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INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ – SLOVENSK A INDUSTRIJA JEKL A
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Vrednote oblikujejo življenje in mu dajejo smisel. So pomembna in trajna prepričanja ali ideali, 
ki jih delijo člani določene skupnosti o tem, kaj je dobro/slabo in zaželeno/nezaželeno. Svet 
je včasih neznosno spremenljiv in negotov, zato pogosto ne vemo, kako bi se pravilno odzvali 
na nove izzive v zasebnem ali poslovnem življenju. Takrat se opremo na vrednote, ki so naša 
stalnica in trdna usmeritev za naše obnašanje in ravnanje.

Poleg novih blagovnih znamk Skupine SIJ, o katerih boste lahko v nadaljevanju prebrali veliko 
zanimivega, smo določili tudi njihove vrednote, po katerih se bomo ravnali ter zagotavljali našim 
kupcem in drugim poslovnim partnerjem odlične izdelke in rešitve. Tako kot našo grafično 
podobo zaznamujejo tri pike, tako imajo tudi naše blagovne znamke tri ključne vrednote. 
Verjamemo v PRILAGODLJIVOST, PRIZADEVNOST in ZANESLJIVOST. Ne verjamemo pa, da ne 
bi mogli biti vsak dan še boljši. Vse te vrednote smo poleg drugih živeli oziroma se trudili živeti 
že prej. Brez delovanja po njihovih načelih Skupina SIJ namreč ne bi bila največji slovenski 
proizvajalec jekla, ki s svojimi kakovostnimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih 
in svetovnih nišnih trgih. Tudi drugače se v katerikoli družbi brez njih ne da preživeti. Vendar 
je ključno, da smo jih pri uvajanju novih blagovnih znamk, sodelavci Supine SIJ prepoznali kot 
bistvene, najpomembnejše in odločilne pri naših ciljih. Na interni predstavitvi novih blagovnih 
znamk smo se sodelavci celo javno zaobljubili, da bomo njihovi dobri ambasadorji. V nekem 
trenutku se mi je to zdelo malce smešno, spomnilo me je na pionirsko zaobljubo iz prejšnjih 
časov. Toda, ko sem skupaj z drugimi naglas izrekala zaobljubo in si s kolegi segala v roke, se mi 
ni zdelo prav nič smešno, temveč svečano in ponosno zavezujoče. 

Verjamem, da bomo vsi zaposleni postali dobri ambasadorji naših blagovnih znamk in da smo pri 
njihovem uresničevanju pripravljeni narediti korak dlje. Da smo željni stopiti iz cone udobja tako 
za naš skupen napredek kot tudi za osebno rast.

Stopi iz cone udobja in napredoval boš 
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V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije 
21. septembra 2016 podelila nacionalna priznanja najbolj inova-
tivnim podjetjem ter inovatorjem v podjetjih in javnih raziskoval-
nih zavodih. Priznanje GZS najboljšim inovacijam na nacionalni 
ravni je najvišje priznanje inovativnim dosežkom ter promocija 
inovativnosti podjetij v Sloveniji. Skupno je sodelovalo 182 
inovacij in 768 inovatorjev, podeljenih pa je bilo 14 zlatih, 21 
srebrnih in pet bronastih priznanj. Podelitev so v živo prenašali 
tudi v slovenska veleposlaništva v tujini.

Družbe v Skupini SIJ so ponovno dokazale, da spadajo v sam 
vrh slovenskega inovativnega potenciala. Tri prijavljene inovacije 
in tri prejeta priznanja dokazujejo, da družbe v Skupini SIJ 
stremijo k nenehnemu izboljševanju proizvodnih in tehnoloških 
procesov s ciljem ostati med najboljšimi v jeklarski industriji. 

Zlato priznanje GZS, najvišje priznanje, ki ga je mogoče pre-
jeti, je dobila SIJ Acronijeva inovacija z naslovom Brezkislinsko 
čiščenje toplo in hladno valjanih pločevin avtorjev Janeza Katni-
ka in Bojana Finca. Inovacija prinaša višjo produktivnost, nižje 
obratovalne stroške, boljše končne lastnosti pločevine, izrazito 
nižji okoljski odtis in izboljšano varnost pri delu. Na podelitvi je 
inovacijo na kreativen način, v obliki triminutnega tako imeno-
vanega Ted talka v angleškem jeziku predstavil direktor za razvoj 
in tehnologijo v družbi SIJ Acroni dr. Matevž Fazarinc. 

Družba SIJ Metal Ravne pa je prejela kar dve priznanji. Srebr-
no priznanje je dobila inovacija z naslovom Kovanje in toplotna 
obdelava izločevalno utrjevalnih nerjavnih jekel večjih dimenzij, 

s katero so oplemenitili veliko SIJ Metalovo naložbo v napravo 
VOD (vaccum oxygen decarburization) za proizvodnjo jekel z 
nizko vsebnostjo ogljika in visoko vsebnostjo kroma. V SIJ Meta-
lu Ravne so tako znižali lastno ceno izdelka, inovacija pa jim bo 
omogočila tudi vstop v nov tržni segment. Bronasto priznanje 
pa so prejeli za inovacijo z naslovom Izkoriščanje odvečne 
toplote metalurških procesov za namene daljinskega ogrevanja 
in priprave sanitarne tople vode na Ravnah na Koroškem, ki so 
jo razvili skupaj s podjetjem Petrol Energetika. Inovacija pomeni 
prehod na krožno gospodarstvo, saj bodo z njo začeli izkoriščati 
odpadno toploto, ki nastane pri metalurških procesih, in sicer za 
ogrevanje Raven na Koroškem.

Sočasno z Dnevom inovativnosti GZS pa je na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani potekal tudi 11. Slovenski forum inovacij 
(SFI), in sicer pod sloganom Vse je lahko izziv. Na njem se je 
predstavilo vseh 40 nagrajenih inovacij. Organizator dogodka 
SFI je SPIRIT Slovenija, javna agencija s finančno podporo Mini-
strstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Za letošnje leto, čeprav se še ni zaključilo, lahko že sedaj 
rečemo, da je za Skupino SIJ in njene družbe več kot uspešno. 
Uspešen zagon novih, večmilijonskih investicij tako na Ravnah 
kot na Jesenicah, ter prejeta priznanja dokazujejo, da je Skupina 
SIJ razvojno naravnava, z jasnimi cilji in ambicioznim načrtom za 
prihodnja leta. 

Dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 
je na Brdu pri Kranju že štirinajsto leto 
zapored nagradila najboljše inovacije 
v Sloveniji. Družbe iz Skupine SIJ so se 
odlično odrezale. Zlato priznanje GZS 
je prejela inovacija družbe SIJ Acroni, 
SIJ Metal Ravne pa je prejel srebrno 
in bronasto priznanje GZS. Najboljše 
inovacije so avtorji 20. in 21. septembra 
predstavili tudi na Slovenskem forumu 
inovacij v Ljubljani.

àà NAGRAJENI ZA INOVATIVNOST
Nataša Karo, menedžerka sistema stalnih 
izboljšav, SIJ Acroni; Jože Špiljak, specialist 
za korporativno komuniciranje, SIJ Acroni

Vir: www.gzs.siwww.foruminovacij.si

Foto: Stanislav Jakelj,  
Razvojni center Jesenice/SIJ Acroni

Družbe Skupine SIJ s tremi priznanji 
GZS za najboljše inovacije v letu 2016

Podelitev zlatega priznanja 
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V začetku oktobra je Klub nagrajencev Gospodarske zbornice Slovenije, 
v katerem so prejemniki nagrad zbornice za izjemne gospodarske in 
podjetniške dosežke, obiskal SIJ Metal Ravne. 

Član Kluba nagrajencev Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) 
je tudi Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne, ki je 
leta 2013 prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske dosež-
ke. Tokrat je bil skupaj z izvršnim direktorjem družbe Alojzom 
Buhvaldom tudi gostitelj. Skupaj sta predstavila razvoj družbe, 
ki je v zadnjem obdobju veliko investirala v proizvodnjo. 

Z razvojem gospodarstva koroških občin je goste seznanila 
Metka Naveršnik, direktorica Območne gospodarske zbornice 
za Koroško, ter ob tej priložnosti poudarila pomen avtoceste 
za Koroško in njeno gospodarstvo. Po njenih besedah so pri-
hodki gospodarskih družb na Koroškem narasli za 3,5 odstotka 
v primerjavi z letom poprej, dodana vrednost je večja za 13 od-
stotkov, povprečna bruto plača pa za 1,5 odstotka. V predstavi-

tvi je izpostavila inovacijski duh in bogato tradicijo inovativne 
dejavnosti, ki jo gojijo koroška podjetja. 

Direktorica RRA Koroška Karmen Sonjak je povedala, da 
koroško gospodarstvo temelji na tradicionalni industriji, ki pa 
intenzivno sledi novim trendom. Z mrežnimi podjetniškimi 
inkubatorji ustvarjajo nova delovna mesta, do sedaj že 90, ter 
ustanavljajo visoke strokovne šole za podporo gospodarstvu. 

Goste je pozdravil tudi župan dr. Tomaž Rožen in predstavil 
Občino Ravne na Koroškem. Poudaril je dobro sodelovanje 
med občino in gospodarstvom. 

V drugem delu obiska so si gostje ogledali proizvodnjo SIJ 
Metala Ravne, zlasti kovačnico in program EPŽ.

àà SODELUJEMO

SIJ Metal Ravne gostil 
Klub nagrajencev GZS

Melita Jurc, prevajalka,  
SIJ Metal Ravne 

Foto: Dobran Laznik 

Člani Kluba nagrajencev 
Gospodarske zbornice 
Slovenije so si z 
zanimanjem ogledali 
proizvodne procese v 
družbi SIJ Metal Ravne.
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àà SODELUJEMO

Anton Chernykh, predsednik uprave Skupine SIJ:
Za uspešno uresničevanje koncepta Industrija 4.0 bomo jek-
larji morali narediti velik napredek pri organizacijski kulturi in 
usposabljanju zaposlenih za izkoriščanje vseh možnosti in zmo-
gljivosti sodobnih informacijskih in drugih tehnologij, v katere 
veliko vlagamo. Nadgraditi pa moramo tudi način informiranja 
končnih porabnikov o ekonomskih prednostih uporabe jekla.

Pripravo prihodnje, 16. konference International stainless 
& special steel summit so zaupali Skupini SIJ. Organizacija tako 
pomembne in odmevne konference je veliko priznanje, obe-
nem pa priložnost za utrditev položaja Skupine SIJ in Slovenije 
na svetovnem zemljevidu proizvajalcev nerjavnih in specialnih 
jekel ter tudi priložnost za celotno slovensko gospodarstvo in 
posamezna podjetja v metalurški verigi dodane vrednosti. 

Prof. dr. Vasilij Prešern,  
svetovalec uprave, Skupina SIJ:
Povabljen sem bil, da se aktivno udeležim panelne 
razprave Prihodnost proizvodnje nerjavnih in special-
nih jekel. Komentirali smo možnosti, koristi in težave 
uvajanja koncepta 4.0 v jeklarski industriji. Mnenje 
je, da se posamezne tehnologije in postopke lahko 
v celoti avtomatizira, da pa bo za resnično »smart« 
jeklarno potrebnega še precej let dela pri zbiranju po-
datkov in njihovem vrednotenju in da bo treba preko 
sofisticiranih »software« programov počasi prehajati 
na popolno avtomatizacijo. 

Konferenca o nerjavnih in specialnih jeklih, Lizbona, 6.–8. september 2016, je eden 
največjih in najpomembnejših jeklarskih dogodkov na svetu. Osrednja tema letošnje, 
že 15. konference je bil koncept Industrija 4.0. Kot eden ključnih govorcev je prvi dan 
konference nastopil predsednik uprave Skupine SIJ Anton Chernykh, ki je predstavil 
uspešno strategijo Skupine SIJ in svoj pogled na koncept Industrija 4.0. Skupina SIJ bo 
prihodnje leto kot organizator naslednje konference v Slovenijo pripeljala svetovni 
jeklarski vrh, kar je pomemben korak pri umestitvi Skupine SIJ in Slovenije na 
svetovni zemljevid proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel.

Industrija 4.0 – vroča 
tema jeklarskih konferenc

Stane Jakelj, razvojni inženir,  
Razvojni center Jesenice/SIJ 
Acroni

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: arhiv SIJ
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3. Mediteranska konferenca o toplotni 
obdelavi in obdelavi površin (MCHTSE 
2016), Portorož, 26.–28. 9. 2016, 
je v organizaciji IMT (Inštituta za kovinske materiale in tehno-
logije) združila strokovnjake in raziskovalce, ki so predstavili 
nove tehnologije in postopke, uporabljane pri napredni toplo-
tni obdelavi in obdelavi površin. 

Na 24. Mednarodni konferenci o materialih in 
tehnologijah (24. ICM&T), Portorož, 28.–30. 9. 2016, 
ki jo je prav tako organiziral IMT, so se srečali znanstveniki z in-
štitutov in univerz s strokovnjaki iz industrije s področij kovinskih 
materialov, anorganskih in polimernih materialov ter nanoma-
terialov, in sicer z željo po čim boljšem prenosu bazične znanosti 
v aplikativno znanost z visoko dodano vrednostjo. Pomembni 
temi sta bili tudi industrija 4.0 in krožno gospodarstvo.
V okviru konference se je sestal tudi strateški svet za metalurgi-
jo, ki povezuje industrijo in raziskovalno sfero ter uveljavlja me-
talurgijo kot eno izmed ključnih in prednostnih panog v Sloveniji. 

Borut Urnaut, izvršni direktor  
kontrole in razvoja v SIJ Metalu Ravne  
in govornik na MCHTSE 2016, je med drugim poudaril: 
»Orodna jekla imajo izjemno pomembno vlogo v proizvodni 
verigi. Vplivajo na ekonomski vidik oziroma določujejo 
končni izplen v številnih industrijskih procesih. Poleg 
drugih materialov so orodna jekla osnova za globalno 
orodjarsko industrijo, saj zagotavljajo velike proizvodne 
količine in podpirajo nove aplikacije. Produktivnost, stroški 
izdelave in zanesljivost procesov ter tudi končna kakovost 
končnih proizvodov so močno odvisni od lastnosti orodja, 
njegove učinkovitosti in življenjske dobe. Za zagotavljanje 
konstante rasti dodane vrednosti naših izdelkov je 
pomembno nenehno spodbujanje razvoja in inovacij na 
področju toplotne obdelave in obdelave površin.«

Slavko Kanalec, direktor za tehnologijo, Skupina SIJ: 
Pri krožnem gospodarstvu obstajata najmanj dva cikla, interni 
in eksterni. Eksterni cikel sestavljajo dobavitelji sekundar-
nih surovin, medtem ko se interni cikli vzpostavljajo znotraj 
procesov in dobavnih verig. V preteklosti je znotraj procesov 
nastajalo veliko odpadkov, ki so se praviloma odlagali v okolje. 
V zadnjem času pa je bilo vloženega veliko truda v modifikacije 
bazičnih tehnologij in razvoj tehnologij za predelavo ali obdela-
vo odpadkov, tako da nekdanji odpadki postanejo sekundarne 
surovine, ki se lahko porabijo v bazičnem procesu ali pa kje 
drugje. Odlaganje na deponijah, ki je praviloma zelo drago, je 
minimalno ali pa ga v večini primerov sploh ni. Sekundarne 
surovine pa pomenijo dodaten prihodek ali pa se zmanjša 
potreba po primarnih surovinah. 

→

INDUSTRIJA 4.0, nova »revolucija«
Različni sistemi informacijskih tehnologij, kot so logistika, diagnoza, zagotavljanje 
kakovosti, vzdrževanje, upravljanje z energijo in prerazporejanje delavcev, 
se zaradi svoje pretežno zaprte strukture le s težavo povezujejo med seboj. 
INDUSTRIJA 4.0 to spreminja – kiberfizični proizvodni sistem (CPPS) omogoča 
široko povezljivost različnih sistemov informacijskih tehnologij in prilagodljivo 
preoblikovanje proizvodnih sistemov. V prihodnosti bo »digitalni proizvodni 
obrat«, torej digitalna preslikava pravih proizvodnih tovarn, povezan s 
proizvodnjo v realnem času.
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Z Industrijo 4.0 vstopa »internet stvari« v proizvodne obrate. Zagotavljal bo največjo učinkovitost in povezanost.

Na sedežu GZS (Gospodarske zbornice Slovenije) je med 29. in 
30. septembrom 2016 potekala 5. konferenca Dan najboljše pra-
kse v organizaciji Sekcije uporabnikov sistema stalnih izboljšav 
(SuSSI). Letošnja konferenca je bila namenjena spodbudi pod-
jetij k digitalni preobrazbi poslovanja ter predstavitvi najboljših 
praks prehoda iz nenehnega izboljševanja procesov preko 
vitkosti do digitalne preobrazbe procesov v INDUSTRIJO 4.0.

