dela. Sodelavci, ki se nam pridružujejo, nimajo ustrezne

izobrazbe ali delovnih izkušenj, zato moramo v delovnih
timih sami poskrbeti, da novozaposlene usposobimo za delo.
Mentorjem, ki usposabljajo novozaposlene na delovnem
mestu, bodo v pomoč, razbremenitev in dopolnitev programi
internih izobraževanj za pridobitev ključnih teoretičnih in
praktičnih osnov, ki smo jih skupaj z notranjimi strokovnjaki
začeli razvijati minuli mesec.

Na koroški lokaciji nam je uspelo združiti potrebe po
funkcionalnem usposabljanju zaposlenih v družbah
SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP center.
V zadnjih šestih mesecih smo izvedli 28 funkcionalnih usposabljanj za CNC-operaterje, upravljalce
dvigal, signaliste in privezovalce, viličariste, za
delo z nevarnimi kemikalijami, za gašenje začetnih
požarov in za delo z dvižno ploščadjo. Letošnjo
jesen to prakso prenašamo tudi na Jesenice.
Katarina Gradišnik, specialistka za izobraževanje, SIJ

Katalog vseh izobraževanj in
usposabljanj, ki jih SIJ Izobraževalni
center nudi za zaposlene v Skupini SIJ,
se tako iz meseca v mesec dopolnjuje,
zato vas vabimo, da nam sledite na
internem portalu moj.sij.si na podstrani
»Za zaposlene«. Tam se pod »Koristne
povezave« nahaja povezava na »SIJ
Izobraževalni center«, kjer boste našli
vse informacije o programih, ekipi in
aktualnih razpisih (povezava: https://
moj.sij.si/za-zaposlene/ic/Strani/
default.aspx).
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Janja Rakovec Bodnaruk, vodja
izobraževalnega centra, SIJ
Foto: Janja Rakovec Bodnaruk, SIJ

Excel ali enostavni
koraki za velik preskok
Ne zamerite, če parafraziram Armstronga, a ko enkrat začnemo uporabljati
vse funkcije, ki nam jih omogoča to orodje, se nam resnično odpre čisto nov
svet, v katerem je naše delo enostavnejše, uspešnejše in hitrejše.

V prejšnji številki revije smo združevali podatke v Excelovih
tabelah, tokrat pa si oglejmo, kako podatke jasno in pregledno prikazati. Lastnosti tabele si veliko lažje predstavljamo
z uporabo pogojnega oblikovanja v Excelu, ki oblikuje celice
na podlagi njihovih vrednosti. Celice lahko obarvamo in jim
vključimo grafične elemente, če vrednosti ustrezajo pogojem,
ki smo si jih zastavili vnaprej. Tako poudarimo elemente tabele,
za katere želimo, da so dobro vidni ali hitreje opazni v množici
drugih podatkov.
Za primer si oglejmo tabelo, v kateri primerjamo ocenjene
stroške z dejanskimi.

Na sliki vidimo, da so bili dejanski stroški višji ali nižji od
načrtovanih. Pri nekaterih aktivnostih smo torej prihranili, pri
drugih smo prekoračili budžet. S pogojnim oblikovanjem bomo
nazorno prikazali, ali smo dosegli zastavljene cilje oziroma
kako se realizacija projekta razlikuje od prvotnega načrta.
V stolpcu C »dejanski strošek« bomo številke obarvali z rdečo barvo, če smo prekoračili ocenjene vrednosti, ter z zeleno,
če so bili dejanski stroški nižji od ocenjenih. Najprej izberemo
podatke, ki jih želimo oblikovati. V našem primeru izberemo
celico C2, torej prvo celico z vrednostjo v stolpcu, ki ga želimo
oblikovati. Nabor ukazov za pogojno oblikovanje se nahaja na
kartici Slogi pod zavihkom Osnovno.

Excel nam nudi že pripravljena pravila, ki so v praksi
pogosto uporabljena. Za naš primer izberemo pravilo Večje
od ... Odpre se nam okno za določitev pravila, kot kaže slika
spodaj.

