
Marketing in prodaja – tesna 
zaveznika in temeljna vez s trgom

Z odpadno toploto bomo ogrevali tovarno in mesto
MiSIJa maraton – uspela

št. 5 | 2015Interna revija skupine SIJ – Slovenska industrija jekla



Marketing in  

prodaja
N A G O V O R P R E D S E D N I K A U P R AV E  
S K U P I N E S I J  A N T O N A C H E R N Y K H A

4	 “S	trdnim	korakom	v	leto	2016”
T R Ž I M O I N P R O DA J A M O

6	 Marketing	in	prodaja	–	temeljna	vez	
med	trgom	in	podjetjem
Z D R U Ž U J E M O P O T E N C I A L E

8	 Skupaj	smo	močnejši
P O S TAV L J A M O P R AV E C I L J E

10	 Naš	cilj:	več	kot	milijarda	evrov
Z N A M O S Š T E V I L K A M I

11	 Razumemo	podatke,	razumemo	SIJ
1. P R O DA J N A KO N F E R E N C A

13	 Prva	prodajna	konferenca	z	jasnim	sporočilom	–	
ne	želimo	zgolj	sodelovati,	želimo	zmagovati
Z D R U Ž U J E M O P O T E N C I A L E

16	 Z	navzkrižno	prodajo	krepimo	 
našo	konkurenčno	moč
T E Č E M O N A D O L G E P R O G E

17	 Spremenimo	kupce	v	partnerje
P U Š Č A M O M O Č A N V T I S

18	 Znamčenje,	ključ	za	prepoznavnost	na	trgu
P R O DA J A M O Č E Z L U Ž O

19 SIJemo tudi v ZDA
O S VA J A M O N O V E T R G E

21	 Južna	Koreja	in	Jugovzhodna	Azija	
vse	pomembnejša	trga

23	 Dobri	obeti	za	prodajo	polnjene	žice	v	Skandinaviji
Z D R U Ž U J E M O P O T E N C I A L E

24	 V	skupni	predstavitvi	na	sejmih	je	moč	
I Š Č E M O N O V E P R I L O Ž N O S T I

25	 QUICKFairs	–	novost	na	področju	
sejemskih	predstavitev

26	 Sejem	METAL	EXPO	Moskva	2015
27	 Sejem	Stainless	Steel	World	Maastricht	2015
28	 V	Šanghaju	veliko	zanimanje	za	blagovno	

znamko	Ravnex	DC,	HD	in	DF
29	 Nova	lokacija,	nove	priložnosti
30	 Prodaja	pred	nenehnimi	izzivi

D O S TAV L J A M O K U P C E M
31	 Skozi	morska	vrata	Slovenije	v	svet

O B V L A D U J E M O K A KO V O S T
33	 Kdo	je	ta,	ki	privablja	ženine	v	trajno	z(a)vezo?
34	 Bomo	uspešni	v	spopadu	z	vse	večjim	obsegom	in	

zahtevnostjo	kontrole	ter	preizkušanja	izdelkov?
36	 Dan	najboljše	prakse

V L A G A M O
37	 Z	odpadno	toploto	bomo	ogrevali	tovarno	in	mesto
40	 Pod	streho	hladne	valjarne	je	»vroče«

N A P R E D U J E M O
41	 Inovativno	mehansko	čiščenje	pometlo	s	kislino

N A G R A J E N I Z A I N O VAT I V N O S T
43	 Inovatorji	Acronija,	Razvojnega	centra	Jesenice	

in	Metala	Ravne	med	najboljšimi	v	Sloveniji
45	 Acronijeve	inovacije	znova	prepričale

Z D R U Ž U J E M O KO M P E T E N C E
46	 Dober	glas	seže	v	deveto	vas
48	 Ustanovljen	kompetenčni	center	za	

inovativne	kovinske	materiale
49	 Oblikovan	Strateški	svet	za	metalurgijo

Z D R U Ž U J E M O M AT E R I A L E
50	 Priložnosti	za	inovacije	–	jeklene	

konstrukcijske	vezi	pri	gradnji	z	lesom
52	 Jeklo	in	les	združena	v	vrhuncu

P R I M E R J A M O
52	 Dan	odprtih	vrat	pri	Krautkrämerju

O B V L A D U J E M O K A KO V O S T
53	 Gazela	po	imenu	SUZ

S K R B I M O Z A U R E J E N O S T
53	 Vroča	valjarna	v	novi	obleki

N A P R E D U J E M O
54	 Poenotene	informacijske	rešitve	za	

lažje	spremljanje	rezultatov
N O V I S O D E L AV E C S E P R E D S TAV I

56	 Kako	premakniti	voz	sprememb,	in	to	hitro?
S P O R O Č A M O

57	 Povzetki	iz	obvestil	za	javnost
N A Š I S O D E L AVC I

58	 Kadrovska	gibanja	v	avgustu,	septembru	in	oktobru
I Š Č E M O N O V E S O D E L AVC E

60	 Informacija	je	ključ
N A Š I S O D E L AVC I

60	 Ali	znamo	sprejemati	različnost?
B E R E M O I N S E P O G O VA R J A M O

61	 Nikoli	prešibki	za	zmago
N A Š I P O Č I T N I Š K I  S O D E L AVC I

62	 Zaslužek	bodo	porabili	za	študij
N A Š I S O D E L AVC I

63	 Obiskovalci	iz	»našega	foha«
K R E P I M O S O D E L O VA N J E

63	 SIJ-ev	team	building

63	 Skupaj	osvajamo	vrhove
K R E P I M O S O D E L O VA N J E

64	 Ekskurzija	sodelavcev	C-linije
O D P I R A M O S V O J A V R ATA

64	 Gimnazijci	potešili	radovednost

65	 Mladim	odpiramo	vrata	v	naša	podjetja

65	 Danes	obiskovalec,	jutri	morda	sodelavec
P O I M E N U J E M O P O Ž E L E Z A R J I H

66	 Dobimo	se	v	Pucevi	sobi	–	kje	pa	je	to?
O B DA R U J E M O S S T I L O M

67	 Ko	težka	industrija	postane	umetnost
O H R A N J A M O D E D I Š Č I N O I N N A P R E D U J E M O

68	 Med	železom	in	kulturo
O H R A N J A M O D E D I Š Č I N O

69	 Koroški	fužinar,	Informativni	fužinar	
in	Metal	v	digitalni	obliki

70	 O	začetkih	Jeklarne	grofa	Thurna
O B N AV L J A M O E N E R G I J O

71	 Podpiramo	Šport	za	vse!
O H R A N J A M O D E D I Š Č I N O

71	 Iskre	tekočega	jekla	zbujajo	spomine
O B N AV L J A M O E N E R G I J O

72	 SIJ-evi	tekači	so	del	maratonske	elite!

72	 Acronijevci	slavili	v	Kopru

73	 46	let	jeklarskih	pohodov
L O K A L N O – A K T UA L N O

74 Odprli novi Ljudski dom

74	 Iron	Christmas	2015	in	pričakovanje	božičnih	skrivnosti

75	 Rateška	noša	

75	 Železarke

V T E J  Š T E V I L K I



INTERNA	REVIJA	SKUPINE	SIJ	–	SLOVENSKA	INDUSTRIJA	JEKLA
Glavna	in	odgovorna	urednica:	Anja	Potočnik.	|	Področna	urednika:	za	gorenjsko	regijo	Stane	Jakelj,	Acroni,	in	za	koroško	regijo	Melita	Jurc,	Metal	Ravne.	 
Uredniški	odbor:	SIJ	–	Slovenska	industrija	jekla:	Monika	Štojs;	Acroni:	Metka	Šuštaršič,	Petra	Žvan,	Nataša	Karo;	Metal	Ravne:	Vesna	Pevec;	Serpa:	Mitja	Laure,	Karmen	Stražišnik;	 
Elektrode	Jesenice:	Rafko	Penič,	mag.	Mojca	Šolar;	Noži	Ravne:	Romana	Petek,	Egidij	Hudrap;	SUZ:	mag.	Tanja	Avguštin	Čufer;	ZIP	center:	Liljana	Toplak.	 
Stalni	sodelavci:	Boris	Berginc	–	Špikov	kot;	Jože	Apat	–	pohodništvo;	Andrej	Brumen	-	Dejde	–	Aforistična	šarža.	|	Nepodpisane	fotografije:	arhiv	SIJ-a,	Dreamstime,	iStock,	
Shutterstock,	Dollarphotoclub,	Microsoft	Office	Online,	www.wikimedia.org.	|	Jezikovni	pregled:	mag.	Andreja	Čibron	-	Kodrin.	|	Oblikovanje:	Sans,	Andrej	Knez,	s. p.	|	Tisk:	ZIP	center.	 
Naklada:	3000	izvodov.	|	Izdajatelj	in	naslov	uredništva:	SIJ	–	Slovenska	industrija	jekla	d.d.,	Gerbičeva	98,	1000	Ljubljana,	 
tel.:	(01)	242	98	18,	e-pošta:	anja.potocnik@sij.si	|	melita.jurc@metalravne.com	|	stanislav.jakelj@acroni.si

ANJA POTOČNIK,  
specialistka za korporativno komuniciranje, SIJ

Gotovo smo že kdaj pri vhodu v poslovno stavbo, pri obratu 
ali na hodniku zagledali človeka, ki je deloval izgubljeno. 
Kaj smo storili? Smo si ga sumničavo ogledovali? Morda 
smo se namuznili, ja kaj pa ta tukaj dela, in šli mimo? Ali 
pa smo ga kako drugače brezbrižno prezrli, češ saj ni prišel 
k meni, in bo zanj poskrbel tisti, s katerim je dogovorjen. 
Verjamem, da nismo bili tako neotesani in da smo to 
žensko ali moškega prijazno vprašali: Dober dan. Oprostite, 
ali vam lahko pomagam?

Vsi, ki vstopajo v naše delovno okolje, so pravzaprav 
dogovorjeni tudi z nami, ne glede na to, ali so prišli k 
predsedniku uprave ali pa so prišli popravit električno 
napeljavo. Z vsemi so dogovorjeni naši kolegi, in to pomeni, 
da so tako ali drugače naši poslovni partnerji, za katere 
nam mora biti mar. Konec koncev v vsakem trenutku tržimo 
našo blagovno znamko. Ja, skupni prihodki od prodaje 
niso odvisni samo od kolegic in kolegov iz marketinga in 
prodaje, temveč od vseh nas. Tako, da v ozadju naredimo 
vse, da imata marketing in prodaja potrebno podporo in da 
se zavedamo, da smo vsi tržniki naše blagovne znamke. 

Neznanec na hodniku, ki se trenutno ne znajde, je 
lahko naš največji kupec ali pa bankir, ki bo investiral v 

naše obveznice, ali pa »samo« električar, ki bo poskrbel, 
da bomo lahko nemoteno delali. Vsi smo krvavi pod 
kožo in bolj potrebni pozornosti, kot smo si pripravljeni 
priznati. Če bi vi videli izraz na obrazu predsednika uprave 
ene najpomembnejših slovenskih družb, ko je prišel na 
sestanek k predsedniku uprave in videl na elektronskem 
prikazovalniku v avli svojo fotografijo in pod njo naziv ter 
ime svoje družbe z nekaj besedami dobrodošlice, bi bili 
zelo presenečeni. Tudi jaz sem bila, ponosno se je namuznil 
in na obrazu sem razbrala presenečenje in zadovoljstvo. 
Reakcija je bila pristna in brez samokontrole, saj ni vedel, 
da ga opazuje ena firbčna in, priznam, malo skeptična, ki 
se želi na lastne oči prepričati o učinkovitosti tovrstnih 
dobrodošlic. O, delujejo! Tako zelo, da je gospod svoje 
navdušenje predal naši tajnici Zlati in nato še predsedniku 
uprave, nato pa so klicali iz njegovega oddelka za 
korporativno komuniciranje v naš oddelek in se pri kolegici 
Alenki pozanimali, kje smo napravo kupili, kako …

Skratka, bodimo prijazni in ustrežljivi, če ne zaradi 
človeškega odnosa, pa vsaj zaradi posla. Naj bo prijazno z 
nami tudi leto 2016!

Vsi prihajajo k nam
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za nami je drugo leto našega skupnega sodelovanja in dela. 
Leto, ki bo kmalu naokoli, ni bilo lahko. Bilo je polno izzivov, 
lepih in težkih trenutkov. Nedvomno si ga bomo zapomnili po 
stopnjevanju cenovnih pritiskov in padcu cen surovin, kar je 
pomembno vplivalo na naše poslovanje. Toda ne pozabimo – 
medtem ko marsikje po svetu, tudi v Evropi, jeklarska podje-
tja poslujejo na meji preživetja, je skupina SIJ povsem trdna, 
posluje uspešno in se razvija. 

To je rezultat dela vseh zaposlenih in tudi uspešnih naložb 
v posodobitev in novo proizvodnjo, izvedenih od vstopa 
novih lastnikov leta 2007. Realiziranih je bilo za več kot 400 
milijonov evrov investicij. Zveni nepredstavljivo veliko. In tudi 
je. Vrednost lahko primerjamo z vrednostjo 26.000 osebnih 
avtomobilov ali 800.000 hladilnikov priznanih blagovnih 
znamk. In kot vidimo danes, nobena od večjih naložb ni bila 
zgrešena; vse prinašajo pričakovan rezultat, kar se kaže tudi v 
visoki zasedenosti proizvodnih zmogljivosti. Brez teh investicij 
bi danes težko poslovali, kaj šele bili uspešni.

Rezultatov iztekajočega se leta ne bi podrobneje povzemal 
s kazalniki, kot so EBITDA ali razmerje med neto finančno za-
dolženostjo in EBITDA. To so sicer ključni kazalniki uspešnosti 
poslovanja celotne skupine in samo želim si, da jih ima vsakdo 
izmed nas dnevno pred očmi – konec koncev nam ti rezultati 
omogočajo nadaljnje investiranje, razvoj in redno mesečno 
izplačilo plač ter najrazličnejših prispevkov vsem zaposlenim. 
Izpostavil pa bi nekatere druge dogodke, ki so prav tako izje-
mnega pomena, pa jih v dnevni naglici in ob rednem poroča-
nju tako pogosto spregledamo. Povsem neupravičeno. 

Gre za to, kaj vse smo letos skupaj doživeli oziroma postorili 
s ciljem, da bo skupina dolgoročno stabilna, da bo zagotovljen 
nadaljnji razvoj in da se bodo razmere za delo še izboljševale. 

Začeli smo s pomembnimi novimi investicijami, ki bodo pri-
našale pozitivne učinke v naslednjem obdobju, in tudi podpisali 
pogodbe za nove naložbe, ki so jedro naše poslovne strategije 
do leta 2020. Izvedli smo številna popravila in dela s ciljem 
izboljšanja delovnih razmer v proizvodnih podjetjih ter obnovili 
sanitarne prostore in jedilnice, pri čemer je treba te aktivnosti 
nadaljevati! Prvič smo skupaj nastopali na svetovnih sejmih pod 
enotno blagovno znamko SIJ ter ustanovili nova podjetja za dis-
tribucijo naših prodajnih programov in tako širili našo prodajno 
mrežo. S skupnimi močmi smo dvignili ugled skupine in posa-
meznih družb v širšem prostoru in na lokalni ravni. Tudi preko 
dosežkov naših razvojnikov, ki so bili ponovno nagrajeni z najviš-
jimi nagradami, kakor tudi s projekti trajnostnega razvoja, ki so 
odraz našega skrbnega odnosa do okolja. Skupaj smo se veselili 
z nagrajenimi »naj sodelavci« skupine, z namenom razvoja sode-
lavcev pa vzpostavili številne dodatne programe izobraževanj in 
dviga kompetenc in se trudili za uspešen socialni dialog v vseh 
podjetjih, na vseh ravneh. Nismo pa pozabili niti na sproščeno 
druženje, kajti svojo zavzetost zaposleni krepimo tudi z uspešnim 
usklajevanjem družinskih in delovnih obveznosti. Praznovanja 
2. dneva metalurga se je udeležilo več kot 2.300 sodelavcev z 
družinskimi člani in skupaj smo preživeli čudovit dan. To pa še ni 
vse – ponosni smo lahko tudi na vse zmage športnikov, ki nosijo 
ime in zanos največje slovenske metalurške skupine – SIJ.

Naj nam ti dogodki dajejo potreben zalet, skupno moč in 
jekleno voljo za uspešno sodelovanje tudi v prihajajočem letu. 
Vam in vašim najbližjim želim vesele novoletne praznike ter 
uspešno leto 2016!

DRAGE	SODELAVKE	IN	SODELAVCI	SKUPINE	SIJ,

“S trdnim korakom  
 v leto 2016”

àà  NAGOVOR PREDSEDNIKA UPRAVE 
SKUPINE SIJ ANTONA CHERNYKHA

Z	lepimi	pozdravi,
Anton Chernykh
predsednik uprave 





àà TRŽIMO IN PRODAJAMO

Dobro	prodajati	je	v	današnjem	poslovnem	svetu	
odločilno.	Časi,	ko	smo	najprej	razvili	produkt,	ga	
dali	na	trg,	na	veliko	promovirali	in	pričakovali,	da	
se	bodo	kupci	zanj	stepli,	so	že	davno	mimo.	Zdaj	
so	časi,	ko	je	treba	znati	prepoznati	potrebe	in	
prihodnjo	smer	razvoja	naših	kupcev	in	vedno	bolj	
znati	tudi	prisluhniti	željam	in	zahtevam	kupcev	
naših	izdelkov	in	storitev	ter	temu	prilagoditi	
in	podrediti	naše	poslovanje	z	njimi.	Ponudba	
izdelkov	na	trgu	se	stalno	izboljšuje	in	dnevno	se	
pojavljajo	novi,	boljši	izdelki,	ki	so	od	obstoječih	
bolj	izpopolnjeni,	kakovostnejši	in	navadno	niti	ne	
dražji.	Globalnemu	dinamičnemu	tržnemu	okolju	
s	hitrimi,	pogostimi	in	velikokrat	težko	predvidlji-
vimi	spremembami	se	moramo	tudi	prodajalci	
skupine	SIJ	čim	bolj	prilagoditi	in	jim	slediti.

Želimo imeti zadovoljne kupce 
Kupec	je	partner,	toda	kako	ga	privabiti	in	kako	
zadržati?

Kaj	vpliva	na	odločitev	kupcev	ob	približno	
enaki	ponudbi	in	cenah,	da	izberejo	določeno	
podjetje	oziroma	produkt?	Zakaj	so	na	primer	
nekateri	lokali	vedno	polni,	sosednji	pa	samevajo?	
Prodajalci	in	njihov	odnos	do	strank	je	tisto,	kar	
pritegne	ali	prežene	kupce	oziroma	stranke,	pravi-
jo	strokovnjaki.	

Osredotočenost	na	kupca	je	ena	od	ključnih	
komponent	naše	prodajne	filozofije	ter	skupne	
vizije	in	strategije	skupine	SIJ.	Takšen	pristop	k	
poslovanju	omogoča	uspešno	soočanje	s	svetovno	
konkurenco	in	je	močno	povezan	s	kakovostjo	
izdelkov,	storitev,	procesov,	znanja	in	dela.	

Usmerjenost	h	kupcu	in	zadovoljstvo	kupcev	
postajata	v	teh	kriznih	časih	še	posebno	po-
membna	vrednota,	zato	prodajniki	skupine	SIJ	
verjamemo,	da	imamo	lahko	zadovoljne	kupce	
le	na	temelju	učinkovitih	partnerskih	odnosov.	
Zato	smo	usmerjeni	v	prepoznavanje	kupčevih	
potreb	in	zagotavljanje	njim	skladnih	rešitev.	Tako	
gradimo	soodvisna	in	dolgoročna	partnerstva	ter	
spodbudne	odnose	s	poslovnimi	partnerji.

Da	smo	v	zadnjih	letih	pri	udejanjanju	ome-
njene	prodajne	filozofije	uspešni,	dokazuje	tudi	
dosežen	30-odstotni	tržni	delež	na	trgih	EU	pri	
nerjavni	debeli	pločevini	in	10-odstotni	tržni	delež	
pri	orodnih	jeklih.	

Dandanes	se	tržna	
situacija	spreminja	hitreje	
kot	kadarkoli	poprej,	
kupci	pa	imajo	na	voljo	
veliko	izbiro	ponudnikov	
jekla.	Bistvenega	pomena	
za	dolgoročno	uspešnost	
in	rast	podjetja	je,	da	so	
tako spremembe kot tudi 
želje	kupca	pravočasno	
prepoznane,	saj	le	tako	
lahko	ob	pravem	času	
kupcem	ponudimo	
tiste	proizvode	oziroma	
storitve,	ki	jih	potrebujejo.

Marketing in prodaja –  
temeljna vez med 
trgom in podjetjem

Mag.	Mario	Ivankovič,	 
vodja	marketinga,	SIJ

Mag.	Dušica	Radjenovič,	
direktorica	za	prodajo,	SIJ

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J6



Prodajniki v skupini SIJ smo prepričani, da so zadovoljevanje 
in preseganje zahtev ter pričakovanj zahtevnih kupcev, procesni 
in sistemski pristop pri izvajanju prodajnih in drugih poslovnih 
procesov, nenehno izboljševanje ter upoštevanje preostalih 
načel vodenja kakovosti edina prava pot do dolgoročnega 
poslovnega uspeha. Ker trdno verjamemo, da so naši kupci prva 
spodbuda in osnova za našo vsakodnevno rast, je naša stalna 
želja dosegati kakovost, kakršna se odraža v zadovoljstvu kupcev.

Še bolj izrabiti naše konkurenčne prednosti 
Fleksibilnost in sposobnost hitrega odzivanja na zahteve in 
potrebe trga, dolgoročna partnerstva, ki smo jih z našimi kupci 
skozi leta sodelovanja zgradili in ki jih negujemo, obvladovanje 
tržnih poti, ki nas povezujejo s tržiščem in našimi kupci, ter mlad, 
ambiciozen prodajni tim, ki zna prisluhniti kupcu in pravočasno 
izkoriščati tržne priložnosti, so že danes in bodo tudi v prihodnje 
naše ključne konkurenčne prednosti. V zadnjih nekaj letih svojo 
konkurenčno prednost gradimo predvsem na vitki organizaciji 
proizvodnje in trženja s širitvijo mreže agentov in lastnih servi-
snih centrov na ključnih trgih, predvsem pa procesa odločanja, 
kar omogoča hitro odzivnost na povpraševanja kupcev in tudi 
stabilnost v visoki kakovosti jeklarskih izdelkov, široki paleti izdel-
kov, tako glede vrste jekel kot tudi širine dimenzijskega programa, 
s katerim lahko pokrijemo zahteve porabnikov v različnih indu-
strijskih segmentih. Ker po velikosti sodimo med minijeklarske 
družbe, so za nas zanimive tudi relativno majhne količine nakupa 
na posamezno kupčevo naročilo, kar nas nemalokrat postavlja v 
prednost pred drugimi jeklarskimi giganti, ki proizvajajo milijone 
ton na leto. Ena glavnih prednosti pa je nedvomno pospešen 
razvoj novih vrst jekel in jeklarskih izdelkov, ki jih razvijamo v so-
delovanju s kupci glede na njihove potrebe, tako v avtomobilski 
industriji, energetiki kot strojegradnji. 

Naš največji izziv v prihodnosti bo doseganje globalne tržne 
prepoznavnosti skupine SIJ kot proizvajalke visokokakovostnih 
specialnih jekel in jeklarskih izdelkov za uporabo v najrazličnejših 
zahtevnih aplikacijah v različnih industrijah. Pri tem se bomo 
osredotočali na najbolj perspektivne trge in panoge, ki imajo 
največje trende rasti, kot so petrokemična in naftna industrija, 
energetika, strojegradnja, proizvodnja cevi, elektroindustrija in 
gradbeništvo ter seveda avtomobilska industrija. Končni upo-
rabniki v omenjenih industrijah bodo tudi v prihodnje naši ciljni 
segmenti, na katere bomo osredotočali naše tržne aktivnosti. 
Vsekakor pa brez nenehnih naložb v posodobitev tehnologije in 
strojnega parka ter podpore vseh drugih sodelujočih v poslov-
nem procesu ne gre. 

Prodaja in marketing z roko v roki
Pri iskanju in pridobivanju novih kupcev ter iskanju in identifi-
kaciji novih tržnih priložnosti pa nam je velika pomoč oddelek 
marketinga, saj se zavedamo, da so kupci glavni razlog za obstoj 
podjetja, marketing in prodaja pa sta tista oddelka, ki skrbita, da 
so potrebe in želje kupcev ustrezno prepoznane in prenesene 
v vse pore podjetja, vse oddelke, vse procese. V skupini SIJ smo 
v letu 2015 naredili veliko korakov za optimizacijo notranjih 
procesov s ciljem, da bomo lahko še bolje prepoznali potrebe 
kupcev in trende na trgu in s tem postali zanesljiv partner podje-
tjem, ki nam zaupajo. V preteklosti sta bila marketing in prodaja 
povezana v eno področje in tako nismo opravljali tipičnih tržnih 
aktivnosti, predvsem v začetnih fazah prodajnega procesa, kjer 

je potencialne kupce treba identificirati in v poznejši fazi navduši-
ti nad našimi proizvodi in storitvami. Prvi korak pri optimizaciji je 
bila ločitev prodajnega in tržnega področja na dve ločeno vodeni 
področji s podrobno določeno vlogo v prodajnem procesu.

Nadgradnja prvega koraka pa je bila postavitev enotnega pro-
dajnega procesa in faz, skozi katere moramo pripeljati podjetje, 
da iz tržne priložnosti postane naša stranka. Podrobna razdelitev 
in razumevanje prodajnega procesa nam omogočata pripravo 
vsebin in oblikovanje aktivnosti v vsaki posamezni fazi, s tem 
pa nam omogočata podrobno analizo kot osnovo za konstan-
tno izboljševanje. S tem ko po vseh podjetjih znotraj skupine 
SIJ obravnavamo in razumevamo prodajni proces enako, lahko 
sodelujemo in si delimo dobre prakse med podjetji in se tako 
neprestano izboljšujemo.

Oddelek marketinga zdaj skrbi za tržno analitiko s cilji iskanja 
novih tržnih priložnosti ter opravlja aktivnosti pridobivanja novih 
strank, medtem ko se prodaja osredotoča na delo z identificira-
nimi potencialnimi strankami ter obstoječimi kupci.

Takšni vlogi trženja in prodaje v prodajnem procesu nam 
omogočata ožje področje specializacije znanj in aktivnosti ter iz 
tega izhajajoče kakovostnejše opravljanje svojega dela.

Z novimi projekti do večje prodaje 
Ne glede na to, da sta trženje in prodaja sedaj ločeni področji 
dela, pa tržniki in prodajniki še vedno tesno sodelujemo vsak dan, 
poleg tega pa smo s skupnimi močmi začeli tudi dva pomembna 
projekta, ki bosta izdatno izboljšala naše operativne aktivnosti in 
trženje lastnih blagovnih znamk.

V vseh podjetjih skupine SIJ bomo postavili enotni sistem 
CRM (Customer Relationship Management). Omogočal nam bo 
spremljanje in analizo aktivnosti, ki jih opravljamo pri poten-
cialnih in obstoječih kupcih. S tem orodjem bomo lažje sledili 
potrebam kupcev in se na njih hitreje odzvali, poleg tega bomo 
lahko identificirali tudi svoje šibke točke, ki jih bomo zato lahko 
nadgradili in s tem postali še uspešnejši.

Da pa bomo lahko svoje proizvode in storitve učinkovito 
združili in prodajali, moramo oblikovati, postaviti in izvajati tudi 
strategijo znamčenja. Oktobra smo se z zunanjimi partnerji lotili 
projekta tržne raziskave in oblikovanja arhitekture produktnih 
znamk. Tako bomo dosegli enoten nastop na trgu, prodajo 
sorodnih izdelkov pod navezujočimi se znamkami, povečanje 
tržnih deležev, vezanih na večjo prepoznavnost, ter stroškovno 
optimizacijo promocije.

Letos smo tudi prvič organizirali prodajno konferenco na 
nivoju celotne skupine SIJ in na enem mestu zbrali najpomemb-
nejše kupce; predstavili smo jim naše načrte za prihodnost in se 
jim zahvalili za zaupanje, ki nam ga izkazujejo že mnogo let.

V letu 2016 si želimo začete procese še nadgraditi. Na 
marketinškem področju bomo po implementaciji CRM-sistema 
začeli s pripravo vsebin za vsebinski marketing in avtomatiza-
cijo trženjskih procesov. Na področju znamčenja bomo začeli z 
implementacijo strategije na podlagi projekta znamčenja, ki bo 
končan v začetku februarja. Poleg tega bomo dodatno optimizi-
rali tudi sejemsko dejavnost, saj na tem področju obstaja vrsta 
sinergij med posameznimi podjetji. Na prodaji bomo z uporabo 
CRM-sistema aktivno spodbujali procese navzkrižne prodaje in 
povečevali svojo prisotnost na nišnih trgih. 
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àà ZDRUŽUJEMO POTENCIALE

Prodajniki skupine SIJ jeklarske izdelke tržimo v več kot 70-tih 
državah sveta. V širokem naboru kupcev je kar nekaj takšnih, ki 
z nami vztrajajo že preko 20 let, in to je dokaz poslovnega par-
tnerstva, ki temelji na obojestranskem zaupanju in prepričanju 
v kakovost dolgoročnega medsebojnega sodelovanja, ki prinaša 
koristi tako nam kot kupcem. Hitra odzivnost na povpraševanja 
kupcev ter celovita ponudba v smislu ne samo ponuditi kakovo-
stni izdelek po konkurenčni ceni, ampak tudi tehnično podporo 
in skupen razvoj, skratka razvoj dolgoročnih partnerskih odno-
sov in ne samo iskanje kratkoročnih tržnih priložnosti, je ključ do 
zagotavljanja poslovnega uspeha na dolgi rok. V kombinaciji s 
hitrim prilagajanjem na spreminjajoče se tržno okolje in prožno 
odzivnostjo na povpraševanja kupcev nam uspeva dosegati tudi 
nadpovprečno zasedenost proizvodnih zmogljivosti z naročili. 