Katere prednosti prinaša četrta 
industrijska revolucija? 
Z industrijo 4.0 vstopa »internet stvari« v proizvodne obrate. 
To je prelomno obdobje za proizvodne obrate, ki ga lahko 
primerjamo s preteklimi velikimi industrijskimi revolucijami, ki 
so prinesle korenite spremembe v gospodarskem razvoju in 
organizaciji dela. Ustaljeni vzorci se bodo spremenili: osrednje 
upravljanje proizvodnje bodo nadomestili decentralizirani 
procesi, ki se bodo upravljali sami pod nadzorom strokovnja-
kov in znotraj katerih bodo pametni izdelki, stroji in viri med 
seboj komunicirali. Digitalizacija industrije omogoča integra-
cijo celotne vrednostne verige v realnem času. Proizvodnja se 
lahko tako takoj odzove na nihanja v dobavi ali naročilih. S tem 
ni več verige s posameznimi členi storitev, ampak je proizvodni 
proces popolnoma usklajen. To je prava revolucija na področju 
trajnosti in učinkovitosti, ki pa prinaša pri upravljanju procesov 
seveda tudi nove izzive. Proizvodno pot bodo – to je revolucio-
narno – določali posamezni izdelki in ne nasprotno. 

 »Pametne tovarne« - proizvodne obrate prihodnosti bodo 
uresničevali sistemi informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Integracija celotne verige vrednosti v realnem času. Decentralizacija in 
samoupravljanje proizvodnih procesov; »pametni izdelki«, stroji in viri 
komunicirajo med seboj.
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med petimi največjimi slovenskimi izvozniki
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Mag. Sara Wagner, specialistka 
korporativnega komuniciranja, SIJ

Foto: Dobran Laznik

Z odprtjem dobrih 215.000 evrov vredne naložbe v nekdanji 
upravni zgradbi Nožev Ravne smo v Skupini SIJ postavili nov 
mejnik. Finančno morda ne sodi med največje, vendar je za Sku-
pino SIJ neprecenljiva, saj je »bolj kot kadarkoli prej pomembno, 
da se zavedamo potenciala naših sodelavcev ter ga neprestano 
spodbujamo in krepimo. Le z usposobljenimi, izobraženimi in 
zavzetimi sodelavci bomo namreč lahko uresničevali skupno 
strategijo in strateške cilje Skupine SIJ ter suvereno odgovarjali 
na izzive jeklarske industrije in nadaljevali trend rasti. Naložba 
v lastni sodobni izobraževalni center bo torej nadgradila in 
oplemenitila vse naše dosedanje naložbe,« poudarja predsednik 
uprave Skupine SIJ Anton Chernykh.

Aktivno rešujemo kadrovskie izzive
Sodelavci Skupine SIJ bomo v novem izobraževalnem centru 
krepili veščine in pridobivali znanja na različnih področjih. V 
izobraževalnem središču bodo potekali tudi interni programi 
usposabljanj in prekvalifikacij sodelavcev. »Po dobro izobraženih 
in po meri gospodarstva usposobljenih metalurških, strojnih, 
elektro- in drugih tehnikih imamo namreč vedno velike potrebe. 
Samo letos smo zaposlili že 80 novih sodelavcev tehničnih strok. 
Že danes bi jih lahko zaposlili še 20, do konca leta pa še doda-
tnih 30, a jih na trgu dela težko najdemo,« pojasnjuje Mojca 
Veble, vodja kadrovske službe v Skupini SIJ. Za visoko zahtevna 
in specifična delovna mesta iščemo strokovnjake tudi v tujini, 
vendar nas pri tem ovira nekonkurenčna delovna zakonodaja. 
Zato je tako pomembno, da intenzivno in aktivno rešujemo naše 
kadrovske izzive.

A kot ste verjetno opazili na fotografijah, v SIJ Izobraževal-
nem centru ni delovnih strojev in druge tehnične opreme: »Za 
to obstajata dva razloga. Prvi je ta, da moramo naše sodelavce 
opolnomočiti tudi z veščinami in kompetencami za vodenje in 
z drugimi mehkimi znanji, ki so pri delu enako pomembna kot 
strokovna znanja. In drugič, na Ravnah na Koroškem že obsta-
jajo tehnično opremljeni prostori. Na primer v okviru Med-
podjetniškega izobraževalnega centra (MIC), s katerim dobro 
sodelujemo. In tudi v naših lastnih proizvodnih prostorih je 
naprav za učenje več kot dovolj,« pravi Denis Mancevič, direktor 
za korporativno komuniciranje Skupine SIJ.

Sodelujemo z lokalnimi šolami
Skupina SIJ tudi sicer dobro sodeluje s šolami iz lokalnega ko-
roškega okolja, denimo z izvajanjem praktičnega usposabljanja 
dijakov in študentov na Srednji šoli Ravne, sodelovanje z MIC pa 
smo že omenili. 

»Nasledstvo sodelavcev tehničnih strok pa si zagotavljamo 
tudi s štipendiranjem; letos smo razpisali kar 68 štipendij. Na 
našo pobudo se je po 20 letih na Ravnah na Koroškem z letoš-
njim šolskim letom generacija dijakov ponovno vpisala v pro-
gram metalurškega tehnika. Vpisanih je 17 dijakov. V pripravi je 
tudi predlog zakona o vajeništvu, od katerega si veliko obetamo. 
Podjetja namreč potrebujemo ljudi, usposobljene za delo, in to 
bo dobrodošla možnost, da jih tudi sami pomagamo dodatno iz-
šolati,« vsestransko aktivno reševanje kadrovskega primanjkljaja 
predstavlja Mojca Veble.

Njenim besedam prikimava tudi Ivanka Stopar, ravnateljica 
Srednje šole Ravne. »V zadnjih dveh letih smo vpis povečali za 
70 dijakov. Glede na to, da je na Ravnah vsako leto manj dijakov, 
to pomeni, da se je zanimanje za našo šolo močno povečalo. 
In mladi, ki imajo količkaj talenta za tehniko, bodo šli v tehniko 

Bili smo na odprtju skoraj 1000 m2 velikega SIJ Izobraževalnega centra na Ravnah na 
Koroškem. Nova pridobitev prinaša enoten sistem izobraževanja in mentorstva za vse 
zaposlene v Skupini SIJ. Ta bo v prvi vrsti namenjen internim programom usposabljanja in 
prekvalifikacij delavcev in s tem tudi aktivnemu reševanju pomanjkanja tehničnih kadrov. 
Na drugi strani je tudi odlično prizorišče za poslovne dogodke in druge oblike druženj.

V izobraževalni center: 
po znanje ali na dogodek

àà SIJ IZOBRAŽEVALNI CENTER

Trak je prerezan in izobraževalni center je simbolično predan namenu: 
direktor korporativnega komuniciranja Skupine SIJ dr. Denis Mancevič, 
vodja SIJ Izobraževalnega centra mag. Janja Rakovec Bodnaruk in župan 
občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen.
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KAPACITETE

• 1 večnamenska dvorana 
SIDUR°°° (do 70 oseb)

• 3 predavalnice SITHERM°°,  
SIMOLD °°° in SIHARD°°° 
(od 30 do 36 oseb)

• 1 sejna soba SIMAXX°°° (do 10 oseb)

• Predavalnicam so imena posodile 
nove produktne blagovne znamke 
Skupine SIJ. Vse so v prvem 
nadstropju novega centra.

5 RAZLOGOV ZA IZOBRAŽEVANJE ALI 
DOGODEK V SIJ IZOBRAŽEVALNEM CENTRU

1. PROSTOR BREZ MOTEČIH  
DEJAVNIKOV DELOVNEGA OKOLJA
Za uspešna izobraževanja in kreativne poslovne dogodke 
potrebujemo sproščeno vzdušje, okolje brez motenj, in 
umik iz običajnega delovnega okolja. Vse to ponuja SIJ 
Izobraževalni center.

2. FLEKSIBILNE PREDAVALNICE
Sodobno opremljene predavalnice enostavno prilagodimo 
vašim potrebam za klasična predavanja, seminarje za več-
je skupine, intenzivne delavnice in treninge, računalniška 
izobraževanja in e-izobraževanja, promocijske dogodke in 
različne poslovne sestanke.

3. SODOBNA OPREMA ZA UČENJE
Predavalnice so sodobno opremljene s prezentacijsko in 
računalniško opremo ter brezžično internetno povezavo. 
Pozabili nismo niti na klasiko – tablo. Povsod je dnevna 
svetloba.

4. ZAGOTOVLJENO PARKIRIŠČE
Vsem udeležencem vaših dogodkov je na voljo brezplačno 
parkirišče tik ob stavbi. Tako lahko na svoje dogodke brez 
skrbi vabite poslovne partnerje od blizu in daleč.

5. POGOSTITEV PO ŽELJI
Gostovanje v SIJ Izobraževalnem centru dopolnimo tudi s 
pogostitvijo udeležencev vašega dogodka, naj bo to jutra-
nja ali opoldanska kava, slano in sladko pecivo, sveže sadje 
ali tople malice in kosila.

Več o izobraževalnem centru preberite  
na spletni strani ic.sij.si.

zato, ker želijo poklic in ker želijo službo.« In pri nas jo lahko 
dobijo, posebno dobri, ki jih bomo nadalje lahko razvijali tudi v 
našem izobraževalnem centru.

Izobraževanja in dogodki pod eno streho
»SIJ Izobraževalni center bo Skupini SIJ zagotavljal enotni sistem 
izobraževanja in mentorstva, skozi katerega bomo razvijamo 
kompetence in znanja vseh zaposlenih ter spodbujali prenos 
znanj v družbah in med družbami Skupine SIJ,« pravi Janja Rako-
vec Bodnaruk, vodja SIJ Izobraževalnega centra. Do konca leta 
bomo organizirali kar 12 različnih izobraževanj in dogodkov v 
skupnem seštevku 215 ur oziroma 66 dni in bomo skupno gostili 
657 udeležencev,« se zasedenosti in številnih izobraževanj veseli 
Janja. Prostore v prvem nadstropju bomo kmalu dopolnili tudi s 
pritličjem novega centra: »Želimo ustvariti prijazne izobraževal-
ne prostore tudi za sodelavce dveh invalidskih podjetij v Skupini 
SIJ,« še dodaja.

Sodobni center učenja bo odprt tudi navzven. Različna izobra-
ževanja, poslovna srečanja in dogodke bodo lahko namreč v njem 
izvajali tudi zunanji partnerji, katerim bodo lahko ustregli s hitro 
prilagodljivimi prostori in kakovostnimi programi. A za zdaj bo 
namenjen predvsem našim internim potrebam.

STOPNICE

HODNIK

HODNIK

WC M WC Ž

ČAJNA
KUHINJA

S I J  5 | 2016 11



àà  IZVAJAMO  
NAJZAHTEVNEJŠE  
MERITVE

Na prvih dveh srečanjih laboratorijev, na Jesenicah in Ravnah, 
ki sta bili tako spoznavne kot delovne narave, smo si zadali 
kar nekaj nalog, med drugimi tudi navzkrižno prodajo labora-
torijskih storitev, tako da nam je trenutno prvi cilj promocija 
in lansiranje nove blagovne znamke, kar je predvideno v de-
cembru. S tem namenom smo se sestali v zmanjšani zasedbi in 
pregledali vse dejavnosti, ki jih izvajamo in jih lahko ponudimo 
na trgu, tako da katalog že dobiva končno obliko.

Skupna srečanja, kjer se pretaka pozitivna energija in se 
porajajo nove ideje, so odlična spodbuda za nadaljnje delo in 
prispevek k odličnosti, tako v odnosih, ki jih trenutno gradimo 
med seboj, kot tudi pri delu, ko lahko s ponosom naznanimo, 
da se rojeva nova blagovna znamka.

SILABS bo največji sistem povezanih industrijskih laborato-
rijev v Sloveniji, ki bo zagotavljal visoko strokovno podporo in 
rešitve, tako pri kalibracijah, kjer trenutno prevladujejo dejav-
nosti laboratorijev družbe SIJ Ravne Systems, kot pri labora-
torijskih preiskavah, ki jih dodatno dopolnjujejo še laboratoriji 
družb SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne. 

Združeni pod skupno blagovno znamko bomo tako ponujali 
širok nabor laboratorijskih storitev, ki jih trenutno izvajajo 
laboratoriji po posameznih lokacijah, kot je razvidno:

SIJ RAVNE SYSTEMS 
• Kalibracijski laboratorij
• Laboratorij za neporušne preiskave

SIJ ACRONI
• Kemijski laboratoriji
• Mehanski laboratorij
• Metalografski laboratorij
• Korozijski laboratorij
• Fizikalni laboratorij

Skupina SIJ se je v začetku leta odločila, da združi vse laboratorijske 
storitve, ki jih izvajajo SIJ-eva podjetja, pod skupno blagovno 
znamko SILABS. Aktivnosti laboratorijev znotraj Skupine SIJ, ki 
trenutno vključujejo laboratorije družb SIJ Ravne Systems, SIJ 
Metal Ravne in SIJ Acroni, so usmerjene v izdajo skupnega kataloga 
laboratorijskih storitev in uspešno promocijo blagovne znamke.

SILABS – znanje, kakovost 
in konkurenčnost

Dr. Tadeja Primožič Merkač, direktorica 
laboratorijev, SIJ Ravne Systems

Nataša Bratun, vodja kemije in  
vhodne kontrole, SIJ Acroni

Foto: arhiv SIJ

Kalibracija pomičnih meril
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SIJ METAL RAVNE
• Mehanski laboratorij
• Metalografski laboratorij
• Korozijski laboratorij
• Laboratorij za toplotno obdelavo
• Laboratorij za kemijo
• Laboratorij za vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM)
• Laboratorij za rentgensko difrakcijo (XRD)
• Laboratorij za fizikalne meritve

Prednosti, ki jih SILABS prinaša na trg
V prizadevanju po doseganju visoke kakovosti laboratorijskih 
storitev imamo tako na določenih področjih naše dejavno-
sti v laboratorijih družb SIJ Acroni kot SIJ Ravne Systems že 
vzpostavljen sistem kakovosti po zahtevah standardov SIST EN 
ISO/IEC 17025 in 17020, ki zagotavljata neodvisnost labora-
torijev ter mednarodno primerljivost kalibracij in rezultatov 
preskušanja, v laboratorijih SIJ Metala Ravne pa se sistem 
trenutno še vzpostavlja. 

Sodobno opremljeni laboratoriji, najnovejša merilna 
oprema ter akreditirane metode na določenih področjih 
naših dejavnosti, kot smo že omenili, zagotavljajo kakovost 
laboratorijskih storitev, ki jih potrjujemo tudi z uspešnim so-
delovanjem v medlaboratorijskih primerjalnih shemah, tako 
doma kot v tujini.

Posebna skrb vodstva laboratorijev je namenjena zagota-
vljanju kompetentnosti visoko izobraženega osebja, ki se ne-
prestano izobražuje in nadgrajuje znanje v Sloveniji in tujini.

Visoka strokovnost in znanje sta tako prednosti, ki ju že 
danes lahko ponudimo na trgu. Predvidevamo, da bomo v 
aktivnosti SILABS vključili več kot 100 zaposlenih iz posame-
znih družb.

MOČ laboratorijev, ki se bodo tržili pod 
blagovno znamko SILABS:

• AKREDITIRANE kalibracije dolžinskih meril (v laboratoriju 
in pri stranki)

• AKREDITIRANE kalibracije mehanskih meril (v laboratori-
ju in pri stranki)

• AKREDITIRANE kontrole ultrazvočnih aparatov (v labora-
toriju in pri stranki)

• AKREDITIRANE preiskave s tekočimi penetranti – PT (v 
laboratoriju in pri stranki)

• AKREDITIRANE preiskave z magnetnimi praški – MT (v 
laboratoriju in pri stranki)

• AKREDITIRANE preiskave na področju vzorčenja in izva-
janja analize odpadnih vod, odpadkov in jekel

• AKREDITIRANE preiskave na področju mehanskega 
preskušanja 

• STANDARDNE preiskave materialov brez porušitve NPP
• SERVIS IN PRODAJA MERILNEGA ORODJA
• LASTNI RAZVOJ
• IZOBRAŽEVANJA

In ne moremo mimo dejstva, da za uspešno zgodbo stojijo 
ljudje; ljudje, ki so visoko ozaveščeni in s svojimi izkušnjami 
ter neizmerno prizadevnostjo in energijo premikajo mejnike 
in prispevajo svoj kamenček v mozaik, ki ga gradimo v novo 
blagovno znamko SILABS. V laboratorijih se zavedamo, da ima 
osebje, ki je vključeno v dejavnosti laboratorijev, bistveni vpliv 
na doseganje ciljev in da je ključ do uspeha v delujočem sistemu 
kakovosti, kjer je podpora vodstva še kako pomembna. Delujoč 
sistem kakovosti premika meje na višji nivo, in to bo tudi naš cilj, 
da bomo združeni postali močnejši, SILABS pa bo znamka, ki bo 
povezana z znanjem, kakovostjo in konkurenčnostjo.