Privzeto nam Excel določi vrednost izbrane celice C2. Mi
želimo, da vrednost celice C2 primerja z vrednostjo celice
B2, zato s klikom na celico B2 določimo pravilno vrednost.
Excel nam v tem primeru želeno primerjavo fiksira z uporabo
simbola $. Ker želimo v nadaljevanju kopirati oblikovanje tudi
na preostale celice, odstranimo znak $ pred številko 2, kot je
prikazano kot je prikazano na naslednji strani.
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Na primeru smo vam pokazali le eno od možnosti pogojnega oblikovanja, ki nam jih nudi Excel. Celice lahko po želji tudi
obarvamo ali pa jim dodamo oznake, ki še nazorneje prikažejo
razlike. Našo tabelo bi lahko prikazali tudi takole:
Zdaj določimo še želeno oblikovanje, kadar pravilo drži. V
našem primeru izberemo, da se besedilo celice C2 obarva
rdeče, če je vrednost celice večje od vrednosti celice B2. Sicer
pa imamo na voljo tudi druga že nastavljena oblikovanja, lahko
pa tudi izberemo zadnjo možnost Oblikovanje po meri in
prilagodimo oblikovanje po svojih željah.

Ko končamo, kliknemo gumb V redu, da potrdimo pravilo.
Opazimo lahko, da se celica C2 ni obarvala rdeče, saj pravilo, ki
smo ga nastavili, ne drži. Vrednost celice C2 je namreč manjša
od vrednosti B2. V tem primeru želimo, da se obarva zeleno.
Ponovno uporabimo pravilo za označevanje celic, le da tokrat
opredelimo pravilo Manjše od … Ko ponovimo opisan postopek, se celica C2 obarva zeleno.
Določili smo torej pravilo za obarvanje celice C2 glede na
njeno vrednost. Opredeljeno pogojno oblikovanje moramo
kopirati še na preostale celice v stolpcu C. Pri kopiranju
uporabimo Možnosti lepljenja: Oblikovanje, kot kaže
spodnja slika.

S prispevkom smo želeli pokazati, da Excel niso zgolj puščobne tabele s številkami, temveč nam to orodje z enostavnimi funkcijami omogoča učinkovit pregled nad številnimi
podatki. Obenem bomo preostalim uporabnikom naših tabel
učinkoviteje predstavili podatke. Ne pozabite, ljudje smo
vizualna bitja. Večina od nas si stvari lažje predstavlja in ne nazadnje zapomni, kadar jih vidi na sliki, predstavljene v barvah
ali s simboli.
Vse o oblikovanju v Excelu si lahko ogledate v kratkih e-tečajih v Sijevi spletni učilnici, ki vam je na voljo 24 ur na dan vse
dni v tednu. Tako si lahko kadarkoli ogledate nazoren video o
uporabi posamezne funkcije, se sami preizkusite v reševanju
učnega primera in usvojeno znanje prenesete v svoje delo.
Na internem portalu moj.sij.si obiščite podstran »Za zaposlene«. Tam se pod »Koristne povezave« nahaja povezava na
»SIJ Izobraževalni center«, kjer boste našli vse informacije o
e-izobraževanju (povezava: https://moj.sij.si/za-zaposlene/ic/
Strani/e-izobrazevanje.aspx). Ne odlašajte, še danes se vpišite
v hitre e-tečaje, ki nudijo še veliko več praktičnih nasvetov in
trikov za enostavnejšo uporabo Excela.
Če želite, da v naslednji številki predstavimo še kakšno
drugo funkcijo Excela, nam svoje predloge pošljite na
izobrazevanje@sij.si.

dobrodošli v domu sreče …

… dobrodošli v prihodnost.

po va ši meri doma: kuhinje | dnevne sobe | spalnice | otroške sobe | ml adinske sobe |
predsobe | kopalniško pohišt vo | pisarne | se jne sobe | ter a se | nadstreški …

SIJ ZIP center d.o.o.
www.zipcenter.si | T: 041 769 734 | E: zvone.potocnik@zipcenter.si
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LOKALNO–AKTUALNO
Mag. Irena Oder, direktorica
Koroške osrednje knjižnice
dr. Franca Sušnika Ravne na
Koroškem