Širitev lastne prodajne mreže v tujini je izjemno pomemb-
na za izvajanje politike usmerjenosti h končnemu kupcu, za 
zagotavljanje učinkovitih poprodajnih aktivnosti in hiter odziv 
na specifične potrebe trga. Trg EU je za skupino SIJ najpo-
membnejši in največji odjemalec, znotraj tega pa sta za nas 
ključna trga Nemčija in Italija, katerih delež je v skupnem izvo-

zu v letošnjih devetih mesecih 46-odstoten. Najpomembnejši 
trg zunaj Evrope so ZDA. Pri pospeševanju prodaje v osrednji 
Evropi imajo veliko vlogo lastni razrezni in distribucijski centri, 
njihova osnovna naloga je približati jeklo skupine SIJ končne-
mu kupcu in njegovim potrebam po proizvodih, obdelanih s 
klasičnim razrezom, plazemskim ali laserskim razrezom ter v 
manjši meri z drugimi vrstami mehanske obdelave.

Skladno s strategijo trajnostnega razvoja do leta 2020 je 
skupina SIJ letos nadaljevala intenzivne aktivnosti za širitev 
lastne servisno-prodajne mreže in tako dodatno okrepila 
vertikalno integracijo skupine. Obstoječim jeklarskim in 
distribucijskim centrom v Sloveniji in na ključnih izvoznih trgih 
(Nemčija, Italija, ZDA) so se pred kratkim pridružili še podjetji 
za distribucijo lastnih jeklarskih proizvodov skupine na trgih 
Jugovzhodne Azije (SIJ Asia in SIJ Steel Shanghai) ter hčerinski 
družbi Nožev Ravne na trgih Velike Britanije in ZDA (Ravne 
Knives UK in Ravne Knives USA).

Družba Noži Ravne, ki sodi med tri največje evropske 
proizvajalce industrijskih nožev, je zaradi širitve poslovanja 
in krepitve tržnih deležev ustanovila hčerinsko družbo v ZDA 

Naš dolgoročni cilj ni povečevanje 
količine, temveč doseganje čim 
višje dodane vrednosti, ohranjanje 
ključnih tržnih položajev v Evropi na 
najdobičkonosnejših programih ter 
vstop v nove industrijske panoge in 
na nove trge s ključnimi programi 
prihodnosti. Družbe v skupini SIJ se 
zato razvijajo v smeri specializacije 
za proizvodnjo kompleksnejšh vrst 
jekel po posebnih zahtevah kupcev 
in jeklarskih proizvodov z višjo 
dodano vrednostjo.

Skupaj smo močnejši

Mag.	Dušica	Radjenovič,	
direktorica	za	prodajo,	SIJ
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(zvezna država Illinois) in prevzela distribucijsko podjetje v Veli-
ki Britaniji (Kent) s ciljem razširiti prodajo industrijskih nožev 
na trgu Velike Britanije na vse industrije (noži za rezanje kovin, 
lesa, papirja in recikliranje odpadnih materialov) in podvojiti 
tržni delež (cilj 7 %) ter na trgu ZDA okrepiti prepoznavnost 
lastne blagovne znamke industrijskih nožev SIJ Ravne Knives s 
prisotnostjo v vseh industrijskih segmentih porabe.

Poleg tega je letos družba Niro Wenden, ki deluje kot 
servisni razrezni center za obdelavo in distribucijo ploščatega 
nerjavnega jekla, odprla lastno podružnico v Nürnbergu.

Že dalj časa prisotna počasnejša rast v evro območju nas 
dodatno spodbuja k iskanju poti za povečevanje prodaje na 
drugih trgih in k pospešenemu vključevanju zahtevnejših 
proizvodov v pestro paleto jekla in jeklarskih izdelkov. S po-
močjo lastnega distribucijskega podjetja Kopo International v 
zadnjih letih beležimo strmo rast prodaje najzahtevnejših jekel 
iz programa Acronija in Metala Ravne na tržiščih ZDA. Delež 
trga ZDA v celotnih prihodkih od izvoza skupine SIJ dosega 
10 odstotkov. K rasti prodaje na ameriškem trgu je vsekakor 
pripomogla tudi rast ameriškega dolarja. 

Zelo pomemben projekt, ki smo si ga letos na prodaji 
zastavili, je prodor na kitajski trg. Skupaj s SIJ Asia in SIJ Steel 
Shanghai smo si zadali za cilj na tržišče Kitajske v naslednjih 
treh do štirih letih prodati preko 6.000 ton visokokakovostnih 
orodnih in specialnih jekel ter jeklarskih izdelkov. V ta namen 
smo se letos tudi prvič predstavili kot razstavljavci na sejmu 
DIECASTING 2015.

Prodajo povečujemo tudi na drugih trgih, kot so Turčija, 
Rusija, Indija, Koreja in Singapur. 

Poleg mreže lastnih servisnih centrov pa na ključnih ciljnih 
trgih krepimo in razvijamo tudi mrežo lokalnih agentov. V sku-
pini SIJ imamo partnerske dolgoročne pogodbe trenutno z 58 
agenti. Tako je na primer največja družba v skupini SIJ Acroni 
Jesenice lani 14 odstotkov celotne vrednostne prodaje ustva-
rila s pomočjo lastnih razrezno-distribucijskih centrov in 40 
odstotkov preko pooblaščenih lokalnih agentov. Družba Metal 
Ravne pa 27 odstotkov preko lastnih razrezno-distribucijskih 
centrov in 38 odstotkov preko pooblaščenih lokalnih agentov. 

Ravne Knives USA 
(US)

Ravne Knives (UK)

Ravne Knives UK 
(North)

SIJ Steel (Shanghai) Co. 
(CN)

Kopo International 
(US)

Sidertoce (IT)

Griffon & Romano (IT)

SIJ Asia (DE)

Ravne Steel  
Deutschland (DE)

Niro Wenden (DE)

Ravne Steel Center (SI)Slovenija

Nemčija

Italija

ZDA

Velika Britanija

Kitajska

Organigram prodajne 
mreže skupine SIJ
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N A Š I  K L J U Č N I  P R O D A J N I  C I L J I  Z A  P R I H O D N J E  S O :

• doseganje vsakoletnih ciljnih stopenj rasti prodaje na 
obstoječih in novih ciljnih trgih skladno s kratkoročnimi 
in dolgoročnimi načrti skupine SIJ tako glede obsega 
prodaje kot profitabilnosti, 

• povečevanje deleža prodaje končnim kupcem in deleža 
prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo,

• na področju nerjavne debele pločevine doseči vodilni 
tržni položaj v Evropi,

• na področju specialne debele pločevine doseči 
20-odstotni tržni delež na trgih EU,

• postati tretji evropski proizvajalec orodnih, hitroreznih 
in specialnih jekel dolgega programa,

• doseči petodstotni tržni delež pri prodaji nikljevih zlitin 
in platirane pločevine,

• zagotoviti vsakoletno povprečno 13-odstotno letno rast 
prodaje industrijskih nožev, 

• vzpostavitev lastnih varilnih centrov na vseh ključnih 
trgih za tehnično podporo in svetovanje kupcem varilnih 
materialov,

• vzpostavitev učinkovitega CRM-sistema s ciljem 
lažjega in boljšega upravljanja obstoječih kupcev in 
prepoznavanja novih tržnih priložnosti ter pridobivanja 
novih kupcev,

• povečati prepoznavnost in tržno uveljavljenost 
proizvodov skupine SIJ na ključnih ciljnih trgih, 

• predvsem pa preseči magično eno milijardo evrov 
prodaje.

Prodajniki v skupini SIJ se zavedamo, da dolgoročno doseganje ciljev od nas 
zahteva proaktiven pristop in izvedbeno odličnost ter veliko mero vztrajnosti. 
Prodajne cilje zato zasledujemo in izpolnjujemo vztrajno, z vso zavzetostjo, 
pogumom in timskim duhom ter po načelu poslovne odličnosti.

Kljub enakim pogojem, enaki izobrazbi, podpori pri delu in želji 
po uspehu so nekateri prodajniki uspešni, drugi ne. Zakaj je 
tako? Je nekdo bolj primeren za prodajo določenega pro-
dukta? Je nekdo bolj simpatičen? Ima nekdo zgolj več sreče? 
Raziskava je pokazala, da je uspeh v veliki meri odvisen tudi od 
značajskih lastnosti posameznega prodajnika.

Prodajniki v skupini SIJ pri vsakdanjem delu upoštevamo 
načelo, da je dober prodajnik tisti, ki prepozna odzive kupcev, 
dobro pozna trg in izdelke konkurentov, predvsem pa kupcu 
pojasni prednosti in slabosti izdelka. Prodajnik mora verjeti v 
izdelek, ki ga prodaja, in nikoli ne podcenjuje kupca, temveč 
prav nasprotno, kupca postavlja v center svojega delovanja. 

Naš cilj: več kot milijarda evrov

àà POSTAVLJAMO PRAVE CILJE

Mag.	Mario	Ivankovič,	 
vodja	marketinga,	SIJ

Mag.	Dušica	Radjenovič,	
direktorica	za	prodajo,	SIJ
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àà ZNAMO S ŠTEVILKAMI

Podatki nam lahko, ob predhodnem urejanju, prikazujejo rezultate preteklih aktivnosti in 
nam zelo pomagajo pri razumevanju dogajanja na trgu. Na tej osnovi načrtujemo prihodnje 
odločitve in se trudimo biti boljši od konkurence. V članku so predstavljena ključna 
dogajanja na trgu ter v skupini SIJ od leta 2011 do vključno prve polovice leta 2015.

Razumemo podatke, 
razumemo SIJ

Branimir	Jablanović,	tržni	analitik,	SIJ

Foto:	SIJ

Vir:	Eurofer,	Letno	poročilo	2011,	Letno	
poročilo	2014,	Polletno	poročilo	2015,	
Banka	Slovenije:	Gospodarska	in	finančna	
gibanja,	januar	2015
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Leta 2011 se je v EU zaostrila bančna politika, močno so se 
povečala tudi tveganja za finančno stabilnost, obrestne marže 
so se povečale, po visoki rasti cen legur v začetku leta so se 
le-te umirile. Cene jeklenega odpadka so bile ves čas stabilne. 
V Nemčiji in Italiji je bila gospodarska rast upočasnjena, Italija 
je izstopala zaradi finančne krize. Na trgu nerjavne debele 
pločevine v EU (28) je bil opazen strm padec, ki je proti koncu 
leta doživel popravek. Čeprav je prodaja SlJ-a v sredini leta 
rahlo rastla, se je v nadaljevanju vpliv padca EU-trga čutil tudi 
pri nas. 

Leta 2012 je znotraj EU znatno upadlo povpraševanje zaradi 
okrepitve gospodarske krize na evrskem območju. Trg debele 
pločevine EU (28) je do zadnje četrtine leta 2012 upadal in v 
nadaljevanju stagniral z rahlim trendom rasti, ki pa je bil skoraj 
neopazen. Na trgu orodnega jekla v EU (28) so bili zaznani prvi 
primeri uvoza iz tretjih držav, ki še niso pomembneje vplivali 
na poslovanje SIJ-a.

Število registriranih brezposelnih v Sloveniji je bilo januarja 
2013 največje po letu 1994. Leto sta zaznamovala tudi poceni 
izvoz kitajskih kovin in upočasnitev gradbenega sektorja v 
EU. Trg EU (28) je doživljal rahel padec, vendar je SIJ počasi 
in vztrajno napredoval s kontinuiranim trendom rasti. SIJ je 
na trgu orodnega jekla v EU (28) občutil posledice poceni 
uvoza iz tretjih držav (predvsem Brazilija, Ukrajina). Zmrzal in 
vremenska ujma sta v nekaterih družbah povzročila nemalo 
težav. Družba Odpad Pivka je bila kar nekaj časa odrezana od 
prometnih povezav, družba Acroni pa je imela težave z dobavo 
surovin.

Gospodarska rast v Sloveniji je bila v prvih treh četrtletjih 
leta 2014 bistveno hitrejša od povprečja v evrskem območju. V 
skupini SIJ smo okrepili pred- in poprodajne aktivnosti (ključna 
trga Nemčija, Italija) lastnih servisno-prodajnih centrov ter di-
verzificirali geografsko prisotnost (ZDA). Za 16 odstotkov se je 
povečala prodaja nerjavne debele pločevine. V tem letu smo 
znotraj EU ustvarili za 6,5 odstotka večjo prodajo, od tega v 
Nemčiji za 12,9 odstotka. Samo za naložbe smo v skupini SIJ na-
menili 48 milijonov evrov. Prihodki skupine SIJ so se povečali 
za 7 odstotkov, medtem ko je bila rast svetovnega jeklarskega 
trga 1,2-odstotna.

Leta 2015 so nadpovprečne stopnje rasti v avtomobilski 
industriji (2014: 4,9 %, 2015: 7,1 %, napoved 2016: 2,7 %) in nižje 
povprečne stopnje rasti za strojno industrijo (0,1 %) v primer-
javi z enakim obdobjem leta 2014 (1,5 %, napoved 2016: 2,2 %) 
povzročile povečano porabo orodnih jekel, ki so večinoma 
uvožena iz držav zunaj EU, kar je na trgu EU povzročilo velike 
cenovne pritiske na domače proizvajalce. V začetku leta je na 
trgu nerjavne debele pločevine SIJ zaznana visoka rast, ki je 
sredi leta stagnirala, medtem ko trg EU (28) zaznava stagnacijo 
s trendom padanja v nadaljevanju (2012: približno 72.000 ton, 
2015: približno 81.000 ton). Letos je doživel padec (–4,2 %) le 
industrijski segment cevi, kljub temu je ugodna rast napove-
dana za leto 2016 (3,4 %). Segmenti konstrukcijskih jekel (2015: 
1,5 %, napoved 2016: 2,5 %), transporta (2015: 2,4 %, napoved 
2016: 2,7 %), kovinskih izdelkov (2015: 1,8 %, napoved 2016: 2,0 
%) se bodo okrepili tudi v letu 2016.
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àà 1. PRODAJNA KONFERENCA

Skupina SIJ je 9. in 10. septembra 2015 organizirala prvo prodajno konferenco 
SIJ, ki je bila namenjena krepitvi blagovne znamke SIJ, predstavitvi ključnih 
razvojnih projektov skupine in širitvi prodajnih kanalov. Konference so se 
poleg prodajnikov iz vseh družb skupine SIJ udeležili predstavniki vseh ključnih 
poslovnih partnerjev iz več kot 20 držav.

Prva prodajna konferenca z jasnim 
sporočilom – ne želimo zgolj 
sodelovati, želimo zmagovati

Anja	Potočnik,	specialistka	za	
korporativno	komuniciranje,	SIJ

foto:	Peter	Irman,	Vizualne	
komunikacije	Vision.si

delni	vir:	Sporočilo	za	 
javnost skupine SIJ

Mag.	Dušica	Radjenovič,	
direktorica	za	prodajo,	SIJ

Trg orodnega 
jekla v tonah

Mag. Dušica Radjenovič, 
direktorica prodaje, SIJ
Prodajna konferenca je bila 
tudi edinstvena priložnost 
za izmenjavo tržnih 
pogledov na razmere na trgu 
in v posameznih industrijah, 
v katerih naši kupci delujejo, 
ter na obete glede trendov 
v prihodnosti. V pogovorih 
s kupci smo pridobili 
veliko koristnih informacij 
o njihovih nakupnih 
pričakovanjih in njihovi 
razvojni naravnanosti in 
temu bomo prilagodili tudi 
naše prodajne aktivnosti. 
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Zbrani predstavniki končnih kupcev, 
agentov in distributerjev proizvodnih 
programov skupine so se v predstavi-
tvah podrobneje seznanili z aktiv-
nostmi, ki jih je skupina SIJ določila 
kot prednostne z vidika nadgradnje 
procesov marketinga in prodaje. Poleg 
tega so med udeleženci konference 
veliko zanimanje vzbudili predsta-
vljeni referenčni razvojni projekti, ki 
prinašajo občutno dodano vrednost 
po celotni dobavni verigi. Sijeva prva 
prodajna konferenca je utrdila in 
poglobila partnerske vezi z našimi 
kupci in jim dala jasno sporočilo o 
naši dolgoročni tržni naravnanosti in 
smernicah trajnostnega tehnološkega 
razvoja družb skupine SIJ.

Anton Chernykh, predsednik uprave SIJ: »Skupina SIJ ni, ne namerava in ne bo postala 
proizvajalec masovnih vrst jekel. To ni naše tekmovališče. Mi tekmujemo drugje, 
in sicer na specializiranih nišnih trgih zahtevnih jeklarskih proizvodov z visokimi 
dodanimi vrednostmi in visokimi potenciali rasti. To je tekma, v kateri ne želimo zgolj 
sodelovati, ampak zmagovati. Tako kot smo zmagali v tekmi za tržne deleže z nerjavno 
debelo pločevino v Evropi in kot zmagujemo na posameznih trgih z orodnimi jekli.«
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Pred	konferenco	in	po	njej	pa	smo	izkoristili	priložnost	za	druženje	in	individualne	pogovore	s	kupci	o	aktualnih	skupnih	kupo-prodajnih	izzivih.



Zavedamo se, da bomo samo s trdim in pametnim delom 
prodali več in dosegli želeno vsakoletno rast prodaje, zato 
iščemo tudi rešitve, kako kupcu ponuditi celovito rešitev in mu 
na primer poleg nerjavne plošče ali orodnega jekla ponuditi 
še ustrezni varilni material. V prodajne strategije zato vklju-
čujemo različne prodajne tehnike, kot so navzkrižna prodaja 
oziroma cross-sell (dodajanje izdelkov za razširitev prodajnega 
asortimenta), prodaja navzgor oziroma up-sell (osredotočanje 
na prodajo cenovno najdražjih izdelkov) in iskanje strank z 
večjim nakupnim potencialom, saj lahko le tako prodamo več. 

S tesnejšim proizvodno-tehničnim sodelovanjem med 
jeklarskimi družbami in predelovalnimi družbami skupine SIJ 
lahko ponudimo kompleksnejši jeklarski izdelek po meri kupca 
in z izkoriščanjem tržnih in tehnoloških sinergij znotraj skupine 
okrepimo svojo razlikovalno konkurenčno moč v primerjavi s 
konkurenco. 

Marsikateri OEM želi z izgradnjo dolgoročnih razvojnih par-
tnerstev z dobavitelji znižati njihovo skupno število. Skupina SIJ 

lahko na primer poleg industrijskih nožev ponudi še: polobde-
lane odkovke za gredi iz Metala Ravne, komponente za ohišja 
strojev iz Serpe, varilne žice iz Elektrod in material (jeklo) za 
stroje. Valjarne (še posebno vroče valjarne ploščatega progra-
ma) so velik porabnik industrijskih nožev in pri prodaji lahko 
dodatno ponudimo še kovane valje, dele ohišij, kardanske 
gredi, rezervne dele in komponente po načrtih kupca itd. 

Z nastankom nove družbe Ravne Sistemi se bodo mož-
nosti za navzkrižno prodajo in izkoriščanje sinergij v skupini 
SIJ še povečale. Predstavniki družb Noži Ravne in Serpa so že 
opravili nekaj skupnih obiskov kupcev v Avstriji in Nemčiji in 
pridobili prva dodatna povpraševanja. Pri utrjevanju in krepitvi 
navzkrižne prodaje pa je vsekakor ključnega pomena razume-
vanje prodajnega osebja, da smo skupaj močnejši in da s tem 
pridobivamo pomembno konkurenčno prednost pred tekmeci, 
ki nam bo utrdila tržno pozicijo na dolgi rok in pripomogla k 
izboljšanju prodajnih rezultatov. 

V skupini SIJ si prizadevamo za pridobitev 

čim večjega števila potencialnih kupcev in 

ohranitev obstoječih strank ter vztrajno 

iščemo načine, kako bi povečali našo 

konkurenčnost na globalnem trgu in 

zagotovili vsakoletno prodajno rast. 

Seveda pa ne smemo pozabiti, da na 

rezultate vplivajo tudi objektivni razlogi, 

na katere nimamo neposrednega vpliva, 

kot so razmere na trgu ter ne nazadnje 

tudi stanje v panogi, v kateri delujemo.

Z navzkrižno prodajo krepimo  
našo konkurenčno moč

àà ZDRUŽUJEMO POTENCIALE

Mag.	Dušica	Radjenovič,	
direktorica	za	prodajo,	SIJ
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àà TEČEMO NA DOLGE PROGE

Zahtevana 13-odstotna rast na leto, povečevanje deleža t. i. 
premium izdelkov in želja po aktivnem trženju so zahteve, ki 
jih s klasičnim, reakcijskim načinom trženja v zaostrenih tržnih 
razmerah ne bi mogli doseči. Prav zato smo potrebovali orodje, 
ki bi povezalo vse dostopne podatke in informacije, ključne za 
prodajni proces.

Glavni doprinos CMR-ja naj bi bila večja preglednost nad 
prodajnim procesom; tako z vidika posameznega prodajnika 
kot divizije in navsezadnje menedžmenta. Omogočena je 
učinkovitejša analiza prodajnih aktivnosti, predvsem na račun 
analiz (Reports), uporabniku prilagojenih namizij (Dashboards) 
in doslednega spremljanja prodajnega lijaka (Sales Funnel). 
Tako imajo prodajniki več časa na voljo vse informacije o 
kupcih in jasen pregled nad vsemi fazami prodajnega proce-
sa. Z orodjem je mogoče upravljanje zgodnjih faz prodajnega 
procesa (t. i. Leads in Opportunity), pred prejemom povpra-
ševanja, omogoča pa tudi enkratni vnos dogodkov ter delno 
avtomatizira proces. V Salesforcu vodimo tudi reklamacije in 
službene poti.

Poleg prodajnega procesa omogoča med drugim tudi celo-
vito upravljanje marketinških aktivnosti, kot so kampanje, ter 
vodenje, spremljanje finančnega vidika kampanj ter različne 
poglede in poročila o uspešnosti izvedenih akcij (z uporabo 
kazalcev ROI). Orodje nam služi tudi kot nosilec hrambe raz-
ličnih oblik dokumentov, med drugim katalogov, predstavitev, 
navodil, obrazcev ipd. 

Vse omenjene funkcije in orodja so zaradi delovanja v ob-
laku dostopna vsem uporabnikom 24/7 z vseh stacionarnih in 
mobilnih naprav z internetnim dostopom ne glede na lokacijo. 

Glavne prednosti implementacije CRM-orodja Salesforce za 
Nože Ravne: 

• pregled zapadlih terjatev in avtomatsko opominjanje,
• enkratni vnos dogodkov – statusov ponudb in izgublje-

nih priložnosti (sinhronizirano z ERP-om),
• vodenje reklamacij v CRM-sistemu ter avtomatsko poši-

ljanje odgovorov o prejeti/zaključeni reklamaciji,

• vodenje službenih poti, potna poročila in potrjevanje 
potnih nalogov, 

• rangiranje kupcev na podlagi segmentacije obstoječih in 
potencialnih kupcev,

• učinkovito vodenje kampanj – sejemskih nastopov v 
smislu takojšnjega vnosa kontakta s skeniranjem poslov-
ne vizitke, 

• formiranje in sodelovanje prodajnih ekip,
• vodenje in shranjevanje pogodb, katalogov in obrazcev 

na enem mestu,
• vodenje informacij o trgu (agenti, konkurenti itd.) znot-

raj CRM-sistema,
• vnos prodajnih planov po stranki in spremljanje dosega-

nja le-teh,
• objava pomembnih informacij z uporabo Chatterja. 
Po osnovni implementaciji so potrebe skozi čas rasle, zato 

smo dodajali nove module in funkcionalnosti, med drugim 
potrjevanje potnih nalogov; rangiranje kupcev na podlagi se-
gmentacije obstoječih in potencialnih kupcev; izvedbo ankete 
o zadovoljstvu kupcev ter učinkovito vodenje trženjskih kam-
panj – sejemskih nastopov v smislu takojšnjega vnosa kontakta 
v Leade s skeniranjem poslovnih vizitk. 

Na začetku implementacije je med sodelavci prevladovalo 
mnenje, da bo sistem samo dodatno breme. Sama imple-
mentacija je seveda zahtevala svoj čas; še posebno zato, ker 
smo želeli orodje, ki bo prilagojeno nam in nam bo pomoč. 
Danes naše delo še vedno ni končano. Vsak dan vidimo nove 
možnosti in priložnosti za nadgradnjo in učinkovitejše delo. V 
ta namen organiziramo kratke CMR-sestanke, kjer si izmenju-
jemo primere dobre prakse in določamo pravila uporabe. 

V podjetju verjamemo, da bodo kolegi iz družb SIJ-a, ki so 
v procesu uvajanja orodja Salesforce, dobili dobro orodje, ki 
jim bo pomagalo doseči zastavljene cilje; pod pogojem, da 
sprejmejo konsenz o potrebnosti in nato dosledno uporabljajo 
vse module, ki so jim na voljo. 

Optimistično zastavljena strategija do leta 2020 nas je postavila pred nove izzive. 
Zavedali smo se, da nas dosedanji, sicer uspešen način dela ne bo pripeljal do ciljev, ki 
smo si jih zadali. Vzporedno s spreminjanjem prodajnega procesa smo začeli iskati tudi 
informacijsko orodje, ki ga bo podprlo. Odločili smo se za vodilno rešitev v svetu, orodje 
CRM (Customer Relationship Management) Salesforce.

Spremenimo kupce v partnerje

Viljem	Pečnik,	vodja	
prodaje,	Noži	Ravne

Jana	Grosar,	vodja	
marketinga	in	internega	
komuniciranja,	Noži	Ravne
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àà PUŠČAMO MOČAN VTIS

Jeklarski trg je dandanes zasičen s ponudniki izdelkov, ponud-
bena stran presega povpraševanje, prepoznavna blagovna 
znamka pa je velikokrat odločilni dejavnik pri izbiri dobavitelja.

Skupina SIJ ima v svojem portfelju že kar lepo število 
znamk, nekatere so prepoznavne bolj, druge manj. V letu 2014 
smo veliko naredili za prepoznavnost SIJ-a kot krovne znam-
ke, medtem ko nam na nivoju proizvodnih znamk še vedno 
manjkata jasna arhitektura znamk in iz nje izhajajoča strategija 
trženja le-teh.

Nazoren primer so določene podskupine orodnih jekel, 
saj jih v tem trenutku tržimo pod štirimi različnimi blagov-
nimi znamkami, gre pa za identična jekla. Tako nepovezano 
porabljamo sredstva in vlagamo trud na štirih različnih frontah, 
čeprav bi bilo popolnoma zadosti in smotrno, če bi orodna 
jekla prodajali pod enotno trgovsko znamko.

Bolj ko se osredotočamo na nišne trge in si želimo postati 
ponudnik rešitev in ne samo dobavitelj jekla oziroma jeklenih 
izdelkov, bolj izrazita postaja potreba po prepoznavnosti tržnih 
znamk posameznih produktnih skupin ali celo jekel.

Izhajajoč iz želje po povečevanju dodane vrednosti, stro-
škovni optimizaciji ter večji učinkovitosti trženja smo oktobra, 

po več kot pol leta izbiranja primernega partnerja, začeli 
projekt znamčenja, ki temelji na poglobljeni raziskavi trenutne 
percepcije naših in konkurenčnih znamk.

Na osnovi dognanj raziskave bomo v sodelovanju z agencijo 
bCPS oblikovali arhitekturo celotnega sistema znamk znotraj 
skupine SIJ ter za vsako oblikovali celostno podobo, od imena, 
barve in logotipa do sloganov, sporočil, podobe, obljub, oseb-
nosti tipičnih uporabnikov, pozicioniranja in drugih podrobno-
sti, ki spadajo v koncept posamezne blagovne znamke.

Tako bomo oblikovali podroben sistem znamčenja in nato 
začeli z optimizacijo trženjskih aktivnosti in promocijskih mate-
rialov in na ta način učinkovito povečevali prepoznavnost tistih 
znamk, ki so skladno s strateškimi usmeritvami skupine SIJ 
bistvene za prihodnjo rast prodaje na eni strani, ter povečevali 
sinergijske učinke trženja med raznimi družbami skupine SIJ in 
s tem zmanjševali stroške trženja na drugi strani.

Projekt znamčenja bo predvidoma končan februarja 2016, 
takrat pa načrtujemo tudi začetek implementacije trženja 
novooblikovanih blagovnih znamk.

Znamčenje, ključ za 
prepoznavnost na trgu

Mag.	Mario	Ivankovič,	 
vodja	marketinga,	SIJ

Blagovne znamke že zdavnaj 
niso več tipični pojav samo 
na trgih B2C (Business to 
Consumer), tudi v B2B 
(Business to Business) se vse 
bolj uveljavljajo in postajajo 
odločilni dejavnik pri izboru 
dobaviteljev. V skupini SIJ 
bomo v prihodnjih mesecih 
nadgradili obstoječ sistem 
znamčenja in postavili 
enotno arhitekturo blagovnih 
znamk.

ZNAMČENJE
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àà PRODAJAMO ČEZ LUŽO

Danes lahko zapišemo, da podjetje od takrat uspešno raste 
in trži ne samo prodajni program Metala Ravne, temveč tudi 
Acronija. Letos bo njegova prodaja že presegla 70 milijonov 
ameriških dolarjev. Direktno iz Slovenije ali iz njegovega 
skladišča v ZDA bomo letos prodali več kot 22.000 ton izdelkov 
skupine SIJ več kot 80 ameriškim in kanadskim kupcem. 

Kako se je vse skupaj začelo
Kot proizvajalec orodnih in specialnih jekel se je Metal Ravne 
v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja osredotočil na 
trge, kjer je bila velika poraba takšne vrste jekel. Na trgu ZDA 
je bilo takrat prisotnih malo domačih in tudi tujih proizvajalcev. 
Za nas je bila to tržna priložnost, ki smo jo takrat potrebovali 
za nadaljnji razvoj našega podjetja. Zaradi velike razdalje in 
lažjega obvladovanja trga smo v sklopu Slovenskih železarn že 
takrat v New Yorku ustanovili svoje komercialno podjetje, ki je 

uspešno tržilo naše izdelke in iz leta v leto povečevalo naš tržni 
delež v ZDA. To deluje še danes pod imenom Kopo Internati-
onal in zaposluje ameriške državljane. Pred nekaj leti smo v 
okviru istega podjetja odprli še skladišče. V podjetju so danes 
zaposleni štirje ljudje. Gonilni sili sta Stephen Cucich, predse-
dnik podjetja, ter Rick Rotter, agent. Rickova naloga je, da na 
trgu prodaja prvenstveno Metalove izdelke, Stephen pa vodi 
vsakodnevne posle in trži Acronijeve izdelke.

Metalovi »premium« izdelki 
Amerika je eden najpomembnejših Metalovih prodajnih trgov, 
kamor v zadnjih letih prodamo okrog 14 odstotkov vseh naših 
izdelkov. Ta delež v zadnjih letih celo raste, letos je 17-odstoten, 
vrednostno še večji. Ne glede na spremembe deviznega tečaja 
in priložnosti na drugih trgih ostajajo ZDA ves čas med tremi 
najpomembnejšimi Metalovimi trgi. 