Preiskava materiala s penetrantiSILABS bo največji sistem povezanih 
industrijskih laboratorijev v Sloveniji.

Kalibracija etalonov hrapavosti
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àà BLAGOVNE ZNAMKE

Mario, imate morda svojo najljubšo barvo?
»Imam, modro. V temnejših odtenkih.«

Kaj pa najljubšo barvo med znamkami?
»SIHARD°°°, tudi zato, ker je njen logotip moder.«

Kako se je pravzaprav porodila ideja ali potreba po blagovnih 
znamkah Skupine SIJ? 
»Ideja o postaviti enotne arhitekture znamk je vzniknila v začetku 
letošnjega leta. Poenotenje sistema poimenovanja jekel in njihova 
razvrstitev v posamezne blagovne znamke Skupine SIJ sta našemu 
proizvodnemu programu in prekrivanju ter dopolnjevanju nekaterih 
programov pisana na kožo. Tako v jeklarski kot tudi v predelovalni 
diviziji. Znamke so krasna podlaga za boljšo prepoznavnost naših 
jekel na trgu, krepitev marketinških učinkov in navzkrižne prodaje. 
Konec koncev se sedaj tudi znotraj Skupine SIJ pogovarjamo o ena-
kih imenih jekel, ne glede na to, katera družba jih izdela.«

Ljudje smo navajeni, da pod blagovnimi znamkami kupujemo 
oblačila, avtomobile, elektroniko itd. Je običajno, da se pod 
znamkami prodajajo tudi izdelki, ki jih ne kupujemo potrošniki, 
ampak podjetja od podjetij?
»Res je, da blagovne znamke bolj poznamo pri izdelkih, ki jih vsi 
kupujemo (v široki potrošnji). Vendar to še ne pomeni, da v tradici-
onalni panogi, kot je jeklarstvo, niso prisotne. Blagovna znamka je 
obljuba proizvajalca ali prodajalca svoji stranki – potrošniku ali pod-
jetju. Vsaka znamka ima svojo obljubo, kako uspešno jo izpolnjuje, 
pa je odvisno predvsem od ljudi, ki stojijo za njo.«

Kako ste po korakih razvili blagovne znamke Skupine SIJ?
»Najprej je bila ključna priprava. Veliko časa smo posvetili analizi tre-
nutnega stanja, naredili raziskavo med obstoječimi in potencialnimi 
kupci in tako določili arhitekturo – 608 jekel, ki jih proizvajamo, smo 
glede na skupne lastnosti razvrstili v skupine. 

Nato smo določili vrednote, po katerih delamo vsak dan. Arhi-
tektura znamk je namreč jasen sistem razvrstitve jekel, vsebino pa 
je treba še določiti. Tako smo izoblikovali tri vrednote – PRILAGO-
DLJIVOST, PRIZADEVNOST, ZANESLJIVOST.

Na vrednotah tako sloni ideja naše krovne, SIJ blagovne znamke, 
zatem pa smo se posvetili še pozicioniranju vsake izmed 11 produk-
tnih znamk.«

Zakaj ste prav vsaki izmed njih določili lastnosti, prednosti, pod-
ročja uporabe, kaj moramo izboljšati …?
»Poglejmo primer iz avtomobilske industrije. Volvo se zavestno 
pozicionira kot najvarnejša avtomobilska znamka. Mercedes Benz 
se pozicionira kot premium znamka. Takšno pozicioniranje znamk 
je podlaga, na kateri oblikujemo vizualno podobo znamke, način 
oglaševanja in promocije ter cenovno politiko.

Obljubo kupcu moramo 
izpolniti vsi, ne glede na to, 
ali imamo z njim stik ali ne. 
Skupaj, od surovin do dostave 
izdelka. Povsod vmes lahko 
zagotovimo odličnost.«

Mario Ivankovič, vodja marketinga v Skupini SIJ. Eden tistih, ki še po eni 
neprespani noči v službo pride z nasmeškom in dobre volje. Čeprav je delo pri 
projektu znamčenja že leto dni izjemno intenzivno, njegove pripadnosti, vere in 
trdnega prepričanja v naših 11 novih blagovnih znamk ne omaja prav nič. In tako 
kot on verjame v projekt znamčenja jekel, želi, da bi vanj verjeli vsi sodelavci. Ker 
znamke niso logotipi. So predvsem ljudje, sodelavci, ki jih soustvarjamo vsak dan.

Blagovne znamke smo mi vsi

Mag. Sara Wagner, 
specialistka korporativnega 
komuniciranja, SIJ

Foto: Sandi Fišer
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Rad bi izpostavil, da smo v procesu pozicioniranja vsake izmed 
naših 11 blagovnih znamk temeljito proučili lastnosti naših pro-
izvodov in storitev ter jih primerjali s konkurenčnimi. Tako smo 
prepoznali prednosti in pomanjkljivosti naših produktov in storitev 
ter določili področja, na katerih se moramo v prihodnosti izboljšati.«

Kaj pa se je zgodilo z imeni jekel? Enako jeklo smo v našem siste-
mu namreč lahko zasledili tudi pod tremi imeni.
»V sklopu tega projekta smo postavili tudi nov sistem poimenovanja 
jekel v Skupini SIJ. Do zdaj nismo enotno gledali na to, kako imeno-
vati svoje izdelke, niti nismo imeli urejenega sistema poimenovanja 
novih izdelkov. Tako smo na trgu predstavljali enake proizvode z 
različnimi imeni. Novi sistem poimenovanj sledi razpoznavnim med-
narodnim standardom in natančno opredeljuje, kako poimenovati 
jekla, ki jih razvijamo sami. Njegova prednost je, da ga lahko širimo 
v neskončnost.« 

Zares ste pazili na vsako podrobnost, kajne?
»Projekt smo izpeljali sistematično in poglobljeno. Zato, ker želimo 
biti na trgu še bolj prepoznavni in uspešni, znotraj družb pa izbolj-
šati naše rezultate na področjih, ki so bistvena za naše kupce. Le 
tako bomo lahko utrjevali vlogo resnega in zanesljivega dobavitelja 
materialov in rešitev na področju zahtevnih jeklarskih aplikacij.«

V tako zahtevnem projektu ste se zagotovo srečali tudi s kakim 
trenutkom šibkosti. Na primer, ko kdo od sodelujočih ne sprejme 
zgodbe o znamkah, ne verjame, da jih potrebujemo … Se vam je 
v kakšnem stresnem trenutku zgodilo, da ste začeli dvomiti, ali 
ste na pravi poti? 
»Prva misel, ki se mi poraja ob tem vprašanju, je super ekipa. 
Resnično sem hvaležen vsem, ki kakorkoli sodelujete pri 
projektu znamčenja. Sodelujemo z različnimi področji, od 
marketinga, korporativnega komuniciranja, prodaje, raziskav 
in razvoja, proizvodnje do informatike itd. Brez takšne ekipe se 
danes ne bi pogovarjala.«

Če se vrneva k vprašanju ...
»Ko se projekt izvaja tako dolgo časa, se ne moremo izogniti nihanju. 
Če pogledam nazaj, je celotna ekipa, ki konec koncev ni bila tako 
majhna, delovala super in usklajeno. Največji dvomi so se porajali 
glede uresničevanja tega, kar smo si zadali. Kar nekajkrat so mi 
zastavili vprašanje: 'Vse lepo in prav, ampak kako bomo to izpeljali v 

praksi?'. Na splošno pa se nismo srečali s kakšnimi resnimi težavami, 
ki bi ogrozile izpeljavo znamčenja.«

Ekipa torej močno stoji za znamkami. O tem dvoma ni. Zakaj pa je 
pomembno, da jih vsi zaposleni, brez izjeme, vzamemo za svoje?
»Ker je to osnovni pogoj. Kot sem že omenil, je znamka obljuba 
našemu kupcu. In v našem primeru smo za izpolnitev obljube odgo-
vorni vsi. Ne samo tehnična kontrola, ali prodaja, ali odprema, ali … 
Da dobavimo proizvod, skladen z obljubo glede mehanskih lastnosti, 
videza, dimenzijskih toleranc in v dogovorjenem roku, moramo vsi 
delati usklajeno. To je podobno veslanju. Si predstavljate, da bi eden 
v osmercu prenehal veslati ali veslal v drugo smer? Ne bi šlo, kajne? 

Nič nam torej ne pomagajo super katalog in spodbudne besede 
prodajalca, če proizvod tega ne odraža. Obljubo kupcu moramo 
izpolniti vsi, ne glede na to, ali imamo z njim stik ali ne. Skupaj, od 
surovin do dostave izdelka. Povsod vmes lahko zagotovimo odlič-
nost. In prepričan sem, da smo vsi po vrsti sposobni biti še boljši 
pri svojem vsakdanjem delu. Pravimo, da imamo najboljše jeklo 
na svetu, vendar če ga ne znamo narediti, predstaviti in prodati na 
ustrezen način, ne bomo uspešni. Zato resnično verjamem, da bo 
z novimi znamkami zavel tudi nov veter znotraj Skupine SIJ in ne 
samo zunaj, na trgu.«

Zato verjetno lahko rečeva, da je projekt znamčenja v tem tre-
nutku šele vrh ledene gore – znamke imajo vsaka svojo podobo, 
predstavili smo jih sodelavcem in kupcem. Večji del projekta pa 
je še pred nami. Kaj vse nas še čaka?
»Kar smo naredili do sedaj, je podlaga za nadaljnje delo. Sedaj vemo, 
kje bi se radi izboljšali, vemo, kako bomo to storili, in imamo orodja, 
da to lahko kupcem tudi predstavimo v obliki novih produktnih 
znamk. Sedaj je čas, da dejansko zaživimo po naših treh vrednotah 
in sebi tako kot kupcem dokažemo, da smo odlični.«

Po pogovoru sodeč, nam energije ne sme zmanjkati. Zato za 
konec še naslednje vprašanje. Kaj vas, osebno, tako močno žene 
pri tem projektu?
»Pri vsem svojem delu, ne samo pri tem projektu, opažam, da 
smo že danes zelo uspešno podjetje, a imamo ogromno rezerv na 
vseh področjih. Trženje in posledično tudi upravljanje z blagovnimi 
znamkami v tem primeru nista izjemi. Ko si predstavljam, kaj vse 
lahko še dosežemo, je preprosto nemogoče, da bi se tukaj ustavil. 
To me žene.«

Z novimi blagovnimi 
znamkami smo v 
Skupini SIJ naredili 
velik korak naprej.  
Po mojem mnenju  
pri znamčenju sodimo 
na vrh svetovne 
jeklarske industrije.«



àà BLAGOVNE ZNAMKE

Zgornja besedna zveza na prvi pogled zveni kot izjava iz ljubezenskega filma, a dejstvo je, 
da neposredno opisuje odnos kupca do izdelka izbrane blagovne znamke. Kupec izdelek 
pozna, ga želi kupiti in je zanj pripravljen plačati višjo ceno. Zato je blagovna znamka 
praviloma tisti del poslovanja, ki podjetju zagotavlja dodano vrednost.

Monika Žvikart, specialistka 
korporativnega komuniciranja, 
SIJ Metal Ravne

Poznam te + želim te
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Ko pomislimo na določeno blagovno znamko, jo najprej pove-
žemo z njenim logotipom ali oglaševalskim sloganom, vendar 
blagovna znamka pomeni veliko več in ima globlji pomen. 
Ustvarja diferenciacijo, veča prepoznavnost in gradi zaupanje 
kupcev. Ob nakupu izbrane blagovne znamke kupec ve, kaj 
lahko pričakuje in je za takšno zadovoljstvo pripravljen plačati 
višjo ceno. 

Znamka mora izpolniti obljubo
Ena izmed pomembnih značilnosti trga na katerem podjetja 
izdelke in storitve prodajajo podjetjem (B2B) je ta, da je tran-
sakcij veliko manj kot na trgu končnih kupcev, zato je lojalnost 
blagovni znamki še toliko bolj pomembna. Veliko večja in 
pomembnejša je tudi soodvisnost kupca in dobavitelja. Pri 
nakupni odločitvi sodeluje več ljudi v podjetju, ki se morajo v 
svojih ocenah glede blagovne znamke strinjati. Zato morajo 
biti obljube, ki jih da blagovna znamka, vedno dolgoročne, kar 
je skladno tudi s težnjo po dolgoročnem sodelovanju med 
podjetji. Neskladnosti je namreč veliko težje odpraviti, učinek 
nezadovoljstva pa se zelo hitro pomnoži. Na zahtevnem jeklar-
skem trgu, kjer vlada močna konkurenca in nizke cene, bodo 
tako v prihodnosti lahko preživele le močne blagovne znamke. 

Dodano vrednost blagovne znamke  
soustvarjajo zaposleni podjetja 
Zaposleni so glavni ambasadorji blagovne znamke. Vsakdo 
v podjetju mora razumeti strategijo blagovne znamke, jo 
uresničevati ter dodati svoj prispevek. Za dosego tega cilja je 
zelo pomembno notranje komuniciranje, ki vpliva na znanje 
zaposlenih ter omogoči tako identifikacijo zaposlenih z bla-
govnimi znamkami, kakor tudi njihovo pripadnost in zvestobo 
znamkam in s tem izdelkom in storitvam.

Za močno blagovno znamko vedno stoji kakovosten izdelek
V podjetjih Skupine SIJ smo svojo priložnost poiskali v t. i. nišni 
proizvodnji, ki jo odlikujejo specifična znanja, večja fleksibil-
nost pri naročilih ter osredotočenost na zahtevnejše potrebe 
naših kupcev. S svojo zavzetostjo se moramo vsi zaposleni tru-
diti izkoristiti vse potenciale, ki jih imamo pri svojem vsakda-
njem delu, zato da ustvarimo močne SIJ-eve blagovne znamke. 
Te nam bodo pomagale ohraniti maksimalno zasedenost 
proizvodnih zmogljivosti in visoko dobičkonosnost poslovanja. 
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Projekt znamčenja je kot velika ledena gora. Nad površjem se 
vidi le majhen del, pod vodo pa se skriva veliko več. Da danes 
lahko občudujemo nove produktne znamke, je bilo vloženega 
veliko znanja, truda in časa vseh, ki so pri tem projektu sodelo-
vali, zato jim gre posebna zahvala.

Raziskave trga in primernih modelov znamčenja
Najprej smo na podlagi vodene raziskave, izvedene med več 
kot 180 obstoječimi in potencialnimi kupci, ter obsežnega 
raziskovanja primernih modelov znamčenja v praksi sklenili, da 
trenutno obstoječi arhitekturi blagovnih znamk dodamo še 
produktne blagovne znamke, ki bodo povezovale vsa jekla iz 
proizvodnega programa Skupine SIJ v enoten sistem. Razlogi 
za to so, da želimo povečevati prepoznavnost na trgu, posebej 
pri končnih uporabnikih izdelkov iz našega jekla, zagotoviti 

pogoje za spodbujanje navzkrižne prodaje, multiplicirati tr-
ženjske učinke in vzpostaviti podlago za prehod na oblikovanje 
končnih cen na podlagi vrednosti, ki jo naš proizvod prinaša 
kupcem.

Vrednote blagovnih znamk Skupine SIJ 
Izjemno pomemben del naših blagovnih znamk so vrednote, 
naše vrednote. Te namreč definirajo nas in naše vsakdanje 
stremljenje ter kot takšne tudi določajo področja, ki jih bomo 
v prihodnje aktivno spremljali in izboljševali. 

Prilagodljivost kot prva vrednota nakazuje našo željo in 
težnjo po tem, da svoje kupce ne samo poslušamo, ampak tudi 
slišimo. Na podlagi tega jim lahko ponudimo proizvode in rešit-
ve, prilagojene njihovim potrebam in poslovnim izzivom.

àà BLAGOVNE ZNAMKE

Po več kot leto dni trajajočem projektu smo v Skupini SIJ predstavili 11 produktnih 
znamk. V enoten sistem povezujejo vse vrste jekla, ki jih proizvajamo. S tem smo ustvarili 
podlago za povečevanje tržne prepoznavnosti, tržnih deležev in navzkrižne prodaje.

Nove produktne blagovne 
znamke – pomemben napredek 
pri grajenju poslovne odličnosti 
Skupine SIJ

Mario Ivankovič, vodja 
marketinga, SIJ

Foto: arhiv SIJ

PRILAGODLJIVOST. PRIZADEVNOST. ZANESLJIVOST.

Zato so tri pike vedno del zapisa Skupine SIJ, vtisnjene 
na papir in v naša srca. Tri pike, tri vrednote.