Dediji živijo v pesniški zbirki

Foto: Andreja Čibron Kodrin

V uvodu pesniške zbirke bralca poleg Maksimilijana Večka, predsednika društva Slovenska pot kulture železa, nagovori tudi mentorica
študijskega krožka dr. Karla Oder, ki pravi, da so »svojo individualno in
kolektivno ustvarjalnost zunaj tovarniških hal vedno razvijali tudi delavci v fabriki in se preizkušali v tradicionalni umetnosti v svetu literature, gledališke, likovne, glasbene, plesne in druge ustvarjalnosti«.
Jože Prednik je eden izmed bivših železarjev, na koncu poklicne kariere vodja končne
in fazne kontrole jeklolivarne, Ravenčan in aktiven tudi na jesen življenja, saj je predsednik Društva upokojencev Ravne na Koroškem in občinski svetnik.
Prednikov slog je preprost, ritem je svoboden, ponekod ga ponese v rime ali asonance. Ljudsko, bi lahko povzeli z eno besedo. A tak je Jože Prednik: preprost, ljubi
življenje, svojo družino, ljudi okoli sebe, svoj kraj in domovino.
Jože Prednik: Mati fabrika (3. 4. 2012)

Jože Prednik – mož, oče in dedek – že dolga
leta zapisuje svoje spomine, občutja do narave,
domovine, domačega kraja in ljudi.

Ob zvoku sirene in jutranjem hitenju
sveže vode pljusknem si v obraz.
Pridružim se šihtnemu vrvenju,
jutranja ura prehitro šteje čas.

Kruh tvoj, fabrika, naša mati,
bil je težak,
a fužinarju se ni bilo bati.
Prihodnosti se vsak je veselil.

In že sem v livarni, sredi plina, dima in ropota.
Tekoče jeklo brizga na vse strani.
Od livarske ponovce postaja roka težka,
ki kalupe peščene napolniti hiti.

Zvok sirene nič več se ne oglaša,
elektronski medij zjutraj nas budi.
Da le peč jeklarska ne ugaša.
Tekoče zlato še dolgo naj žari.

Delovni utrip pri martinovki (1950).
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Najlepša stezica je
pot do srca

Tone Kelbl, SIJ Acroni

Z Zasavsko goro, imenovano tudi Knapovska pljuča, smo zaključili letošnje jeklarske
pohode. Ta je bil že 155. Spet bomo skupaj osvajali vrhove v prihodnjem letu.

Vedno sta dve poti in obe peljeta na vrh.

Varni s »komisarjem Rexom« se vidimo prihodnje leto.