KOPO INTERNATIONAL – podjetje v ZDA, ki je del zunanjetrgovinske mreže Metala Ravne, 
smo v našem časopisu predstavili pred štirimi leti. Po njegovi zaslugi je bil Metal Ravne 
na ameriškem trgu že takrat kar nekaj let znan po kakovosti, podjetje je že tedaj prodalo 
za več kot 50 milijonov ameriških dolarjev izdelkov in ustvarjalo dobiček.

SIJemo tudi v ZDA

Vesna	Pevec,	prodajna	
menedžerka,	Metal	Ravne

foto:	arhiv	Metala	Ravne
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Danes prodajamo naše izdelke več kot 50 ameriškim in 
kanadskim kupcem. Naša kakovost je na trgu znana kot boljša 
(»premium«). Kupci rastejo skupaj z nami in nam ostajajo 
zvesti, ker zaupajo naši kakovosti in nam. Ameriški trg je v 
zadnjih letih stabilen in zato veliko podjetij iz vsega sveta išče 
priložnosti tam. Konkurenca je huda, pritisk na cene je velik. V 
zadnjih dveh letih smo zaradi tega ter na osnovi naše strategije 
in naložb začeli v ZDA spreminjati prodajni asortiment v korist 
izdelkov z višjo dodano vrednostjo. 

Tako smo začeli pri orodnih jeklih vstopati v avtomobilsko 
industrijo z zahtevnejšimi izdelki – od »commodities« – stan-
dardnih izdelkov prehajamo na »specialties« – zahtevne 
izdelke, kjer ni toliko konkurence. Iščemo večje končne kupce, 
ki potrebujejo posebne izdelke. Naše jeklo uporabljajo vsi večji 
proizvajalci nožev v ZDA. Začeli smo uspešno vstopati na trg 
energetike in danes smo potrjen dobavitelj za General Electric. 
Letos smo začeli uspešno prodajati nerjavna jekla. Trg ZDA je 
naš največji trg za VOD-jekla, kjer v prihodnjem letu priča-
kujemo največjo rast. Prav tako nam bo nov naložbeni cikel 
omogočil vstopati tudi na druge zahtevne trge, predvsem v 
letalsko industrijo. 

Vse to nam omogoča, da so letos ZDA eden naših naju-
spešnejših prodajnih trgov. Povprečna prodajna cena v ZDA 
je 14 odstotkov višja kot povprečna cena Metala Ravne. Letos 
nam tudi ugoden tečaj dolarja pomaga pri izjemnem uspehu, 
vendar se zavedamo, da je uspeh rezultat prave strategije 
trženja zahtevnejših izdelkov, ki nam bo omogočila rast tudi v 
prihodnje. 

Acronijev prodor na trg
Medtem ko je Acroni še leta 2006 prodal na ameriški trg manj 
kot 300 ton izdelkov, je danes z več kot 10.000 tonami prodaje 
pomemben igralec na trgu, predvsem pri nerjavnih kvalitetah. 
Povečuje se tudi delež specialnih jekel. Medtem ko smo leta 
2011 prodali malo več kot 500 ton, predvidevamo letos proda-
jo več kot 3.000 ton specialnih jekel.

Delež ZDA v celotni prodaji Acronija je leta 2014 znašal pet 
odstotkov vrednosti in tri odstotke skupne količine, v prvih 
devetih mesecih letos pa sedem odstotkov vrednosti in štiri 
odstotke količine.

Trenutno Acroni prodaja svoje izdelke več kot 40 kupcem. 
Na področju nerjavnih debelih pločevin so najpomembnejši 
kupci veliki distributerji oziroma servisni centri. Tržišče nerjav-
ne pločevine ZDA je v primerjavi z drugimi trgi precej speci-
fično, saj se je preko 70 odstotkov proda preko distributerjev. 
Uspešno vstopamo tudi v sektor nuklearne industrije – podje-
tju Holtec, največjemu proizvajalcu kontejnerjev za skladišče-
nje jedrskih odpadkov na svetu, smo letos že dobavili več kot 
1.000 ton. Viša se tudi delež prodaje kvalitet z višjo dodano 
vrednostjo (17PH4, martenzitna nerjavna jekla).

Pri specialnih jeklih največji delež prodaje obsegajo 
jekla v kvaliteti AISI4140, tako v žarjenem kot poboljšanem 
stanju. Uspešno smo letos na trg plasirali tudi novo kvaliteto 
X120Mn12. 

Od	leve	proti	desni:	Stephen	Cucich,	
Joe	Ryall	iz	podjetja	Eastham	Forge,	
enega	največjih	končnih	kupcev	Metala	
Ravne	v	ZDA,	in	Rick	Rotter

Rick Rotter
Ugotovili smo, da bodo nizkocenovni konkurenti 
na področju standardnega orodnega jekla močno 
prizadeli konkurenčnost Metala Ravne na tem se-
gmentu. Zato smo sprejeli nov pristop v trženju ter 
pridobili nove kupce z novimi izdelki (npr. rezkane 
plošče in okrogle palice večjega premera), uspešno 
promovirali blagovno znamko Metal Ravne/Acroni/
SIJ na trgu, postali potrjen dobavitelj končnih upo-
rabnikov turbinskih lopatic, kot so GE, Siemens USA 
itd., skoordinirali skupne prodajne telefonske kon-
ference z našimi glavnimi distributerji, ki so pridobili 
končne kupce zahtevnih Metalovih izdelkov oziroma 
večjih količin zahtevnejših izdelkov za avtomobil-
sko, živilsko in sanitarno industrijo. Prav tako smo 
uspešni pri pridobivanju testnih naročil za VOD-jekla 
– tako smo uspešno prešli na izdelke višje vrednosti, 
kjer je konkurenca manjša. Omenjeno strategijo 
izvajamo zadnje dve oziroma tri leta in jo bomo v 
prihodnje nadgradili še z izdelki VAR in VIM/VAR. 
Tako smo že začeli pogajanja z uporabniki VAR-izdel-
kov z namenom, da pravočasno pripravimo teren za 
nova naročila, kupce in delež na trgu.

Stephen Cucich
Z novimi izdelki in pridobivanjem novih kupcev Kopo kot 
podjetje nenehno raste. Zlasti veliko rast doživljamo na 
področju izdelkov, ki jih prodajamo za Acroni, in sicer 
predvsem na nuklearno področje. Poleg tega smo s kako-
vostnimi VOD-izdelki Metala Ravne prodrli na trge novih 
vrst nerjavnih jekel. Zelo smo optimistični glede odobritve 
DFARS v prihodnjih mesecih, saj bo močno podprla proda-
jo Acronijevih in Metalovih izdelkov. Prihodnost podjetja 
Kopo International je nedvomno svetla!
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Južna Koreja je obmorska država v Vzhodni Aziji, ki pokriva 
južni del Korejskega polotoka. Na vzhodu jo obliva Japonsko, 
na zahodu Rumeno morje in na jugu Korejska ožina. V državi 
živi 50 milijonov prebivalcev. Južna Koreja je izjemno hribovita 
dežela, s presenetljivo veliko ohranjene narave, saj je kljub 
veliki gostoti prebivalstva le-to skoncentrirano v zelo velikih 
mestih, med katerimi so gozdovi, lepe gore, riževa polja in 
izjemno prijazni ljudje. 

Država sodi med največje proizvajalke surovega železa 
in jekla, domači proizvajalec Posco s preko 40 milijoni ton 
proizvodnje sodi med največje proizvajalce jekla na svetu. 

Posco ima v lasti tudi 10 odstotkov domačega proizvajalca 
debele nerjavne pločevine, podjetja DKC (Daekyung Corpo-
ration), ki je z letno proizvodnjo preko 80.000 ton debele 
nerjavne pločevine eden največjih Acronijevih konkurentov, s 
katerim se srečujemo predvsem na zunajevropskih trgih. DKC 
od Posca kupuje samo valjane plošče v širini do 3.300 mm, ki 
jih termično obdela, peska, luži in obreže. Že nekajkrat je DKC 
izrazil željo, da bi tudi v Acroniju kupil samo valjane plošče in 
jih nadalje tržil pod svojo znamko, vendar se za zdaj za takšno 
obliko posla nismo odločili.

Južna Koreja sodi med gospodarsko najhitreje razvijajoče se države na svetu, skupaj 
s Tajvanom in obema azijskima mestnima državama – Hongkongom in Singapurjem 
sestavlja ''štiri tigrčke'' na obrobju Tihega oceana. Industrijski sektor prispeva 38 
odstotkov BDP-ja in zaposluje 17 odstotkov delovne sile, glavne industrijske panoge v 
državi so tekstilna industrija, industrija jekla, avtomobilska industrija, ladjedelništvo in 
elektronika. Črna metalurgija je pomembna osnova domače avtomobilske, strojne in 
ladjedelniške industrije.

Južna Koreja in Jugovzhodna 
Azija vse pomembnejša trga

Andrejka	Ilenič,	direktorica	
prodaje,	Acroni	

vir:	SMR,	Wikipedija,	Potno	
poročilo	Južna	Koreja	2006

foto:	Special	Metals	Service	
Korea

àà OSVAJAMO NOVE TRGE

Razkladanje	plošč	v	pristanišču
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Trg debele nerjavne pločevine Južne Koreje je zelo velik, po 
podatkih SMR letna poraba znaša več kot 120.000 ton, kar je 
več, kot na leto porabita oba največja evropska trga, Nemčija 
in Italija skupaj. 

Z dobavami prvih, poskusnih količin na trg Južne Koreje 
smo začeli že leta 2006, uspešno nadaljevali leta 2007, od 
kriznega obdobja dalje pa so bile dobave, tako v Korejo kot 
tudi na preostale trge Jugovzhodne Azije, majhne. 

Glede na oddaljenost trga, nepoznavanje poslovnih obi-
čajev, ki so povezani z drugačno mentaliteto in kulturo ljudi, 
ter ob hudi domači ter tuji konkurenci brez pomoči lokalnega 
agenta nam na trg nikakor ni uspelo plasirati pomembnejših 
količin. 

Paul Moon, naš današnji agent, je bil zaposlen na prodaji v 
DKC-ju vse od leta 1998. V letih od 1999 do 2004 je bil odgovo-
ren za prodajo debele nerjavne pločevine na trge Evrope, ZDA, 
Avstralije in Indije, od leta 2004 pa po premestitvi v Singapur 
za prodajo v Jugovzhodni Aziji, Indiji, Pakistanu in na Srednjem 
vzhodu. V rekordnem letu 2011 mu je na te trge uspelo prodati 
več kot 6.500 ton nerjavne debele pločevine, kar je bilo, glede 
na majhnost teh trgov in prisotno konkurenco, zelo veliko. 
Kljub temu je iskal nove izzive. Prodajna ekipa Acronija je bila 
z njim dolga leta v kontaktu, glede na številne naložbe, ki so 
izboljšale tako proizvodno-prodajne zmogljivosti kot izbor 
kvalitet in dimenzij debele pločevine v Acroniju, pa smo se 
vsi strinjali, da bi bilo sodelovanje z njim obojestransko dobra 
izbira. Tudi leto 2013 kot začetek agresivnega trženja na novih 
trgih je bila prava izbira zaradi naslednjih okoliščin: 

• KDKC Kitajska je imel finančne težave.
• Acerinox je imel hude težave z zamudami dobav in s 

kakovostjo.
• NSSC je v tistem času še skušal ohraniti visoke cene de-

bele pločevine, ponujal je le enemu do dvema velikima 
kupcema v posamezni državi.

• Nekateri kupci niso želeli kitajskega porekla (TISCO, 
BAOSTEEL).

Kljub temu, da je bila tržna situacija v letu 2014 na trgu 
Azije najslabša vse od leta 2008, da so bili številni projekti 
zaradi politične krize ustavljeni (Malezija, Indonezija, Tajska), 
da so bili ustavljeni petrokemični projekti na Srednjem vzhodu, 
kar se je odrazilo v manjši porabi v Južni Koreji, da je bil Acroni 
''newcomer'' med igralci, ki so na tem trgu poslovali že od 10 
do 20 let, nam je uspelo plasirati prve količine. V tem letu smo 
prodali 472 ton v Južno Korejo in 217 ton na druge trge JV Azije. 

Glede na uspešen začetek so bili tudi cilji za leto 2015 zelo 
ambiciozni, zastavili smo si cilj povečati delež prodaje končnim 
uporabnikom in delež prodaje boljših kvalitet z višjo dodano 
vrednostjo (duplex, superduplex, nikljeve zlitine, 347, 317L 
...). Z novim sodelavcem v Južni Koreji, g. Yungom, ki je bil v 
preteklosti tudi član DKC-jeve prodajne ekipe, smo si s pisarno 
v Seulu odprli nove možnosti prodaje na tem trgu.

Letošnja prodaja je bila rekordna, do konca oktobra smo na 
trg Južne Koreje prodali že 1.715 ton debele nerjavne ploče-
vine in 170 ton nerjavnih slabov, dodatnih 200 ton pa, kljub 
zelo agresivni cenovni politiki predvsem kitajske in japonske 
konkurence, še v Vietnam, Malezijo in Singapur. Naša kupca 
sta postala tudi dva največja korejska proizvajalca nerjavnih 
cevi, LS Metal in SEAH, do danes smo že postali dobavitelj 
šestnajstim novim kupcem v Južni Koreji, Maleziji, Vietnamu, 
Singapurju in Tajvanu. 

Možnosti za nadaljnje povečanje dobav, predvsem v Južno 
Korejo, so velike. Tržišče še v večji meri, kot je to prisotno dru-
god po svetu, deluje na podlagi dobrih poslovnih odnosov in 
kontaktov. Z dobrim lokalnim agentom, ki vse to zna in pozna, 
so vrata na široko odprta. Izjemno pomembni sta kakovost 
materiala, predvsem površina, in točnost dobav, kar nam je 
letos tudi preprečilo še večji obseg prodaje. Odpirajo se mož-
nosti prodaje na Japonsko, ki je še precej zahtevnejše tržišče 
glede kakovosti in izpolnjevanja dobavnih rokov, v Avstrali-
jo, na Novo Zelandijo … Zaradi novih projektov in svetovno 
vedno prepoznavnejše Acronijeve nerjavne debele pločevine 
smo upravičeno prepričani, da bodo ti trgi iz leta v leto vse 
pomembnejši za nas. 
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Proizvodnja varilnih materialov na Jesenicah ima že dolgoletno 
tradicijo, vse od leta 1939.

Kupcem lahko ponudimo široko paleto oplaščenih elektrod, 
več vrst varilnih žic in palic, varilne praške in lasersko varjene 
polnjene žice. 

Na leto proizvedemo in prodamo skoraj 10.000 ton različ-
nih vrst varilnih materialov.

Največ jih prodamo v Evropi, z našimi elektrodami varijo 
tudi v Ameriki in severni Afriki. Seveda pa tudi letos Nemčija 
ostaja naš največji izvozni partner.

Z dodatnimi marketinškimi in prodajnimi aktivnostmi, z 
obiski sejmov in sodelovanjem v sklopu SIJ-a na različnih 
mednarodnih sejmih v Evropi smo letos povečali prodajo na 
zahtevnih zahodnoevropskih trgih (Norveška, Francija).

Na začetku leta 2015 smo podpisali agentsko pogodbo s 
podjetjem EWC iz Danske z namenom povečanja prodaje na 
trgih Skandinavije in Danske. 

Kmalu po podpisu pogodbe smo vzpostavili kontakt z 
mednarodno priznanim podjetjem Welcon A/S iz Danske. Že 
več kot 40 let je vodilno v izdelavi stebrov, notranjih delov in 
temeljev za vetrne turbine.

Ima zmogljivosti za proizvodnjo šivnih cevi iz pločevine de-
beline 65 mm in cevi premera do 6.500 mm, kar mu omogoča 
izdelavo stebrov tudi za največje vetrne turbine. 

Za to podjetje smo proizvedli prvo testno količino polnjene 
rutilne žice, legirane z Mn in Ni (FILTUB 7 R na 15-kilogramskih 
kolutih), ki je primerna za varjenje jekel natezne trdnosti do 
600 N/mm2 in zagotavlja dobro žilavost vara tudi pri -60 °C.

Z žico so varili korenske vare pri sestavi obročev v stolp. 
Rezultati testiranja so bili pozitivni, kar nas je spodbudilo, da 
smo se odločili pridobiti priznanja TÜV, DB in DNV. Uspelo nam 
je junija letos.

Stabilna kakovost, priznanja in pravočasna dobava nam 
dajejo možnost, da postanemo odobreni dobavitelj varilnih 
materialov enemu največjih in priznanih proizvajalcev na tem 
področju.

To je velik korak proti najzahtevnejšemu cilju – prodaji 
polnjenih žic v Skandinaviji za potrebe ladjedelništva, stroje-
gradnje in projektov »off-shore«.

V prihodnosti se bomo predvsem ozirali v aplikacije in av-
tomatizacijo, kar pomeni širši nabor izdelkov v smislu kemijske 
sestave žic ter avtomatsko varjenje z roboti, kjer se uporablja-
jo predvsem 250-kilogramski sodi. Za izdelavo le-teh potrebu-
jemo popolnoma stabilen proces, saj v fazi kalibracije žice niso 
dovoljeni pretrgi. Za povečanje nabora žic z višjim polnilnim 
faktorjem bo treba dodatno razviti ustrezna orodja ter spre-
meniti debelino ali celo kakovost traku. Za razvojne naloge pri 
projektu polnjenih žic nam še dolgo ne bo zmanjkalo idej.

S pozitivnimi rezultati testiranj in pridobitvijo priznanj certifikacijskih hiš TÜV, DB in 
DNV za polnjeno žico FILTUB 7 R vstopamo na zahtevne trge Skandinavije.

Dobri obeti za prodajo 
polnjene žice v Skandinaviji

Renata	Hočevar,	vodja	prodaje,	
Elektrode	Jesenice

àà OSVAJAMO NOVE TRGE
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àà ZDRUŽUJEMO POTENCIALE

Razstavljanje na sejmih je eden temeljnih kanalov marketin-
ga. Udeležba na sejmih prinaša številne priložnosti, saj nam 
poleg stika z obstoječimi strankami in grajenja prepoznavnosti 
blagovne znamke omogoča neposreden pregled konkurentov, 
potencialnih substitutov ter identifikacijo novih trendov na trgu.

Ker se v skupini SIJ zavedamo pomembnosti sejmov kot 
nepogrešljivega orodja v sklopu marketinških aktivnosti, smo v 
letu 2015 razvili nov koncept udeležbe na sejmih. Le-ta temelji 
na dveh osnovnih stebrih, krepitvi sodelovanja in usklajenem 
timskem delu med podjetji v skupini ter strukturiranem in cilj-
no naravnanem pristopu k izbiri, organizaciji in izvedbi sejmov. 

Krepitev že tako močnega sodelovanja med marketinškimi 
oddelki v skupini SIJ je temelj novega sejemskega koncepta. 
S sistemizacijo aktivnosti in tesnim sodelovanjem znotraj 
skupine se po novem na sejmih predstavljamo skupaj, kar za 
nas pomeni močnejši nastop pred konkurenti in lažje izkori-
ščanje medsebojnih sinergij, izmed katerih velja izpostaviti 
povečevanje navzkrižne prodaje. Z uporabo le-te bomo tako 
na primer proizvajalcu varjenih cevi, ki je že obstoječa stranka 
Acronija, ponudili tudi varilni material Elektrod, s čimer bomo 
dosegli tesnejši stik s strankami z več ravni verige vrednosti in 
širših spektrov potreb in želja, pa tudi povečanje stroškovne 
učinkovitosti izpostavljenosti naših blagovnih znamk. 

Strukturiran in ciljno naravnan pristop k izbiri sejmov, na 
katerih se želimo predstaviti, nam bo omogočil jasen pregled 
sejemskih priložnosti, identifikacijo nišnih sejmov z višjo doda-
no vrednostjo v skladu z dolgoročno strategijo skupine SIJ ter 
natančno opredelitev namenov in ciljev udeležbe. V nadaljeva-
nju bomo v okviru posejemskih aktivnosti z uporabo standar-
diziranih poročil spremljali prisotnost strank in konkurentov na 
posameznih sejmih, aktivnosti, povezane s sestanki in obiski, 
ter zbirali naše lastne vtise in predloge, kar nam bo močno 
olajšalo oceno uspešnosti sejma in posledično odločitev, ka-
terih sejmov se bomo udeleževali tudi v prihodnosti. Z visoko 
koordiniranim pristopom k organizaciji in izvedbi sejmov bomo 
tako povečali našo učinkovitost na marketinškem področju in 
si olajšali doseganje ciljev, hkrati pa s profesionalnim nasto-
pom izboljšali ugled skupine SIJ na trgu. 

Poleg omenjenih novosti smo letos začeli tudi prezentirati 
vzorce naših proizvodov na sejmih z namenom učinkovitejše 
predstavitve proizvodnega programa in privabljanja obiskoval-
cev na naš razstavni prostor. Predstavitev vzorcev na sejmih je 
znatna nadgradnja uporabniške izkušnje za naše obiskovalce, 
ki se lahko sedaj pobliže spoznajo s plodovi našega dela, razi-
skav in razvoja.

V skupini SIJ smo letos 
razvili nov koncept 
udeležbe na sejmih, s 
katerim smo vpeljali 
tesnejše sodelovanje 
znotraj skupine in 
strukturiran ter ciljno 
naravnan pristop k 
organizaciji in izvedbi 
sejemskih aktivnosti.

V skupni 
predstavitvi na 
sejmih je moč 

Aleš	Falatov,	tržni	analitik,	SIJ	

foto:	mag.	Mario	Ivankovič,	SIJ
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àà IŠČEMO NOVE PRILOŽNOSTI

Hitro, neposredno, učinkovito – to so prednosti, ki jih orga-
nizatorji sejma Coiltech Pordenone izpostavljajo v povezavi z 
njihovo inovacijo na področju sejemskih predstavitev. Gre za 
nizkocenovno sejemsko predstavitev, ki se, podobno kot smo 
tega navajeni pri nizkocenovnih letalskih prevoznikih, osredo-
toča na bistvo. Manj energije se posveča dizajnu in ureditvi 
sejemskega prostora, zato postavitev v lastni režiji ni možna, 
razstavni prostori pa so vsi enako veliki, s tem da je mogoče 
najeti tudi dva ali tri skupaj. Več energije pa se posveča tiste-
mu, zaradi česar se podjetja sejma sploh udeležijo: aktivnostim 
glede vabil strank na sejem ter različnim možnostim povezova-
nja kupcev in prodajalcev med samo prireditvijo.

Sejem je bil letos organiziran šestič zaporedoma in se je iz 
skromnih začetkov razširil na več kot 200 razstavljavcev. Sep-
tembrski termin je bil z našega vidika zelo dobro izbran, saj 
smo bili ravno v fazi zaključevanja cen za naslednje obdobje. 
Opravili smo razgovore s številnimi obstoječimi kupci (R. Bo-
urgeois, Ardemagni, Hidria Rotomatika, Domel, Kienle+Spiess, 

Mahle Letrika, Lamag, LTC, Nidec Sole Motors, Aussafer Due, 
Elkosun) ter navezali stike s kar nekaj potencialnimi stranka-
mi (Clamar Precision, Fimet, Trancerie Ligure, Ujwal Electric 
Stamping, Waasner, Tes Vsetin, Marinoni). Rdeča nit vseh 
razgovorov je bila velika zaskrbljenost naših kupcev glede 
drastičnih padcev cen jeklarskih izdelkov in nizko povpraše-
vanje na trgu. Za zadnje četrtletje so napovedovali konzer-
vativnost pri novih naročilih, saj pričakujejo precejšen padec 
cen za prvo polletje 2016. 

Udeležba na sejmu je vsekakor upravičila pričakovanja, zato 
se prihodnje leto vračamo.

• Naziv sejma: COILTECH 
• Datum: od 23. do 24. septembra 2015
• Mesto: Pordenone 
• Prisotna podjetja skupine SIJ: Acroni
• Specializacija sejma: elektro industrija

Drugačna, a uspešna predstavitev na sejmu Coiltech Pordenone

QUICKFairs – novost 
na področju sejemskih 
predstavitev

Tanja	Košir,	vodja	prodajnega	
programa	elektro	jekel,	Acroni

foto:	Coiltech

Monika	Štojs,	 
vodja	marketinga,	Acroni
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• Naziv sejma: Sejem metalurgije  
METAL EXPO Moskva 2015

• Datum: od 10. do 13. novembra 2015
• Mesto: Moskva, Ruska federacija
• Prisotna podjetja skupine SIJ: Acroni, Metal 

Ravne, Noži Ravne in Elektrode Jesenice
• Specializacija sejma: metalurški in jeklarski izdelki, cevi, 

barvna metalurgija, metalurška oprema in tehnologije

Sejem Metal Expo je v Rusiji najpomembnejši sejem v meta-
lurški industriji, prvič sta v Rusiji nastopila skupaj skupina SIJ in 
holding IMH.

Prisotnih je bilo 570 razstavljavcev iz 34 držav, ogledalo 
si ga je 27.000 obiskovalcev iz vseh sektorjev metalurške 
industrije.

Na sejmu so razstavljali največji in najpomembnejši ruski 
proizvajalci MMK, TMK, Severstal, Evraz, MEchel, Magneto-

gorsk, ukrajinski Metalinvest, beloruski Belstel ter globalni pro-
izvajalci ArcelorMittal, SSAB in tudi proizvajalci opreme SMS 
group, Danieli, holding GMH, Terex-Fuchs, Liebherr ter drugi.

Pomembne sestanke in dogovore o poslih smo opravili 
s predstavniki z različnih industrijskih področij, in sicer iz 
kovinskopredelovalne (Ileko, GS trading, UTK) in avtomobil-
ske industrije (skupina Kamaz, dobavitelj skupini Autovaz) ter 
ladjedelništva (Baltic shipyard).

Prireditelj sejma vsako leto ocenjuje stojnice in podeljuje 
nagrade za najboljše, za najboljšo ekspozicijo je nagrado dobi-
la skupina SIJ.

Udeležba in predstavitev skupine SIJ na sejmu sta bili 
koristni za pridobivanje novih informacij in kontaktov, srečanje 
s poslovnimi partnerji in za prepoznavanje potreb ruskega trga 
in ruske industrije tudi po izdelkih iz celotne skupine SIJ. 

Sejem METAL EXPO 
Moskva 2015

Tatyana	Bobrovnikova,	
namestnica	direktorja	
prodaje	za	program	
Acroni,	SIJ

Primož	Drakslar,	vodja	
trženja,	Elektrode	Jesenice

foto:	Aleš	Falatov,	SIJ

àà IŠČEMO NOVE PRILOŽNOSTI

Utrip	na	razstavnem	prostoru Pogled	na	osrednjo	dvorano	ter	skupno	stojnico	holdinga	IMH	in	skupine	SIJ
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• Naziv sejma: Stainless Steel World Maastricht 2015
• Datum: od 17. do 19. novembra 2015
• Mesto: Maastricht, Nizozemska
• Prisotna podjetja skupine SIJ: Acroni, Metal Ravne, SUZ, 

Elektrode Jesenice
• Specializacija sejma: metalurški in jeklarski izdelki iz nerjav-

nega jekla, nerjavne cevi, palice-profili in spojni elementi

Sejem Stainless Steel World 2015 je največji sejem na po-
dročju nerjavnega jekla in polizdelkov iz nerjavnega jekla, cevi, 
palic-profilov in spojnih elementov. Izmenjujoče poteka eno 
leto v Evropi, drugo pa v ZDA.

Razstavljavci so prišli iz 50 držav, letos jih je bilo rekordnih 
288. Na konferenčnem delu sejma, zvrstilo se je osem temat-
skih posvetovanj, je sodelovalo 270 delegatov – razpravljavcev. 

Skupina SIJ se je letos predstavila četrtič, tokrat prvič 
s poenoteno novo celostno grafično podobo tudi že zelo 
razpoznavne in opažene stojnice tako med razstavljavci kot 
tudi obiskovalci. Pretekla leta je samostojno nastopal le Acroni, 

letos so se mu iz skupine SIJ pridružili še Metal Ravne, SUZ in 
Elektrode Jesenice.

Na sejmu so razstavljali največji in najpomembnejši svetov-
ni proizvajalci nerjavnega jekla in jeklarskih izdelkov Arcelor-
Mittal, Aperam, Industeel, Outokumpu, Nippon Steel, Sandvik, 
Voestalpine Boehler, Tyssen Krupp, Jindal, izdelovalci cevi 
Salzgiter, Sosta, Marcegaglia, Saritas, Butting, Jiuli, Tubacex, 
Maxim Tubes, Stalatube in drugi.

Srečali smo se s kupci z različnih industrijskih področij, 
denimo oil & gas, kemijske procesne in avtomobilske industrije 
ter ladjedelništva in tudi s specialisti iz jeklarstva, izdelave ner-
javnih varjenih in brezšivnih cevi ter tudi s predstavniki steel 
centrov oziroma trgovcev distributerjev.

Udeležba in predstavitev skupine SIJ na sejmu sta bili ko-
ristni za pridobivanje novih informacij in kontaktov, srečanje s 
poslovnimi partnerji in za prepoznavanje potreb trga nerjavnih 
materialov ter njim pripadajočih industrij, tudi po izdelkih 
celotne skupine SIJ.

Primož	Drakslar,	vodja	
trženja,	Elektrode	
Jesenice

Monika	Štojs,	vodja	
marketinga,	Acroni

foto:	Aleš	Falatov,	SIJ

Sejem Stainless Steel 
World Maastricht 2015

àà IŠČEMO NOVE PRILOŽNOSTI

Utrip	na	razstavnem	prostoru	 Stojnica	skupine	SIJ
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V Šanghaju je julija potekal 10. mednarodni sejem 
China Die Casting, namenjen orodjarjem oziroma iz-
delovalcem orodij in seveda končnim uporabnikom 
orodnih jekel za predelavo aluminija in Al-zlitin. Na 
sejmu so bili prisotni razstavljavci z vsega sveta.

Kitajski in azijski trg sta za nas velik izziv, saj ta 
trg za naša jekla pomeni velik potencial. Z uveljav-
ljeno blagovno znamko, kakovostnim jeklom in 
udeležbo na sejmih pa bomo delež prodaje na njem 
le še povečali.

Podjetje Metal Ravne se je letos prvič predsta-
vilo skupaj s podjetjem SIJ Asia v zasedbi štirih 
predstavnikov. Razstavni prostor z novo podobo je 
pritegnil pozornost številnih mimoidočih. 