Imena vseh znamk se zato začenjajo s predpono SI in imajo na koncu tri 
pike, ki – kot pri korporativni blagovni znamki – simbolizirajo tri vrednote. 
Sama imena znamk pa so bila oblikovana s ciljem biti maksimalno 
opisna in razumljiva, tako da bodo lahko kupci in bodoči kupci z lahkoto 
prepoznali, za katere proizvode pri posamezni znamki gre.
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Produktne znamke 
Skupine SIJ

• SIMOLD je jeklo za oblikovanje orodij in plastičnih kalupov.

• SIDUR je obrabno izjemno odporno jeklo visoke trdote, visoke trdnosti in dobre žilavosti.

• SIPREME so nikljeve zlitine z izvrstno korozijsko odpornostjo.

• SIHARD je orodno jeklo za delo v hladnem, z višjo vsebnostjo kroma.

• SICLAD omogoča manjšo porabo nerjavnega jekla, saj je poraba legur, ki dajejo jeklu nerjavne lastnosti manjša

• SIWATT je neorientirana elektropločevina, ki se uporablja predvsem za magnetna 
jedra električnih motorjev, generatorjev in transformatorjev.

• SITEHERM je vrhunsko orodno jeklo za delo v vročem.

• SIQUAL so kakovostna in zanesljiva jekla za izdelavo konstrukcijskih delov in komponent strojev.

• SIRAPID so hitrorezna jekla, ki se uporabljajo kot orodja za odrezovanje in preoblikovanje.

• SINOXX obsega široko paleto proizvodov, ki jo sestavljajo štiri skupine 
nerjavnih jekel: avstenitna, duplex, martenzitna in feritna.

• SIMAXX je visokotrdnostno jeklo, ki omogoča manjše teže konstrukcij, dobro žilavost in homogeno strukturo.
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Iz dneva v dan si prizadevamo biti boljši na vseh področjih 
poslovanja. Stalno prizadevanje nas je pripeljalo tja, kjer smo 
danes, v vrh evropskih in svetovnih proizvajalcev specialnih 
jekel. Prizadevnost je vrednota, ki nas bo krasila tudi v 
prihodnje.

Zanesljivost kot tretja vrednota pa jasno definira našo pre-
danost temu, da blago in storitve dobavimo v dogovorjenem 
roku, kakovosti, stanju in podobi. 

Tri pike, del korporativne vizualne podobe, so tako s pro-
jektom dobile nove pomene, in sicer ponazarjajo tri vrednote 
Skupine SIJ. 

Kupcem prijazen in učinkovit sistem 
poimenovanja proizvodov
V Skupini SIJ izdelujemo več kot 600 različnih vrst jekel, ki jih 
je mogoče razdeliti v 52 podskupin. Glede na velikost, po-
membnost in strateške načrte tako Skupine SIJ kot hčerinskih 
družb smo izbrali 11 blagovnih znamk, ki bodo v prihodnje 
poenotile in predstavljale našo paleto proizvodov.

Pri izboru imen ter podobi novih blagovnih znamk smo 
želeli doseči čim večjo povezanost s korporativno znamko SIJ 
in podobnost med samimi produktnimi znamkami ter s tem 
zagotoviti, da bo že na prvi pogled popolnoma jasno, da gre za 
proizvode in storitve Skupine SIJ. 

Vsaka blagovna znamka ima točno določen cilj
Vsaka izmed produktnih znamk pa ni le novo ime in logotip, 
ampak celoten koncept tržnega pozicioniranja. V procesu 
oblikovanja znamk smo veliko pozornosti in časa namenili 
identifikaciji lastnosti jekla in naših storitev, konkurenčnih 
dobavnih rokov ter drugih področij, ki so za posamezno 
znamko bistvena pri nakupni odločitvi ter pozneje pri obliko-

vanju končne cene. Tako ima sedaj vsaka izmed produktnih 
blagovnih znamk točno določena področja in cilje, ki jih bomo 
v prihodnje zasledovali.

Nova imena znamk pa zahtevajo tudi nova imena posame-
znih jekel. Pred začetkom projekta znamčenja v Skupini SIJ in 
hčerinskih družbah nismo imeli enotnega sistema poimeno-
vanja jekel niti ne načina določanja imen na novo razvitih ali 
osvojenih jekel. V praksi se je to izražalo tako, da smo v neka-
terih primerih isto jeklo tržili pod tremi različnimi imeni.

Popolnoma na novo smo zato oblikovali enoten sistem 
poimenovanja jekel. Zdaj ga uporabljajo vse družbe Skupine SIJ, 
ki proizvajajo oziroma prodajajo naše jeklo.

Projekt znamčenja je celovito zajel pripravo in lansiranje 
novih produktnih znamk, od razsežnih raziskav in analiz do 
oblikovanja vrednot in ideje, poglobljenega določanja prihod-
njega pozicioniranja posamezne produktne znamke, oblikova-
nja vizualne podobe in novega sistema poimenovanja jekel.

S tem smo postavili kakovostne temelje za doseganje ciljev, 
opredeljenih na začetku projekta, a implementacija v praksi 
pri takšnih projektih pogosto pomeni razliko med uspehom in 
neuspehom.

Izjemno pomembno je, da se vsi zavedamo, da je – ne glede 
na to, kakšna je naša odgovornost v podjetju oziroma na kate-
rem delovnem mestu smo – od vsakega posameznika odvisno, 
kako dosledno bomo ravnali v skladu z vrednotami Skupine SIJ 
in jih s tem prelili s papirja v vsakdanje življenje. Nove produk-
tne blagovne znamke definitivno prinašajo podlago za to, naša 
predanost, ki nas krasi že toliko let, pa, verjamem, bo ključna 
pri njihovi uspešni implementaciji.

Prepričani smo, da je z nami in  
zaradi nas vsaka blagovna znamka, 
vsak kupec in navsezadnje tudi vsak 
posameznik preprosto boljši.”  
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àà BLAGOVNE ZNAMKE

Mag. Primož Hvala, Human & Sales Consulting,  
voditelj dogodka internih predstavitev 
novih blagovnih znamk Skupine SIJ

Kot zunanji sodelavec sem spremljal že veliko poskusov pre-
oblikovanja korporativnih znamk. Pri preoblikovanju znamk 
Skupine SIJ so me navdušile tri stvari – strokovnost, angaži-
ranost in vključenost.

V slovenskem prostoru redko vidimo tako strokovno 
voden in izpeljan proces preoblikovanja arhitekture znamk, 
ki poteka po preverjenih korakih in vključuje vse potrebne 
pristope: preverjanje, kako stranke vidijo obstoječe znamke 

in kakšna naj bi bila najboljša zasnov novih znamk, ocenjeva-
nje konkurenčnih prednosti novih znamk, določitev njihove 
ciljne pozicije na trgu ter razmišljanje o dolgoročnem, ne-
zapletenem in prilagodljivem sistemu upravljanja blagovnih 
znamk.

Zelo pogosto se s prenovo blagovnih znamk ukvarja 
marketing skupaj z zunanjimi agencijami. V Skupini SIJ pa 
so v proces snovanja koncepta novih blagovnih znamk 
vključili kar največ sodelavcev, saj se zavedajo, da korpo-
rativna znamka ni barva in oblika znaka, temveč so ljudje. 
Torej zaposleni, ki živijo vrednote znamk in izpolnjujejo 
njihove obljube. 

To ni bil navaden dan, in sodelavci nismo bili zgolj udeleženci še enega srečanja. 
Sodelavci smo 13. septembra na interni predstavitvi blagovnih znamk postali 
ambasadorji 11 novih produktnih blagovnih znamk Skupine SIJ in se skupaj 
zavezali, da bomo živeli vrednote blagovnih znamk in uresničevali njihove zaveze.

Zaposleni postali ambasadorji  
11 novih blagovnih znamk Skupine SIJ

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Sandi Fišer
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àà BLAGOVNE ZNAMKE

V Skupini SIJ smo septembra pripravili drugo mednarodno prodajno konferenco. Širšemu krogu 
sodelavcev in poslovnih partnerjev smo predstavili trenutne aktivnosti Skupine SIJ, trende v 
jeklarstvu za leto 2017, poseben poudarek pa namenili premierni predstavitvi novih blagovnih znamk 
Skupine SIJ. Tridnevne konference se je udeležilo več kot 115 predstavnikov vseh ključnih poslovnih 
partnerjev iz 38 držav, ki so navdušeno sodelovali v zanimivem programu.

Anton Chernykh, predsednik 
uprave Skupine SIJ:
»Nove produktne blagovne znamke za 
Skupino SIJ pomenijo velik korak naprej 
pri skupnem predstavljanju na trgu in 
navzkrižni prodaji komplementarnih izdel-
kov. Vzpostavili smo tudi novi sistem poi-
menovanja izdelkov, ki nadgrajuje prijazno 
in učinkovito komuniciranje z obstoječimi 
in potencialnimi kupci. 
Zavedati pa se moramo, da se s predstavitvi-
jo teh znamk za nas pravo delo šele začne, 
saj sta pozitivna percepcija znamk in mož-
nost ustvarjanja dodane vrednosti odvisni od 
tega, kako uspešni bomo pri zagotavljanju in 
izpolnjevanju osnovnih pogojev, ki jih posa-
mezna znamka obsega v praksi.«

Marcus Moll, direktor družbe  
Steel & Metal Market Research, je 
predstavil trende v jeklarski industriji 
za leto 2017. Posebno spodbudno je, da 
je podjetja v Skupini SIJ prepoznal kot 
nosilce trendov v letu 2017, predvsem 
na področju zahtevnejših in nišnih 
jekel z visoko dodano vrednostjo. 
Ob tem pa je poudaril, da svojega 
trga ne smemo preveč zavarovati, 
saj ga bomo s tem uničili – ne 
smemo se bati konkurence, saj nas ta 
spodbuja k razvoju in inovacijam. 

Mario Ivankovič, vodja marketinga 
Skupine SIJ, je poudaril, da so 
blagovne znamke nastale iz potrebe:

• postati boljši, 
• poenotiti ponudbo Skupine SIJ, 
• približati se kupcu z izdelano 

storitvijo, ne le samo s proizvodom,
• postati bolj uveljavljen igralec na 

mednarodnem tržišču,
• dvigniti tržno prepoznavnost, 
• zgraditi lastno identiteto. 

Alenka Bizilj, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Peter Irman2. Prodajna konferenca 
Skupine SIJ: Blagovne znamke 
se na ogled postavijo
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Znanje, ki smo ga pridobili na predstavitvi produktnih znamk, 
smo okrepili z interaktivno delavnico …

Na večerji ob zaključku drugega dne pa smo imeli priložnost v živo 
slišati tudi navdihujočo zgodbo Alena Kobilice; kot slepi športnik 
zaupa nekomu, ki ga še nikoli ni videl, a oba vidita skupni cilj.

Prodajna konferenca je 
dragocena priložnost 
za vzdrževanje osebnih 
stikov.

 … v timskem duhu smo se dve uri in pol poglobljeno posvečali našim  
blagovnim znamkam, njihovim vrednotam in ključnim aplikacijam.
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Skupaj smo najboljši! Dogodek smo sklenili v skladu z osrednjo temo 
konference, kjer smo poudarili, da stremimo k najboljšim rešitvam 
in skupaj gradimo odličnost naših proizvodov in storitev.

Aleš Tomše, prodajni menedžer,  
SIJ Metal Ravne d.o.o 
Prodajna konferenca Skupine SIJ je 
vsekakor tudi izvrstna priložnost, 
da se z našimi kupci srečamo v naši 
družbi oziroma obratih. Omogoča 
izmenjavo mnenj in izkušenj ter 
s tem pripomore k doseganju še 
boljših prodajnih rezultatov vseh 
podjetij znotraj Skupine SIJ. Letošnja 
konferenca je dvignila raven naših 
prodajnih konferenc še višje – tako 
z organizacijskega kot z vsebinskega 
vidika. 

Tomaž Golob, vodja prodaje  
programa Noži, SIJ Ravne Systems
Novosti o SIJ-evih blagovnih znamkah, ugotovitve 
in izmenjane informacije, pridobljene na tem 
pestrem tridnevnem dogodku, so prižgale 
marsikatero novo idejo oziroma dale svež zagon 
obstoječim projektom. 
Naša prodajna ekipa je v okviru letošnje 
prodajne konference zgradila kar nekaj novih 
mostov skupaj z našimi strankami ter pregnala 
marsikatero negotovost. Menim, da je dogodek s 
svojo vsebino ter tudi kakovostno organizacijo in 
izvedbo pomagal utrditi Skupino SIJ kot resnega 
globalnega igralca v kategorijah od izdelave jekel 
do predelave in izdelave končnih, tudi nišnih 
proizvodov iz kakovostnega slovenskega jekla.

Sandra Jamar, vodja prodajnega 
programa, SIJ Acroni 
Z vidika prodaje vidim našo konferenco 
kot pomembno naložbo, kjer stranke 
neposredno dobijo informacije o 
usmeritvi Skupine SIJ. Zavedamo 
se, kaj naše stranke pričakujejo 
od nas. Prepoznavno pozicijo na 
svetovnem trgu si lahko zagotovimo 
le s postavljenimi in uresničenimi 
vodili, kot so kakovost izdelkov, njihova 
pravočasna dobava, odzivnost in 
fleksibilnost vseh deležnikov. Zato je 
tak dogodek tudi priložnost, kjer skupaj 
s strankami gradimo in uresničujemo 
njihove, predvsem pa naše cilje.

Erika Boršič,  
vodja programa, Kovintrade 
Na odlični konferenci smo udeleženci 
dobili informacije o strategiji Skupine 
SIJ in o novih blagovnih znamkah 
proizvodov Skupine SIJ. Verjamem, da 
vam bo kar najbolje uspelo izpolnjevati 
vaše zaveze glede kakovosti izdelkov, 
spoštovanja dobavnih terminov, 
fleksibilnosti in tržne orientiranosti. 

R. S. Kejriwal, direktor,  
USBCO Steels PVT LTD – Kolkata
Prodajna konferenca je odlična 
priložnost za povezovanje z našimi 
partnerji znotraj Skupine SIJ pa tudi 
z drugimi kupci ter agenti. Posebej 
pozitivno je, da smo lahko osebno 
razpravljali in iskali rešitve za odpravo 
ozkih grl v različnih fazah proizvodnje. 
To je bila moja prva prodajna 
konferenca v Skupini SIJ, ampak 
zagotovo ne zadnja. 

Aki Karjalainen, Raute Group
Dobro konferenca, odlična organizacija! 
Predstavitve so bile v redu, le predstavitev 
Markusa Molla bi lahko bila nekoliko krajša.
Res mi je bilo všeč timsko delo, kjer smo zgradili 
most. Super način za povezovanje in spoznavanje 
novih ljudi. Razmišljam, da bi tudi v našem 
podjetju naredili nekaj podobnega.
Mislil sem, da bom imel na konferenci dovolj časa 
za pogovor z vsemi sodelavci iz družbe SIJ Ravne 
Systems, s katerimi sem v stikih, pa se je izkazalo, 
da bi bil za to dobrodošel še en dodaten dan.
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àà INVESTIRAMO

Nova linija za toplotno obdelavo debele pločevine je velik 
preskok pri prizadevanjih SIJ Acronija za širitev portfelja 
novih zahtevnejših jeklarskih izdelkov in povečevanje 
tržnih deležev v novih nišnih segmentih najzahtevnejših 
izdelkov. Nizkotemperaturna peč in hladilna naprava nove 
linije omogočata združitev treh do sedaj ločenih procesov 
obdelave debele pločevine – peskanja, kaljenja in popuščanja. 
Nizkotemperaturna peč izjemno natančno regulira tehnološko 
optimalne temperature. Napredna hladilna naprava pa 
zagotavlja ohlajanje od najzahtevnejših nikljevih zlitin do 

vseh vrst specialnih jekel. Nova peč omogoča povečanje 
letne proizvodnje in prodaje specialne debele pločevine za 
80.000 ton. V prvem letu obratovanja ocenjujemo, da se 
bodo prihodki povečali na 40 do 50 milijonov evrov. Pri liniji 
bo zaposlitev dobilo 25 visoko strokovno usposobljenih novih 
sodelavcev. S tako sodobnimi zmogljivostmi in povečano 
ekipo bomo v SIJ Acroniju lahko zadovoljili povpraševanje 
najzahtevnejših kupcev predvsem v avtomobilski, kemični, 
energetski in naftno-plinski industriji.

V SIJ Acroniju smo 23. septembra namenu predali 32 milijonov evrov vredno 
investicijo v novo linijo HTL (Heat Treatment Line) za toplotno obdelavo 
debele pločevine. Nova sodobna linija združuje tri do sedaj ločene procese 
obdelave debele pločevine – peskanje, kaljenje in popuščanje. Omogočala 
bo še učinkovitejšo izdelavo proizvodov za najzahtevnejše aplikacije, s 
katerimi bo SIJ Acroni vstopal na nove trge. 