številni spomeniki. Posebno mesto
Zasavska Sveta gora ali s starejšim
• Pot je nezahtevna, markacije so na
ima spomenik žrtvam prve svetovimenom Sveta gora nad Litijo je 852
razpotjih, z orientacijo ni težav
ne vojne s kipom klečečega vojaka,
m visok hrib, ki se nahaja na levi
• Izhodišče: Vače, 525 m, cilj: Zasavska gora,
delo kiparja Toneta Kralja. Druge
strani reke Save. Je ena izmed najbolj
852 m, višinska razlika: 327 m
spomenike je postavil župnik Maks
priljubljenih pohodniških in romarskih
• Izhodišče: Zasavska gora, 852 m, cilj:
Kozjek. Za nas pa so odprli tudi zlato
poti v Sloveniji.
Roviški vrh, 930 m, višinska razlika: 78 m
Marijino kapelo.
Pohodniki smo se zbrali v Spodnji
•
Čas hoje: 2 do 3 ure s postanki
Pohod smo zaključili pri planinSlivni oziroma na GEOSS-u in nekaj
• Zemljevid: Posavsko hribovje – zahodni del
skem domu, kjer smo se poveselili in
časa namenili ogledu tega središča
napolnili lačne želodčke.
Slovenije. Sledila je kratka vožnja
Uživali smo v prijetni hoji in videli nove kraje. Spoznali smo eno
v vas Vače, kjer smo si ogledali cerkev sv. Andreja. Z vasi pa
izmed številnih poti na Zasavsko goro, morda pa je kdo spoznal
smo začeli tudi pešpot proti vrhu Zasavske gore. Pot je ves čas
tudi pot do srca. Pot, o kateri pripoveduje pesem Lojzke Bratine.
potekala po kolovozih in stezah, zelo prijetna hoja posebno
ob tako lepem vremenu. Pohodniki, ki so se odločili za krajšo
turo, pa so se odpeljali z avtobusi na Zasavsko goro, od tam pa Če rad spoznal bi pot do srca,
so se povzpeli na Roviški vrh. Roviškovec, kot se tudi imenusvoje vprašaj, odgovor ti da.
je, je 930 m visok vrh, ki se nahaja jugovzhodno od Zasavske
Nič vanj ne dvomi, vedno se spomni,
gore. Pohodniki obeh skupin smo se zbrali na Zasavski gori
nekje je srce, ki bije za te.
in bili navdušeni nad razgledom po vsej Sloveniji, od Triglava
do Pohorja pa vse tja do Snežnika. Ogledali smo si tudi cerkev
Dnevi pomembni niso, ne leta,
Marijinega rojstva, ki stoji na skalnem vrhu. Na njenem mestu
kadar ljubezen rodi se prelepa.
naj bi bilo pogansko svetišče že pred prvo krščansko cerkvijo.
Vsakdo jo najde, a nekaj velja,
Ob koncu 15. stoletja so cerkev obdali s taborskim obzidjem
najlepša stezica je pot do srca.
in zgradili obrambni stolp, ki je danes samostojen zvonik. Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1753. Manjše območje poleg
Na snidenje na pohodih slovenskih jeklarjev v letu 2018.
župnišča, cerkve, gospodarskih objektov in kapele obdajajo
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Privlačna in
samotna Vrtača
Kje preživeti lepo, sončno avgustovsko soboto? Odgovor je preprost, udeležiti
se velja tradicionalnega planinskega pohoda slovenskih jeklarjev na Vrtačo,
2181 m visoko goro. Vrtača je najvišji vrh v grebenu, po katerem zahodno od
Ljubelja teče državna meja med Slovenijo in Avstrijo.