Na sejmu smo predstavili celoten proizvodni 
program Metala Ravne. Največji poudarek je bil na 
orodnih jeklih blagovne znamke Ravnex DC, HD, DF, 
za katero je bilo izraženo tudi precejšnje zanimanje.

Obiskali so nas kupci, s katerimi že sodelujemo, 
in novi potencialni kupci. Zanimali so jih predvsem 
kakovost našega jekla, dimenzije, toplotna obdela-
va, cena in seveda dobavni termini. Ocenimo lahko, 
da je bila frekvenca obiska visoka in odzivi zelo 
dobri, to pa se že kaže z novimi naročili. 

Med sejmom smo izkoristili priložnost in obiskali 
tudi našega kupca, družbo Lingli Mould Steel Co., 
ter se pogovorili o nadaljnjem sodelovanju in mož-
nostih povečanja prodaje.

• Naziv sejma: China Die Casting 
• Datum: od 8. do 10. julija 2015
• Mesto: Šanghaj
• Prisotna podjetja skupine SIJ: Metal Ravne, 

Acroni
• Specializacija sejma: orodjarstvo

Udeležba na sejmu na Kitajskem je za nas velik potencial, saj je bil obisk našega 
razstavnega prostora zavidljiv in posledično se že kaže odzivnost z novimi naročili.

V Šanghaju veliko zanimanje za 
blagovno znamko Ravnex DC, HD in DF

Ina	Fedler,	komercialistka,	 
Metal Ravne

foto:	Jens	Pollak,	SIJ	Asia

Razstavni	prostor	s	prenovljeno	podobo	je	podjetje	
Metal	Ravne	skupaj	s	SIJ	Asia	zasedalo	na	36	m².

Prekaljeni	nakupno-prodajni	mački	v	akciji	(z	desne	proti	levi):	Milan	Gradišnik	–	direktor	
prodaje	Metala	Ravne,	Andrej	Vrečič	–	razvojni	inženir	v	Metalu	Ravne,	obiskovalci
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Letos se je tradicionalni sejem Euromold, ki 
predstavlja celotne procesne verige »od zasnove 
in izdelave prototipov do serijske proizvodnje«, 
preselil na novo lokacijo v Düsseldorf, kjer smo 
prvenec uspešno zaključili tudi razstavljavci. Ti na 
sejmu predstavljamo izdelke in storitve, tehnologije, 
inovacije in nove trende za trge v prihodnosti.

Prvič smo se na tem sejmu predstavili z okre-
pljeno ekipo kot skupina SIJ (Metal Ravne, Acroni in 
Elektrode).

Razstavni prostor na 108 m2 je bil za obiskovalce 
več kot atraktiven. Poskrbeli smo za dobro vzdušje 
in v prostor pripeljali tudi nekaj slovenske tradicije. 
Obiskovalcem smo postregli z izvrstnim slovenskim 
pršutom, nad katerim so bili navdušeni. Razstavni 
prostor smo popestrili z razstavnimi eksponati 
naših podjetij, ki so prav tako pritegnili veliko po-
zornosti mimoidočih.

Poleg dobrega vzdušja pa lahko tudi potrdimo 
uspešnost razstavljanja. Obiskalo nas je veliko 
obstoječih in tudi novih potencialnih kupcev. Z 
nekaterimi že aktivno sodelujemo. Torej pod črto 
lahko rečemo, da smo bili na Euromoldu letos kot 
skupina zelo uspešni.

Sejem je potekal od 22. do 25. septembra. 
Obiskalo ga je zavidljivih 11.160 obiskovalcev iz 
kar 48 držav. 

• Naziv sejma: EUROMOLD
• Datum: od 22. do 25. septembra 2015
• Mesto: Düsseldorf
• Prisotna podjetja skupine SIJ:  

Metal Ravne, Acroni, Elektrode
• Specializacija sejma: orodjarstvo

Sejem Euromold je letos na novi lokaciji v Düsseldorfu požel veliko zanimanje 
obiskovalcev in tudi razstavljavcev. Tudi mi smo se predstavili, in sicer letos prvič 
z okrepljeno ekipo, skupaj Metal Ravne, Acroni ter Elektrode, in z atraktivnim 
razstavnim prostorom privabili številne nove potencialne kupce.

Nova lokacija, nove priložnosti

Gabi	Urnaut,	vodja	 
marketinga,	Metal	Ravne

foto:	Adriana	Gros,	Metal	Ravne

Okrepljena	zasedba	podjetij	Metal	Ravne	in	Acroni	(z	leve	proti	desni):	Milan	Gradišnik	–	direktor	
prodaje,	Metal	Ravne;	Sandra	Jamar	–	vodja	prodajnega	programa,	Acroni;	Adriana	Gros	–	poslovna	
sekretarka	prodaje,	Metal	Ravne;	Tanja	Košir	–	vodja	prodajnega	programa,	Acroni;	Tina	Tominc	–	
prodajna	menedžerka,	Metal	Ravne;	Andrej	Vrečič	–	razvojni	inženir,	Metal	Ravne

Velik	atraktivni	razstavni	prostor	je	pritegnil	mnogo	mimoidočih.
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To je čas »novoletnega programa« in povečane prodaje 
poslovnih ter promocijskih daril. Glede na to, da smo lani z na-
kupom štiribarvnega tiskarskega stroja podvojili zmogljivosti v 
tiskarskem segmentu, smo prodajniki na trgu zavzeli drugačen 
pristop. Iščemo večje in strukturno zahtevnejše posle, takšne 
z večjo dodano vrednostjo in večjo naklado. Iskanje novih kup-
cev od prodajnikov zahteva dodaten trud, saj je marsikje treba 
izriniti obstoječe dobavitelje tiskovin in postati hišna tiskarna 
ciljnega kupca. Ponudba na trgu znatno presega povpraševa-
nje, kar še dodatno zaostruje razmere in spodbuja konkurenco 

k nelojalnosti. Poseben izziv je za nas zlasti program tiskovin in 
promocijskega materiala družb skupine SIJ. Gre za visoko zah-
tevne, petbarvne tiskovine, kjer se v glavnem tiskajo celotne 
površine. To so izdelki, ki jih s ponosom predstavimo vsakemu 
novemu kupcu.

Na osnovi strategije prodaje smo se letos bolj osredotočili 
na zapolnjevanje zmogljivosti, ki nam jih omogoča tehnologija 
v tiskarni. Cilj je pridobiti naročila, ki bodo zapolnila štiribarvni 
stroj v dveh izmenah. Pot do cilja bo naporna, vendar verja-
mem, da ga bomo dosegli.

Prodajniki se vse leto srečujemo z izzivi, kako pridobiti čim več kupcev in 
povečati prodajne vrednosti. Najpomembnejši izziv za prodajo in tudi za 
naše sodelavce je zadnje četrtletje.

Prodaja pred nenehnimi izzivi

Kristijan	Oprešnik,	
komercialist,	Zip	center

foto:	arhiv	Zip	centra

V	Zip	centru	smo	ponosni	na	pri	nas	natisnjene	 
visokokakovostne	prospekte	za	družbe	skupine	SIJ.
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Ali ste vedeli, da so na skoraj vsaki ladji, ki zapušča Luko Koper, najmanj štirje kontejnerji 
jeklarskih izdelkov, ki vsebujejo naše proizvode za čezmorske kupce? Letos pričakujemo, 
da bo skupna količina odprem dosegla 1.600 kontejnerjev, poslanih na različne naslove 
v Ameriki, Indiji, Aziji in drugje. Pri tem velikem in pomembnem poslu s podporo stalnih 
partnerjev, to sta Intereuropa d.d. in Schenker d.d., skrbimo za varno in čimprejšnjo 
dostavo blaga prejemnikom z najnižjimi prevoznimi stroški. 

àà DOSTAVLJAMO KUPCEM

Skozi morska vrata 
Slovenije v svet

Dmitry	Novitskiy,	vodja	oddelka	
za	logistiko	in	ditribucijo,	SIJ

foto:	Jaka	Jeraša,	 
Dmitry	Novitskiy,	SIJ
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Nakladanje	plošč	in	kolutov,	ki	prihajajo	iz	Acronija,	
poteka	na	posebnem	prostoru	zunaj	območja	
Luke	Koper,	a	v	njeni	neposredni	bližini.	S	tem	se	
zmanjšujejo	časovne	izgube,	ki	se	pogosto	pojavljajo	
pri	obdelovanju	pošiljk	zaradi	zasedenih	luških	skladišč.	
Metal	Ravne	polni	kontejnerje	v	svojem	skladišču,	tako	
da	po	dostavi	le-teh	s	kamioni	samo	preverjamo,	ali	
so	upoštevana	vsa	navodila	za	varno	pričvrščevanje	
tovora,	in	v	primeru	potrebe	izvajamo	dodatne	ukrepe	
pred	dostavo	kontejnerjev	na	ladijski	terminal.

Pri	obdelavi	pošiljk	se	uporabljajo	težka	mehanizacija	in	posebne	inženirske	rešitve,	upoštevajoče	specifiko	
našega	blaga.	Za	varno	in	točno	namestitev	plošč	v	kontejnerje	se	uporablja	podaljšek,	s	katerim	se	izdelke	
postavi	na	sredino	kontejnerja	(zelo	pomembna	je	pravilna	porazdelitev	teže).	S	tem	se	tudi	izognemo	
številnim	dodatnim	manipulacijam	(tj.	dodatnim	stroškom)	in	zagotovimo,	da	je	tovor	naložen	v	kontejner	
nepoškodovan.	

Po	dogovoru	s	špediterji	so	skladišče	
in	tudi	celotna	ekipa,	mehanizacija	ter	
oprema	namenjeni	samo	za	obdelavo	
pošiljk	s	proizvodi	naše	skupine.	
Zaradi	zadostnih	tehničnih	izkušenj	
že	dolgo	časa	uspešno	uporabljamo	
navadne	kontejnerje	za	prevoz	
2,5-metrskih	plošč,	kar	pomeni	
prihranek	časa	in	denarja.	

Osnovna	naloga	je	tudi	varnost	
tovora	med	prevozom,	ki	včasih	
poteka	v	slabem	vremenu.	Zanjo	
skrbijo	špediterski	specialisti	in	
zavarujejo	naše	blago	v	skladu	z	
navodili	pomorskih	inšpektorjev,	
tako da prejemniki vedno dobijo 
izdelke,	ki	niso	izgubili	svoje	
vrednosti.	

Tako torej naše jeklo pripravimo, preden gre na dolgo pot čez morje, ki včasih traja več kot 40 dni. 

Morda mislite, da je ta posel poln romantike in svežega morskega zraka ... Ampak še več izzivov 

nas čaka. Z njimi se srečujemo skoraj vsak dan in jih premagujemo, upoštevajoč razvoj tehnologije 

in optimizacijo kot tudi strateške tristranske odnose z največjimi ladjarji Maersk, CMA CGM, 

Evergreen in China Shipping. Usmerjeni smo v prihodnost in z novimi projekti skrbimo za to, da 

bodo pomorski prevozi organizirani učinkovito, kakovostno in zanesljivo. 
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Ključni dejavnik, ki vpliva na uspešno in učinkovito poslovanje 
podjetja ter na njegovo preživetje na globaliziranem svetov-
nem trgu, je kakovost. Brez nje si bo podjetje težko pridobilo 
in obdržalo potrebno maržo. Kakovost privablja kupce, vpliva 
na njihovo zvestobo in iz njih celo naredi iskrene in prepričlji-
ve glasnike. Seveda pa smo prav vsi zaposleni v tem procesu 
ključni faktor uspeha, kajti predvsem mi sami smo eden 
najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost končnih 
proizvodov. Z ustvarjalnim sodelovanjem in zavzetostjo ustvar-
jamo pogoje za konkurenčno in globalno prednost podjetja.

Zahteve naših kupcev se neprestano spreminjajo in posta-
jajo vse kompleksnejše, zato jim podjetje lahko uspešno sledi 
le ob stalnem učenju in razvijanju sposobnosti ljudi, zagota-
vljanju potrebnih virov in nenehnem izboljševanju procesov in 
proizvodov. 

Kakovosti moremo upravičeno pripisovati zelo velik pomen. 
Zato le vlaganje v znanje, usmerjenost v potrebe kupcev ter 
močna pripadnost, velika odgovornost in zavezanost vodstva 
ter vseh zaposlenih za kakovost omogočajo stalno rast ter 
uspešno pozicijo na trgu.

Kakovost pa je vedno mogoče tudi izboljšati. Zaposlene 
je treba motivirati, saj je motivacija gonilo, ki posameznika 
pripravi, da izkoristi svoje znanje, izkušnje in kreativnost za 
izvedbo določene naloge. Ker se čas hitro spreminja in znanje 
zastara, je stalnica redno izobraževanje, ki se izvaja v različnih 
oblikah. Omeniti pa velja tudi timsko delo, ki prav tako pripo-
more k izboljšanju kakovosti. Timi so ključ za boljšo kakovost in 
konkurenčno prednost podjetja, saj je v njih pretvorba znanja 
ljudi v proizvode učinkovitejša. Vsi poznamo pomen sinergije, 
ki pravi: 1 + 1 = 3.

Kakovost končnih izdelkov je izjemnega 
pomena za uspeh podjetja na globaliziranem 
svetovnem trgu. Zavedati se moramo, 
da smo prav mi, zaposleni, ključni faktor 
kakovosti. Ker le nenehno vlaganje v znanje, 
odgovarjanje na potrebe kupca, pripadnost 
in ne nazadnje zavzetost vodstva lahko 
ustvarjajo pogoje konkurenčne prednosti in 
uspeha podjetja.

Kdo je ta, ki privablja 
ženine v trajno z(a)vezo?

Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	
Razvojni	center	Jesenice

foto:	vir	internet

àà OBVLADUJEMO KAKOVOST
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àà OBVLADUJEMO KAKOVOST

V zadnjih letih vedno bolj naraščajo zahtevna naročila plošča-
tih profilov za proizvodnjo turbinskih lopatic. Te lopatice se 
vrtijo s hitrostmi več tisoč obratov na minuto, izpostavljene so 
zelo visokim temperaturam in agresivnim medijem, življenjska 
doba pa je tudi 30 in več let. Vse lastnosti materiala je treba 
natančno prekontrolirati tako v laboratoriju kot tudi v obratu, 
da bodo naši kupci prejeli zgolj dober material. Tu napak ne 
sme biti. V obratu kontroliramo dimenzijo, obliko ter trdoto 
profilov. Z ultrazvokom pregledamo celotno notranjost in 
površino palic. Pri zahtevnejših izdelkih dodatno kontroliramo 
površino še z magnetno preiskavo. Na koncu ves material s 

prenosnim spektrometrom prekontroliramo na zamenjavo. Po 
posebnem načrtu vzorčenja od profilov odrežemo tudi vzorce 
za laboratorijske preiskave lastnosti materiala. Celoten posto-
pek kontrole je zelo zahteven, predvsem pa odgovoren. Ose-
bje za tovrstno kontrolo mora biti posebej izšolano (eksterno 
izobraževanje), kontrolorji morajo opraviti tečaje UZ-kontrole 
po mednarodnih standardih in pridobiti ustrezne certifikate 
(UT stopnja 1 in UT stopnja 2). Določeni kupci zahtevajo tudi, 
da so kontrolorji certificirani po mednarodnem standardu za 
vizualno kontrolo VT 1, čemur v našem podjetju posvečamo 
posebno pozornost.

Proizvodi, ki jih odpremljamo iz Metala Ravne, morajo biti vedno v skladu z mednarodnimi 
standardi in specifičnimi zahtevami kupcev, še posebno ker so porabniki naših jekel tudi 
najbolj zahtevne industrije oziroma sektorji: avtomobilska, letalska, medicina in energetika. 
Zato mora biti naš material zelo dobro preizkušen, vsi rezultati pa ustrezno dokumentirani.

Bomo uspešni v spopadu z vse večjim 
obsegom in zahtevnostjo kontrole ter 
preizkušanja izdelkov?

Darja	Grebenc,	vodja	oddelka	
Kontrola	kakovosti,	Metal	Ravne	

foto:	Gorazd	Oder,	Metal	Ravne

Rok	Felkar	med	
ultrazvočno	kontrolo	
profilov	za	turbinske	
lopatice	in	kontrolor	
Andrej	Škorjanc,	ki	
izvaja	meritve	trdot	s	
prenosnim merilnikom
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Pri specialnih izdelkih, kot so jekla za naftno in plinsko 
industrijo, se pojavljajo še dodatne zahteve, ki predpisujejo 
certificiranje kontrolorjev in opreme po specifičnih standardih 
(ASNT, NIST, NORSOK …).

Trend naročil jekel za energetiko narašča, prav tako pri-
hajamo na zahtevne trge sektorja naftne in plinske industrije. 
Istočasno se zahteve na obstoječih izdelkih vedno bolj zaostru-
jejo. Za Siemens smo pred časom ploščate profile za turbinske 
lopatice UZ lahko kontrolirali po celotni dolžini le dveh ploskev, 
po novih specifikacijah pa je potrebna kontrola po celotni 
dolžini vseh štirih ploskev. 

Primerjava kaže, da je pri zahtevnejših izdelkih (profili za 
turbinske lopatice, jekla za naftno industrijo …) v primerjavi z 
manj zahtevnimi (navadna orodna jekla, jekla za plastiko) čas 

kontrole v obratu za pregled iste količine nekajkrat daljši. Pri 
najzahtevnejših primerih dosega tudi faktor 20. Tudi stroški 
laboratorijskega preizkušanja se med proizvodi močno razliku-
jejo.

Pri prestrukturiranju prodajnega programa v Metalu Ravne 
je zahtevan bistveno večji obseg kontrole na sektorjih, ki jih 
uvajamo, kot pa na sektorjih, ki jih ukinjamo. Kontrola pa s tem 
postaja vse bolj ozko grlo. Zaradi trenda naraščanja zahtevnih 
naročil moramo razmišljati o zaposlitvi dodatnih kontrolorjev 
in o naložbah v dodatne kontrolne linije oziroma možnosti 
robotske kontrole. Zaradi ozkega grla kontrole na teh pod-
ročjih žal ne moremo izkoristiti vsega potenciala, ki nam ga 
trenutno ponuja trg.

Primerjava	časa	in	stroškov	kontrole	med	zahtevnimi	in	manj	zahtevnimi	izdelki	v	kovačnici

KOVAČNICA	
Kvaliteta:

Orodno	jeklo	za	 
delo	v	hladnem

UTOPN
Jeklo	za	valje	

OV266	
Jeklo	za	ohišja	specialnih	visokotlačnih	

ventilov	v	naftni	industriji
VCNMO200

Dimenzija	(mm): 1510	×	410	×	2850 valj	po	načrtu 360	×	360	×	240

Meritev	trdote	(HB): ena	palica	na	pozicijo,	
dva	vtisa dva	vtisa	na	valj vsaka	palica	na	pozicijo,	 

en	vtis	z	ene	strani

Vizualna	kontrola	(VT): štiristransko	po	celotni	
dolžini

cel	valj	po	celotnem	obodu	(čepi	
in	delovna	površina) štiristransko	po	celotni	dolžini

Hrapavost: / / štiristransko	merjenje	 
reprezentativnega	mesta

Ultrazvočna	kontrola	(UT):
enostransko	po	širši	
ploskvi,	po	celotni	

dolžini

celoten	obseg	s	popolnim	
prekrivanjem	z	eno	UZ	-	sondo	+	
delovno	površino	valja,	celoten	

obseg	z	drugo	UZ-sondo

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

po	celotni	dolžini

Kontrola	z	magnetnimi	delci	(MT): / / štiristransko,	s	popolnim	prekrivanjem	 
po	celotni	dolžini

Čas	kontrole	v	urah	na	tono: 0,16 0,40 7,16

Stroški	obratne	kontrole	in	
laboratorijskega	preizkušanja	v	EUR	
na	tono:

35 164 347

Primerjava	časa	kontrole	in	stroškov	kontrole	med	zahtevnimi	in	manj	zahtevnimi	izdelki	v	valjarni

VALJARNA  
Kvaliteta:

Orodno	jeklo	za	delo	
v	hladnem	OH236

Jekla	za	turbinske	lopatice	(PT929)	–	
kontrola PRED TREMI LETI

Jekla	za	turbinske	lopatice	(PT929)	– kontrola 
DANES

Dimenzija	(mm): 100	×	50 100	×	50 100	×	50

UZ-kontrola	(obseg) na	gredicah

vsaka	palica	enostransko	s
popolnim	prekrivanjem,	 

po	celotni	dolžini
vsaka	palica	štiristransko	s

popolnim	prekrivanjem	po	celotni	dolžini	

Meritve	trdote	(HB): dve	palici	na	pozicijo vsaka	palica	obojestransko vsaka	palica	obojestransko

Meritve	dimenzije,	kotnost:	 dve	palici	na	pozicijo vsaka	palica	enostransko vsaka	palica	enostransko

Vizualna	kontrola	(VT): avtokontrola
vsaka	palica	štiristransko,	 

po	celotni	dolžini vsaka	palica	štiristransko	po	celotni	dolžini	

Čas	kontrole	v	urah	na	tono: 0,1 1,1 2,55
Stroški	obratne	kontrole	in	
laboratorijskega	preizkušanja	v	
EUR	na	tono: 80 312 353
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Na konferenci smo se srečali z vodstvenimi in vodilnimi delavci 
iz proizvodnje, vzdrževanja, razvoja, nabave, marketinga in 
kakovosti ter strokovnjaki, ki se v različnih slovenskih podjetjih 
ukvarjajo s procesi nenehnih izboljšav in inovativnostjo. To je 
bila izjemna priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov 
ter obenem tudi za predstavitev storitev naših laboratorijev.

Zelo zanimiva je bila delavnica, izvedena na osnovi »Proak-
tivne kavarne«, v katero smo se aktivno vključili z namenom, 
da bi povečali prepoznavnost laboratorijskih storitev, ki jih 
izvajamo v Acroniju. Gre za reševanje izzivov s povezovanjem, 
razvijanjem in nadgrajevanjem idej. Ob tej priložnosti sem 
izpostavila temo Kako povečati prepoznavnost laboratorij-
skih storitev. Glede na to, da imamo v Acroniju mednarodno 

akreditiran kemijski laboratorij in da storitve lahko izvajamo 
tudi za naročnike zunaj Acronija, je bila to dobra priložnost za 
povečanje prepoznavnosti naših laboratorijev. 

Z različnimi sogovorniki, ki so se menjali v omizju, smo 
ugotovili, da bi se morali povezati z našo marketinško službo, 
kot je bilo že večkrat izpostavljeno; ponuditi bi morali celovi-
te storitve vseh laboratorijev znotraj Acronija in pristopiti k 
skupnemu trženju. Glede na to, da smo del skupine SIJ, bomo 
predlagali tudi trženje pod blagovno znamko SIJ – Slovenska 
industrija jekla, saj je na trgu zelo dobro prepoznavna. Priprav-
ljamo tudi že gradivo za izdajo novega kataloga laboratorijskih 
storitev. 

V organizaciji Sekcije uporabnikov sistema stalnih izboljšav (SuSSI) pri Gospodarski 
zbornici Slovenije je med 7. in 8. oktobrom potekala že tradicionalna konferenca Dan 
najboljše prakse. Namenjena je bila predstavitvi najboljših praks nenehnih izboljšav in s 
proizvodnjo povezanih procesov v slovenskih podjetjih ter širitvi znanj s tega področja.

Utrip	s	konference	
Dan	najboljše	prakse

Dan najboljše prakse

Nataša	Bratun,	vodja	glavnega	
kemijskega	laboratorija,	Acroni

foto:	arhiv	SuSSI

àà OBVLADUJEMO KAKOVOST
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V jeklarski industriji vidimo ogromen potencial v ponovni 
uporabi odpadne toplote bodisi za proizvodnjo električne 
energije bodisi za daljinsko ogrevanje. Na žalost trenutno 
dostopne tehnologije za izkoriščanje odpadne toplote za 
proizvodnjo električne energije, brez dodatnih subvencij za 
industrijo, niso ekonomsko upravičene. Nedvomno pa se 
bodo tehnologije v prihodnjih letih še izboljševale in postale 
tudi komercialno zanimivejše. Seveda pa je vse odvisno tudi 
od cene energije, ki pa je trenutno najnižja v zadnjih nekaj le-
tih. Poleg tega se slovenske jeklarne nahajajo ob mestih ali pa 
v njih, zato pričakujemo, da bo industrijska odpadna toplota 
v prihodnjih letih postala dopolnilni ali v določenih primerih 
celo primarni vir za daljinsko ogrevanje v teh mestih. 

Med taljenjem, natančneje pri hlajenju elektroobločne 
peči in dimnih plinov, nastajajo izgube energije oziroma 
odpadna toplota. Energijska »bilanca« elektroobločne peči je 
naslednja: na vhodu je električna energija v višini 45 odstot-
kov, preostalo je kemična, na izhodu pa pomeni energija v 
jekleni talini od 50 do 60 odstotkov. Drugo so izgube. Prib-
ližno polovico izgub oziroma med 20 in 25 odstotki vnesene 
energije lahko izkoristimo kot odpadno toploto, druge izgube 
so v žlindri in sevanju. 

Ker doseže temperatura jekla v elektroobločni peči več 
kot 1.600 °C, je treba obod ter panele peči ob delovanju 
hladiti, sicer konstrukcija peči ne bi zdržala tolikšne toplotne 
obremenitve. Prav tako je treba ohladiti dimne pline, saj 
dosežejo visoko temperaturo, približno 1.600 °C, in jih je 
treba pred vstopom v filter ohladiti na približno 120 °C. Dimni 
plini se prav tako ohlajajo z istim hladilnim sistemom kot 
obok in paneli. Elektroobločna peč v Metalu Ravne je bila že 
v osnovi projektirana tako, da je omogočala obratovanje pri 
višjih temperaturah hladilne vode, vendar se je toplota doslej 
preko hladilnih stolpov odvajala v zrak. 

Jeklarska industrija je energetsko intenzivna panoga, večina preoblikovanja jekla poteka 
pri visokih temperaturah (taljenje, kovanje, valjanje in toplotna obdelava). Za jeklarsko 
industrijo lahko rečemo, da se večina primarne energije sprosti v okolje kot odpadna 
toplota. Največji porabnik električne energije v Metalu Ravne je elektroobločna peč za 
pretaljevanje odpadnega železa. Ob prenovi hladilnega sistema za elektroobločno peč 
je bil izveden tudi projekt izrabe dela odpadne toplote, ki se je do sedaj preko hladilnih 
stolpov odvajala v okolje. Kot porabnik odpadne toplote je bil določen sistem daljinskega 
ogrevanja za ZGO Ravne in mesto Ravne na Koroškem, ki ga upravlja Petrol Energetika.

àà VLAGAMO

Z odpadno toploto bomo 
ogrevali tovarno in mesto

Samo	Lečnik,	vodja	
energetike,	SIJ

foto:	arhiv	SIJ-a;	
Samo	Lečnik,	SIJ

Kristijan	Plesnik,	
Energetika,	Metal	
Ravne
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Naložba je bila izvedena med letnim remontom skupaj s 
prenovo oziroma dogradnjo gorilcev OXY na elektroobločno 
peč in je bila končana v 15 dneh, priprave na njo pa so poteka-
le sedem mesecev. Med drugim je bil poleg črpališča, kjer se 
voda pripravlja za hlajenje celotne peči, obnovljen še celotni 
hladilni sistem, saj ga je bilo treba povečati zaradi večjega 
vnosa energije v peč z gorilci OXY. Prvotno je bilo črpališče 
zgrajeno samo za hlajenje peči, zdaj pa bo omogočalo tudi 
izrabo odpadne toplote. Vgrajena sta bila namreč toplotni 
izmenjevalec moči 4,5 kW ter regulacija, preko katerih bo od-
vajana odpadna toplota. Izvedena sta bila tudi sistem vodenja 

črpalk in slabih 500 metrov dolga povezava toplovoda, preko 
katere bo odpadna toplota odvajana do kotlarne, kjer Petrol 
Energetika distribuira toploto v sistem daljinskega ogrevanja. 
V zimskih in poletnih mesecih bo z odpadno toploto ogrevana 
tudi sanitarna topla voda za potrebe industrijskih porabnikov 
na ZGO-ju Ravne in tudi voda za potrebe letnega in zimskega 
bazena.

Na lokaciji Metala Ravne obstaja še veliko potencialnih 
virov za izrabo odpadne toplote, ki se jo lahko z že uveljavljeni-
mi tehnologijami uporabi v še večji meri za ogrevanje ZGO-ja 
Ravne in mesta Ravne na Koroškem. V nadaljevanju projekta si 
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Shema	novega	
hladilnega	sistema

Projekt	je	vključeval	tudi	prenovo	črpališča	in	vgradnjo	novih,	energetsko	
učinkovitih	črpalk	s	frekvenčnimi	pretvorniki.

Toplotni	izmenjevalec,	
preko	katerega	bo	
del odpadne toplote 
odvajan v sistem 
daljinskega	ogrevanja	
in priprave tople 
sanitarne vode 
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bosta Metal Ravne in tudi Petrol Energetika, ki ima za daljinsko 
ogrevanje mesta tudi koncesijo, zato prizadevala izkoristiti čim 
več odpadne toplote za pokrivanje potreb po toploti na ZGO-

-ju Ravne in v mestu Ravne na Koroškem. Glede na sprejeto 
zakonodajo o uporabi obnovljivih virov v sistemih daljinskega 
ogrevanja in možnosti, ki jih na trgu ponujajo tehnične rešitve, 
se bo projekt izrabe ob ustrezni ekonomiki nadaljeval. 

Pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti pri dodatni izrabi 
odpadne toplote iz Metala Ravne bo upoštevan celoten 
sistem daljinskega ogrevanja za ZGO Ravne in mesto Ravne 
na Koroškem. Preverjene bodo dejanske potrebe in različne 
proizvodne zmogljivosti ter se jih bo poskušalo povezati s 
ciljem zagotavljanja zanesljivega, konkurenčnega in okolju ter 
odjemalcem prijaznega sistema daljinskega ogrevanja. 

Projekt je prvi primer izkoriščanja industrijske odpadne 
toplote za potrebe daljinskega ogrevanja pri nas. Količina to-

plogrednih plinov se bo znižala za 1.500 ton na leto, poleg tega 
pa bodo v Metalu Ravne prihranili še nekaj električne energije, 
ker bo sistem hlajenja manj obremenjen. Prav tako se bo nekaj 
električne energije privarčevalo zaradi vgradnje novih, ener-
getsko učinkovitih črpalk s frekvenčnimi pretvorniki. 