SIJ Acroni pognal 32 milijonov evrov 
vredno linijo za toplotno obdelavo

Jože Špiljak, specialist za korporativno 
komuniciranje, SIJ Acroni

Anja Potočnik, specialistka za 
korporativno komuniciranje, SIJ

Foto: Peter Irman
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Z leve: predsednik nadzornega sveta Skupine SIJ Andrey Zubitskiy, predsednik 
državnega zbora RS dr. Milan Brglez, predsednik uprave Skupine SIJ Anton 
Chernykh in izvršni podpredsednik SMS Group dr. Fritz Brühl. 

Anton Chernykh, predsednik uprave Skupine SIJ: 
»Specializacija v segmentu zahtevnih jeklarskih 
izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki so manj 
odvisni od konjunkturnih nihanj, finalizacija izdelkov 
in sinergijski učinki sodelovanja vseh družb v Skupini 
SIJ so gradniki uspeha in nadaljnjega razvoja Skupine 
SIJ. Za doseganje teh ciljev so potrebna nenehna 
vlaganja. Danes zagnana linija za toplotno obdelavo 
plošč je ena največjih naložb v investicijskem ciklu v 
obdobju 2014–2020, s katero bomo povečevali svoj 
evropski položaj v tem, tržno izjemno zanimivem in 
tehnološkem segmentu.« 

Dr. Milan Brglez, predsednik državnega zbora RS in 
častni gost svečanega zagona investicije, je poudaril: 
»Inovativnost, vlaganje v razvoj in konkurenčnost 
pa je nedvomno tisto, kar danes marsikateremu 
podjetju manjka, in hkrati tisto, kar vi imate, kar 
vas dela tako izjemne in boljše. Imate vizijo in 
željo po razvoju. Ne samo za danes, ampak tudi za 
prihodnost.«

Mag. Peter Čas, glavni direktor SIJ Acronija: »Nova 
linija je za nas zelo pomembna pridobitev. Ob 
optimalnem delovanju bo omogočila povečanje letne 
proizvodnje in prodaje specialne debele pločevine za 
80.000 ton, medtem ko neposredne učinke v prvem 
letu obratovanja ocenjujemo na 40 do 50 milijonov 
evrov povečanih prihodkov. Tako bomo v SIJ Acroniju 
lahko zadovoljili povpraševanje najzahtevnejših 
kupcev predvsem v avtomobilski, kemični, energetski 
in naftno-plinski industriji ter občutneje povečali 
vrednost prodaje. Z novo linijo bomo tudi ustvarili 25 
strokovno zahtevnih novih delovnih mest.«
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Zapisano na jeklo je trden in brezčasen zapis ter 
poseben način krstitve nove linije.

Veseli smo bili, da so bili z nami tako številni kupci in drugi poslovni partnerji.
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Ko zapoje Nina Pušlar, je enako kot v njenem hitu – To nam je všeč, hočemo še več. SIJ-eve tri vrednote – prilagodljivost, prizadevnost in 
zanesljivost – lahko pripišemo tudi Filipu in Blažu.
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àà TRŽIMO

Klemen Resman, direktor prodaje 
v družbi SIJ Acroni, je prepričan, da 
je dinamiko prodajnih aktivnosti 
vseskozi treba usklajevati s 
spremembami, ki so na trgih 
neizogibne. Tem spremembam 
mora slediti tudi razvoj 
produktnega portfelja, prodajnih 
kanalov in operativnih procesov 
v prodaji, pa tudi širše v podjetju. 
Tu je ključno, da gredo operativni 
procesi, razvoj novih produktov 
in komuniciranje produktnih 
znamk z roko v roki. Zato je tudi 
aktivno sodeloval pri razvoju novih 
produktnih znamk, ki jih je Skupina 
SIJ pred kratkim lansirala na trg.

SIJ Acroni vstopa na nove trge

Skupina SIJ že danes zaseda vodilne tržne položaje na evropskih 
in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Kje ste našli še prostor za 
nadgradnjo?
Prostor za izboljšave se najde vedno. SIJ Acroni res zaseda vodil-
no mesto v niši nerjavne debele pločevine v Evropi in je eden od 
treh glavnih proizvajalcev na globalni ravni. Hkrati pa tudi za ta 
del našega proizvodnega portfelja precej dobro vemo, na katerih 
geografskih področjih lahko povečamo tržne deleže, in tja name-
ravamo usmeriti prodajne aktivnosti. 

Cilji nadaljnje dobičkonosne rasti prodaje so precej agresiv-
no zastavljeni predvsem za specialno debelo pločevino, saj je 
velikost tega dela trga bistveno večja od trga nerjavne debele 
pločevine. Trenutno je naša prodaja na tem segmentu količinsko 
gledano več kot dvakrat manjša od nerjavne debele pločevine. 
Tako načrtujemo, da bo prodaja specialne debele pločevine v 

prihodnjem letu dosegla 70 odstotkov količin nerjavne, v letu 
2020 pa že skoraj dosegla to raven. 

Če pogledamo na strukturo naše prodaje s stališča prodajnih 
kanalov, lahko vidimo, da smo zelo uspešni pri prodaji skozi indi-
rektni kanal (distributerji, trgovci, servisni centri). S povečanjem 
aktivnosti, usmerjenih na proizvajalce OEM in končne uporab-
nike naših produktov, nameravamo zagotoviti dodaten vir rasti 
prodaje. 

V geografskem smislu možnosti za rast prodaje vidimo pred-
vsem v Nemčiji, Italiji, Franciji, Veliki Britaniji, Rusiji, na Poljskem 
in Češkem, pa tudi na določenih prekomorskih trgih, kot so ZDA, 
Kanada, Indija in Bližnji vzhod.
Kakšne učinke bo pri tem imela nova investicija v linijo HTL? 
Eden od ključnih razlogov, da je prodaja specialne debele pločevi-
ne toliko nižja od nerjavne, je v dejstvu, da SIJ Acroni pred naložbo 

Jože Špiljak, specialist za  
korporativno komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: TBD, Acroni 

Viri: hddjesenice.si, Wikipedija, hzs.si
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v linijo HTL ni imel na voljo zadostnih zmogljivosti za toplotno 
obdelavo za dvig proizvodnje tudi pri specialni pločevini. Zdaj se to 
ozko grlo odpravlja in lahko si bomo odrezali večji del trga. Raču-
namo seveda tudi na pozitivne učinke na strani kakovosti končnih 
produktov in njene ponovljivosti, kar bo prav tako pomagalo, da 
se bodo kupci pogosteje odločali za proizvode SIJ Acronija. 

V katerih industrijskih segmentih je največ povpraševanja 
oziroma kateri segmenti so po vašem mnenju tisti, na katerih 
bo gradil SIJ Acroni?
Za različne dele proizvodnega portfelja so prioritete po industrij-
skih segmentih precej različne.

Na področju nerjavnih jekel je naftna industrija še vedno 
najpomembnejši segment trga, kjer pa rasti trgov kratkoročno ne 
pričakujemo. Tako bomo svoje aktivnosti usmerjali tudi v energe-
tiko, kemično in farmacevtsko industrijo, predvsem pa v specialne 
aplikacije naših proizvodov, kot je na primer razsoljevanje vode. 

V sklopu specialne pločevine se jekla, obstojna proti obrabi, in 
visoko trdnostna jekla uporabljajo predvsem v segmentih proizvo-
dnje dvigal, rudniške opreme, gradbene mehanizacije, poljedelske 
opreme in transporta. Napovedi rasti trga za določene od naštetih 
segmentov so precej pozitivne, tja bomo tudi usmerjali svoje 
aktivnosti. Posebne aplikacije v povezavi s produkti večje dodane 
vrednosti pa so tudi na področju specialne debele pločevine 
pomemben cilj prodajnih aktivnosti SIJ Acronija. Glavni ciljni 
segmenti pri elektro pločevini ostajajo proizvajalci električnih mo-
torjev oziroma njihovih sestavnih delov, dodatno se usmerjamo v 
segment avtomobilizma, kjer razvoj električne mobilnosti močno 
spodbuja rast povpraševanja. 

Ob poplavi poceni izdelkov ali storitev se navadno vprašamo, 
koliko »kakovosti« smo pripravljeni zamenjati za »nižjo ceno«. 
Kako SIJ Acroni postavlja to razmerje med kakovostjo in ceno?
Predvsem je naš cilj čim bolje razumeti potrebe kupcev in kriterije, 

na podlagi katerih sprejemajo svoje nakupne odločitve. Če odmis-
limo prodajno ceno, moramo najti vzvode, da kupec v sodelovanju 
z nami vidi možnosti reševanja svojih težav, prihrankov pri svojih 
operacijah, izboljšanja svoje konkurenčne prednosti pri kupcih. 
Več vzvodov bomo sposobni najti, manjši vpliv na nakupno odloči-
tev bo imela cena. 

Pri naslavljanju teh vzvodov nimam v mislih samo tehničnih 
karakteristik našega proizvoda, pač pa celotno izkušnjo kupca – od 
prvega prodajnega kontakta, preko spoštovanja dogovorjenega do-
bavnega roka do aplikacijske podpore pri uporabi našega produkta. 

Da bomo te vzvode na učinkovit način dostavili prihodnjim in 
obstoječim kupcem, bodo vsekakor pomembno vlogo odigrale 
tudi nove blagovne znamke, ki jih Skupina SIJ uvaja z novembrom.

Zadnje čase se pogosto govori o »vdoru« nizkocenovnega jekla 
iz Kitajske, kjer se soočajo s padcem povpraševanja, Evropska 
unija pa je že sprejela nekatere ukrepe, da zajezi vdor kitajske-
ga jekla po dampinških cenah. Kako se s tem sooča SIJ Acroni?
Tako v Evropi kot v ZDA so aktivnosti regulatorjev na področju 
zaščitnih ukrepov izredno dinamične. Nekaj pozitivnega učinka se 
na določenih trgih čuti. Je pa treba poudariti, da nam struktura 
proizvodnega portfelja omogoča, da pritiska s strani nizkocenov-
nega jekla iz Kitajske ne čutimo prav močno. Naš cilj je biti prisotni 
na tistem delu trga, kjer zaradi različnih razlogov nizkocenovni 
visokokoličinski konkurenti nimajo prave vrednostne ponudbe 
za kupca, in v to smer še naprej razvijati portfelj produktov SIJ 
Acronija.

V čem je SIJ Acroni boljši od konkurence?
Predvsem z vrhunsko bazično kakovostjo proizvodov in z visoko 
ravnijo fleksibilnosti v smislu dobavljivosti, različnih dimenzijskih 
razredov in možnih adaptacij tehničnih parametrov proizvodov 
glede na posebne potrebe kupca. 
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Letos je dozorela ideja o tesnejšem sodelovanju SIJ Elektrod Jesenice ter 
podjetja Daichen Varstroj iz Lendave, spodbujena zaradi potreb kupcev 
po celostnem reševanju njihovih varilnotehnoloških izzivov. 

àà NAPREDUJEMO

Na prvem srečanju meseca maja smo postavili temelje sode-
lovanja, pregledali trende razvoja tehnologije in potrebe na 
trgu ter postavili osnove prihodnjega skupnega nastopa pri 
najzahtevnejših kupcih. Srečanja na Jesenicah smo se udeležili 
takratni glavni direktor Jakob Borštnar, Primož Drakslar, vodja 
trženja iz SIJ Elektrod, ter namestnik predsednika uprave 
Daichen Varstroja Shinya Okomoto in vodja prodaje Andrej 
Černi. Izhodišče nadaljnjega sodelovanja je bilo, da so komple-
ksne rešitve v industriji mogoče samo s celovitim pristopom, 
od varilnega materiala SIJ Elektrod, varilnih naprav Daichen 
Varstroja do ustrezno usposobljenega varilca in tehnološkega 
postopka varjenja.

Junija smo se vključili v projektno skupino Instituta za 
varilstvo iz Ljubljane pod vodstvom dr. Miloša Jovanoviča ter 
določili ključne strateške točke delovanja, ki so:

• usmeritev trženja direktno v industrijo h končnim upo-
rabnikom;

• prepoznavanje kupčevih industrijskih potreb in težav pri 
različnih procesih varjenja;

• fokusiranje na specifične zahteve in rešitve za industrij-
skega kupca;

• skupni vzajemen razvoj tehnologij varjenja (varilna na-
prava, varilni material, robot ali človek varilec); 

• predstavitev novih varilnih tehnologij zahtevnim indu-
strijskim kupcem.

Septembra smo sodelovanje nadgradili s prvim dnevom od-
prtih vrat varjenja, v novem in sodobno opremljenem Varilno-
tehnološkem centru Daichen Varstroj v Lendavi. Prišlo je preko 
70 varilcev, varilnih tehnologov in nabavnikov iz 36 slovenskih 
kovinskopredelovalnih podjetij. Predstavniki SIJ Elektrod in Da-
ichen Varstroja smo predstavili prodajno-razvojne novosti ter 
demonstrirali varjenje z najsodobnejšimi varilnimi napravami, 
s poudarkom na varjenju nerjavne pločevine. Za zaključek smo 
postregli z rešitvami težav, s katerimi se uporabniki srečujejo 
v industriji. 

Na naslednjem srečanju v SIJ Elektrodah bomo tehnikom 
in prodajalcem Daichen Varstroja ter Instituta za varjenje 
predstavili naš prodajni program varilnega dodajnega materia-
la s specifičnostmi in prednostmi uporabe na varilnih napravah 
Daichen Varstroja. 

Skupaj bomo prepričali 
najzahtevnejše kupce

Primož Drakslar, vodja trženja,  
SIJ Elektrode Jesenice

Foto: Primož Drakslar,  
SIJ Elektrode Jesenice

Vir: projektno srečanje in  
srečanje s kupci iz industrije
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Konkurenčna bitka pri prodaji izdelkov je vse močnejša in dražja. Obstoj in razvoj 
omogoča le najboljšim in najprodornejšim. Nesistematično in nedinamično tržno 
delovanje, podkrepljeno z nepoznavanjem ali ignoranco zahtev trgov, tržnih segmentov 
in konkurence, ima rok trajanja, ki se lahko odrazi v upadanju dobičkonosnosti prodaje 
podjetja. V SIJ ZIP centru je zato leto 2016 čas za krepitev in razvoj prodaje. Miselne in 
cenovne spremembe. Spremembe, ki ustvarjajo prednosti in konkurenčnost. 

V oddelku prodaje družbe SIJ ZIP center smo se v preteklih 
mesecih v boj s konkurenco pognali s temeljito analizo našega 
prodajnega procesa. Preučili smo dejavnost in pretekle ce-
novne strategije ter jih primerjali z zahtevami trga. Upoštevali 
smo, da imajo praviloma vse storitve na trgu že določene 
cene. Če prodajamo enak izdelek oziroma storitev kot kon-
kurenca, ga moramo torej prodajati po enaki ceni ali ceneje. 
Logično? Ni? Pa je. Cenovno konkurenčnost lahko dosežemo 
z optimizacijo proizvodnje in nenehnim iskanjem priložnosti 
za pocenitev storitev. Delati moramo bolje, hitreje, vlagati 
moramo v opremo. Vse s ciljem pridobiti in obdržati kupce. 

A cenovni boj s konkurenco ni edini način za krepitev 
oziroma ohranitev našega trenutnega položaja na trgu. Zave-
damo se, da ga lahko presežemo tudi na način, da ustvarjamo 
izdelke, ki jih kupec ne more primerjati s konkurenco. Da svo-
jim kupcem zagotavljamo izdelke in storitve z visoko dodano 
vrednostjo. Zato je še kako pomembno, da razumemo bistvo 
izdelkov in storitev ter pričakovanja kupcev. Iz naših aktivnosti 
na tem področju, razmišljanj in ustvarjanja dodane vrednosti 
so že nastali prvi unikatni izdelki, s katerimi dokazujemo, da je 
razlikovanje od konkurence slika naše inovativnosti.

V SIJ ZIP centru gradimo temelje za uspešno in dinamično 
prihodnost. Smo majhna ekipa ljudi, ki deluje na več program-
skih področjih. Zato se lahko hitro povežemo, si pomagamo in 
se dopolnjujemo. 

Mag. Damjana Matavž,  
vodja prodaje, SIJ ZIP center

Foto: SIJ ZIP center

Z inovativnostjo do neposnemljivih 
konkurenčnih prednosti

Unikat v tiskarni:  
SOKOS – prvi pametni poslovnik 

Unikat v mizarstvu: popoln izkoristek prostora 

àà NAPREDUJEMO
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Coiltech je najhitreje rastoč mednarodni sejem na 
področju elektromehanike v Italiji. Letos so se tam že 
sedmič zbrali proizvajalci elektromotorjev, generatorjev 
in transformatorjev, med njimi pa je svoj program elektro 
pločevine predstavljal tudi Acroni.

Sejem Coiltech Pordenone je eden od sejmov, ki se zelo hitro povečuje in 
iz leta v leto privabi več obiskovalcev in razstavljavcev. Koncept, ki ga za-
govarjajo organizatorji sejma, je preprostost tako organizacije kot izvedbe 
dogodka, s čimer se razstavljavci izognejo visokim stroškom, hkrati pa se 
lažje osredotočijo na vsebino, sestankovanje in rezultate.