Na vrhu v družbi kavk

Ko te ovije zeleni plašč

nico, spodaj pa je vpisna knjižica. Na
Čeprav je Vrtača najbolj izrazita in
• Odlično označena pot, zadnji del strm
vrhu smo se med krajšim postankom
najlepša skalna gora v Karavankah,
• Začetek poti: mejni prehod Ljubelj
odpočili, okrepčali in se v sončnem
se sramežljivo skriva za precej nižjo
• Konec poti: Vrtača
vremenu razgledovali. Uživali smo
Begunjščico. Njena do 600 m visoka
v čudovitem razgledu, na jugu se je
severna stena obvladuje pravljično
• Višinska razlika: Ljubelj–Dom na Zelenici
480 m, Ljubelj–Vrtača 1123 m
bleščalo Blejsko jezero, za katerim se
dolino Poden v Avstriji, proti jugu pa
dvigujejo
Julijske Alpe, na severu smo
se spušča s strmimi travnatimi pobočji.
• Ljubelj–Zelenica–Ljubelj: 3 ure hoje
pogledovali
na Celovško kotlino. VseUdeleženci pohoda smo se zbrali
• Ljubelj–Vrtača–Ljubelj: 7 ur hoje
ga
lepega
je
žal enkrat konec, vračali
na mejnem prehodu Ljubelj. Po krat• Vodniki: Stol in Begunjščica, 1 : 25.000.
smo
se
po
poti
vzpona.
kem pozdravu in dobrodošlici smo
PZS; Karavanke – osrednji del, 1 : 50.000
Pohod smo zaključili v vasi
krenili na pohod, sledili smo markaciPodljubelj v bistroju Školjka, kjer je
jam po smučišču navzgor, mimo koče
bilo poskrbljeno za malico, pijačo ter prijetno vzdušje. Kljub
Vrtača na višini 1288 m. Pot nas je vodila dalje po stezi, ki
napornemu pohodu so prijetni zvoki harmonike in glas pevke
nas je pripeljala do Doma na Zelenici. Planina je idiličen kraj,
na plesišče zvabili prenekatero pohodnico in pohodnika; pari
okrog travnikov rastejo macesni, pogled pa nam je že segal
so se veselo zavrteli. Čas je prehitro mineval in že je bilo na
k Vrtači in Stolu. Že obisk Zelenice je ob sončnem vremenu
nekaj čudovitega, zato so nekateri pohodniki ostali na planini. vrsti slovo od sopohodnikov. V spomin na 154. pohod slovenskih jeklarjev pa je vsak pohodnik dobil majico in rutko sponPreostali udeleženci pohoda smo nadaljevali po poti, ki nas
zorjev SIJ in SIJ Acronija. Organizacijski odbor pri društvu
je vodila med gozdnimi jasami, ruševjem in smrekami južnih
DMIT Jesenice se vsem, ki ste pomagali pri izvedbi pohoda in
pobočij grebena Vrtače. Sledilo je razpotje, levo pot na Stol,
z donacijami, iskreno zahvaljuje. V družbi slovenskih jeklarjev
desno na Vrtačo. Pred nami so bili strm vzpon do grebena,
je vedno prijetno, spoznajte to na naslednjem pohodu.
grebenska hoja in vrh, kjer stoji mogočen cepin, ovit z jekle-
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SUDOKU
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Andrej Brumen - Dejde,
SIJ Ravne Systems
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Barabe na kvadrat ne dobijo vedno kvadratov, ki jim pripadajo.
Ni nujno, da dobro prenašaš bolečino, če te nikoli ne zapeče vest.
Vedno več je otrok, ki imajo starše s posebnimi potrebami.
Ni vsak, ki nategne hladno žensko, nekrofil.
Usoda je kovač, ki pogosto uporablja težko kladivo.
Aforistično šaržo »na veliko« pa je Dejde naložil na
http://ablogizmi.blogspot.com/.
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MODRUJEMO
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SMEH JE POL JABOLKA

»Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.«

Sodobni vrtec
Po koncu službe pride mama po otroka v vrtec. Vrata velikega otroškega igrišča okoli vrtca so odprta, vsi otroci so v peskovniku, vsak s
svojim mobilnikom, vzgojiteljica pa poležava na klopci.
Vpraša mama:
»Kako lahko spite, vrata so odprta, vam bodo otroci ušli.«
In vzgojiteljica:
»Nič ne bodo ušli. Pri nas je wi-fi samo v območju tega peskovnika.«

Karl Heinrich Waggerl

»Domišljija je pomembnejša kot znanje.«
Albert Einstein

»Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.«
Georg Simmel

»Ljudje bi se morali več učiti drug od drugega in
manj učiti drug drugega.«
Peter Ustinov

Različno rečeta
Kakšna je razlika med župnikom in policistom?
Župnik reče: »Gospod z vami!«
Policist pa reče: »Gospod – z nami!«

»Ljudje so okrutni, človek je dober.«
Rabindranath Tagore

Seks z Billom Gatesom
Ženska gre v posteljo z Billom Gatesom. Ko opravita, mu ona reče:
»Gospod, sedaj pa vem, zakaj se vaše podjetje imenuje Microsoft ...«
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NAPENJAMO MOŽGANE

Možganski križkraž
Nagrajenec nagradne križanke v reviji SIJ št. 4,
katere geslo je bilo ČETRTI DAN METALURGA, je:
•

Andrej Skumavc, SIJ Acroni, Raziskave in razvoj.

Andrej bo prejel sledilnik predmetov Chipolo. Ta izum je velik prijatelj predmetov,
ki se radi izgubijo, saj jih Chipolo varno pripelje k svojim lastnikom.
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 21. novembra 2017. Tudi
tokrat bomo s praktično nagrado razveselili izžrebanega sodelavca ali sodelavko.
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