Seveda pa prav tolikšen oziroma še večji potencial izrabe 
odpadne toplote obstaja tudi v Acroniju, kjer bomo prav tako 
proučili možnosti izrabe le-te, zato upam, da bomo lahko kaj 
hitro poročali še o kakšnem podobnem projektu.

Metalov energetski menedžer KRISTIJAN PLESNIK je s 
projektom izkoriščanja odpadne toplote pridobil evropsko 
licenco za energetske menedžerje EUREM. Izobraževanje EU-
REM se je v Nemčiji začelo leta 1997, licenco pa ima po vsem 
svetu več kot štiri tisoč energetskih menedžerjev. V Sloveniji 
se je izobraževanje EUREM začelo leta 2006, organizira pa ga 
Center za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan. 

Pomembnost, inovativnost in nadaljnja uporabnost projekta so bile 
prepoznane tudi na tradicionalnem Okoljskem srečanju časnika Finance, kjer 

so avtorji projekta prejeli nagrado za najboljšo okoljevarstveno storitev. 

• 7	odstotkov	primarne	energije	(485	GWh),	ki	jo	na	leto	porabi	Metal	Ravne,	bi	zadostilo	celotnim	
potrebam	za	ogrevanje	ZGO-ja	Ravne	in	mesta	Ravne	na	Koroškem.	

• Za	zdaj	bo	v	Metalu	Ravne	koristno	izkoriščena	samo	odpadna	toplota,	ki	nastane	ob	hlajenju	
elektroobločne	peči.	S	tem	bomo	pokrili	približno	20	do	25	odstotkov	(približno	8.000	GWh)	potrebne	
energije	za	ogrevanje	ZGO-ja	Ravne	in	mesta	Ravne	na	Koroškem.	

ALI STE VEDELI?
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Pri Acronijevem projektu nove linije za toplotno obdelavo de-
bele pločevine, ki je umeščena v prostore Hladne valjarne, se 
dela zelo hitro odvijajo. V zadnjem mesecu smo začeli dobivati 
opremo podjetja SMS Innse, zanjo pa bo treba zagotoviti več 
kot 3.000 kvadratnih metrov površin za skladiščenje. Trenutno 
smo uporabili ves razpoložljivi prostor v obratu Vroča valjar-
na, po oceni približno 800 kvadratnih metrov. Pred odpremo 
Hladne valjarne smo postavili šotor dimenzij 30 m × 18 m, ki 
bo tudi vsak čas zapolnjen. V obratu Hladna predelava smo 
zaradi stiske s prostorom prioritetno zgradili skladiščni pros-
tor, ki bo ob zagonu nove linije namenjen skladiščenju plošč 
debele pločevine. Sedaj pa ga bomo uporabili za skladiščenje 
delov nove opreme, ki se bodo postopno vgrajevali v linijo. Za 
vse dobave in razkladanje nove opreme v Acroniju skrbi Esmir 
Mustedanagić ob pomoči sodelavcev vseh obratov. Predvi-
dene količine dobav po mesecih pa so naslednje: septembra 

250 m2, oktobra 620 m2, novembra 1180 m2 in decembra 880 
m2. Gradbena dela znotraj obrata Hladna predelava so zaklju-
čena približno 65-odstotno, kar pomeni, da smo na določene 
zaključne temelje že začeli montirati naprave. Te morajo biti 
na temelj postavljene z natančnostjo 1 mm glede na osi linije, 
za kar skrbi podjetje SMS Innse. 

Zunaj Hladne predelave, kjer bo nastal bazen za ohlaje-
valno vodo plošč, pa smo dokončali zaščitno jamo, veliko 
98 m × 32 m in globoko 13,5 m. Namenjena je varnemu delu 
v objektu za obdelavo industrijske hladilne vode. Dimenzije 
objekta so 70 m × 26 m, globina je 12 m, znotraj tega prosto-
ra pa so bazen, črpališče za obdelavo vode, hladilni stolpi in 
elektro strojnica. Gradbena dela zunaj objekta bomo končali 
predvidoma v začetku februarja, znotraj Hladne predelave pa 
do konca leta 2016. Zaključna gradbena dela se bodo prav tako 
še potegnila v prihodnje leto.

V Hladni valjarni Acronija so dela pri postavitvi nove linije za toplotno obdelavo plošč 
debele pločevine v polnem teku. Gradbena dela se počasi zaključujejo, čeprav se bodo 
na nekaterih delih izvajala tudi v prihodnjem letu. Prostore Acronija bo preplavila nova 
oprema, ki jo bomo morali primerno skladiščiti vse do vgraditve v novi sistem linije. 
Projekt budno spremljamo in logistično nadziramo.

Utrinki	z	izgradnje	
nove	linije	za	toplotno	
obdelavo	plošč	debele	
pločevine	v	Hladni	
predelavi	Acronija

Pod streho hladne valjarne je »vroče«

Borut	Novšak,	inženir	strojništva	
v	obratu	Vzdrževanje,	Acroni

foto:	Borut	Novšak,	Acroni

àà VLAGAMO

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J40



V obstoječo linijo SSAP smo vgradili nov vertikalni peskarski 
stroj z dvema stolpoma in osmimi peskarskimi turbinami 
ter dve novi krtačni enoti s pripadajočo obdelavo vode. Na 
liniji sta bili zamenjani celotna elektro oprema in regulacija, 
vgrajene so bile nove centrirne enote, ki skrbijo za učinkovito 
vodenje traku. Vsi drugi deli linije, ki niso obratovali že več let, 
so bili razstavljeni in v celoti obnovljeni.

Obnovljena linija nam je omogočila, da smo kemično obdelavo 
pločevine s solno kislino (HCl) lahko zamenjali z novo tehnologijo 
čiščenja – z mehanskim odstranjevanjem škaje. Brezkislinsko či-
ščenje je nov, inovativen postopek z mnogimi prednostmi, a tudi 
nevarnostmi, saj gre za nepreizkušeno tehnologijo.

V primerjavi s staro tehnologijo kemičnega odstranjevanja ška-
je je novi postopek ekološko sprejemljiv in ne obremenjuje okolja. 

Pri stari tehnologiji luženja s HCl delovne razmere niso 
bile ustrezne, saj je bil sistem za odsesavanje kislinskih par 
dotrajan, posledici pa sta bili korozija opreme tudi na sose-
dnjih linijah ter problematična atmosfera za zdravje zaposlenih 
v obratu. Stara lužilna linija je delovala v zaključenem krogu z 
regeneracijo HCl, zaradi vse ostrejše evropske zakonodaje smo 
imeli pri regeneraciji izrabljene kisline težave z doseganjem 

V obratu Hladna predelava v Acroniju 

smo letos zamenjali lužilno linijo, ki je 

obratovala skoraj štirideset let. Izrabljeno 

in tehnološko zastarelo opremo za 

kemično obdelavo pločevine je zamenjala 

nadgrajena in obnovljena linija SSAP. V 

preteklosti smo to linijo uporabljali za 

luženje in toplotno obdelavo nerjavnih 

pločevin, z opustitvijo tega programa 

pa smo jo preoblikovali v linijo za 

brezkislinsko čiščenje pločevine trakov.

Inovativno mehansko 
čiščenje pometlo s kislino

Janez	Katnik,	vodja	tehnologije	
hladne	predelave,	Acroni

foto:	Stane	Jakelj,	 
Razvojni	center	Jesenice
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emisij prahu, klora in dioksinov v okolje. Ob delovni nesreči 
v Regeneraciji (eksplozija v reaktorju) pa smo se ubadali še s 
tedenskimi transporti rabljene kisline in dovozom ter pripravo 
nove koncentrirane kisline.

Rekonstruirana peskarsko čistilna linija škodljivih emisij 
nima. Filtri stroja zagotavljajo primerne izpuste prahu. Z me-
hanskim postopkom odstranjena škaja se zbira v t. i. big-bag 
vrečah in jo je mogoče delno uporabiti za izdelavo jekla, delno 
pa za prodajo. Spiralne vode v postopku krtačenja krožijo v 
zaprtem vodokrogu.

Za obstoj Acronijeve hladne predelave je bil ta projekt 
ključen, saj je bila stara linija tako iztrošena, da je bilo njeno 
obratovanje tudi kratkoročno vprašljivo. Nabava nove lužilne 
linije pa bi pomenila strošek, ki ga razmeroma nizka letna 
proizvodnja hladno valjanih trakov ne bi prenesla. Inova-
tivna zamisel čiščenja površine je bila torej za obrat edina 
sprejemljiva rešitev. Ni pa bila naloga nikakor lahka, saj na 
liniji ne gre le za inovativno čiščenje površine, ampak tudi za 
kombinacijo stare in nove opreme, katere integracija v novo 
linijo ni bila preprosta.

Nova tehnologija čiščenja temelji na peskanju traku, ki 
mora s površine toplo valjanih trakov odstraniti vso škajo. Ob 
tem je poleg zahtevane čistoče površine po obdelavi treba 
doseči tudi čim nižjo hrapavost površine. Za doseganje zado-
voljivega nivoja očiščenosti je potrebna visoka izmetna hitrost 
abraziva, posledica tega pa so visoke vrednosti hrapavosti, kar 
za nadaljnjo predelavo (hladno valjanje) ni zaželeno. Posledica 
visoke hrapavosti so namreč povečana obraba delovnih valjev 
valjavskega ogrodja in težave s čistočo valjanega traku. Glede 
na dejstvo, da sta debelina in sestava škaje pri različnih vrstah 
pločevin različni, so tudi pogoji peskanja prilagojeni različnim 
kvalitetam trakov, ki jih predelujemo.

Postopku peskanja sledi krtačenje z abrazivnimi krtačami, 
s katerimi odrežemo vrhove, ki ostanejo na pločevini, in tako 
zmanjšamo hrapavost površine. 

Tako v tehnologiji peskanja kot tudi krtačenja je mogoče 
obstoječo tehnologijo še nadgraditi in izboljšati. Doseženi 
rezultati, upoštevajoč kakovost traku, pa so že sedaj, po pol 
leta obratovanja, celo boljši od pričakovanj. Površina obde-
lanih toplo valjanih trakov je enakomerna po celotni širini in 
dolžini trakov, kar zelo pozitivno vpliva na poznejšo toplo-
tno predelavo in kakovost trakov v smislu ravnosti hladno 
valjanih in toplotno obdelanih pločevin. Postopek peskanja 
omogoča celo odpravo manjših površinskih napak (groba 
površina, vtisi, risi).

Izziv, ki je trenutno na novi liniji najbolj aktualen, je mehan-
sko čiščenje nerjavnih ognjevzdržnih feritnih pločevin. Obsto-
ječa tehnologija izdelave teh vrst pločevin vključuje odstra-
njevanje škaje na brusilni liniji, naša želja pa je določiti pogoje 
peskanja in krtačenja na peskarski liniji. Ker je končen izdelek 
40-mikronska folija, ki se uporablja za navitje avtomobilskih 
katalizatorjev, je jasno, da je določitev parametrov peskanja in 
krtačenja zelo zahteven tehnološki projekt. Če nam bo uspelo 
na novi liniji najti tehnologijo, ki bo alternativa brušenju, pa 
bo to pomenilo ogromen prihranek pri izplenu, kakovosti in 
stroških izdelave. 

Pri delu na novi liniji se seveda srečujemo tudi s težavami. 
Te niso tehnološke narave, največji problem so mehanske 
okvare, ki so pretežno posledica konstrukcijskih napak. Ob 
visokih zahtevah po produktivnosti so okvare, zastoji in s tem 
povezana razpoložljivost linije ključen problem. Napake se v 
okviru reklamacij dobavitelju opreme odpravljajo, in verjamem, 
da bodo vse pomanjkljivosti ustrezno rešene.
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V okviru prireditve Dan inovativnosti je Gospodarska zborni-
ca Slovenije 16. septembra podelila nacionalna priznanja za 
najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javnih 
raziskovalnih zavodih. 12 zlatih, 21 srebrnih, štiri bronasta 
priznanja in ena diploma – to je rezultat nacionalnega finala, v 
katerem je na regionalni ravni sodelovalo več kot 170 inovacij 
in preko 800 inovatorjev. Priznanje za najboljše inovacije na 
nacionalni ravni je najvišje priznanje inovativnim dosežkom 
slovenskih podjetij in s tem promocija inovativnosti v Sloveniji.

Osnovni namen te odmevne prireditve je popularizacija 
inovativnosti. Prejeti nagradi sta za Acroni, Razvojni center 
Jesenice in Metal Ravne kamenček v mozaiku uspešnega ra-
zvojnega okolja, ki podpira inovativno dejavnost. Slovenija je v 
svetu prepoznavna kot država z visoko razvito inovativnostjo. S 
ponosom lahko trdimo, da v Slovenski industriji jekla uspešno 
razvijamo inovativno kulturo in jo aktivno vključujemo v naše 
smele poslovne načrte.

Inovacije v metalurgiji so gonilo vsakega gospodarstva, tudi Slovenske industrije jekla. Na 
prireditvi za inovacijo leta pri Gospodarski zbornici Slovenije smo se Acronijevi, RCJ-jevi 
in Metalovi inovatorji dokazali z najvišjimi državnimi priznanji za inovativno dejavnost.

àà NAGRAJENI ZA INOVATIVNOST

Inovatorji Acronija, Razvojnega 
centra Jesenice in Metala Ravne 
med najboljšimi v Sloveniji

Jože	Apat,	vodja	 
projektov,	Metal	Ravne

Stane	Jakelj,	razvojni	
inženir,	Razvojni	center	
Jesenice

Jože	Apat,	Metal	Ravne

Stane	Jakelj,	Razvojni	
center	Jesenice

Nataša	Karo,	 
menedžerka	sistema	 
stalnih	izboljšav,	Acroni

S	sprejema	na	Brdu	pri	Kranju:	
Metalovi	srebrni	nagrajenci,	od	leve	
proti	desni:	Andrej	Gradišnik	–	glavni	
direktor	Metala	Ravne,	Jovan	Ilievski,	
Andrej	Vrečič,	Simon	Leskovec	(s	
srebrnim	priznanjem	v	rokah),	mag.	
Miran	Kadiš	in	Jože	Apat
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Zlato priznanje za Acroni
Prijavljen razvojni projekt iz Acronija in Razvojnega centra 
Jesenice, Razvoj visokoogljičnega jekla X120Mn12 po postopku 
kontinuirnega litja, je prejel najvišje državno priznanje. 
Dobitniki zlatega priznanja za najboljšo inovacijo so  
dr. Matevž Fazarinc, dr. Boštjan Bradaškja, mag. Anton 
Košir, mag. Boštjan Pirnar, dr. Jure Bernetič, mag. Viktorija 
Marušič, mag. Milan Klinar in Matjaž Marčetič. 

Jeklo X120Mn12 spada med visokoogljična jekla (več kot 1 % 
C), ki imajo izjemno širok interval strjevanja, kar je za ulivanje 
na napravah za kontinuirno ulivanje velik izziv in je bila do se-
daj nerešljiva uganka. Konkurenca te vrste jekel uliva klasično, 
v t. i. ingote, kar je statičen način ulivanja, podobno kot zmr-
zovanje vode v kozarcu. Naš sistem je kontinuiren, kar pomeni, 
da teoretično lahko ulivamo neskončno dolgo časa, v obliko, ki 
je precej bližja obliki končnega izdelka (plošče).

Našim inovatorjem je uspelo doseči od 80- do 85-odstotne 
izplene, medtem ko konkurenca dosega le od 50- do 55-od-
stotne. Prav tako je za predelavo v končno obliko v našem pri-
meru potrebna le ena operacija ogrevanja in vroče predelave, 
medtem ko konkurenca za izdelavo enakega izdelka potrebuje 
več stopenj vroče predelave, kot so ogrevanje in kovanje 
ingotov v bloke, primerne za valjanje v plošče, ter ponovno 
ogrevanje in valjanje v končne izdelke. Za uspeh inovacijskega 
projekta je bilo v prvi vrsti izjemnega pomena sodelovanje 
med razvojnimi inženirji, procesnimi inženirji in delavci v 
proizvodnji. Razvojni inženirji so postavili okvire, ki so omejeni 
z lastnostmi jekla. Procesni inženirji so morali za dane lastnosti 
predpostaviti možne procesne parametre, ki so zagotovili 
uspešno proizvodnjo. Operaterji in delavci v proizvodnji so se 
morali prilagoditi novostim, ki so bile predpisane.

Vse skupaj je bilo izvedeno v timu, ki je bil sestavljen iz 
predstavnikov vseh treh skupin. Posamezni člani so nato 
izdelali navodila in prenesli znanje na svoje podrejene. Tako 
se je vzpostavil sistem šolanja, ki ga sedaj s pridom uporab-
ljamo tako pri razvoju kot tudi pri reševanju redne in izredne 
problematike.

Srebrno priznanje za Metal Ravne
Metal Ravne je za svojo inovacijo Novi izdelki iz jekel, izdela-
nih po EPŽ-postopku, katere avtorji so dr. Rok Barbič, Simon 
Leskovec, Jovan Ilievski, mag. Miran Kadiš in Andrej Vrečič, 
prejel srebrno državno priznanje. V metalurgiji dokaj prepros-
to najdemo dobavitelja tehnološke opreme, ki pa ji je treba 
dodati vsebino. Avtorji so zaorali v ledino litja največjih ingotov, 
izdelanih po EPŽ-postopku (elektro pretaljevanje pod žlindro), 
za področje orodnih jekel za delo v vročem. Uspeli jim je us-
vojiti postopek litja ingota premera 1000 in 1400 mm ter so s 
tem omogočili izkoriščenost drage tehnološke opreme. Po nji-
hovi zaslugi se je prodaja izdelkov iz EPŽ-jekla povečala za 100 
odstotkov. Z njihovo pomočjo je podjetje ponovno dohitelo in 
prehitelo razvoj na globalnem področju EPŽ-tehnologije, ki se 
je v znatnem deležu začela prav na Ravnah. Dosežek je novost 
tudi v evropskem okviru. 

Za uveljavitev obeh inovacij je bilo treba vložiti veliko 
znanja, ustvarjalnosti, poguma in timskega dela. Vse to naši 
kolegi zmorejo. Zato smo še kako zelo ponosni na naši zlato 
in srebrno priznanje. Lahko samo dodamo, da sta to inovaciji, 
ki živita in dajeta rezultate. To pa v poslu edino šteje. Iskrene 
čestitke za uspeh vsem našim odličnim sodelavcem!

RCJ-jevi	in	Acronijevi	zlati	nagrajenci,	
od	leve	proti	desni:	mag.	Anton	Košir,	
dr.	Matevž	Fazarinc,	mag.	Boštjan	
Pirnar,	mag.	Viktorija	Marušič	in	dr.	
Boštjan	Bradaškja
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Tako smo razvojnemu projektu Razvoj visokoogljičnega jekla 
X120Mn12 po postopku kontinuirnega litja dodali še eno presti-
žno nagrado, ki potrjuje uspeh in kakovostno visok raziskovalni 
potencial naših inovatorjev. Čestitamo celotni ekipi, dr. Ma-
tevžu Fazarincu, dr. Boštjanu Bradaškja, mag. Antonu Koširju, 
mag. Boštjanu Pirnarju, dr. Juretu Bernetiču, mag. Viktoriji 
Marušič, mag. Milanu Klinarju in Matjažu Marčetiču.

Na Slovenskem forumu inovacij se je v obliki sejemske raz-
stave javnosti predstavilo 45 najboljših inovacij – 33 proizvo-
dov in 12 storitev. Inovacije so bile izbrane na podlagi javnega 
povabila. Strokovna ocenjevalna komisija je prijave ocenjevala 
po naslednjih kriterijih: 

• izvirnost ideje,
• stopnja novosti,
• možnost komercializacije (tržna privlačnost ideje),
• praktična in uporabna izvedljivost,
• povezovanje s t. i. ustvarjalnimi industrijami,

• stopnja izvedbe in dodelanosti,
• ekonomski učinki,
• neposredni družbeni učinki.
Vsaka prijava je bila ocenjena na osnovi treh združenih 

ocen različnih ocenjevalcev, v okviru katerih so člani komisije 
ovrednotili naslednje vidike:

• tehnično-poslovnega,
• vsebinsko-inovacijskega,
• podjetniško-poslovnega.
Pri ocenjevanju prijav so si člani komisije pomagali tudi 

z dodatnimi informacijami o prijavi/prijavitelju, ki so javno 
dostopne na spletu. Na osnovi agregiranih ocen so prijave 
razvrstili in izdelali seznam najboljših inovativnih proizvodov in 
inovativnih storitev.

Poleg razstave inovacij in podelitve nagrad so se zvrstila 
tudi številna predavanja in okrogle mize, na eni od njih je aktiv-
no sodeloval tudi direktor razvoja Acronija dr. Matevž Fazarinc.

Novembra se je odvijal jubilejni 10. Slovenski forum inovacij, ki ga organizira 
javna agencija Spirit Slovenija s finančno podporo Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo RS, na kateri so predstavniki Razvojnega centra Jesenice in 
Acronija prejeli posebno priznanje v kategoriji srednjih do velikih podjetij.

Acronijeve inovacije 
znova prepričale

Nataša	Karo,	menedžerka	sistema	
stalnih	izboljšav,	Acroni

foto:	Nataša	Karo,	Acroni

vir:	http:www.foruminovacij.si

àà NAGRAJENI ZA INOVATIVNOST

Dr.	Matevž	Fazarinc	je	v	imenu	inovatorjev	Acronija	in	Razvojnega	centra	
Jesenice	sprejel	posebno	nagrado	za	najboljši	razvojni	projekt	srednjih	in	
velikih	podjetij.

Na	razstavnem	prostoru	dr.	Boštjan	Bradaškja,	 
mag.	Viktorija	Marušič	in	dr.	Matevž	Fazarinc
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Konferenca Liquid Metal Procesing & Casting (LMPC) je 
namenjena predvsem procesom specialne (terciarne) metalur-
gije. V okviru konference z večdesetletno tradicijo se zberejo 
strokovnjaki z vsega sveta, med udeleženci so tudi »legende« s 
področja specialne metalurgije, kot so A. Mitchel, A. S. Balan-
tyne in drugi. Tako je konferenca redka priložnost za širjenje 
poznanstev ter, najpomembnejše, izmenjavo mnenj, izkušenj 
ter znanj, ki so za sledenje začrtani strategiji razvoja specialne 
metalurgije v okviru skupine SIJ neprecenljivi. 

Zadnji dan konference je namenjen ekskurziji v proizvodne 
obrate, tako so številni udeleženci LMPC-konference letos 

obiskali Metal Ravne. Med obiskovalci so bili strokovnjaki iz in-
štitutov, fakultet in konkurenčnih podjetij ter tudi predstavniki 
potencialnih kupcev. Pozdravnemu govoru glavnega direktor-
ja, ki je predstavil zgodovino, sedanje stanje in kratkoročno 
strategijo podjetja, je sledil glavni dogodek obiska, tj. ogled 
EPŽ-proizvodnje jeklarskega programa. Odziv obiskovalcev na 
zgodovino, proizvode, organiziranost in čistočo obrata je bil 
pozitiven. Posebno zadovoljstvo je bilo slišati pohvalo pred-
stavnika skupine SACMA, ki je izrazil tudi zanimanje za dodatni 
ogled in potencialno sodelovanje z Metalom Ravne.

Letošnjo konferenco LMPC – Liquid Metal Procesing & Casting so 
tokrat organizirali v Metalu Ravne, kar je za naše podjetje posebna čast, 
priznanje in tudi odlična priložnost za navezovanje poslovnih stikov.

Dober glas seže v 
deveto vas

Dr.	Rok	Barbič,	razvojni	inženir	
za	jekla,	pretaljena	po	EPŽ-
postopku,	Metal	Ravne	

foto:	arhiv	Metala	Ravne

àà ZDRUŽUJEMO KOMPETENCE

IME VREDNO ZAUPANJA
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Delovanje novoustanovljenega konzorcija bo v prvi fazi 
usmerjeno v razvoj nikljevih zlitin, t. i. maraging jekel, imple-
mentacijo 3D-tiska ter toplotno in površinsko obdelavo jekel z 
vodikovo plazmo. To so vrhunske tehnologije in izdelki, tudi z 
njimi bo skupina SIJ lahko nadgrajevala svoje tržne pozicije in 
predvsem razvijala materiale in zlitine prihodnosti.

Z intelektualnim in kompetenčnim potencialom konzor-
cija želimo usmerjati nove poti razvoja SIJ in k sodelovanju 
pritegniti znanstvenoraziskovalne ustanove in druge partnerje 
v okviru kovinskopredelovalne industrije; prav tako velike 
potenciale vidimo tudi v povezovanju z drugimi materiali, kot 
sta aluminij in titan. Evropa je v težnji po reindustrializaciji pre-
poznala metalurgijo kot eno izmed ključnih strateških področij, 
ki je v Evropi danes eden izmed najmočnejših tehnoloških sek-
torjev. Med njimi je industrija jekla med najpomembnejšimi 

za evropsko ekonomijo in njeno konkurenčnost, predvsem na 
področju transporta, konstrukcij in energetike. Za prihodnost 
Evrope in njenih državljanov je ključno obdržati inovativno in 
konkurenčno jeklarsko industrijo.

V Sloveniji področje metalurgije ter znotraj tega pro-
izvodnja in predelava jekla prispevajo znaten delež k bruto 
domačemu proizvodu. Industrija tudi generira veliko delovnih 
mest (skupaj metalurgija in kovinskopredelovalna industrija 
v Sloveniji več kot 80.000), pri čemer skupina SIJ beleži 60 
odstotkov višjo dodano vrednost na zaposlenega od povprečja 
panoge. Če hočemo slediti hitremu razvoju v Evropi, moramo 
biti inovativni in neprestano vlagati v razvoj novih izdelkov. Pri 
tem bomo uspešni samo z ustvarjenjem novih verig vrednosti, 
tj. z združevanjem različnih kompetenc izobraževalnih in razi-
skovalnih inštitucij ter močnih industrijskih partnerjev. 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla združuje kompetence razvojnih oddelkov Acronija, 
Metala Ravne in Elektrod Jesenice z znanjem Inštituta za kovinske materiale in tehnologije 
(IMT) ter Naravoslovnotehniške fakultete (NFT OMM). S tem želimo pospešiti in nadgraditi 
bogato razvojno dejavnost v navedenih družbah in jo oplemenititi z znanjem in specialnimi 
kompetencami znanstvenoraziskovalnih in visokošolskih izobraževalnih organizacij. 

Ustanovljen kompetenčni 
center za inovativne 
kovinske materiale

Dr.	Denis	Mancevič,	direktor	za	
korporativno	komuniciranje,	SIJ

foto:	arhiv	SIJ-a

àà ZDRUŽUJEMO KOMPETENCE

Z	leve:	Borut	Urnaut,	Metal	Ravne;	Jožica	Cankar,	Elektrode	Jesenice;	Slavko	
Kanalec,	skupina	SIJ;	dr.	Denis	Mancevič,	skupina	SIJ;	dr.	Matevž	Fazarinc,	Acroni;	
dr.	Matjaž	Godec,	IMT,	in	dr.	Jožef	Medved,	NTF	OMM.

To	ni	umetniška	slikarija,	to	je	fotografija	
mikrostrukture	nikljeve	zlitine.
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Posveta so se poleg večine znanstvenoraziskovalnih institucij, 
NTF Univerze v Ljubljani in slovenskih metalurških podjetij 
udeležili tudi minister za gospodarstvo Republike Slovenije 
Zdenko Počivalšek, predstavniki Ministrstva Republike Sloveni-
je za izobraževanje, znanost in šport ter Gospodarske zbornice 
Slovenije.

Predstavniki proizvajalcev kovin, livarske in kovinskopre-
delovalne industrije smo zadovoljni, da je vlada z umestitvijo 
metalurgije med prednostna področja strategije pametne 
specifikacije prepoznala pomembnost panoge. Metalurška 
panoga zaposluje več kot 64 tisoč ljudi in ustvari skoraj 23 
odstotkov BDP-ja. 

Na posvetu so metalurška podjetja v Sloveniji predstavila 
potrebo po verižnem povezovanju od predelave surovine 
do končnega izdelka. V verigo so vključene tudi univerze in 
znanstvene ustanove. Rezultat medsebojne povezave bodo 
konkretni izdelki – proizvodi, ki jih je lahko prodati.

V okviru predstavitve podjetij slovenske metalurške stroke 
je razvoj jekla X120Mn12, nagrajenega z zlatim priznanjem 
Gospodarske zbornice Slovenije v septembru 2015, predstavil 
dr. Matevž Fazarinc, direktor Razvoja in tehnologij v Acroniju.

V osrednjem delu posveta so bili glavni poudarki in pobude 
usmerjeni k ponovni vzpostavitvi srednješolskega metalurške-
ga izobraževanja. Ministrstvo za gospodarstvo je za razvojni 
preboj obljubilo pomoč pri uveljavljanju nižje davčne obreme-
nitve plač. V okviru t. i. pametne specializacije bodo razpisana 
razvojna projektna sredstva. Projekte bodo vodili razvojni 
centri znotraj podjetij v sodelovanju z znanstvenimi institucija-
mi in univerzami.

Srečanje bo postalo tradicionalno. Le s takim povezova-
njem celotne slovenske metalurške industrije ustvarjamo 
močan grozd, ki postaja pomemben gospodarski in finančni 
igralec v Sloveniji.

V okviru 23. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah, ki jo septembra že 
tradicionalno pripravlja Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT), je potekal 
posvet Strateškega sveta za metalurgijo z naslovom Strategija razvoja metalurgije v 
Sloveniji 2015–2025. Verige vrednosti in trajnostno krožno gospodarstvo.