Letos je sejem potekal že v štirih halah. Prisotni so bili vsi pomembnej-
ši igralci na področju elektro pločevine, med katerimi je veliko naših 
obstoječih in potencialnih kupcev ter konkurentov v tem segmentu. 

Naš razstavni prostor je bil tokrat zelo privlačno urejen, lahko dosto-
pen in primerne velikosti. Odločitev, da zamenjamo razstavni prostor 
za večjega, se je izkazala za pravilno, saj je bil tudi zelo dobro obiskan. Z 
razstavnimi eksponati smo tokrat prikazali različne možnosti izolacije, kar 
so obiskovalci pozitivno sprejeli. 

Sejem se je že tradicionalno izkazal za uspešnega, pridobili smo nekaj 
novih potencialnih strank in že prvo naročilo, zato smo že potrdili udelež-
bo v prihodnjem letu.

Enkrat na leto se zberejo največji strokovnjaki za dupleksna jekla. 

Seminar, konferenca in sejem Duplex World so 12. in 13. oktobra v nem-
škem Düsseldorfu združili vodilne strokovnjake za izdelavo in uporabo 
dupleksnih nerjavnih jekel. Predavanja in delavnice so bile namenjene 
aktualnim tehničnim in tržnim izzivom, na sejmu pa se je predstavilo 22 
razstavljavcev, med katerimi je barve Skupine SIJ zastopal SIJ Acroni z 
ekipo prodajnikov in razvojnikov. Strogo specializiran dogodek je izvrstna 
priložnost za mreženje, saj se ga udeležijo le tisti posamezniki, ki so tako ali 
drugače povezani z dupleksnimi jekli. 

SIJ Acroni se je v preteklih letih dogodka udeleževal zgolj kot obiskovalec, 
tokrat pa smo se odločili, da se predstavimo. SIJ Acroni je sicer prepoznan 
kot vodilni evropski proizvajalec nerjavnih jekel, vendar je za nas v segmen-
tu dupleksnih jekel še precej priložnosti. Z udeležbo na tem dogodku smo 
opozorili nase, in to v krogu strokovnjakov, ki so najbolj kompetentni za 
izbiro dobaviteljev. Razmišljamo, da bi v prihodnje sodelovanje še obogatili s 
strokovnim prispevkom na konferenci. 

Coiltech - vse pomembnejši za 
proizvajalce elektro pločevine

SIJ Acroni prvič razstavljal 
na Duplex World

àà MARKETINŠKI MOTOR

Monika Štojs,  
vodja marketinga, SIJ Acroni

Foto: Borut Lešnik, SIJ Acroni

Monika Štojs,  
vodja marketinga, SIJ Acroni

Foto: Monika Štojs, SIJ Acroni

Naš razstavni prostor je zaživel s privlačno grafično podobo.

Ekipa SIJ Acronija na konferenci Duplex World

• Datum: 27.–28. 9. 2016
• Razstavljavcev: 303
• Obiskovalcev: 2.400

• Datum: 27.–28. 9. 2016
• Število razstavljavcev: 22

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J36



SIJ ACRONI 
Avgusta je podjetje zapustilo sedem delavcev, 
delavec vzdrževanja KLEMEN STRŽINAR pa se 
je smrtno ponesrečil. Svojcem izrekamo iskre-
ne sožalje. Septembra je podjetje zapustilo 
10 delavcev.

Naši novi sodelavci so avgusta postali: AMIR 
GLUHALIĆ v Jeklarni, DRAGAN PANIĆ v Jeklarni, 
GORAZD RAVNIK v Jeklarni, DENIS KLANEČEK 
v Vroči valjarni, MATIC RAJAKOVIĆ v Vroči 
valjarni, MIHA BIAGGIO v Hladni predelavi, 
VALENTIN KOPAVNIK v Hladni predelavi, EDIN 
ALAGIĆ v Toplotni obdelavi za specialna 
jekla, ARMIN DŽAFIĆ v Toplotni obdelavi za 
specialna jekla, TOMAŽ ŠUŠTERŠIČ v Obratu 
vzdrževanja, DAVOR ANASTASOV v Predelavi 
debele pločevine, BOŠTJAN JANŠA v Predelavi 
debele pločevine, RAMIZ KLIČIĆ v Predelavi 
debele pločevine, ŽELJKO PEŠUT v Predelavi 
debele pločevine, NIK JEKLIČ v Kakovosti, 
TADEJ PAVLOVIČ v Kakovosti in ERIK STARC v 
Kakovosti. Čestitamo!

Septembra so se nam pridružili: PETER ČAS 
v Upravi, JOERG ANDREAS OPFERMANN v 
Upravi, ILIR BYTYQI v Jeklarni, ANDRAŽ PON-
GRAC v Jeklarni, ARMIN ŠEHIĆ v Jeklarni, EDIN 
ČAUŠEVIĆ v Hladni predelavi, TILEN ČUČAK 
v Obratu vzdrževanja, DENIS BEGOVIĆ v Pre-
delavi debele pločevine, BOŠTJAN FEKONJA v 
Predelavi debele pločevine, SEBASTIJAN ILIČ v 
Predelavi debele pločevine, TOMAŽ JELENC v 
Predelavi debele pločevine, EDIN 
KAPIĆ v Predelavi debele pločevine, JERNEJ 
MULEJ v Predelavi debele pločevine, DINO 
PEHADŽIĆ v Predelavi debele pločevine, DE-
JAN PLANINČNIČ v Predelavi debele pločevine, 
BOJAN RADIĆ v Predelavi debele pločevine, 
DANIEL SEDLAREVIĆ v Predelavi debele 
pločevine, DAVID BASTA v Kakovosti, KATJA 
KRALJ v Kakovosti, MATEVŽ OBLAK v Kakovosti 
in PETER SKALAMERA v Kakovosti. Čestitamo!

JUBILANTI
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem so 
avgusta postali: ADMIR JAKUPOVIĆ v Obratu 
vzdrževanja, BRANKO TRKULJA v Obratu 
vzdrževanja, DANIJEL ŠOLAK v Obratu vzdrže-
vanja, ELVIR RAMIĆ v Predelavi debele ploče-
vine, MARTIN RESMAN v Kakovosti in PRIMOŽ 
KALAMAR v Upravi. Čestitamo! Septembra sta 
jubilanta z 10-letnim delovnim stažem postala: 
ZVONKO KRSTEVSKI in ARMIN SILIĆ, oba iz 
Obrata vzdrževanja. Čestitamo!

Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so 
avgusta postali: MATEJA LAKOTA v Jeklarni, 
MARJAN GRIČAR v Obratu vzdrževanja, 
MARJAN ŠIMAC v Predelavi debele pločevine, 
ŽIVKO ŠUČUR v Predelavi debele pločevine, 
FERIK ALIŠIĆ v Nadzornem centru in DORIS 
JEKLIČ v Logistiki. Septembra sta jubilanta s 
30-letnim delovnim stažem postala MARJAN 
MENCINGER v Kakovosti in MERI RAZINGER v 
Prodaji. Čestitamo!

Jubilanti s 40-letnim delovnim stažem so 
avgusta postali: KEMAL MURANOVIĆ v Hladni 
predelavi, MUSTAFA EJUPOVIĆ v Hladni pre-
delavi, VALENTIN REZAR v Obratu vzdrževanja 
in MARIJA ŠEBJANIČ v Logistiki. Septembra 
pa sta jubilanta s 40-letnim delovnim stažem 
postala DRAGO FILIPAJ v Vroči valjarni in 
MIROSLAV ŽNIDARIČ v Predelavi debele 
pločevine. Čestitamo!

ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje so septembra končali: TOMAŽ 
LAHARNAR – pridobil je naziv diplomirani 
inženir strojništva (vs), ANA MARIJA KOFOL – 
pridobila je naziv magistrica znanosti, MIHAEL 
BUGANIK – pridobil je naziv diplomirani inženir 
strojništva (vs), ROBERT ROBIČ – pridobil je 
naziv magister inženir metal. in materialov, 
BOJAN TODOROVIĆ – pridobil je naziv diplomi-
rani upravni organizator (vs). Čestitamo!

Nejra Rak Benič, strokovna sode-
lavka za HRM 1, SIJ Acroni

SIJ METAL RAVNE 
Avgusta so postali naši sodelavci: BLAŽ GRILC 
in BLAŽ ŠTIFTER v Jeklarskem programu, 
EGZON BERISHA in TOMAŽ ŠTRUC v Valjar-
skem programu.

Upokojil se je MILOŠ JOVIĆ iz Valjarskega 
programa. Zahvaljujemo se mu za prizadevno 
delo in mu v pokoju želimo vse najlepše. Podje-
tje so zapustili še štirje sodelavci.

Septembra so postali naši sodelavci: ALEN 
ŠAPEK, LOVRO ČEKON, STEFAN ĐURIĆ, BOJAN 
TRETJAK, SAŠO PLAZOVNIK in STEFAN BAŽDAR 
v Jeklarskem programu, ALEŠ MEŠNJAK v 
Vzdrževanju, DOMEN MORI v Razvoju in 
kontroli, TIM MALI v Logistiki in VESNA LAZNIK 
v Investicijah. 

Upokojili so se: DARKO ŠIŠARICA, LENART 
SMREČNIK in JOŽE GOŠNAK iz Kovačnice. 
Zahvaljujemo se jim za prizadevno delo in 
jim v pokoju želimo vse najlepše. Podjetje so 
zapustili še štirje sodelavci.

JUBILANTI
Avgusta so 30-letni delovni jubilej dosegli: 
MILAN MEŠNJAK, BOJAN MLAKAR, DARKO 
NAGLIČ, MARKO GOLOB, JOŽE REPNIK, SILVA 
SIRK in MAGDA PARADIŽ iz Valjarskega progra-
ma, IVAN LIPAVC, DRAGAN BAJO in MARTIN 
SABERČNIK iz Kovaškega programa, ROZALIJA 
PONGRAC in METKA NAVERŠNIK iz Logistike, 
DARJA OBLAK iz Razvoja in kontrole ter BRAN-
KA NOVAK iz Računovodstva. 40-letni delovni 
jubilej je dosegel JOŽEF ŽELODEC iz Kovaškega 
programa. 

Septembra je 10-letni delovni jubilej dosegel 
TOMAŽ KRAJNC iz Jeklarskega programa, 
20-letni delovni jubilej sta dosegla GORAZD 
SKRIVALNIK iz Valjarskega programa in DAVID 
BOŽIČ iz Vzdrževanja, 30-letni delovni jubilej 
so dosegli: JOŽE FERK iz Jeklarskega programa, 
JANEZ BORKO, JURIJ KRENKER, VINKO VALENTI, 
DARKO CEPEC, ANTON PETREJ in RADO 
BERDNIK iz Valjarskega programa, JANKO GOS-
TENČNIK, FRANC MRAK, ZDENKO VRHOVNIK, 
JANKO ŽNIDAR in MARKO ŠPEGEL iz Kovaškega 
programa, FRANC ROŽIČ iz Vzdrževanja, 
JANKO TOMAŽ in DUŠAN PLEMEN iz Razvoja 
in kontrole, SIMONA IGLAR LENASSI, EDO 
GOŠNAK in JOŽE KOTNIK iz Logistike. 40-letni 
delovni jubilej sta dosegla SILVO KOŠELJNIK iz 
Vzdrževanja in DRAGO ZORMAN iz Razvoja in 
kontrole. Vsem jubilantom čestitamo!

ZAKLJUČEK ŠOLANJA
ANDREJ PERŠAK iz Vzdrževanja je postal strojni 
tehnik, SIMON HUDEJ diplomirani inženir ele-
ktrotehnike, SIMON MATJAŠ pa univerzitetni 
diplomirani inženir elektrotehnike, BERNARDA 
JANET iz Razvoja in kontrole je postala 
magistrica znanosti, BLAŽ LAHOVNIK je postal 

diplomirani inženir strojništva, KRISTIJAN 
PLESNIK iz Proizvodnje pa specialist s področja 
strojništva. Čestitamo! 

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

SIJ ELEKTRODE 
JESENICE
Septembra se nam je pridružil oziroma bil 
imenovan na mesto direktorja družbe BLAŽ 
JASNIČ. V proizvodnji elektrod se je na delov-
nem mestu gnetilec zaposlil LUKA OSENAR. 
Obema želimo uspešno delo. 

Avgusta se je upokojil PETAR MAJKIĆ, ki se mu 
zahvaljujemo za dolgoletni trud v podjetju ter 
mu želimo vse dobro v pokoju.

Sporazumno je delovno razmerje zaključil en 
delavec, in sicer avgusta.

JUBILANTI
Avgusta je 10-letni delovni jubilej dosegel 
DANIJEL MAZALICA iz proizvodnje varilnih 
žic (polnjena žica), 30-letni jubilej je dosegla 
ZDENKA PAGON iz kontrolinga ter 40-letni 
jubilej je praznoval PETAR MAJKIĆ iz proizvo-
dnje elektrod. Septembra pa je 40-letni jubilej 
dosegel SAŠO JEKLER. Iskrene čestitke vsem!

ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Septembra je SLOBODAN FILIPOV (vodja 
proizvodnje elektrod) končal šolanje ter 
pridobil naziv diplomirani organizator-mene-
džer s področja organizacije in menedžmenta 
delovnih procesov. Čestitamo!

Tanja Volmajer, vodja kadrovske 
službe, SIJ Elektrode Jesenice

SIJ NOŽI RAVNE
Avgusta je naš novi sodelavec postal JAKA 
MOČILNIK v Mehanski obdelavi.
Delovno razmerje je prenehalo šestim 
sodelavcem. 
Septembra so naši novi sodelavci postali: 
MARTIN LORGAR in ANDREJ ŠATELKAR v 
Toplotni obdelavi ter GAŠPER GMAJNAR v 
Mehanski obdelavi.
Septembra sta se upokojila sodelavca IVANKA 
KUNC iz Odpreme in skladišča in JOŽEF DROZG 
iz Toplotne obdelave. Zahvaljujemo se jima 
za prizadevno delo in jima v pokoju želimo 
vse najlepše. Septembra je delovno razmerje 
prenehalo še trem sodelavcem.

JUBILANTI 
Avgusta je jubilant za 10 let delovne dobe v 
podjetju postal SEBASTJAN HIP iz Mehanske 
obdelave. Jubilantka s 30-letnim delovnim sta-
žem pa je postala DARJA SENICA iz Tehnologije. 
Obema iskreno čestitamo.
Septembra je jubilant za 10 let delovne dobe v 
podjetju postal ANDREJ MERKAČ iz Mehanske 
obdelave. Jubilanti s 30-letnim delovnim 
stažem so postali: BOJAN MRAVLAK iz Prodaje, 
DAMIJAN PARADIŽ, SILVESTER OSWALD 
in JOŽE POTOČNIK iz Mehanske obdelave. Jubi-
lanta s 40 leti delovne dobe v podjetju pa sta 
postala IVANKA KUNC iz Odpreme in skladišča 
in STANISLAV OŠLAK iz Mehanske obdelave. 
Vsem jubilantom iskreno čestitamo.

ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Avgusta sta šolanje uspešno sklenila sode-
lavca: TILEN RAVLAN iz Razvoja, ki je pridobil 

naziv magister znanosti s področja strojništva, 
in EMIR MUSTAFIĆ iz Informatike, ki je pridobil 
naziv diplomirani inženir računalništva in 
informatike. Obema iskreno čestitamo.
Septembra sta šolanje uspešno zaključila so-
delavca ALEKS PINTER iz Mehanske obdelave, 
ki je pridobil naziv strojni tehnik, in GAŠPER 
OSWALD iz Tehnologije, ki je pridobil naziv 
magister inženir strojništva. Obema iskreno 
čestitamo.

Dragica Pečovnik, Kadri, Noži Ravne 

SIJ RAVNE SYSTEMS
Avgusta sta naša nova sodelavca postala: ZO-
RAN ZAJAMŠEK in ALEŠ VERDINEK – Vodstvo 
ter SANDI PAVLOVIĆ, JAŠA ŠINKO – Proizvo-
dnja B MO in JURIJ PAVŠE – Kakovost.

Delovno razmerje ni prenehalo nobenemu 
sodelavcu.
Septembra so naši novi sodelavci postali: 
SAMO JENIČ, DIMITRIOS PAPADOPOULOS 
in NEJC GORINŠEK – Vodstvo ter ANDREJ 
GLAVAK, LJIRKA BURIM in MARTIN KAVCL – 
Proizvodnja B MO.

Delovno razmerje je prenehalo trem sodelavcem 
iz oddelkov Vodstvo, Nabava in Proizvodnja.

JUBILANTI
Avgusta je jubilantka z 20-letnim delovnim 
stažem postala IRENA URŠEJ – Laboratoriji 
DML. Jubilant s 40-letnim delovnim stažem pa 
je postal SILVO KLEMENC – Proizvodnja B MO.
Septembra so jubilanti s 30-letnim delovnim 
stažem postali JOŽE ČAS, DUŠAN BOŽANK, 
IVAN VOGEL in JOŽE KOLMAN – Proizvodnja 
B MO, ŠTEFAN PRANJIČ – Proizvodnja TO, EDI 
OREŠNIK, PRIMOŽ GABROVEC in ANTON PO-
DERŽAN – Tehnologija ter SONJA FEDLER – Lo-
gistika. Jubilant s 40-letnim delovnim stažem 
pa je postal BRANKO ŠTRUC – Kakovost. 

Boris SEŠEL, Kadri, SIJ Ravne Systems

SIJ SUZ 
Avgusta se je upokojil SREČKO TOMAŽIČ iz 
Uprave. Zahvaljujemo se mu za njegovo priza-
devno delo in mu v pokoju želimo vse najlepše.
En delavec je zapustil podjetje avgusta, trije 
delavci pa so odšli septembra.
Naša nova sodelavca v obratu Jeklovlek sta 
septembra postala ANDREJ KOS in MATJAŽ 
HRIBAR.

JUBILANTI
Avgusta je jubilantka s 30-letnim delovnim 
stažem postala ANDREJA PESTOTNIK iz 
oddelka Storitve. 
Jubilant z 10-letnim delovnim stažem pa je 
postal UROŠ POGAČAR iz obrata Jeklovlek.
Obema jubilantoma čestitamo.

Mag. Tanja Avguštin Čufer, Ka-
drovska služba, SIJ SUZ

SIJ ZIP CENTER
Avgusta in septembra so se nam pridružili 
MUSTAFA BULJUBAŠIĆ, KATARINA VOGRIN, 
SUZANA VEGMAHER, JOŽICA KRAJNC in 
ROMANA JUVAN.

JUBILANTI
Za 30-letni jubilej v SIJ ZIP centru čestitamo 
MATJAŽU STROPNIKU, BRANKI GOŠNAK, 
ŠEFIKI KIŠMETOVIĆ in IRENI DLOPST. 

Petra Gams, poslovna sekre-
tarka, SIJ ZIP center

Kadrovska gibanja v avgustu in septembru

àà NAŠI SODELAVCI
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Konec septembra smo se v Portorožu udeležili 
tradicionalnega srečanja z imenom Dnevi poklicne 
in zaposlitvene rehabilitacije ali krajše REHA-dnevi. 
Posvečali smo se reševanju problematike invalidov, 
ki poleg že ustaljenih poti zahteva ustvarjalnost in 
inovativnost pri iskanju novih rešitev. 

Skupaj s priznanimi slovenskimi predavatelji smo med drugim 
razmišljali o tem, kako koncept socialne aktivacije prispeva 
k vključevanju po meri ljudi. Ugotavljali smo, kakšen pomen 
imata iskanje potenciala in motiviranje posameznika. Invalid-
ska podjetja so podjetja socialne ekonomije, zato smo veliko 
pozornosti namenili strategiji socialne ekonomije, znotraj kate-
re je uveljavljeno zaposlovanje invalidov v invalidskih podjetjih. 
Preverjali in ocenjevali smo tudi priložnosti za razvoj podje-
tništva med invalidi. Slednje se v Evropi uveljavlja kot uspešen 
koncept zaposlovanja ranljivih skupin. 

V drugem delu našega srečanja smo izmenjali izkušnje in 
stališča glede zaposlovanja invalidov, prehoda mladih iz šole 
na trg dela in delovanja zaposlitvenih centrov. Predstavniki Mi-
nistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
so nam predstavili evropske projekte, ki bodo omogočili nove 
priložnosti na trgu dela. 

Predavanja gostov so na REHA-dneh zgolj izhodišče za 
izmenjavo mnenj, izkušenj in poglobljeno diskusijo. Koncept 
srečanja namreč v aktivno vlogo postavlja udeležence. Ponuja 
nam odlično priložnost, da se pogovorimo o tem, kako stvari 
delujejo v praksi. V odmorih je zato v preddverju kongresne 
dvorane še posebno pestro. 

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

Foto: Ana Kapel, Centerkontura d.o.o. 

Do zaposlitve invalidov vodi več poti

Na podlagi uspešno 
opravljene 
recertifikacije, bila 
je maja 2016, je bil 
družbi SIJ ZIP center 
med letošnjimi 
dnevi REHA podeljen 
certifikat kakovosti 
EQUASS Assurance 
za obdobje dveh 
let. Direktorici SIJ 
ZIP centra, Alenki 
Stres, sta certifikat 
izročili predstavnici 
Razvojnega centra 
za zaposlitveno 
rehabilitacijo pri URI 
Soča, dr. Aleksandra 
Tabaj in mag. 
Valentina Brecelj. 

Prva generacija mladih potencialov Skupine SIJ se 
je septembra v okviru motivacijskega in izobraže-
valnega programa udeležila ekskurzije v svetovno 
priznano in uspešno jeklarsko družbo ABS v Vidmu/
Udinah v Italiji. 

V jeklarni smo si ogledali elekroobločno peč, ponovčno peč, 
vakuumsko degaziranje in napravo za kontinuirano litje gredic 
do premera 800 mm. Sprehodili smo se skozi valjarno LUNA 
in valjarno MARTE, ki vključuje novo napravo za kontinuirano 
kovanje ROTOFORGIO. V družbi ABS so nas navdušili s sodobno 
tehnologijo in tudi z urejenostjo ter čistočo obratov. Strokovni 
izlet je bil uspešen tudi v povezovanju sodelavcev iz različnih 
družb Skupine SIJ. Mladi potenciali so se bolje spoznali, si 
izmenjali mnenja in izkušnje ter izrazili željo po spoznavanju in 
obisku drugih družb naše skupine.

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

Mladi potenciali navdušeni 
nad sodobno jeklarno ABS 
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Slavko Kanalec, direktor za 
tehnologijo, SIJ d.d.

Foto: Slavko Kanalec, SIJ d.d.Z inovatorji smo šli 
na kavo v Illy Caffe

V Skupini SIJ kot cilje nagradnih ekskurzij za naj-
uspešnejše inovatorje izbiramo uveljavljena in 
priznana podjetja, kjer se lahko naučimo in spoz-
namo kaj novega. Tako nas je 15 sodelavcev družb 
Skupine SIJ – inovatorjev in zmagovalcev natečaja 
Znamo varno, zmoremo zdravo letos obiskalo Illy 
Caffe v Trstu, ki slovi po svoji vrhunski kavi in vsem, 
kar spada zraven. 

Illy je danes poznan po vsem svetu in je pojem v svetu vrhun-
ske kave. Marsikdo bo verjetno pomislil, da je posel s kavo 
veliko lažji kot jeklarstvo, vendar to ni tako. Veliko je povpreč-
nih, samo eden je Illy. 

Vsako zrno je pregledano
V Illyju vsak dan spražijo šest ton kave. Pred praženjem pregle-
dajo vsa zrna: le-ta počasi potujejo po prozorni drči, medtem 
jih pregledajo z visoko ločljivimi kamerami. Zanimata jih oblika 
in barva nepraženih zrn. V primeru odstopanj usmerjen curek 
komprimiranega zraka odpihne nekakovostno zrno. Tako zago-
tovijo 100-odstotno kakovost vstopne surovine in ničesar ne 
prepustijo naključju.

Preko 500 patentov na področju pakiranja kave
Veliko pozornost namenjajo tehnologiji pakiranja svojih izdel-
kov, kajti po praženju kava hitro izgublja svojo aromo, in le z 
vrhunsko tehnologijo jo lahko ohranijo za končnega potrošnika. 
Zanimivo je, da kot proizvajalec kave sami proizvajajo kovinsko 
embalažo. Pogledali smo si avtomatizirano linijo za varjenje 
in testiranje jeklenih posod za kavo. Pred polnjenjem pražene 
kave iz kovinskih posod izčrpajo zrak, nato pa jih skupaj s kavo 
napolnijo z dušikom. S tem bistveno znižajo izgubo aromatičnos-
ti in ohranijo vse druge lastnosti končnega proizvoda. Embalaža 
igra ključno vlogo pri zagotavljanju kakovosti produktov, zato jo 
s skrbjo za brezkompromisno kakovost proizvajajo sami. 

Pester in širok nabor področij razvoja
Med obiskom nas je sprejel tehnični direktor Furio Suggi Live-
rani, ki je med drugim odgovoren tudi za raziskovalno dejav-
nost. Predstavil nam je področja njihovega razvoja. Bili smo 
presenečeni nad pestrostjo področij:

• Medicina: raziskujejo, kako človeška čutila dojemajo 
kavo in kako na delovanje čutil vpliva genetika.

• Agronomija: raziskujejo genom kave in iščejo vplive 
genetike na lastnosti kave.

• Umetnost, dizajn: sami poskrbijo za oblikovanje kavnih 
aparatov in skodelic.

• Strojništvo: sami razvijajo in proizvajajo kavne aparate. 
Nenehno se ukvarjajo z vprašanjem, kako pripraviti 
popolno kavo.

• Strojništvo, živilska tehnologija, embalaža, pakiranje in 
ohranjanje lastnosti živil.

Caffe akademija
V Illyju želijo ljubiteljem črnega zlata zagotoviti celostno doži-
vetje, zato jim namenjajo zelo veliko pozornosti. Med drugim 
tudi zelo skrbno izbirajo lokale, kjer pripravljajo njihovo kavo. V 
ta namen imajo na sedežu podjetja tudi sodobno opremljeno 
akademijo, kjer posameznike naučijo, kako se pripravi popolna 
kava. Slušatelji imajo na voljo vrhunsko opremo in predavate-
lje, ki jih vpeljejo v skrivnost priprave kave. S tem poskrbijo za 
vrhunsko in ponovljivo kakovost svojih izdelkov. 

Med obiskom nas je na vsakem koraku spremljal omamen 
vonj kave, ki se širi tudi v okolici tovarne. Verjetno je podobno 
v vsaki pražarni kave. Nedvomno pa se v podjetju Illy Caffe 
poleg izrednih arom da začutiti veliko strast do kakovosti in 
željo, da svojim kupcem pričarajo kompleksno in večplastno 
doživetje ob preprosti skodelici espressa.

»Učno stopnišče« o kavi Udeleženci ekskurzije smo spoznali tudi pestro zgodovino  
tovarne Illy, ki je slikovito predstavljena na steni avle.
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V vsaki generaciji jeseniških otrok se 
najdejo nadobudneži, ki se želijo podati 
po poteh najuspešnejšega slovenskega 
hokejista vseh časov Anžeta Kopitarja 
in si pridrsati Stanleyjev pokal. Ali vsaj 
naslov državnega prvaka. Kopitar je 
dokazal, da lahko fant s Hrušice, če je 
dovolj zagrizen, vztrajen in pridno treni-
ra, doseže vse, kar je mogoče v hokeju. 
Tudi zato današnji podmladek jeseniške-
ga hokeja šteje krepko preko 100 mladih 
in perspektivnih hokejistov. A začetki 
jeseniškega hokeja in uspehov segajo 
nekaj desetletij v preteklost.

Zametki jeseniškega hokejskega mo-
štva segajo v še čas pred drugo svetovno 
vojno, ko so gornjesavski navdušenci 
začeli sestavljati sploh prvo moštvo za 
boje na ledeni ploskvi. Uradno je sicer 
klub nastal leta 1948, ko je bila v okviru 
Športnega društva Jože Gregorič usta-
novljena Hokejsko drsalna sekcija. Kmalu 
po tem ko je bila zgrajena legendarna 
dvorana Podmežakla, so začeli jeseniški 
hokejisti prevzemati vodilno vlogo v 
slovenskem in jugoslovanskem hokeju. 

Jeseniški hokejisti, znani tudi pod 
vzdevkom »železarji«, so prvi naslov 
prvaka Jugoslavije osvojili leta 1957, 
istega leta, ko je bila s podpisom Rimske 
pogodbe ustanovljena Evropska gospo-
darska skupnost, predhodnica današnje 
Evropske unije. Prvega resda ne pozabiš 
nikoli, a »železarjem« to ni bilo dovolj. 
Primat jugoslovanskega prvaka so 
namreč držali v svojih rokah vse do leta 
1971. Do osamosvojitve Slovenije leta 

1991 so skupno osvojili kar 23 naslovov 
državnih prvakov Jugoslavije, v času 
samostojne države pa 10 naslovov držav-
nih prvakov.

Seveda so nad jeseniški klub prišli 
tudi temnejši oblaki, a se jim »železarji« 
niso dali. Po ukinitvi kluba HK Acroni 
Jesenice je na njegovih temeljih leta 
2013 zrasel novi klub HDD SIJ Acroni, ki 
pod vodstvom slovenskega selektorja 
Nika Zupančiča in kapetana Mihe Brusa 
hokejski sijaj že pospešeno vrača na 
Gorenjsko. 

V letošnji sezoni 2016/17 »železarji«, 
kot edini slovenski predstavnik, nasto-
pajo v novoustanovljeni Alpski ligi (AHL) 
skupaj še s 15 moštvi iz Italije in Avstrije. 
AHL je nadgradnja dosedanje Internaci-

onalne lige (INL), v kateri so zadnja štiri 
leta nastopala predvsem slovenska in av-
strijska moštva. Namen novoustanovlje-
nega ligaškega tekmovanja je spodbuditi 
klube k dvigu njihove konkurenčnosti in 
ravni igre. Zato je po nekaj letih premora 
HDD SIJ Acroni Jesenice v celoti postal 
profesionalni klub.

V duhu novega slogana ekipe Ena 
Ekipa Eno Srce smo prepričani, da bomo 
sponzorji, podporniki, prostovoljci, 
lokalna skupnost in seveda nepogreš-
ljivi navijači ponovno zgradili uspešno 
zgodbo, ki bo v prihodnosti rodila nove 
vrhunske hokejiste tako v slovenskem 
kot svetovnem merilu. 

Jesenice so že desetletja znane po dveh znamenitostih, železarni in hokeju. Oba pa sta 
neločljivo povezana in sta ponos ter pogon te čudovite gornjesavske pokrajine pod 
Alpami. Hokejsko tradicijo kultne dvorane Podmežakla, kjer so svojo kariero začeli vrhunski 
slovenski hokejisti, je treba ohranjati. Zato nekdanja železarna, danes družba SIJ Acroni, 
ostaja glavni pokrovitelj moštva HDD SIJ Acroni Jesenice tudi v novi sezoni 2016/17.

àà SPONZORIRAMO

SIJ Acroni še naprej 
glavni pokrovitelj 
jeseniških hokejistov

Jože Špiljak, specialist za  
korporativno komuniciranje, SIJ Acroni

Foto: Drago Cvetanovič, HDD SIJ Acroni 
Jesenice

Viri: hddjesenice.si, Wikipedija, hzs.si

Moštvo HDD SIJ Acroni Jesenice v sezoni 2016/17 
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Družba SIJ Acroni se bo letos aktivno promovirala v 
New Yorku. Za to sta poskrbela Miro Savić in Franci 
Teraž, ki sta člana SIJ Acronijeve ekipe že več kot 35 let. 
Ne, tokrat ne gre za sejem ali konferenco. Z izjemnimi 
predstavami sta si s kvalifikacijami namreč zagotovila 
nastop na prestižnem Newyorškem maratonu. 

Prosti čas namenjata prvenstveno teku,  
poleg tega pa še kolesarstvu in planinstvu. 
Miro in Franci se s tekom ukvarjata že vrsto let in sta si nabrala 
kar precej dragocenih tekaških izkušenj tako doma kot v tujini. 
Njuni rezultati so izvrstni, vedno posegata po najvišjih mestih. 
Tokrat je njun izziv 46. Newyorški maraton – tradicionalni in 
največji maraton na svetu, ki bo potekal 6. novembra 2016. 

Vsako leto na njem starta preko 45.000 tekačev z vsega sveta. 
A pri tem je treba vedeti, da je prijav vsaj trikrat toliko. In 
zato nimajo vsi te sreče, da lahko na njem sodelujejo. Zaradi 
številnih vzponov čez mostove velja Newyorški maraton za 
enega najtežjih. 

Do udeležbe na tem za mnoge tekaškem dogodku leta se-
veda ni mogoče priti na preprost način; nekateri si vstop lah-
ko zagotovijo z odličnim časom na katerem izmed preostalih 
maratonov ali s članstvom v klubu New York Road Runners. 
Največ zagrizenih tekačev pa je prepuščenih na milost ali ne-
milost žreba. V tolažbo je morda pravilo, da gre v četrto rado 
– tekači, ki niso bili izžrebani trikrat zapored, imajo namreč 
četrtič zagotovljen vstop na startni prostor. Organizatorji 
vstopnico prihranijo tudi vsem, ki so bili izžrebani leto prej, 
a se zaradi poškodbe ali kakšnega drugega razloga maratona 
niso mogli udeležiti.