Oblikovan Strateški 
svet za metalurgijo

Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	
Razvojni	center	Jesenice

foto:	arhiv	IMT-ja

Marko	Drobnič,	predsednik	uprave	Taluma	in	predsednik	Strateškega	sveta	
za	metalurgijo,	je	poudaril,	da	rezultati	medsebojne	povezave	ne	bodo	
raziskovalni	članki,	temveč	mednarodno	konkurenčni	in	prodajljivi	izdelki.
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àà ZDRUŽUJEMO MATERIALE

Les in trajnostna gradnja
Klimatske, družbene in ekonomske spremembe narekujejo 
prehod v družbo, ki temelji na trajnostnem razvoju (povečanje 
ekonomske učinkovitosti, zaščita in obnova ekoloških sistemov 
in izboljšanje družbene blaginje). Oživitev gozdnolesne vredno-
stne verige s temeljitim prestrukturiranjem, temelječim na 
radikalnem uvajanju tehnoloških in netehnoloških inovacij, je 
za Slovenijo najbolj učinkovit način prehoda v trajnostno druž-
bo. Za pridelavo in predelavo lesa potrebujemo, v primerjavi z 
drugimi materiali, najmanj energije in povzročamo najmanj za 
okolje škodljivih vplivov, gozdnolesna vrednostna veriga je že 
po svoji naravi regionalno enakomerno razpršena (enakome-
ren regijski razvoj in razvoj podeželja), zaradi trenutno neizko-
riščenih potencialov pa ponuja možnost za skokovit ekonomski 
razvoj. Ker je gradbeništvo pomembna gospodarska panoga v 
Sloveniji in Evropi, za gradnjo in vzdrževanje stavb pa porabi-
mo približno 40 odstotkov vse energije in snovi, velika večina 
obstoječih bivališč in bivališč, ki jih gradimo na »klasičen« 
način s »klasičnimi« materiali, pa ne ustreza merilom trajnosti, 
obeta prehod na trajnostno gradbeništvo, z uporabo lesa (in 
na lesu temelječih materialov), kot materiala iz obnovljivega 
vira, najučinkovitejšo pot do zastavljenega cilja. Poleg malo 
energije, ki jo potrebujemo za pridobivanje in predelavo, les 

Prehod na trajnostno gradbeništvo vodi do vse večje uporabe lesa (in na lesu 
temelječih materialov), kot materiala iz obnovljivega vira, v gradbeništvu. Les 
združuje tako zahteve po trajnosti, omogoča tudi povezavo uporabnikov z naravo. 
V zadnjih letih narašča zanimanje za leseno gradnjo ne samo v državah, kjer je 
tradicionalno razvita gradnja z lesom, temveč tudi v Sloveniji. V tem prispevku 
predstavljamo vlogo lesa v trajnostnem razvoju in podajamo primer rabe jekla kot 
veznega elementa v leseni gradnji ter izpostavljamo nujnost povezovanja različnih 
strokovnjakov pri razvoju lesene gradnje v prihodnje.

Priložnosti za inovacije – 
jeklene konstrukcijske vezi 
pri gradnji z lesom

Doc.	dr.	Andreja	Kutnar,	
Univerza	na	Primorskem,	Inštitut	
Andrej	Marušič	in	Fakulteta	za	
matematiko,	naravoslovje	in	
informacijske	tehnologije

foto:	Michael	Burnard,	Univerza	
na	Primorskem,	Inštitut	Andrej	
Marušič

	Pyramidenkogel,	najvišji	leseni	stolp,	na	hribu	pri	Celovcu
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v času uporabe skladišči vase vezan CO2 (sekvestracija), po 
izteku življenjske dobe zgradbe ga lahko ponovno uporabimo 
(reciklaža), ostanke predelave in/ali nereciklirani del pa po izte-
ku življenjske dobe lahko porabimo za pridobivanje energije iz 
obnovljivega vira.

Jeklene vezi za lesene konstrukcijske elemente
Tako kot druge materiale je treba tudi konstrukcijske elemen-
te iz lesa spajati. Tradicionalno se uporabljajo vezi na osnovi 
vijakov z maticami ali mozniki. Razvijajo pa se tudi nove vrste 
vezi. Ena izmed njih so jeklene palice z metričnim navojem, ki 
se z lepilom usidrajo v les. Razvoj vezi z jeklenimi palicami (ang. 
glued-in rods) poteka že od osemdesetih let prejšnjega stole-
tja. Te vezi intenzivno razvijajo na švicarskem inštitutu EMPA. 
Nekaj raziskav je bilo opravljenih tudi na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Kljub številnim raziskavam in uspešnim 
aplikacijam v praksi pa še vedno ni poznana rešitev, ki bi v 
celoti opredelila kriterije uporabe jeklenih palic kot veznih 
elementov in kot elementov za ojačanje lesenih konstrukcij. 

Z vse večjim trendom lesene gradnje v višino lahko priča-
kujemo, da bosta razvoj vezi iz vlepljenih jeklenih palic in 
uporaba jeklenih palic kot elementov ojačitve lesenih kon-
strukcij dosegla še večje zanimanje v raziskovalni sferi in tudi 
v gospodarstvu. Zgolj interdisciplinarno raziskovalno delo v 
sodelovanju strokovnjakov z različnih področij bo omogočilo 
razvojni preboj. Za kakovostno vez je treba namreč upoštevati 
številne dejavnike, od lastnosti lesa, jekla in lepila do geome-
trije izvrtin, palic, načina izdelave izvrtin in debeline lepilnega 
spoja. Razvoj veznih elementov in elementov za ojačitve lahko 
vodi do izboljšane inovativne in učinkovite izrabe obnovljivih 
virov za gradbene materiale in posledično prispeva k oživitvi 
gozdnolesnega sektorja v Sloveniji.

Kot primer rabe jekla in lesa pri visoki leseni gradnji lahko 
izpostavimo Pyramidenkogel, 100 metrov visok leseni stolp 
v sosednji Avstriji. Stoji na nadmorski višini 852 metrov in je 
znan kot največji leseni stolp. Seveda pa višina 100 metrov ne 
bi bila mogoča brez jekla kot veznega elementa in elementa 
ojačitve konstrukcije.

Pyramidenkogel	–	primer	rabe	jekla	in	lesa	pri	visoki	leseni	gradnji
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Od letošnje jeseni preddverje upravne zgradbe na Ravnah krasi nova 
umetniška stvaritev. Njen avtor je umetnik David Hercog Leitinger iz 
Radelj ob Dravi, ki je znal v izjemno dinamični podobi združiti jeklo 
in les, trd material, ki se prepleta z mehkobo lesa. Umetniško delo 
nagovarja obiskovalca, da si pobliže ogleda podobe, vtisnjene v povr-
šino jekla. Podobna skulptura istega avtorja stoji tudi v zgradbi OTK, 
kjer se nahajajo raziskave in kontrola kakovosti.

David	Hercog	Leitinger	pri	postavljanju	svoje	
skulpture	v	upravni	zgradbi	na	Ravnah

Jeklo	in	les	združena	v	vrhuncu
Melita	Jurc,	področna	urednica	
za	koroško	regijo,	Metal	Ravne	

foto:	Melita	Jurc,	Metal	Ravne	

àà ZDRUŽUJEMO MATERIALE

Gabor	Sekereš,	raziskovalni	
inženir,	Metal	Ravne

foto:	Gabor	Sekereš,	 
Metal Ravne

àà PRIMERJAMO

Na konferenčnem delu smo se udeleženci naprej seznanili z novimi 
avtomatiziranimi tehnikami ultrazvočne kontrole. Največ poudarka je 
bilo namenjenega avtomatizirani kontroli cevi. Zahteve za kontrolo cevi 
v naftni industriji narekujejo največji proizvajalci, kot sta Shell in Chevron. 
Zelo pomembno je, da avtomatizirana kontrola ustreza zahtevam API 5CT. 
Prihodnost avtomatizirane kontrole brezšivnih cevi je v dvodimenzionalni 
tehnologiji 2D Phased Array, s katero se lahko določi orientacija indikacije 
+/–22° od vzdolžne in prečne smeri in še natančnejše vrednotenje velikos-
ti indikacije. V istem sistemu so dodatne sonde, ki merijo še debelino cevi. 
Za kontrolo varjenih cevi se prav tako uporablja tehnika 2D Phased Array. 
Novost na področju avtomatizirane kontrole okroglih profilov je avto-
matski manipulator za kalibracijo sistema ROWA, kot jo imamo v Metalu 
Ravne. Z avtomatskim manipulatorjem se nastavlja občutljivost kontrole. 
Podatki o izvrtinah (velikost, položaj) v kalibracijski palici se vnesejo v 
sistem in občutljivost se avtomatično nastavi. To je izjemno pomembno 
za kupce, kot je npr. letalska industrija, ki ne priznavajo ročne nastavitve 
občutljivosti. Takšna kalibracija traja približno 15 minut, torej krajši čas kot 
pri ročni kalibraciji. 

Ob koncu nam je Josef Maier iz družbe Boehler Edelstahl predstavil 
15 let izkušenj na področju avtomatizirane ultrazvočne kontrole okroglih 
svetlih profilov, nakar smo se odpravili v Hürth na praktično demonstraci-
jo sistemov, predstavljenih na konferenci.

Udeleženci smo se lahko prepričali, da se tehnika razvija in da konku-
renčnost na trgu zagotavlja tudi ustrezna kontrola. 

Vodilni proizvajalec opreme za ultrazvočno kontrolo Krautkrämer 
GE Testing Machines je na Dnevu odprtih vrat 1. oktobra v Kölnu 
predstavil najnovejše dosežke pri avtomatizirani UZ-kontroli.

Dan	odprtih	vrat	pri	Krautkrämerju

	Praktična	predstavitev	tehnike	2D	Phased	Array:	Stephan	Falter,	
vodja	projekta,	in	Cyril	Thibault,	prodajni	menedžer	
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SUZ se je uvrstil med 100 najhitreje 
rastočih podjetij Gorenjske.

Gazela po imenu SUZ Mag.	Tanja	Avguštin	Čufer,	vodja	
splošnega	sektorja,	SUZ

àà OBVLADUJEMO KAKOVOST

àà SKRBIMO ZA UREJENOST

Časopisna družba Dnevnik je 8. oktobra v Prešernovem 
gledališču v Kranju razglasila gazelo gorenjske regije. 
Zmagovalec za leto 2015 je postalo podjetje NiceLabel 
EURO PLUS iz Šenčurja.

Med najhitreje rastoča podjetja na Gorenjskem se 
je uvrstila tudi družba SUZ, s čimer smo zaposleni dobili 
veliko priznanje za dobro opravljeno delo v preteklem 
obdobju. Hkrati pa nam ta nominacija pomeni tudi veli-
ko spodbudo za naprej ter potrditev, da cilji, ki smo si jih 
zastavili, peljejo v pravo smer.

Letošnja gorenjska stoterica najhitrejših se ponaša z 
izjemno visokim kazalnikom verjetnosti preživetja, to pa 
pomeni, da so aktualne gorenjske gazele ob sicer zmer-
ni rasti števila zaposlenih, prodaje in dodane vrednosti 
zdrave in usmerjene v trajnostno rast. 

Vroča	valjarna	v	
novi obleki

Zunanjost Acronijeve Vroče valjarne je dobila novo 
podobo in preobleko. V teh dneh so se končala dela pri 
nameščanju nove, vizualno zelo estetske in energetsko 

varčne fasadne zaščite. Zamenjana je tudi vsa nadsvetlo-
ba in valjarna je pripravljena na zimo.

Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	
Razvojni	center	Jesenice

foto:	Stane	Jakelj,	Razvojni	
center	Jesenice
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àà NAPREDUJEMO

Brez podpore vodstva projekt ne bi zaživel
Pri projektu, kot je novi informacijski sistem, je že ob izbiri izva-
jalca zelo pomembna podpora vodstva. Ta projekt jo je ves čas 
imel. Če bi bilo drugače, danes ne bi mogli govoriti, da teče že 
dvanajsti mesec uporabe informacijskega sistema v naših dveh 
največjih družbah, Acroniju in Metalu Ravne. Med potekom 
projekta, skupaj z izborom izvajalca je trajal skoraj štiri leta, je 
prihajalo do zelo težkih trenutkov; za njihovo premostitev je bilo 
zelo pomembno tudi sodelovanje uprave. Zlasti pri pomembnih 
odločitvah je bila ključna aktivna vloga uprave skupine.

Znanje, timsko delo in potrpežljivost
Pri projektu je sodelovalo več kot 100 naših sodelavcev; zelo 
pomembno vlogo so opravili ključni uporabniki, ki so kreirali 
novo rešitev, jo usklajevali in na koncu pomagali pri implemen-
taciji. Vse to so opravljali v svojem prostem času in ob svojem 
tekočem delu. Ta projekt in njegova implementacija sta zato 
rezultat njihovega uspešnega dela in njihove volje, da se 
naloga uspešno konča. Brez teh sodelavcev, bili so z različnih 
področij dela družb naše skupine, tega projekta ne bi bilo. 

Vsak tako obsežen projekt vedno izpostavi nekatere posa-
meznike, ki najprej ob zasnovi, potem pa še med uvajanjem in 
uporabo novosti izstopijo iz povprečja ter opozorijo nase. Ne 
govorimo o ključnih uporabnikih, ampak o posameznikih, ki 
jim je novi sistem blizu, ki so v njem videli dodano vrednost na 
eni strani in svojo priložnost za uveljavitev na drugi strani. Prav 
ti so danes gonilna sila novega informacijskega sistema in polni 
idej za njegov nadaljnji razvoj.

Tesno sodelovanje družb v skupini SIJ
Največji rezultat projekta je sodelovanje med različnimi druž-
bami. Predtem se strokovnjaki iz enakih služb, vendar različnih 
družb, med seboj praviloma niso poznali. Da smo lahko različ-
ne procese in skupne podatke poenotili, je bilo nujno sodelo-
vanje med službami različnih družb. Lepo je bilo videti, ko smo 
med delovnim časom in tudi po izteku le-tega sedeli skupaj ter 
iskali skupne rešitve. Res je, da smo se kdaj tudi sporekli, saj je 
imel vsakdo svoj prav. Ampak na koncu smo našli kompromi-
sne in skupne rešitve, ustrezne vsem. Vse to se bo obrestovalo 
v prihodnje, ker nam bo z uporabo le-teh lažje. 

Ko se IT-metalovca začasno preselita v Acroni
Veliko je konkretnih primerov sodelovanja. Naj omenim samo 
enega. Dva informatika Metala Ravne sta bila ves čas projekta 
člana migracijske ekipe Acronija in sta tudi delala večino časa 
na Jesenicah. Sodelovala sta z Acronijevimi informatiki in tudi z 
zunanjimi sodelavci, ki so nam vsa ta leta pomagali. Na začetku 
smo potrebovali dosti energije in volje pri dogovarjanju, kako 
to izpeljati. Na koncu so vodilni Metala Ravne in Acronija omo-
gočili tako vrsto sodelovanja, da je prinesla dobre rezultate. 
Strokovnjaka sta se zdaj že vrnila na Ravne in prevzemata 
najzahtevnejše naloge na ravni celotne skupine in tudi matične 
družbe. Takih in podobnih zgodb je veliko. Lepo je, da so del 
našega projekta.

Po dvanajstih mesecih od uvedbe novega informacijskega sistema, štiri leta trajajočega in zaradi 
števila sodelujočih ter raznolikosti rešitev zelo kompleksnega projekta, lahko rečemo, da je ta 
vsak dan stabilnejši, naši zaposleni pa vse bolj zaupajo vanj in ga s pridom uporabljajo.

Boris	Horvat,	 
vodja	IT-skupine	SIJ,	SIJ

Poenotene informacijske rešitve 
za lažje spremljanje rezultatov
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Usklajevanje dela strokovnjakov iz 13 držav
Zelo pomemben del projekta pa je bilo sodelovanje z zunanji-
mi sodelavci iz Oracla. Na nekaterih področjih je bilo vzorno, 
na drugih slabo. Ponekod so ljudje dobro sodelovali med 
sabo, nastala so trdna in lepa prijateljstva, drugje pa je zaradi 
slabega sodelovanja bilo veliko težkih trenutkov. Pisanost 
ljudi na drugi strani je prinesla v naše družbe nove kulture, ki 
smo jih na začetku težko razumeli. Postopoma smo se nanje 
navadili in so postale del našega vsakdanjika. Razumevanje teh 
kultur je bilo tudi pomembno za medsebojno razumevanje in 
sodelovanje. Vključeni so bili strokovnjaki iz 13 držav, kar je še 
prispevalo h kompleksnosti celotnega projekta.

Trajanje in kompleksnost 
Projekt se je začel z izborom izvajalca. K oddaji ponudbe smo 
povabili vodilni svetovni podjetji na tem področju. To je trajalo 
približno eno leto. Izbor ni bil lahek. Odločili smo se za izvajal-
ca, ki bi lahko bolje spremljal naš način funkcioniranja in dela. 
Že v tej fazi se je kazala kompleksnost projekta. Projekt je zajel 
tri naše družbe, dve največji, Acroni in Metal Ravne, in našo 
krovno družbo SIJ. Rešitve za posamezne družbe so precej 
različne, kar tudi vpliva na kompleksnost projekta. 

Največ različnih rešitev je v Acroniju, kjer so zajeti skoraj 
vsi segmenti poslovanja. Zaradi povezljivosti rešitev med sabo 
so te kompleksne in zahtevne. Na marsikaterem področju so 
se pomembno spremenili tudi procesi, kar se je pokazalo v 
začetku implementacije rešitve kot večja težava. Novi sistem 
zahteva veliko sodelovanja med različnimi službami v Acroniju, 
kar bo sčasoma privedlo do boljšega poznavanja le-tega ne 
samo po posameznih oddelkih, ampak tudi širše. To bo prines-
lo dodano vrednost, ki jo ta na novo postavljeni informacijski 
sistem omogoča. Samo na Acronijevih delavcih je, da ga izkori-
stijo v taki meri, da bo dolgoročno prinašal rezultate, kot jih od 
njega pričakujemo.

Rešitev v Metalu Ravne in SIJ-u je omejena na predvsem 
finančni del. 

V Metalu Ravne je bil velik zalogaj povezljivost z obstoje-
čim proizvodnim sistemom SRS. Le dobro opravljena naloga v 
tem delu omogoča pravilno in stabilno delovanje finančnega 
dela celotnega informacijskega sistema. Zaradi manjšega 
obsega dela v Metalu Ravne Metalovo delo ni bilo tako močno 
izpostavljeno kot Acronijevo. Zato je bil potreben še toliko 
večji angažma metalovcev, da so opravili delo enako uspešno. 
Priznanje vsem, ki so v Metalu Ravne sodelovali pri projektu!

Projekt smo potem uspešno zaključili tudi v krovni družbi 
SIJ d.d. Implementacija se je nekoliko zavlekla, vendar so tudi 
tukaj naši zaposleni opravili odlično delo. Predvsem tisti, ki so 
na ravni celotne skupine usklajevali različne procese in vztraja-
li, da so ti čim bolje usklajeni. Pa ne samo procesi, ampak tudi 
podatki, da nam bodo pozneje omogočali lažje in kakovostnej-
še spremljanje naših rezultatov.

Vloga in zavzetost naših informatikov
Pozabiti pa ne smemo na naše informatike. Odigrali so zelo 
pomembno vlogo, ki pa med trajanjem projekta skoraj nikoli ni 
bila v ospredju. Že z nakupom ustrezne strojne opreme, obno-
vo sistemskih prostorov na Jesenicah in Ravnah ter vzpostavi-
tvijo primernega optičnega omrežja so bili postavljeni temelji 

za začetek in razvoj projekta. Čeprav dostikrat neopažene pa 
so te priprave temeljne. Nemalo noči in vikendov je bilo pot-
rebnih, da je vse delovalo, kot je bilo potrebno. 
Informatiki so bili angažirani v sistemskem in tudi migracijskem 
delu. Za vse nas je bilo samoumevno, da smo na začetku letoš-
njega leta imeli prenesene vse podatke na način, da so nam 
omogočili normalen začetek dela. A za tem je bilo triletno delo, 
ogromno odpovedovanja in aktivnosti. Če se samo spomnim 
decembra 2014. Obsedno stanje vsak dan, vsako noč, ne glede 
na praznike, ko si vsi želimo biti doma z najbližjimi. Prostega 
časa naši zaposleni konec leta 2014 in na začetku leta 2015 
niso imeli. Praznike so preživeli na delovnih mestih. Če jih ne bi, 
novi informacijski sistem ne bi bil implementiran.

Ves čas pa so informatiki sodelovali tudi pri kreiranju reši-
tev in procesov ter skupaj z drugimi našimi strokovnjaki skušali 
najti ustrezne odgovore.

Ne smemo pa pozabiti na ljudi, ki so koordinirali ta projekt. 
Bili so filter vseh prej omenjenih. K njim so hodili po nasvete 
nasmejani, v solzah, dobre volje ali jezni naši sodelavci pa 
tudi ljudje iz Oracla. Vse te so morali koordinatorji usmerjati v 
pravo smer, da je lahko projekt tekel naprej. Bili so zelo težki 
trenutki, pa tudi prijetni, polni smeha in ponosa. Tem posame-
znikom ni bilo lahko. Naši sodelavci so dostikrat menili, da ne 
zastopajo naših stališč. Takega projekta namreč ni lahko krma-
riti. Bilo je ogromno težav in zahtevnih odločitev, mislim pa, da 
so ti posamezniki opravili ogromno delo. Brez podpore uprave 
skupine in tudi uprav posameznih družb to ne bi bilo mogoče.

IT-projekti zaradi želja po optimizaciji nikoli ne prej-
mejo potrdila »končano«
Delo še ni končano. Čaka nas ga še obilo, da rešitev optimizi-
ramo, jo popravimo tam, kjer mogoče ni najboljša, in da jo us-
pešno vzdržujemo, na začetku z zunanjimi sodelavci, čez nekaj 
časa pa sami. Pa ne samo to. Naše manjše družbe doma in po 
svetu čakajo, da jo prenesemo tudi k njim. S poenotenjem in-
formacijskega sistema bo narejen temeljni korak k poenotenju 
in konsolidaciji informacijskih rešitev v celotni skupini. 

Zaključek
Danes rešitve uporabljamo, za nami so mesečni zaključki in 
zaključek tričetrtletja. Uvajanje je bilo zahtevno, a smo ga s 
skupnimi močmi zmogli. Rešitev je vsak dan stabilnejša, naši 
zaposleni vse bolj zaupajo vanjo. In tako je prav. Na tej poti 
moramo vztrajati, sodelovati med sabo, si pomagati. Brez tega 
noben tak projekt ne more preživeti. Samo od nas zaposlenih 
je odvisna njegova uspešnost.

Številke in dejstva
• Več kot 100 naših zaposlenih je sodelovalo pri projektu.
• Iz Oracla je pri projektu sodelovalo več kot 40 ljudi, iz 13 

držav s treh kontinentov.
• Implementiranih je bilo 21 modulov.
• Projekt je vključno z izborom izvajalca trajal štiri leta.
• Z naše strani je bilo vloženih več kot 9000 človek/dni.
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Vsi me sprašujejo o prvih vtisih v Acroniju po dobrem mesecu sodelovanja. Z veseljem lahko odgovo-
rim, da sem prepričan v ogromno bazo metalurškega znanja in v to, da znamo narediti in prodati kako-
vostne proizvode. To podjetje skozi leta tudi dokazuje. Spoznal sem veliko zame novih obrazov in večina 
ima željo sodelovati in skupaj razmišljati tudi o čem drugem kot le o dolgoletno utečenih poteh.

Kako premakniti voz 
sprememb, in to hitro?

Robert	Rupnik,	vodja	proizvodnje	
Predelave	debele	pločevine,	Acroni

foto:	Stane	Jakelj,	Razvojni	center	Jesenice

àà NOVI SODELAVEC SE PREDSTAVI

Ob prvih korakih v Predelavi debele pločevine (PDP) sem dobil 
občutek, da so velike naložbe prehitele organiziranost in ure-
jenost procesov. Tako, da je izzivov, ki jim bom v sodelovanju 
z izkušenimi sodelavci poskušal najti optimalne rešitve, dovolj. 
Verjamem v to, da poštena, energetsko nabita in ciljno usmer-
jena pot vedno pripelje k boljšim rezultatom.

Kdo sem in kaj lahko prinesem obratu in podjetju?
Sem len človek, ki že vso kariero dela za to, da bi delali manj 
z boljšimi rezultati. Karierno pot sem začel v podjetju Termo 
Škofja Loka, ki ga je pozneje prevzel koncern Knauf Insulation. 
Vodil sem različna področja, od logistike in proizvodnje do 
projektov na Slovaškem, Hrvaškem in v Avstriji, moja naloga 
je bila tudi vodenje in rekonstrukcija obrata v Srbiji. Skozi te 
15-letne izkušnje sem se naučil, da so predpisani in urejeni 
sistemi bistveno učinkovitejši in v končni fazi tudi fleksibilnejši 
od sistemov, kjer na račun »fleksibilnosti« dopuščamo veliko 
anomalij in opustitev dogovorjenih poti. Cilj dela in zavedanje 
odgovornosti je vedno v smeri dobička, ki ga lahko dosežemo 
samo z zadovoljnimi kupci. Zadnji karierni izziv pa mi je bilo 
vodenje manjšega proizvodnega podjetja Žima d.d. Srečevanje 
s krizo, zlomi največjih kupcev itd. so me naučili, kako je treba 
z vztrajnostjo iz minusov delati pozitiven rezultat. 

Torej, kaj lahko dam PDP-ju? 
V prvi fazi zavedanje vsem sodelavcem, da je za nas ključnega 
pomena izpolnjevanje dogovorov, ki smo jih sklenili. Najprej 
dogovorov s kupci, ki naše izdelke plačajo za pričakovano 
kakovost in tudi dostavo v predvidenem roku. Potem dogovo-
rov med seboj, ker bomo le tako lahko uspešno delovali. In ne 
nazadnje izpolnjevanje obveznosti do lastnikov, ki od podjetja 
pričakujejo dobiček za nova vlaganja.

V drugi fazi urejene procese. Standardi, kot so ISO, 5S, JIT 
in Lean production, niso napisani za točno določeno podjetje, 
ampak veljajo skoraj za vsako proizvodno podjetje. Mi nismo 
nobena specifika, ki bi dokazovala, da takšni standardi pri nas 
ne morejo živeti. Sodelavcem želim približati njihovo uporab-
nost in koristi od uvedbe. Pretekle izkušnje so me naučile, da 
je potrebna velika vztrajnost, a se na koncu vedno pozitivno 
obrestuje. Kupci to opazijo.

V tretji fazi je na vrsti optimiranje posameznih procesov in 
tehnoloških poti. A o tovrstnih načrtih v prihodnjih številkah …

Usklajevanje drugih življenjskih ambicij
V osnovi sem družinski človek in z ženo sva ustvarila dom, ki 
ga zapolnjujejo trije nadobudni junaki. Vsak začetek v no-
vem okolju zahteva bistveno več časa kot redno delovanje. K 
sreči družina to razume in se lahko v celoti posvetim delu in 
pripravam predlogov za spremembe, ki so po mojem mnenju 
in izkušnjah potrebne. Teden za nas vse pomeni delo, vikend 
pa je čas, v katerem preživimo dneve skupaj, se naužijemo 
zraka in preprosto uživamo skupaj. Žal so aktivnosti, kot turno 
smučanje, alpinizem, aktivno ukvarjanje s plesom, le še prije-
ten spomin. 

Kaj torej z vozom?
V naslovu sem omenil premik voza sprememb. Po skoraj 
dvomesečnih izkušnjah sem prepričan, da ga bomo z ekipo 
premaknili, in to v smer, ki je v svetu preizkušena. Vsaka spre-
memba pomeni stres in dobršno mero strahu, da morda ne 
bo uspelo. A zaupanje in zavedanje, da je uspeh stvar nas vseh 
in ne posameznikov, mora voz premakniti, če je še tako težak. 
Kaj pa hitrost? Na silo ne gre, prepočasi pa nas nihče ne bo 
toleriral. Zato je treba spremembe uvajati korak za korakom 
in usklajeno s sodelavci, ki delo opravljajo že leta. Pomembno 
je, da noben dan ne izpustimo koraka. Hvala vsem, ki že sedaj 
korakajo z menoj, voz se premika …
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àà SPOROČAMO

Dr.	Denis	Mancevič,	
direktor	za	korporativno	
komuniciranje,	SIJ

Vir:	sporočila	za	javnost	
skupine SIJ

Povzetki iz obvestil za javnost

V Metalu Ravne podpisali  
podjetniško kolektivno pogodbo

V skupini SIJ smo 8. 12. 2015 javnost seznanili 
z uspešnim poslovanjem Metala Ravne in 
njegovim neprekinjenem vlaganjem v razvoj, 
tehnologijo in proizvodnjo. V zadnjih mese-
cih sta bili zaključeni dve pomembni naložbi 
v jeklarski program, in sicer v posodobitev 
45-tonske visokozmogljive elektroobločne peči 
(EOP/UHP ali ultra high power) in 45-tonske 
nove vakuumske ponovčne peči (LD in VD/VOD 
ali ladle furnace in vaccum degasing/vacuum 
oxygen decarburization).

Skupna vrednost obeh naložb je več kot 
20 milijonov evrov. S tem bo omogočeno 
nadaljevanje prestrukturiranja proizvodnega 
programa v smeri izdelave proizvodov za zah-
teven segment specialnih jekel z visoko dodano 
vrednostjo, pri čemer pa bodo orodna jekla še 
vedno glavnina proizvodnega in prodajnega 
programa Metala Ravne. Posodobljena elek-
troobločna peč (EOP/UHP) z vgrajenimi gorilci 
pospešuje proces taljenja, s tem pa se poleg 

manjših stroškov za energijo dosega tudi večja 
proizvodnja in višja produktivnost. V Metalu 
Ravne smo investirali tudi v novo odpraševalno 
napravo za staro in novo ponovčno peč, zato je 
naložba tudi pomemben doprinos k okolje-
varstvenim prizadevanjem Metala Ravne. 

S posodobljeno elektroobločno pečjo in 
novo ponovčno pečjo bomo v Metalu Ravne 
izdelali kar 12.000 ton ingotov na mesec (prej 
največ 10.000 ton). Nova ponovčna peč z 
vakuumsko postajo (VD/VOD) je pomembna 
za razvoj zahtevnih specialnih jekel v Metalu 
Ravne, saj omogoča izdelavo feritnih in marten-
zitnih nerjavnih jekel ter nizkoogljičnih jekel, ki 
jih Metalovi kupci cenijo zaradi njihove velike 
odpornosti v izrednih razmerah. Feritna in mar-
tenzitna nerjavna jekla se namreč uporabljajo 
za posebne namene, npr. v kemijski industriji, 
cevarstvu, gradnji ekoloških naprav, naprav 
za potrebe energetike in gradbeništva, saj so 
zaradi dodatne obdelave korozijsko odporna 

proti kemikalijam in izredno visoki temperaturi. 
Nizkoogljična jekla se uporabljajo v energetiki, 
na primer za izdelavo turbinskih lopatic.

V Metalu Ravne bomo po uspešno za-
ključenih naložbah nadaljevali naložbe v novi 
zahtevnejši jeklarski program, in sicer v četrto 
napravo EPŽ (elektropretaljevanje pod žlindro), 
prvo napravo za vakuumsko obločno preta-
ljevanje (VAR – vacuum arc remelting) ter nada-
ljevali projekt posodobitve obrata Jeklarna (v 
tehnološko opremo za potrebe ulivališča).