A Miro in Franci se nista zanašala na srečo. Na Newyor-
ški maraton potujeta kot udeleženca, ki sta si svoje mesto 
zagotovila z odličnim kvalifikacijskim rezultatom na lanskem 
Ljubljanskem maratonu.

»Brez dolgoletnih izkušenj, jeklene volje in žrtvovanega 
prostega časa, ki sva ga namenila treningom, nama ne bi 
uspelo. Za uspešno uresničitev projekta se zahvaljujeva tudi 
našemu podjetju SIJ Acroni, ki nama je finančno priskočilo na 
pomoč,« ponosno poudarita Miro in Franci.

Njunega nastopa na prestižnem Newyorškem maratonu 
se veselimo tudi njuni sodelavci. Prepričani smo, da bosta 
barve SIJ Acronija in Skupine SIJ, ki bodo krasile tudi njune 
drese, častno zastopala. Dokazujeta, da sta iz pravega testa. 
Srečno, fanta!

Stane Jakelj, razvojni inženir,  
Razvojni center Jesenice/SIJ Acroni

Foto: Aleš Košir, Frux Delux

Na Newyorški maraton z 
Mirom in Francijem

Miro Savić in Franci Teraž pred odhodom na prestižni 46. Newyorški maraton
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Kegljanje v Sloveniji ne spada ravno med 
najbolj popularne športne discipline. 
Pogostokrat ga ljudje zamenjujejo z bowlin-
gom ali balinanjem, a ta imata s kegljanjem 
zelo malo skupnega. Na Jesenicah že 62 let 
uspešno deluje KK SIJ Acroni, ki zadnja leta, 
tako ekipno kot posamično, redno žanje 
uspehe v slovenski državni ligi. 

V Sloveniji se je kegljanje razvilo že v srednjem 
veku, popularno pa je postalo, ko ga je mnogo 
delovnih organizacij omogočilo svojim delavcem 
kot obliko športne rekreacije. 

Kegljaški klub (KK) Jesenice je bil ustanovljen 
leta 1954 in pohvalimo se lahko z nekaj lepimi 
uspehi. Medalje smo osvajali v različnih kate-
gorijah državnih prvenstev, tako posamično 
kot ekipno. Aleš Mavsar, zaposlen v družbi SIJ 
Elektrode, je leta 2012 postal tudi državni prvak v 
članski kategoriji. 

Bili so vzponi in padci, kar je sestavni del vsa-
kega športa. Gonilna sila kluba pa je mladost, saj 
smo igralci stari od 22 do 29 let, večina pa nas je 
zaposlenih v Skupini SIJ. Kot sponzorji nas spod-
bujajo družbe SIJ Acroni, SIJ SUZ ter SIJ Elektrode, 
za kar smo jim v klubu zelo hvaležni.

Iz sezone v sezono napredujemo, zato smo 
si letos postavili ambiciozen cilj – uvrstitev v 
najmočnejšo slovensko ligo 1A. Verjamemo, da 
bomo z dobrimi rezultati privabili na naše tekme 
tudi večje število gledalcev in nas bodo ti spodbu-
jali ter dodatno motivirali. Z veseljem in odprtimi 
rokami bomo sprejeli vsakega novega člana.

Na 2118 metrih nadmorske višine se na robu ravnice na Jezerih 
nahaja novi Bivak II, obkrožen z vrhovi Julijskih Alp, med katerimi 
so Rokavi, Oltar, Dovški vrh in tudi Triglav, najvišji slovenski vrh. 
Notranjost bivaka sestavljata smrekov in macesnov les, medtem 
ko je njegova zunanjost iz pločevine. V družbi SIJ Acroni smo za 
postavitev novega bivaka prispevali jeklo za nosilno konstrukcijo. 

V osrčju Triglavskega narodnega parka so člani Alpinističnega odseka PD Je-
senice skupaj s prostovoljci in donatorji postavili nov bivak. Čudovita lesena 
notranjost pod svoje okrilje lahko sprejme do šest obiskovalcev. Opremlje-
na je s skupnim ležiščem, klopjo, zložljivo mizo, priročnim skladiščem in 
dvojnim USB-priključkom za polnjenje mobilnih telefonov, tablic in drugih 
elektronskih naprav. 

Bivak II, s čudovitim pogledom na severno steno Triglava, je dandanes 
izhodišče za pristope na Veliki Rokav, Veliki Oltar, Dovški križ in Šplevto.

Stari bivak, ki je bil postavljen že davnega leta 1936, je bil lansko jesen s 
helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v dolino pred Slovenski planinski 
muzej v Mojstrani. Preurejen je v edinstven prostor za obiskovalce, ki se 
želijo po zgledu »escape room« sprehoditi skozi labirint zagonetk s planin-
sko tematiko. 

Janko Legat, 
strokovni 
delavec VZD, 
SIJ Acroni

Jože Špiljak, specialist za  
korporativno komuniciranje, SIJ Acroni 

Foto: Franc Pogačar (nekdanji zaposleni v SIJ 
Acroniju)

Vir: internet

Predstavljamo  
Kegljaški klub SIJ Acroni

Planinsko zavetje  
v osrčju Julijskih Alp

Mladi in nadobudni ciljajo na vrh 
slovenskega kegljaškega prestola.

V notranjosti 
bivaka lahko 
zavonjate 
smrekov in 
macesnov 
les. 

Bivak stoji 
2118 metrov 
nad morsko 
gladino, 
ponaša se s 
prekrasnim 
pogledom na 
Julijske Alpe. 
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V poznem poletju je bila odstra-
njena butanska naprava, ki smo 
jo imenovali kar »bomba«, saj bi 
ob eksploziji s seboj odnesla pol 
Raven, vsaj tako so nam nekdaj 
govorili. 

Butanska naprava je v nekdanji železarni 
svojo nalogo začela opravljati januar-
ja 1968. V takratnem Informativnem 
fužinarju je avtor članka Anton Vehovar 
poudaril: »Ne spominjam se, da bi bil 
kateri objekt v našem podjetju zgrajen v 
tako vnaprej preračunanem in relativno 
kratkem času.« 

Celoten objekt, ki je vključeval tri 
enote: iztekališče, skladišče in mešalno 

postajo, je bil namenjen za oskrbo žaril-
nih peči s plinom. Šlo je za zelo eksplo-
zivno mešanico plinov, ki so jo dostavljali 
v vagonskih cisternah. Da bi nevarno 
mešanico plina zavohali že pri zelo 
majhnih koncentracijah, so ji dodajali 
kemikalijo z močnim vonjem.  

Da bi se izognili eksploziji, je bila 
vsakršna uporaba odprtega ognja pri 
teh napravah strogo prepovedana, ob 
visokih poletnih temperaturah pa so 
»bombo« celo hladili s curki vode. Kljub 
vsemu je romantičen pogled na okrog-
lo »skulpturo« nekako razblinil pridih 
nevarnosti. 

Naprave, ki že nekaj časa ni služila 
svojemu namenu, danes ni več. V mojem 
spominu pa ostaja slika okrogle »skulp-
ture«, ki sem jo toliko let opazovala skozi 
okno in ki je s svojim videzom popestrila 
»fabriško« okolje.

àà LOKALNO–AKTUALNO

»Bombe« oziroma 
butanske naprave ni več

Melita Jurc, prevajalka,  
SIJ Metal Ravne 

Foto: mag. Janez Kranjc,  
Melita Jurc, oba SIJ Metal Ravne 

»Bomba« nekdaj … 

àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Jože Apat, vodja projektov,  
SIJ Metal Ravne

Foto: Jože Apat, SIJ Metal Ravne
Leto 2016 je bilo zaznamovano z jubilejnim, že 150. jeklarskim 
(železarskim) pohodom. Sezono smo sicer začeli z osvojitvijo Golaka v 
Trnovskem gozdu, nadaljevali s pohodom na Peco, vrhunec je bil vzpon 
na Triglav, uspešen zaključek pa 151. pohod na Kum. 

Na vseh pohodih skupaj nas je v hribe »zagrizlo« kar 480 pohodni-
kov. Po štirih osvojenih gorah v letošnjem letu je pred nami nova 
sezona novih visokih ciljev. Kam se bomo podali, še ne vemo, 
obljubimo pa lahko, da bodo stezice, ki jih bomo skupaj ubirali, 
zagotovo skrivnostne, zanimive in razprostrte širom po Sloveniji.

Za konec letošnje sezone smo (je)kleni pohodniki izbrali Kum 
ali Zasavski Triglav. Nanj smo se po Čebulni dolini povzpeli iz 
Trbovelj, za svoj trud pa smo bili v sončnem vremenu poplača-
ni s čudovitim razgledom. Visoka resasta oblačnost je v vato 
rahlo ovila mnoge oddaljene vrhove, tako da smo lahko Triglav, 
Uršljo goro in še nekatere priljubljene pohodniške cilje le slutili 
v daljavi. Kum nas je prevzel tudi s cerkvijo svete Neže, ki je 
polna simbolike žrtvovanja, poguma in ljubezni – vrednot, ki 
jih niti današnji liberalni časi ne morejo povsem izničiti. Stopiti 
na vrh gora tako pogosto ni samo dosežek telesa, ampak je 
tudi vzpon duha, saj naši hribi skrivajo mnoge legende, mite in 
simbole. 

Pohodniki se trudimo, da naša tradicija ne zamre. Vez med 
kovino, goro in ognjem simbolizira težnjo človeka, da iz zemlje 
pridobi kovino in jo oplemeniti. Za to sta potrebna tako ogenj 
kot tudi znanje, ki smo ga pridobili s spoznavanjem narave. S 
planinarjenjem se tako vračamo k izvoru in ohranjamo trdnost 
značaja, ki nas določa kot jeklarje. 

Če imate namig za izlet v naše gore, nam ga lahko sporočite 
na e-naslov joze.apat@metalravne.com, in potrudili se bomo, 
da iz ideje zraste skupno doživetje. 

Z »Zasavskim Triglavom«  
jeklarji zaključili letošnje pohode

Pohodniki na vrhu Kuma ob cerkvi svete Neže
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àà LOKALNO–AKTUALNO

Marjeta Krof, vodja logistike  
in nabave, Noži Ravne

Foto: Egidij Hudrap,  
SIJ Ravne Systems

àà LOKALNO–AKTUALNO

Rumeni dren (latinsko Cornus mas, ljudski 
prevod: trd kot rog) običajno raste na apnen-
častih tleh celinskega podnebja. Najdemo ga ob 
obronkih gozdov in ni tipično koroško rastje. V 
Sloveniji ga je precej na Krasu, zelo je čislan na 
Kozjanskem. Pilštanj, eden najstarejših trgov na 
Štajerskem, ga opeva celo v svoji himni. Ker dob-
ro poznam te kraje, sem ga seveda takoj opazila 
in ga ob kakšni priložnosti »mimohoda« predsta-
vila tudi sodelavcem. 

Drnulje so primerne za izdelavo marmelad, so-
kov in za namakanje v žganje, nekateri ga imenujejo 
drnulovec. Iz listov in lubja se pripravlja čaj, ki ugo-
dno vpliva na ščitnico. Daje občutek toplote, ta zoži 
vene, zato se izboljša cirkulacija krvi in z njo tudi 
delovanje vseh žlez in organov. Liste za čaj nabira-
mo na sončen dan in jih posušimo. Čaj je primeren 
tudi za zalivanje rastlin na vrtu. Ugodno vpliva 
na rast ter cvetenje in poveča pridelek. Dren se 
uporablja tudi v kozmetične namene kot učinkovina 
raznih krem. 

Za konec pa še to ... 
V starih časih je bil dren simbol slovenstva, ker je 
trdoživ, nezahteven, odporen na vse škodljivce, 
hkrati pa je bil tudi simbol dolgoživosti, saj lahko 
dočaka starost sto let in več. Če sodimo po zdra-
vilnih učinkih in vsestranski uporabnosti, bi lahko 
rekli, da smo dren po krivici izgnali z naših domov 
in iz okolice. Zato smo ponosni na naš grm znotraj 
»fabriškega plota«, saj po svoje interpretira tudi 
železarsko klenost … 

ZANIMIVO
Ljudski izrek 
»Zdrav kot dren« 
izhaja iz zdravilnih 
učinkovin drena 
samo posredno. Iz 
drenovega lesa so 
nekoč izdelovali 
kolesa in druge 
kolarske predmete, 
ki so morali vzdržati 
velike obremenitve. 
Ta odpornost lesa 
se je prenesla na 
celotno rastlino 
in plod. Skozi 
zgodovino se po 
pričanju raznih 
zeliščarjev in preko 
široke ljudske 
uporabe izkazuje, 
da ima dren tudi 
zdravilne učinke.

Na južni strani proizvodne hale 
C družbe SIJ Ravne Systems 
raste zanimiv grm, ki ga večina 
mimoidočih sicer opazi, a pozna 
ga le malokdo. Grm se imenuje 
rumeni dren in verjetno vas 
zanima, zakaj rečemo, da je 
nekdo zdrav kot dren.

Zdrav kot dren

Iz oplojenih cvetov se razvijejo škrlatno 
rdeči koščičasti sadeži elipsaste oblike – 
drnulje. Plodovi so užitni in imajo prijeten 
kiselkast okus. 

Okolico hale C krasi velik grm drena,  
ki simbolizira tudi jeklarsko trdoživost. 

Grm oziroma drevo zraste do višine 6 do 8 m. 
Cvetovi zgodaj spomladi zacvetijo rumeno, 
še preden se drevo olista, in so eni prvih 
pomladnih cvetov. 
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àà KRAVŽLJAMO MOŽGANE

Po odzivu sodeč, smo resnično pogrešali križanko. Med vsemi, ki ste jo pravilno 
izpolnili do zadnjega kvadratka in našli geslo KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE, 
smo izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo simbolično nagrado oziroma simpatičen 
bidon, da bo voda vedno v bližini in možgani sveži: 

• Mira Kocijančič, uprava, SIJ Acroni
• Tatjana Nadižar, uprava, SIJ Acroni
• Matej Suhovršnik, jeklarna, SIJ Metal Ravne

Katero geslo smo izbrali tokrat? Na pravilno rešeno križanko pripišite svoje podatke: ime in priimek, 
obrat oziroma oddelek in družbo ter jo pošljite v Uredništvo revije SIJ, Anja Potočnik, Gerbičeva 98, 
1000 Ljubljana. S praktičnimi nagradami bomo razveselili tri izžrebance.

Možganski križkraž
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Živi vsak dan, kakor da bi živel vse  
življenje prav zaradi tega dne.
Vasilij V. Rozanov 

Neprenehoma smo izpostavljeni odličnim  
priložnostim, zamaskiranim kot nerešljive 
težave. 
Lee Iococca

Ne hodite tja, kamor vodi utečena pot.  
Namesto tega pojdite tja, kjer ni poti, in  
pustite sled. Samo tisti, ki si drznejo iti 
predaleč,  
lahko ugotovijo, kako daleč lahko sežejo. 
T. S. Eliot

Če ne veš, kam ploveš, ti noben veter ne 
pomaga.
Seneka

Andrej Brumen - Dejde,  
SIJ Ravne Systems 

àà AFORISTIČNA ŠARŽA

Zasanjani ne uresničujejo sanj.

Tudi prazno slamo lahko mlatiš na polno.

Karierne vzpone nekateri dosežejo po hrbtih, druge na hrbtih.

Temelj ljubezenskega trikotnika je vedno kocka. 

Zaradi pokončne drže te lahko močno boli glava.

Ljubezen uide tudi iz najstrožje varovanih zaporov.

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

àà MODRUJEMO

àà SUDOKU

3 4 1 8 5 9
1 6 4

8 2
1 6 9 4
9 6

7 1 6 3
2 5 3
5 7 9 8

4
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àà ŠPIKOV KOT

Boter Špik

Ni prestar
Martin pravi svojemu mlademu dekletu: 

"Prestar sem zate, prestar!"
"Ne, ne, nisi. Ravno prav si star!"
"Kaj me tako pomladi?"
"Bančni račun!"

Koliko časa lahko?
Na kopališču: "Mojca, glej, tam je tvoj 
mož, govori z neko žensko." 

"Pustiva ga, me prav zanima, kako dolgo 
lahko trebuh noter vleče."

"Gajba pira"
Mož in žena sta odšla peš na nedeljski 
izlet. Med potjo je mož rekel ženi: 

"Draga, tale tvoj klobuk se ti pa nič ne poda. 
Sicer pa tudi ni po mojem okusu!" 

"Saj vem, da ni. Če bi hotela, da bi bilo po tvojem 
okusu, bi si morala dati na glavo 'gajbo pira'!"

Darilo
Poredni Janezek vpraša mamico:

"Mami, kaj si pa najbolj želiš za rojstni dan?"
"Rada bi pridnega otroka!"
"Joj, potem boš morala čakati, da se vrne očka iz Nemčije."

àà SMEH JE POL JABOLKA
Vir: www.smesno.si
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