V letu 2016 v Metalu Ravne pričakujemo 
rast vrednostne in količinske prodaje. Nivo 
naročil v Metalu Ravne je dober in konstanten. 
Andrej Gradišnik, glavni direktor Metala Ravne, 
ob tem izpostavlja: 

»Z novo pridobitvijo v Metalu Ravne 
pričakujemo povečanje letne proizvodnje 
zelo zahtevnih specialnih jekel za 10.000 
ton končnih izdelkov. Naložba v sekundarno 
tehnologijo oziroma v novo ponovčno peč (LF) 
in vakuumsko postajo (VD/VOD) se odlično do-
polnjuje z zadnjo večjo naložbo v letu 2012, to 
je v tretjo napravo za elektropretaljevanje pod 
žlindro (EPŽ). Zaradi predvidenih zaustavitev 
ob izvedbi naložbe v jeklarni je bila proizvodnja 
v devetih mesecih 2015 nekoliko manjša kot 
v enakem obdobju lani, vendar so se prihodki 
zaradi izboljšane strukture prodaje ohranili na 
praktično enaki ravni kot lani – prodajna cena 
pa je bila zaradi izboljšane strukture, v primer-
javi z enakim obdobjem leta 2014, celo višja.«

Metal Ravne je v jeklarni zaključil naložbi v posodobitev  
elektroobločne peči in v novo vakuumsko ponovčno peč 

Skupina SIJ v prevzem  
družbe Sistemska tehnika
Skupina SIJ je 18. 9. 2015 javnost seznanila, da je v postopku 
prevzemanja družbe Sistemska tehnika. V prodajnem po-
stopku je v imenu skupine SIJ nastopala družba Noži Ravne.

S prevzemom družbe Sistemska tehnika bo skupina 
SIJ uresničila strategijo dolgoročnega razvoja do obdobja 
2020/2025, saj je ena izmed strateških usmeritev širitev ob-
stoječega produktnega portfelja končnih proizvodov z visoko 
stopnjo toplotne in mehanske obdelave, s čimer bo skupina še 
aktivneje vstopala v nove, zahtevnejše tržne segmente (naf-
tno-plinska industrija, letalska industrija, energetski sektor). 
Na lokaciji Ravne na Koroškem vidimo nadaljnje možnosti za 
realizacijo omenjene strategije, predvsem preko upravljanja 
s celotno proizvodno verigo in doseganja sinergij znotraj 
številnih poslovnih procesov v družbah, ki so nekdaj že bile del 
ravenske železarne.

Tako še posebej intenzivno vidimo priložnosti za nadalj-
njo rast Sistemske tehnike preko polne integracije družbe 
v procese razvoja in raziskav, razvoja in trženja novih 
jeklarskih izdelkov in tudi izkoriščanja obstoječih prodajnih 
kanalov skupine SIJ (lastna servisno-prodajna mreža na 
vseh ključnih trgih). Slednje seveda za družbo, ki se že več 
let zapored spopada s padcem naročil, pomeni stabilizaci-
jo poslovanja, finančno in poslovno prestrukturiranje ter 
predvsem nove razvojne priložnosti.

Z	leve:	predsednik	uprave	skupine	SIJ	Anton	Chernykh,	predsednik	sindikata	SKEI	-	
Metal	Ravne	Boris	Štriker,	glavni	direktor	Metala	Ravne	Andrej	Gradišnik,	predsednik	
sindikata	Neodvisnost	-	Metal	Ravne	Marko	Golob	in	direktor	za	korporativno	
komuniciranje	v	skupini	SIJ	dr.	Denis	Mancevič.	Zakaj	sta	predsednik	uprave	in	Denis	
Mancevič	v	delovni	opravi,	pa	več	v	prihodnji	številki	revije	SIJ.

Melita	Jurc,	področna	urednica	za	koroško	regijo,	Metal	Ravne
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àà NAŠI SODELAVCI

Kadrovska gibanja v avgustu, 
septembru in oktobru

 à ACRONI 
Avgusta je podjetje zapustilo šest 
delavcev, septembra so odšli štirje 
delavci, oktobra pa je delovno raz-
merje prenehalo osmim delavcem.
Avgusta sta umrla BRANKO ILIEVSKI 
iz Jeklarne in SMAJIL BALIĆ iz 
Hladne predelave. Svojcem umrlih 
izrekamo iskreno sožalje!

Naši novi sodelavci so avgusta 
postali ANDREJ SKUMAVC v Razvoju 
in tehnologiji, MATEVŽ FAZARINC v 
Razvoju in tehnologiji ter NIKOLAJ 
JERIČ v Logistiki. 
Septembra so naši novi sodelavci 
postali SEMIR JUSIĆ v Jeklarni, JA-
NEZ STARE v Jeklarni, ADVAN GRBIĆ 
v Hladni predelavi, BORIS TAVŽELJ 
v obratu Vzdrževanje, ANEL HOPO-
VAC v Predelavi debele pločevine in 
ELMIN SADIĆ v Kakovosti. 
Oktobra pa so se nam pridružili 
ROBERT RUPNIK v Predelavi debele 
pločevine, ADMIR HADŽIĆ v Jeklarni, 
MIRZA KATERAN v Jeklarni, JANI KO-
ŠIR v Jeklarni in SEMIR SELIMOVIĆ v 
Hladni predelavi. Čestitamo!

Jubilanti
Jubilant z 10-letnim delovnim 
stažem je septembra postal MIHA 
MOČNIK iz Predelave debele 
pločevine, oktobra pa sta desetletni 
delovni staž dopolnila ADIS MEDIĆ 
in JURE VINDIŠ, oba iz Proizvodno 
tehnične službe. Čestitamo!
Jubilanti z 20-letnim delovnim 
stažem so avgusta postali SLAĐAN 
TOMIĆ iz obrata Vzdrževanje,
SANDI VIDOVIČ iz Predelave 
debele pločevine in IGOR MAHER 
iz Nadzornega centra. Septembra 
sta 20-letni jubilej dosegla MILOŠ 
KOZELJ in EDIN BEČAREVIĆ, oba iz 
Hladne predelave. Čestitamo!
Jubilanti s 30-letnim delovnim sta-
žem so avgusta postali HUSEIN SEL-
MAN iz Hladne predelave, VIDANKA 
ŽIVKOVIĆ iz Hladne predelave, 
JANEZ KOREZ iz obrata Vzdrževanje, 
FADILA MIDŽAN iz Kakovosti in 
SONJA STARE iz Prodaje, septembra 
pa DRAGO GIRANDON iz Hladne 
predelave, MARIJA TRIVIĆ iz obrata 
Vzdrževanje, FRANCI JANŠA iz obra-

ta Vzdrževanje, GABER POGAČNIK 
iz obrata Vzdrževanje, BENJAMIN 
RAVNIK iz obrata Vzdrževanje, 
BOJAN GOLOB iz Predelave debele 
pločevine, 
SENAD NUHANOVIĆ iz Predelave 
debele pločevine, MIRSAD ZAIMO-
VIĆ iz Predelave debele pločevine, 
SEAD DENIĆ iz Predelave debele 
pločevine, TANJA AVBAR iz Prodaje 
in DARJA OBLAK iz Logistike. Ok-
tobra sta 30-letni jubilej dosegla 
FERDINAND JURAŠEK iz obrata 
Vzdrževanje in BENJAMIN RAVNIK iz 
obrata Vzdrževanje. Čestitamo!

Zaključek šolanja
Oktobra je šolanje zaključil DAVID 
ČERNE iz Prodaje in pridobil naziv 
diplomant prava in menedžmenta 
infrastrukture in nepremičnin (vs). 
Čestitamo!

Nejra	Rak	Benič,	strokovna	so-
delavka	za	HRM	1,	Acroni

 à METAL RAVNE 
Avgusta so postali naši sodelavci: 
TILEN KOLAR v Valjarskem progra-
mu, AVGUST VOGRIN v Kovaškem 
programu, GREGOR KUHAR v 
Razvoju in kontroli in JAN JURJEC v 
Projektnem vodenju. Upokojili so 
se: MILAN PAVLOVIĆ iz Valjarskega 
programa, DUŠAN KOŠUTNIK iz 
Vzdrževanja in MARIJA KREVH iz 
Nabave. Zahvaljujemo se jim za pri-
zadevno delo in jim v pokoju želimo 
vse najlepše. Podjetje so zapustili še 
trije sodelavci. 
Septembra so postali naši sodelavci: 
NEJC TRETJAK, MILAN TRIGLAV, 
DAMJAN MERNIK, BORIS VERDNIK, 
MIROSLAV REŠTIGORAC v Valjar-
skem programu, LAN GRABNER v 
Kovaškem programu in ANDREJ 
ŠKORJANC v Razvoju in kontroli. 
Upokojila sta se MARJAN PANDEV iz 
Jeklarskega programa in RAJKO ŠER-
KEZI iz Vzdrževanja. Zahvaljujemo 
se jima za prizadevno delo in jima v 
pokoju želimo vse najlepše. Podjetje 
so zapustili še trije sodelavci. 
Oktobra so postali naši sodelavci: 
PETER LAMUT, NEDIM ČELIKOVIĆ, 

MILORAD ERJAVŠEK, MARKO JAKOB 
v Jeklarskem programu, MARKO 
ERJAVC, MILAN MILOŠEVIĆ, ALOJZ 
KELC v Valjarskem programu, DAVID 
MAROŠEK, TILEN PANČIĆ v Vzdrže-
vanju, MIRAN VIŠNER v Logistiki in 
BLAŽ ŠULER v Razvoju in kontroli. 
Upokojila sta se ANTONIJA KRAJNC 
iz Logistike in HASAN VELIĆ iz 
Valjarskega programa. Zahvaljujmo 
se jima za prizadevno delo in jima v 
pokoju želimo vse najlepše. Podjetje 
je zapustilo še sedem sodelavcev. 

Jubilanti 
Avgusta so 30-letni delovni jubilej 
dosegli: BRANKO PRISLAN, DAMI-
JAN KOKOL iz Valjarskega programa, 
ERNEST SREBRE, TONE POBERŽNIK 
in MIRAN CEPEC iz Kovaškega 
programa. 
Septembra je 10-letni delovni jubilej 
dosegel SAŠO PLAZL iz Razvoja in 
kontrole, 30-letni delovni jubilej pa 
so dosegli: DARKO MIHEV, PETER 
ČODERL iz Jeklarskega programa, 
JANEZ JEZERNIK iz Valjarskega pro-
grama, DUŠAN MARKOVIĆ, FRANC 
ZUPANC iz Kovaškega programa, 
ANKA MAKLIN iz Vzdrževanja, MIR-
JANA MLAKAR, ALENKA JANŠEK iz 
Logistike, ANDREJ MORI iz Razvoja 
in kontrole, ALEŠ FABIJAN in KARO-
LINA ČERNJAK iz Prodaje. 
Oktobra je 10-letni delovni 
jubilej dosegel JERNEJ BANDALO 
iz Valjarskega programa, 20-letni 
delovni jubilej pa SIMON HUDEJ iz 
Vzdrževanja. 30-letni delovni jubilej 
so zaokrožili DUŠAN GRZINA iz Va-
ljarskega programa, ALEŠ MESNER 
iz Razvoja in kontrole in DUŠAN 
POBERŽNIK iz Logistike. Vsem 
jubilantom čestitamo!

Zaključek šolanja
Šolanje na srednji tehnični šoli 
sta uspešno zaključila ROK KRIČEJ 
in TOMAŽ KAČIČ iz Valjarskega 
programa. Postala sta strojna teh-
nika. MATEJ MIKLAVC iz Razvoja in 
kontrole je postal inženir strojništva. 
Čestitamo! 

Irena	Praznik,	Kadrovska	
služba,	Metal	Ravne	

 à SERPA
Avgusta se je upokojil PETER BRI-
CMAN iz Obnove in izdelave strojev 
in naprav. Zahvaljujemo se mu za 
prizadevno delo in mu v pokoju želi-
mo vse najlepše. Podjetje je zapustil 
še en sodelavec. 
Septembra je novi sodelavec postal 
SIMON TOMINC v Obnovi in izdelavi 
strojev in naprav. Upokojil se je 
ANTON FAJMUT iz Strojne obdelave. 
Zahvaljujemo se mu za prizadevno 
delo in mu v pokoju želimo vse 
najlepše. Podjetje je zapustil še en 
sodelavec. 
Oktobra so novi sodelavci postali 
BLAŽ KONTREC v Tehnološkem 
oddelku, JANA MESAREC in ALMIR 
PONJEVIĆ v Strojni obdelavi. Podje-
tje je zapustil en sodelavec.

Jubilanti
Avgusta je 20-letni delovni jubilej 
dosegel SAŠO LUŽAR iz Strojne 
obdelave, 30-letni delovni jubilej 
pa TOMAŽ ČAPELNIK iz Izdelave 
konstrukcij. 
Septembra je 30-letni delovni 
jubilej dosegla ALENKA PARADIŽ iz 
Ekonomike. Čestitamo vsem.

Irena	Praznik,	Kadrovska	
služba,	Metal	Ravne	

 à ELEKTRODE JESENICE
Uspešno delo in dobro počutje pri 
delu z varilnimi žicami želimo nove-
mu sodelavcu JURETU DOLINŠKU. 
Zaposlili smo ga septembra.
Avgusta sta podjetje zapustila dva 
delavca.

Jubilanti
Jubilejno nagrado za 30 let dela 
prejmejo JOŽICA CANKAR, FERDO 
LIHTENEGER in MIFTAR LIČINA. 
Jubilejno nagrado za 20 let dela 
prejme BORUT LAVTIŽAR. Jubilejno 
nagrado za 10 let dela prejme 
TONI HRIBAR. Vsem skupaj iskrene 
čestitke.

Nastja	Šmid,	Kadrovska	služ-
ba,	Elektrode	Jesenice
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àà POSLAVLJAMO SE

Smajilu v slovo
Smajil Balić se je rodil v BiH v kraju Velika Gata leta 
1958. Delovno pot v nekdanji Železarni Jesenice je 
začel daljnega leta 1976 pri 18 letih kot nakladalec 
v adjustaži Štekla. Zadnjih 23 let je opravljal naloge 
menjalca rezilnega orodja za proizvodne linije rezanja 
in Bronx v oddelku TVT. 
Krasila sta ga vestnost in natančnost. Na svojem 
področju je bil strokovnjak in za njim je ostala praznina 
ter kar nekaj vprašanj. Pohvala gre njegovemu pozitiv-
nemu odnosu do dela. Vzgled je bil mnogim mlajšim 
delavcem. Njegova želja pomagati sodelavcem in 
predajati svoje znanje na mlajše rodove je bila vedno 
na prvem mestu. 
Bolezen je terjala svoj davek in ga je prerano prema-
gala. Sodelavci oddelka TVT in obrata HP ga bomo 
pogrešali pri opravljanju in reševanju dnevne delovne 
problematike, hvaležni pa smo mu za pomoč, ki smo je 
bili deležni. Naj počiva v miru.
Iskreno sožalje izrekamo njegovi družini in vsem 
domačim.

Sodelavci	oddelka	TVT	in	obrata	HP

Branetu v slovo
V 56. letu življenja nas je 
zapustil sodelavec Branko 
Ilievski, žerjavovodja pri 
160-tonskem žerjavu v Jek-
larni. Kraj njegovega počitka 
je Radovljica, kjer sta z ženo 
živela. Da je Brane bolan, smo 
vedeli, prav tako pa smo bili 
obveščeni, da se mu stanje 

izboljšuje. Še ob zadnjem obisku pred mesecem dni 
je bil optimističen in s ponosom je razlagal, kako 
se mu vračata normalna teža in moč. Zato nas je 
pretreslo, ko smo izvedeli, da je na svojem domu za 
vekomaj zaspal.
V zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
se je zaposlil v Železarni Jesenice, ki je v tistih časih 
potrebovala veliko mladih fantov za težka dela po 
vseh obratih. Delo je dobil v jeklarni, najprej kot 
zadnji »helfer«, a je s pridnostjo in učljivostjo hitro 
napredoval po tedanji lestvici delovnih mest. Preden 
bi moral postati »šmelcer«, kar je pomenilo biti glav-

ni pri peči, se je odločil za drugo delo. Tisto, ki ga je 
privlačilo vse od prihoda v jeklarno. Biti »granikfirer« 
se mu je zdelo nekaj posebnega. Seveda je učenje 
opravil kot za šalo in ko je prvič na nočni izmeni delal 
samostojno, tega ni nikoli pozabil.
Žerjavu je ostal zvest do smrti in vedno je delal na 
ključnih žerjavih. Svoje žerjave je poznal do potankos-
ti in kot je znal »pošravfati« kakšno »stoenko«, je znal 
tudi na žerjavu odpraviti marsikatero napako še pred 
prihodom vzdrževalcev.
Mnogo mladih sodelavcev, bodočih žerjavovodij, je 
šlo skozi njegov uk in vsi so se od njega veliko naučili.
Brane je bil verjetno največkrat klican in na domu 
iskan žerjavovodja. Ko je grozilo, da se bo proizvodnja 
ustavila, ker kateri žerjavovodja ni prišel v službo, je 
bil Brane vedno prvi, ki smo ga poklicali ali poiskali 
doma, da je prišel reševat situacijo.
Brane! Počivaj v miru! Predvsem pa ti želimo, da tam, 
kamor si odšel, obstajajo žerjavi ali pa vsaj kaka stara 
»stoenka«, da jo spraviš v obratovanje!

Sodelavci	Jeklarne

V SLOVO ACRONIJEVIMA SODELAVCEMA 

V SLOVO METALOVEMU SODELAVCU ZAHVALE
Ob boleči izgubi dragega očeta se sodelav-
cem in prijateljem zahvaljujem za izkazano 
denarno in moralno pomoč.
Jakob	Cuznar,	Tehnične	storitve,	Acroni

Ob boleči izgubi drage mame se iskreno 
zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelav-
cem Predelave debele pločevine za izrečena 
sožalja in denarno pomoč.
Roman	Dakskoblar,	Predelava	de-
bele	pločevine,	Acroni

Ob boleči izgubi drage mame se zahvalju-
jem vsem za izrečena sožalja, sodelavcem 
pa za denarno pomoč. 
Nevenka	Perko,	Tehnična	kontrola,	Acroni

ZAHVALA

Vodstvu in sodelavcem 
Elektrod Jesenice se 
zahvaljujem za podporo in 
razumevanje med očetovo 
boleznijo ter za izrečeno 
sožalje in denarno pomoč ob 
njegovi smrti. 

Tatjana	Kavalar

Tomu Šaterju v slovo
V vročem poletnem dnevu nas je vse presenetila žalostna 
novica, da se je od nas poslovil sodelavec, znanec, pred-
vsem pa prijatelj – Tomo Šater. Bil je poln energije, včasih 
se nam je zdelo, da bo kar eksplodiral. V duši pa je bil poln 
dobrote in mehkobe in je rad pomagal vsakomur, ki je 
pomoč potreboval. Bil je zvest sodelavec; vso svojo kariero 
je posvetil železarni, saj je v njej začel delati davnega leta 
1977 in ji je bil zvest do konca. Poleg skrbi za družino je 
bila njegova druga ljubezen vseskozi šport. V mladih letih 

je bil odličen rokometaš, v kasnejšem obdobju pa je bil dejaven na več področjih. 
Neprecenljiv je njegov prispevek k razvoju smučišča Poseka, ki mu je bila dolgo 
časa drugi dom. 
Tomo, hvala ti za tvoj prispevek k razvoju podjetja in širše lokalne skupnosti, pred-
vsem pa ti hvala, da smo imeli to čast, da smo bili tvoji sodelavci.

Sodelavci	iz	Metala	Ravne

 à NOŽI RAVNE
Avgusta so naši novi sodelavci pos-
tali: LEON AJTNIK, DAMJAN KOTNIK, 
EMIL ŠTEKL, MITJA VAVKMAN in 
MITJA GRUBER v Mehanski obdelavi, 
KLEMEN KOLEŽNIK v Kontroli kako-
vosti, ZORAN MALETIĆ v Temnični 
obdelavi ter BLAŽ ČERNEVŠEK v 
Proizvodnji. 
Avgusta se je upokojila sodelavka 
KRISTINA PEČNIK iz Mehanske 
obdelave. Zahvaljujemo se ji za njeno 
prizadevno delo in ji v pokoju želimo 
vse najlepše. Delovno razmerje je 
prenehalo še štirim sodelavcem. 
Septembra so naši novi sodelavci 
postali: ANDREJ KNEŽAR, NOEL COF 
in ŽELJKO RIKIĆ v Mehanski obde-
lavi ter MARKO LESIČNIK v Kontroli 
kakovosti. 
Avgusta se je upokojila sodelavka 
IDA POLOVŠAK iz Mehanske ob-
delave. Zahvaljujemo se ji za njeno 
prizadevno delo in ji v pokoju želimo 
vse najlepše. Delovno razmerje je 
prenehalo še enemu sodelavcu.
Oktobra so naši novi sodelavci 

postali: URH LUBEJ, TADEJ TURIČ-
NIK, TADEJ TEMNIKAR in MATIC 
BUKOVEC v Mehanski obdelavi, ALEŠ 
KAC v Termični obdelavi in GAŠPER 
OSWALD v Razvoju in tehnologiji. 
Delovno razmerje je prenehalo trem 
sodelavcem.

Jubilanti
Avgusta je jubilant za 10 let delovne 
dobe postal VIANEJ VIDERŠNIK iz 
Mehanske obdelave, jubilant za 
30 let delovne dobe pa MILAN 
MRAVLJAK iz Mehanske obdelave. 
Obema iskreno čestitamo.
Septembra je jubilant za 20 let 
delovne dobe postal HERMAN 
PLODER iz Mehanske obdelave. 
Jubilantke s 30 leti delovne dobe so 
postale sodelavke: SONJA RAMŠAK 
in BERNARDA PEČOLER iz Mehan-
ske obdelave ter ANDREJA NOVAK 
MESARIČ iz Prodaje in marketinga. 
Jubilant za 40 let delovne dobe pa 
je postal ROBERT ZMRZLAK iz Oro-
dnega skladišča. Vsem jubilantom 
iskrene čestitke!

Oktobra je jubilant za 20 let 
delovne dobe postal UROŠ JELEN iz 
Mehanske obdelave. Čestitamo!

Dragica	Pečovnik,	vodja	kad-
rovske	službe,	Noži	Ravne

 à SUZ 
Avgusta in septembra ni bilo kad-
rovskih sprememb. Oktobra pa so naši 
novi sodelavci postali: ANA AHEC na 
Upravi, DANIEL BENEDIČIČ v oddelku 
Strojna predelava, HAJRUDIN KADIĆ 
v oddelku Storitve ter MURIS SILIČ in 
DAMIR LUKAN v obratu Jeklovlek.

Jubilanti
Avgusta so postali jubilanti s 30-le-
tnim delovnim stažem: MATJAŽ 
LEBAR in ENISA RAKOVIĆ iz obrata 
Jeklovlek ter JASMIN KOVAČEVIĆ iz 
oddelka Storitve. Septembra pa je 
postala jubilantka s 30-letnim de-
lovnim stažem BOJANA PEZDIRNIK 
iz obrata Jeklovlek. Čestitamo.

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

 à ZIP CENTER
Avgusta je enemu sodelavcu pre-
nehalo delovno razmerje. Drugih 
kadrovskih sprememb avgusta in 
septembra ni bilo. Oktobra se je v 
OE Čistilni servis zaposlila Bernarda 
Majefsky Krajnc.

Jubilanti
Za dopolnjenih 20 let delovne dobe 
v mesecu avgustu čestitamo PETRI 
POTOČNIK. Septembra sta 30-letni 
delovni jubilej dosegla ANDREJA 
ŠTRUC in JOŽE POKRŽNIK. Iskreno 
čestitamo!
V oktobru pa za 10-letni jubilej 
v podjetju čestitamo GABRIJELI 
CIGLAR.

Petra	Gams,	poslovna	se-
kretarka,	ZIP	center
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àà IŠČEMO NOVE SODELAVCE

Namena dogodka sta bila seznanjanje aktivnega prebivalstva 
in šolajoče se mladine o skupini SIJ, družbah in njihovih osnov-
nih dejavnostih ter predstavitev delovnih mest, ki jih skupina 
ponuja. Vsem prisotnim smo sporočili tudi, kaj pričakujemo, 
cenimo in kaj ponujamo v smislu kariernega razvoja in bonitet, 
ki jih imajo na voljo naši sodelavci. Vsem navzočim smo po-
nudili priložnost ogleda proizvodnega obrata Nožev Ravne in 
Metalove kovačnice. 

Tovrstni dogodki so pomembni tako z vidika organizatorja 
kot obiskovalcev; tako nam kot obiskovalcem je ponujena 

odlična priložnost, da vzpostavimo stik ter pridobimo 
informacije o bodočih sodelavcih, obiskovalci pa o bodočem 
delodajalcu.

Mreženje je obrodilo sadove. Skupina SIJ je pridobila 
obširno bazo potencialnih kandidatov, za katere upamo, da jih 
bomo lahko v bližnji prihodnosti poimenovali sodelavci. Prvi 
tovrstni dogodek je začrtal smernice; na nas pa je, da ome-
njeno priložnost srečanja z bodočimi sodelavci do prihodnjič 
nadgradimo in ga spremenimo v tradicionalnega. 

Skupina SIJ, Metal Ravne in Noži Ravne smo v začetku novembra pripravili 1. Hišni 
zaposlitveni sejem skupine SIJ, lokacije Ravne. Glavni moto je bil Več informacij, več 
možnosti in priložnosti za dobro odločitev. Sejem je bil zelo dobro obiskan in je presegel 
vsa naša pričakovanja. V dvorani, ki je dobesedno pokala po šivih, se je zbralo okoli 150 
posameznikov različnih poklicih profilov, starosti in izkušenj. 

Informacija je ključ
Jana	Grosar,	vodja	marketinga	
in	internega	komuniciranja,	Noži	
Ravne 

foto:	Melita	Jurc,	Metal	Ravne

Dvorana	je	pokala	po	šivih. Alenka	Kotnik,	kadrovnica	Metala	
Ravne.	Naše	punce	poznajo	
odgovore	na	vsa	vprašanja,	

Direktor	Metala	Ravne	Andrej	Gradišnik	je	primer,	kako	se	s	
predanostjo	in	delovno	vnemo	daleč	pride;	od	štipendista	do	
glavnega	direktorja.	

Ali	znamo	sprejemati	različnost?

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

foto:	arhiv	Zip	centra

àà NAŠI SODELAVCI
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
skupaj s partnerji Društvom študentov invalidov Slovenije, Urba-
nističnim inštitutom Republike Slovenije in Združenjem izvajalcev 
zaposlitvene rehabilitacije, katerega član je tudi Zip center, letos 
izvaja projekt ZMOREMO – Spodbujanje enakosti in preprečeva-
nje diskriminacije invalidov.
Novembra smo se zipovci (vodstvo, strokovni tim in mentorja) 
udeležili seminarja z naslovom Sprejemanje različnosti, ki je v 
okviru projekta ZMOREMO potekal v prostorih Gospodarske 
zbornice Koroška v Dravogradu. 

Bistvo projekta ZMOREMO je spodbujanje enakosti in prepre-
čevanje diskriminacije invalidov oziroma prispevek k večjemu 
spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva invalidov. 

Namen seminarjev (potekali so na dvanajstih lokacijah po 
Sloveniji) je ozaveščanje družbe o vprašanjih invalidnosti ter 
seznanjanje s pravicami invalidov, prispevek k večji dostopnosti 

grajenega okolja in informacij ter s tem samostojnejše življenje 
invalidov, boljše možnosti za zaposlovanje, preprečevanje dis-
kriminacije in odpravljanje stereotipov v zvezi z invalidnostjo na 
odprtem trgu dela. 

Uvodničarji na seminarju Sprejemanje različnosti so bili pred-
stavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (mag. Cveto Uršič), skupščine Združenja izvajalcev 
zaposlitvene rehabilitacije (Karel Destovnik ), Razvojnega centra 
za zaposlitveno rehabilitacijo pri URI Soča (mag. Valentina Brecelj) 
ter predstavniki izvajalcev storitev zaposlitvene rehabilitacije (CRI 
Celje d.o.o., Centerkontura d.o.o., Zavod Jelša, Racio d.o.o., Zip 
center d.o.o.). 

Člani strokovnega tima Centra za rehabilitacijo invalidov 
Koroške smo na seminarju sodelovali s predstavitvijo primera 
dobre prakse iz našega okolja – zaposlitve gibalno ovirane osebe 
v podjetju Cablex – M d.o.o. iz Mežice. 

Priznani pisatelj Malcolm Gladwell bralca nikoli ne prepusti 
lahkotnemu branju in tudi v najnovejši knjigi David in Goljat je 
tako. Delo niza številne med seboj zelo različne primere, ki jim 
je skupno, da nekdo iz ozadja, majhen in podcenjen, lahko pre-
seneti nasprotnike, ko to najmanj pričakujejo. Gre za skrito di-
namiko, ki oblikuje ravnotežje moči med malimi in velikimi. Mali 
lahko črpajo svojo moč ravno v prepoznavanju svoje majhnosti 
ali pomanjkljivosti in spreminjanju le-te v prednost, pa naj bodo 
to neizkušena športna moštva, dislektiki, učenci v preštevilnih 
razredih, deprivilegirani protestniki, žrtve nasilnih dejanj ...

Ni pomembno, od kod izvira njihov manko, pomembno je, 
da si ne dopustijo, da postanejo žrtev in da jih ravno neprijetna 
situacija spodbudi k nepopustljivosti in iskanju novih rešitev.

V obeh »bralnih krožkih« – v Acroniju in Metalu Ravne – smo 
ugotovili, da je knjiga zanimiva in spodbudna, vendar se je ne-
katerim zdelo, da morda preveč izpostavlja redke ljudi, ki jim je 
hibo ali nesrečne okoliščine uspelo obrniti sebi v prid, verjetno 
pa večina takih ljudi ne uspe oziroma živi neuspešno in obrobno 
življenje. Malo za šalo, malo pa zares, smo tudi ugotovili, da smo 
o skupini SIJ vedno razmišljali kot o Davidu, ki se z zavzetostjo in 
inovativnostjo bori proti Goljatu. Skladno s širjenjem in diverzi-
fikacijo skupine pa ne vemo več, ali smo še David ali morda že 
Goljat. No kakorkoli že, vsi pa smo si bili enotni, da so za premike 
in napredek potrebni neizmerna predanost, vztrajnost, inovativ-
nost, zaupanje vase in sodelovanje. 

àà BEREMO IN SE POGOVARJAMO

Acronijev	knjižni	klub	je	razvil	burno	debato	in	... ...	prav	tako	je	bilo	tudi	z	metalovci.

Nikoli prešibki za zmago

Anja	Potočnik,	specialistka	za	
korporativno	komuniciranje,	SIJ

foto:	arhiv	SIJ-a
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Poletje pomeni čas oddiha, odklop od delovnih ob-
veznosti, teden ali dva, ki si ga posameznik želi rezer-
virati zase. Ker pa mora biti delo vseeno opravljeno, 
smo zagotovili pomoč dijakov in študentov, ki so zavi-
hali rokave in izvajali preprosta dela v proizvodnji v 
Jeklarni, Hladni predelavi, Predelavi debele pločevine, 
Vroči valjarni, Vzdrževanju, Logistiki in K.R.T.- u.

Spoznali so obrat Jeklarna z druge perspektive, 
bili so člani delovnih ekip, ki spreminjajo agregatno 
stanje iz trdnega jeklenega vložka v tekoče jeklo, ga 
ulijejo v žarečo kačo in razrežejo na slabe. Bili so pri-
če, kako slabi na valjavskem ogrodju v Vroči valjarni 
spreminjajo obliko, se tanjšajo in hkrati podaljšujejo 
v trak, kako z vsakim prevlekom izgubljajo boj s 
temperaturo in se ohlajajo in kako jih nato razrežejo 
v plošče. V obratu Predelava debele pločevine so 
videli, kako plošče toplotno obdelajo in jim spremi-
njajo obliko v postopkih končne predelave, ali pa so 
v obratu Hladna predelava spremljali hladno valjanje 
in razrez. V obratu Vzdrževanje so pomagali, da stroji 
delujejo, tako kot morajo, v K.R.T.– u pa so sodelo-
vali pri obdelavi in ugotavljanju primernosti vzorcev, 
našim izdelkom pa so pomahali v slovo na odpremi 
v Logistiki. 

Kot vedno – poletje se konča prehitro in za štu-
dente so prišli dnevi učenja. Želimo jim uspešno delo 
v šolskih klopeh ter upamo, da preprek v novem štu-
dijskem letu ne bo oziroma jih bo čim manj. Letošnje 
počitnice je marsikdo preživel delovno in verjamemo, 
da bodo v tem tempu nadaljevali študij.

Pred začetkom dela so se vsi t. i. počitniški delavci 
udeležili uvajalnega seminarja. Strokovni delavec 
VZD Jure Vindiš jim je povedal vse, kar je bilo pot-
rebno za varno, zdravo in pravilno delo. Da je bil pri 
tem zelo uspešen, priča podatek, da pri počitniškem 
delu ni bilo prav nobene poškodbe. Seveda pa velja 
pohvala tudi njihovim sodelavcem, ki so med delom 
poskrbeli, da je vse potekalo, tako kot mora.

Na delovnem mestu sem obiskal tri študente, vsi 
so bili globoko zatopljeni v svoje delo, in jih prosil za 
kratek pogovor.

V Acroniju smo v letošnjih poletnih mesecih 
glede na potrebe v proizvodnji organizirali 
počitniško delo. Marsikateri študent je počitnice 
preživel delovno v enem od naših proizvodnih 
obratov. Vsi so se odlično izkazali. Želimo jim, da 
bi v tem ritmu nadaljevali tudi pri študiju.

Pred	začetkom	dela	so	se	vsi	udeležili	uvajalnega	seminarja;	o	varnosti	
pri	delu	jih	je	poučil	strokovni	sodelavec	VZD	Jure	Vindiš.

Nik Jeklič – Logistika, odprema PDP 
Nik	je	bil	prijeten	sogovornik	in	
očitno	se	je	z	začasnimi	sodelavci	zelo	
dobro	ujel.	Ima	že	kar	nekaj	izkušenj,	
saj	je	počitniško	delo	v	Acroniju	že	
opravljal.	Letos	je	delal	kot	pomočnik	
na	odpremi,	z	delom	in	sodelavci	je	
bil	zadovoljen,	enako	lahko	trdimo	
obratno.	Od	oktobra	študira,	zasluženi	
denar	je	namenil	za	študij.

Tom Smolej – obrat PDP 
Prijazen	in	razgledan	fant	
je	delal	kot	pomočnik	
pri	»prekomorskem	
pakiranju«.	Z	delom	in	
sodelavci	je	bil	zadovoljen,	
z	vsemi	se	je	dobro	
razumel.	Tudi	njega	je	
oktobra	čakal	študij,	zato	
je	ves	zasluženi	denar	
namenil	za	stroške,	ki	so	
povezani	s	šolo.

Matic Oblak – obrat Hladna predelava 
Matic	je	bil	na	počitniškem	delu	v	
Acroniju	prvič.	Delal	je	v	razrezu	in	bilo	
mu	je	zanimivo,	spoznal	je,	kako	poteka	
delo	v	tem	obratu.	Glede	na	to,	da	je	
tudi	on	nadaljeval	študij,	je	del	zaslužka	
porabil	za	študijske	stroške,	nekaj	pa	
ga	je	namenil	za	druge	potrebe.	

àà NAŠI POČITNIŠKI SODELAVCI

Zaslužek bodo 
porabili za študij Robert	Starc,	strokovni	

sodelavec	hrm	2,	Acroni

foto:	Robert	Starc,	Acroni
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Jana	Grosar,	vodja	marketinga	
in	internega	komuniciranja,	Noži	

Ravne

foto:	Romana	Petek,	Noži	Ravne

Skupaj	osvajamo	vrhove

Vodje oddelkov smo petek, 18., in soboto, 19. septembra, izkoristili za sku-
pinsko neformalno druženje oziroma t. i. team-building, katerega namen je 
spodbuda in krepitev timskega dela v organizaciji. 

Sodelavci smo se z žrebom razdelili v tri mešane skupine, ki so z različnih 
izhodišč dosegle isti cilj – Mozirsko kočo. Prva skupina je začela pohod s 
Smrekovca, druga iz Mozirja, tretja pa iz Belih Vod. 

Ob reševanju različnih nalog smo se spoznavali in krepili medsebojne 
odnose. Vsi udeleženci upamo, da bo tudi zaradi tovrstnih aktivnosti delo 
potekalo prijetneje in produktivnejše. Verjamemo, da lahko skupaj osvojimo 
še marsikateri vrh. 

Člani	Združenja	za	kovinske	materiale	med	ogledom	Acronijeve	proizvodnje

Dr.	Denis	Mancevič,	direktor	za	
korporativno	komuniciranje,	SIJ

foto:	Stane	Jakelj,	 
Razvojni	center	Jesenice

àà NAŠI SODELAVCI

àà KREPIMO SODELOVANJE

Obiskovalci	iz	»našega	foha«
V Acroniju smo 3. novembra gostili redno sejo Združenja za 
kovinske materiale in nekovine v okviru GZS-ja, v katerem 
ima skupina SIJ tri predstavnike. Med zasedanjem so bile 
izpostavljene številne skupne teme slovenske metalurgije, kot 
so rezultati dela letošnjega posveta slovenske metalurgije, izzivi 
v razvoju panoge v Sloveniji (spremembe okoljske zakonodaje, 
sprememba davčne politike na področju plač v smeri stimulira-
nja večjih neto izplačil 13. plače) ipd. Vodstvo upravnega odbora 
je poročalo o napredku pri strokovnem metalurškem izobra-
ževanju, saj mu je s skupnimi prizadevanji združenja in posa-
meznih metalurških podjetij uspelo ponovno vpeljati poklicni 
izobraževalni standard »metalurški tehnik«, kar je predpogoj za 
razpis šolskih programov v novem šolskem letu 2016/2017, med 
drugim tudi na Srednji šoli Ravne na Koroškem.

Letošnji	SIJ-ev	team	building	je	potekal	pod	sloganom	Okrepimo	
vezi!	V	petek,	18.	septembra	2015,	smo	sodelavci	iz	družbe	SIJ	d.d.	
s	kančkom	radovednosti	pričakovali	razkritje	nalog,	s	katerimi	se	
bomo	soočili	na	travniku	Kulinarike	Jezeršek	na	Sori.	Ekipe	smo	
morale	najprej	iz	kartona	izrezati	dele	formule	1,	jih	sestaviti	in	
dirkalnik	primerno	okrasiti.	Nato	pa	smo	se	resno	zabavali	in	še	
resneje	dirkali	s	sestavljenimi	formulami.	Vse	voznice	smo	bile	
ženske.	Ali	je	bilo	to	zato,	ker	tako	dobro	vozimo,	ali	zato,	ker	so	
naše	formule	1	dirkale	na	potisni	pogon,	pa	presodite	sami.

SIJ-ev	team	building
Anja	Potočnik,	specialistka	za	
korporativno	komuniciranje,	SIJ

foto:	arhiv	SIJ-a
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Jana	Grosar,	vodja	marketinga	 
in	internega	komuniciranja,	 
Noži	Ravne

foto:	Matjaž	Planinšek,	 
Noži	Ravne

àà KREPIMO SODELOVANJE

Ekskurzija	sodelavcev	C-linije
Na Dnevu metalurga je C-linija prejela priznanje za največji 
napredek pri urejenosti in čistosti obrata, zato smo sodelavce, 
ki delajo pri tej liniji, v petek, 11. septembra, popeljali na stro-
kovno ekskurzijo. Najprej so se ustavili v furnirnici Merkscha, 
kjer so si ogledali izdelavo furnirja, pri kateri uporabljajo naše 
furnirne nože. Ekskurzijo so zaposleni nadaljevali na Celjskem 
sejmu, kjer so si podrobneje ogledali sekcijo kovinarjev ter 
njihovo ponudbo. 

Ker nam je v podjetju mar za urejeno in čisto delovno 
okolje, od septembra pripravljamo mesečni izbor najbolj ure-
jenega in čistega delovnega mesta. Rezultate objavimo tudi v 
internem glasilu Nožar. 

Erika	Vidic,	svetovalka	za	
nevarne	snovi,	Acroni

foto:	Erika	Vidic,	Acroni

Gimnazijci	potešili	radovednost

Le	kaj	se	dogaja	za	zaprtimi	vrati	ogromne	proizvodnje?	
Prav	gotovo	se	to	marsikdo	sprašuje,	predvsem	mladi,	ki	jim	
vprašanj	nikoli	ne	zmanjka.

Zato so nas, kot že nekaj let zapored, tudi letos učitelji naravo-
slovnih predmetov na Gimnaziji Jesenice prosili za ogled naše 
proizvodnje.

V petek, 13. novembra, je avtobus pripeljal 44 dijakov, tri 
učitelje in ravnateljico Gimnazije Jesenice. Obiskali so nas tret-
ješolci, ki so se odločili za nadaljnjo naravoslovno usmeritev. 

Po pozdravu smo dijakom na kratko predstavili podjetje in 
proizvodni proces z osnovnimi podatki o naših aktivnostih na 
področju varovanja. Nato smo jih razdelili v dve skupini. Prva 
skupina si je v spremstvu varnostnega inženirja in ekologinje 
najprej ogledala čistilno napravo Vroče valjarne, kjer so dijaki 
lahko spoznali, kolikšna količina tehnološke vode se prečisti 
in kako. Zaposleni pri čistilni napravi jim je na razumljiv način 
razkazal in ponazoril njeno delovanje. Dijake smo potem peljali 
na ogled Vroče valjarne. S podesta so si lahko z varne razdalje 
ogledali vroče valjanje na valjavskem ogrodju Bluming. Kot 
večina obiskovalcev so bili tudi gimnazijci fascinirani nad teh-
nologijo valjanja. Druga skupina dijakov, prav tako v spremstvu 
ekologinje in varnostnega inženirja, pa je ogled začela v Vroči 
valjarni in ga zaključila pri čistilni napravi. 

Vsem dijakom in učiteljem smo razdelili zloženko Družbena 
odgovornost: varstvo okolja. Upamo, da so bili s pokazanim 
in razloženim zadovoljni in da so se z novim znanjem vrnili v 
šolske klopi. Povabilo velja tudi za prihodnje leto.

àà ODPIRAMO SVOJA VRATA
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àà ODPIRAMO SVOJA VRATA

V Acroniju omogočamo ogled proizvodnje v obliki vodenih 
ekskurzij. Vodijo jih naši varnostni inženirji, včasih tudi 
tehnologi, kadar je treba še podrobneje razložiti posamezne 
delovne postopke. Ogledi tehnoloških procesov največkrat 
potekajo v obratu Vroča valjarna, kjer pokažemo novo 
valjavsko ogrodje za valjanje pločevine, in v obratu Hladna 
predelava, kjer poteka tehnološka finalizacija hladno valjanih 
trakov.

Naši najpogostejši obiskovalci so dijaki srednjih tehniških 
šol in učenci zadnjih letnikov osnovnih šol. Mladi obiskovalci 
tako spoznavajo preoblikovanje jekla v realni proizvodni veri-
gi, organizacijski ustroj podjetja ter način tehnološkega dela.
Ekskurzije izvajamo skladno s postopkom Zagotavljanje 
varnosti zunanjih izvajalcev del in obiskovalcev v Acroniju.

Z ogledi si prizadevamo za poglabljanje znanj iz strojništva 
in metalurgije pri mladih. Ti se žal manj odločajo za vpis na te 
programe, zato upamo, da z obiski naše proizvodnje odpiramo 
nove možnosti za večje zanimanje za tehnične poklice in za 
odločitev zanje.

Danes	obiskovalec,	jutri	
morda	sodelavec

Maja	Smolej,	strokovna	sodelavka	 
za	razvoj	kadrov,	Acroni

foto:	Stane	Jakelj,	Razvojni	 
center	Jesenice

Alenka	Kotnik,	Kadri,	 
Metal Ravne 

foto:	arhiv	Metala	Ravne

Mladim odpiramo 
vrata	v	naša	podjetja

Dan	odprtih	vrat	slovenskega	gospodarstva	za	mladino	in	
njihove	starše	je	priložnost,	da	otrokom	nepoznani	poklici	
v	velikem	sivem	mozaiku	šol	in	gospodarskih	družb	dobijo	
barve	in	obraze	za	olajšanje	težke	odločitve	o	izbiri	nadaljnjega	
izobraževanja	in	poklica	ob	koncu	osnovnega	šolanja.

V Metalu Ravne in Nožih Ravne smo se letos odločili za skupen 
sprejem učencev in njihovih spremljevalcev na drugič organiziran 
Dan odprtih vrat. Dogodek smo skrbno in dobro pripravili, saj smo 
od organizatorja, Gospodarske zbornice, prejeli 67 prijav učencev. 
20 jih je bilo z bližnjih osnovnih šol z Raven in okolice, 47 pa jih je z 
avtobusom pripeljala OŠ Brezno-Podvelka iz Dravske doline. 

Uvodni nagovor in dobrodošlico obiskovalcem je v dvo-
rani upravne zgradbe izrekla mag. Polona Zih Rožen, vodja 
oddelka Kadri. V nadaljevanju je skupino SIJ in dejavnosti 
obeh družb slikovito predstavil izvršni direktor za proizvo-
dnjo v Metalu Ravne Alojz Buhvald. Kot dober poznavalec je 
predstavil najbolj zastopane poklicne profile v obeh družbah, 
možnosti za izobraževanje, štipendiranje in priložnosti za 
zaposlitev pri nas po končanem izobraževanju. Vse je lahko 
podkrepil z osebno izkušnjo.

Po izmenjavi kontaktnih podatkov in kratki pogostitvi v 
preddverju so si učenci v spremstvu ogledali proizvodni odde-
lek EPŽ v Metalu Ravne in proizvodnjo v Nožih Ravne. 

Verjamemo, da smo nekaj udeležencev navdušili za izobra-
ževalne programe in predstavljene poklice.
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V razvoju podjetij in gospodarske panoge so imeli vidno mesto 
nekateri posamezniki, ki jim je bilo železarstvo izziv, njihov de-
lež pa je nepogrešljiv v razvoju jeklarske industrije. Pri poime-
novanju smo segli v same korenine nastanka železarne, v leto 
1620, in nato z njim zajeli obdobje do druge svetovne vojne. Na 
Ravnah namreč ostajamo zvesti tradiciji in spoštovanju naše 
preteklosti, brez katere ne bi bilo sedanjosti. Železarstvo še 
vedno ostaja ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti, 
ki že tisočletja sooblikuje način življenja in nam daje kruh. Pa 
poglejmo, kje se bomo v prihodnje srečevali na sestankih:

THURNOVA DVORANA – velika sejna dvorana v pritličju 
oziroma recepciji upravne zgradbe

Ime je dobila po rodbini grofov Thurn-Valsassina, ki je po-
membno vplivala na razvoj rudarstva in železarstva v Mežiški 
dolini. Thurni so pridobivali svinec, kopali premog, postavili 
žebljarno v Črni na Koroškem, fužine v Mežici ter pudlarno in 
valjarno na Ravnah na Koroškem.

PUCEVA SEJNA SOBA – velika sejna soba poslovodstva v 
tretjem nadstropju

Melhior Putz/Puc je bil začetnik železarstva v Mežiški dolini 
in je leta 1620 postavil prve fužine v Mušeniku pri Črni na 
Koroškem. Žal se njegova podoba ni ohranila.

ROSTHORNOVA SEJNA SOBA – mala sejna soba poslo-
vodstva v tretjem nadstropju 

Rosthorni (Avgust, Franc idr.) so bili pomembna rodbina 
industrialcev, izhajajoča iz Anglije. Na Prevaljah so postavili 
pudlarno in valjarno železniških tirnic ter za potrebe železarne 
izkoriščali premog na Lešah.

ZOISOVA SEJNA SOBA – sejna soba na prodajnem oddel-
ku v tretjem nadstropju

Žiga Zois je bil lastnik železarn v Mislinji in na območju 
današnjih Jesenic, član različnih evropskih akademij znanosti 
in umetnosti, mecen številnim slovenskim pisateljem in 
pesnikom.

ŠLEGLOVA SEJNA SOBA – sejna soba nabave in projek-
tnega vodenja v četrtem nadstropju

Josef Schlegel/Jožef Šlegel je bil tehnični direktor v železar-
ni na Prevaljah in je leta 1838 iznašel način uporabe rjavega 
premoga pri pudlanju, kar je bila takrat pomembna novost za 
celoten alpski prostor.

Na pobudo SIJ-a in ob bližajoči se 400-letnici železarstva na Ravnah 
in v Mežiški dolini smo se odločili, da v upravni zgradbi Metala Ravne 
poimenujemo sejne sobe po osebnostih, ki so odigrale pomembnejšo 
vlogo v zgodovini jeklarske industrije na Koroškem.

àà POIMENUJEMO PO ŽELEZARJIH

Dobimo se v Pucevi sobi – kje pa je to?

Melita	Jurc,	področna	urednica	za	
koroško	regijo,	Metal	Ravne	

Dr.	Karla	Oder,	muzejska	svetnica,	
Koroški	pokrajinski	muzej,	Muzej	
Ravne	na	Koroškem

Franc	von	Rosthorn	(1796–1877)
(Litografija,	Josef	Kriehuber,	1830,	
Österreichische	Nationalbibliothek)

Avgust	von	Rosthorn	(1796–1877)
(Litografija,	Josef	Kriehuber,	1830,	
Österreichische	Nationalbibliothek)

Franc	von	Rosthorn	(1796–1877)
(Litografija,	Josef	Kriehuber,	1830,	
Österreichische	Nationalbibliothek)

Žiga	Zois	(1747–1819)
(Ilustracija	iz	knjige	Franca	Richterja,	
Sigmund	Zois,	Freyherr	v.	Edelstein,	
Ljubljana,	1820,	objavljena	v:	Enciklopedija	
Slovenije,	Ljubljana,	2001,	knjiga	15)
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Tokratni prispevek govori o slednjem – unikatnih poslovnih 
darilih. V zadnjih letih smo imeli priložnost sodelovati pri 
idejah, zasnovi in izdelavi takšnih izdelkov. Priznam, bili so 
boljši in slabši končni rezultati. Letošnji je vsekakor eden lepših, 
uporabnejših, predvsem pa je povezal večji del skupine SIJ. In 
nad vsem, je STRATEŠKI!

Zamisel je bila, da izdelamo poslovno darilo, kjer bo iz jekla 
ključen del in bi bilo mogoče izkoristiti čim večji del izdelkov, ki 
jih proizvajamo v skupini.

Tako smo se odločili za izdelavo šahovskega seta, kjer je 
igralna plošča iz nerjavnega jekla. »Črna« polja so najprej gra-
virana z laserjem, nato pa je celotna plošča kislinsko obdelana, 
s čimer se odstranijo oksidi, ki se med laserskim graviranjem 
pojavijo na površini, plošča pa dobi lep kovinski kontrast.

Figure so zasnovali v podjetju SUZ, kjer so jih tudi izdelali iz 
palic nerjavnega jekla. Da so temne figure postale res temne, 
smo jih v Acroniju obdelali s posebno kislino in jih polakirali.

Figure in šahovnica so »oblečene« v alkantaro, ki prepreču-
je razenje figure ob ploščo oziroma podlago. Zložene so v lepo 
škatlo.

Lepa in iskrena hvala prav vsem, ki ste se kakor koli vklju-
čevali v zasnovo in izvedbo projekta, še zlasti pa prav lepa 
zahvala velja:

• Igorju Platiši (SUZ) – za dizajn in izdelavo figur,
• Eriki Vidic (Acroni) – za kislinsko obdelavo plošč in figur,
• Primožu Janu (Acroni) – ker je »odkril« primerno jedkalo 

za temne figure.
Nastala so res lepa in unikatna darila. 
Pa dovolj besed, naj raje govorijo slike!

Vedno bolj pogosto se sprašujemo, kaj 
vse lahko ponudimo našim kupcem ali 
poslovnim partnerjem, pa naj si bo to s 
stališča proizvodnega programa, storitev 
ali pa malenkosti, ki jim jih poklonimo ob 
koncu leta. Tudi tako si želimo biti boljši in 
unikatni v primerjavi s konkurenco.

Unikatni	šahovski	set,	kjer	je	igralna	plošča	izdelana	iz	nerjavnega	jekla.	»Črna«	
polja	so	najprej	gravirana	z	laserjem,	nato	pa	je	celotna	plošča	kislinsko	obdelana,	
da	dobi	lep	kovinski	kontrast.	Figure	so	zasnovali	v	podjetju	SUZ,	kjer	so	jih	tudi	
izdelali	iz	palic	nerjavnega	jekla.	Da	so	temne	figure	res	temne,	smo	jih	v	Acroniju	
obdelali	s	posebno	kislino	in	jih	nato	še	polakirali.

àà OBDARUJEMO S STILOM

Ko težka industrija 
postane umetnost

Dr.	Matevž	Fazarinc,	direktor	
razvoja	in	tehnologij,	Acroni

foto:	Matevž	Fazarinc,	Acroni
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àà OHRANJAMO DEDIŠČINO IN NAPREDUJEMO

V Sloveniji je kar nekaj izvrstno ohranjenih reliktov tehniške in 
industrijske dediščine, vendar imamo žal velikokrat težave pri 
iskanju načinov, kako jih privlačno predstaviti javnosti. Le tako 
predstavljena dediščina pa lahko postane turistični produkt, ki 
privablja publiko in ostaja za zanamce.

Vodilna nit našega simpozija je bila predstavitev znanja in 
inovacij, ki so v stoletjih ohranjale metalurško industrijo na 
Slovenskem, opozorili pa smo tudi na potrebo po ohranjanju in 
varovanju naše bogate tehniške, tehnološke in kulturne dediš-
čine. Predavanja so bila s treh tematsko povezanih področij: 

• tehnološki razvoj metalurgije železa in jekla,
• tehnološki razvoj in vpliv inovativnosti na konkurenč-

nost podjetja, 
• ohranjenost tehniško-tehnološke dediščine.

Za sodelovanje se zahvaljujem vsem predavateljem, Metalu 
Ravne in drugim sponzorjem ter vsem udeležencem izjemnega 
dogodka.

V letu evropske industrijske in tehniške dediščine je v začetku novembra 
na Ravnah potekal 2. mednarodni simpozij z delovnim naslovom Inovacije 
v metalurgiji in kulturna dediščina. Pripravilo ga je društvo Slovenska pot 
kulture železa v soorganizatorstvu Srednje šole Ravne. 

Med železom in kulturo

Maksimilijan	Večko,	predsednik	
društva	Slovenska	pot	kulture	
železa	–	SPKŽ

foto:	arhiv	SPKŽ

www.vtvstudio.com
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àà OHRANJAMO DEDIŠČINO

V Koroški osrednji knjižnici dr. Franca 
Sušnika Ravne nam je letos uspelo 
digitalizirati vse letnike Koroškega in 
Informativnega fužinarja ter časopisa 
Metal. Že več let je bil ta projekt 
med prioritetami digitalizacije, saj je 
bilo povpraševanje po teh virih kar 
veliko. Skupaj to pomeni sto deset 
letnikov in približno 22.000 strani 
časopisov, ki so izhajali v naši raven-
ski železarni. 

Uporabniki lahko sedaj neomeje-
no (preko svetovnega spleta) dosto-
pajo do teh virov informacij. Vsi trije 
časopisi so bili in bodo nepogrešljiv 
vir številnim uporabnikom, posame-
znikom, delavcem, fužinarjem ter 
raziskovalcem in publicistom. Sedaj 
so dosegljivi tudi na dLibu (Digitalna 
knjižnica Slovenije) na spletnem 
naslovu: http://www.dlib.si/. 

V brskalnik na spletnem naslo-
vu vtipkate naslov časopisa, ki ga 
želite prebirati, potem izberete leto, 
številko in stran, ki si jo lahko po 
želji tudi natisnete. Zaradi optične 
prepoznave besedila je mogoče 
iskanje želenih besed tudi po celotni 
vsebini. Predvsem to velja za novejše 
številke, kjer je tisk kakovostnejši. 
Vse dodatne informacije lahko dobi-
te v domoznanskem oddelku Koroške 
osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika 
na Ravnah.

Trije »fabriški cajtngi« od sedaj dosegljivi na svetovnem spletu

Koroški fužinar, Informativni 
fužinar in Metal v digitalni obliki

Simona	Šuler	Pandev,	višja	
bibliotekarka	v	Koroški	osrednji	
knjižnici	dr.	Franca	Sušnika	
Ravne	na	Koroškem

foto:	arhiv	Koroške	osrednje	
knjižnice	dr.	Franca	Sušnika	
Ravne	na	Koroškem

Prva	številka	Informativnega	fužinarja

Prva	številka	Koroškega	fužinarja

Prva	številka	časopisa	Metal
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Leta 1755 je grof Franc Thurn zaprosil za dovoljenje za posta-
vitev peči na volka in dveh laških kladiv. Po smrti grofa Franca 
je prevzel podjetje grof Jurij Thurn. Njegova zasluga je, da so 
se fužine začele uspešno razvijati in so dokaj hitro zaslovele po 
svojih izdelkih. Leta 1740 so postali ravenski žebljarski in kova-
ški obrati last Jurija Kristijana Gačnika, Thurnovega oskrbnika 
in kasnejšega barona von Schlangenberga.

Leta 1807 je žebljarske obrate in kovačnice spet kupil grof 
Jurij Thurn in do leta 1827 v njih osredotočil vso železarsko pro-
izvodnjo v Mežiški dolini. Na Ravnah so leta 1853 obrat razširili 
v pudlarno in valjarno. Fužine so premogle že dve dvojni pud-
lovki, tri varilne peči, štiri peči za sušenje drv in dve presnovki. 
Poleg valjarne je Thurnova jeklarna premogla še dve težki 
kladivi, dve kladivi za izkovanje in pihalno napravo. Thurnova 
valjarna je imela dve progi, surovo železo so jim vozili iz Hefta 
in Mosinza; drva so imeli na voljo v bogatih grofovih gozdo-
vih, premog pa na bližnjih Lešah, kjer je takrat deloval rudnik 
najkakovostnejšega rjavega premoga. Izdelovali so kvalitetne 
vrste kovanega jekla, večinoma trakasto jeklo, po katerem 
je bilo največje povpraševanje v Italiji, cajnasto jeklo pa so 

tovorili na Ogrsko. Jeklarske izdelke so do zgraditve železnice 
Maribor–Celovec leta 1863 vozili skozi Libuče in Podjuno čez 
Jezersko na Kranjsko, na splavih pa po Dravi ali skozi Slovenj 
Gradec, Vitanje in Celje na Hrvaško.

Kot zanimivost si poglejmo še nekaj številk iz njihove 
proizvodnje. Leta 1855 so na Ravnah izdelali 200 ton kovane-
ga in 363 ton pudlanega jekla. Proizvodnja preostalega jekla 
je bila približno 168 ton na leto. Fužine v Črni, Mežici in na 
Ravnah so skupno zaposlovale okoli 200 delavcev. Ko se je v 
sedemdesetih letih začela v Avstriji velika gospodarska kriza, 
sta se z osamosvojitvijo Italije in Ogrske naši jeklarni zaprla 
dva pomembna trga. Ta kriza je takrat uničila veliko prevaljsko 
železarno, prizadela je tudi Thurnove fužine.

Ker so se preusmerile predvsem v izdelavo plemenitih 
jekel in zato posodobile svojo proizvodnjo, so Ravne to veliko 
krizo uspešno prestale, po prehodu v državno last pa je leta 
1919 postalo ravensko plemenito jeklo znano in cenjeno po 
vsem svetu.

Železarstvo se je v naši dolini razvilo po letu 1620. Ob ležiščih železove rude so se 
na vodno silo Meže in Šumca oprle fužine v Črni, Mežici in na Ravnah. Prvi lastnik 
črnjanskih fužin je bil Melhior Putz ml. iz Labotske doline. Ker fužine niso izpolnile 
njegovih pričakovanj, jih je že leta 1624 skupaj z rudnikom prodal grofu Hansu Ludviku 
Thurnu. Ker pa je te fužine leta 1655 prizadela huda povodenj, se je delo v njih za 
nekaj časa ustavilo. Sto let pozneje pa se železarstvo spet omenja v pisnih virih.

O začetkih Jeklarne 
grofa Thurna

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

foto:	Fototeka	Koroškega	
pokrajinskega	muzeja,	Muzeja	
Ravne	na	Koroškem

vir	članka:	375	let	jeklarstva	na	
Ravnah	(1620–1995);	zapisi	v	
rubrikah	Koroškega	fužinarja	
(1952–1954)

àà OHRANJAMO DEDIŠČINO

Jeklarna	grofa	Thurna	v	 
Guštanju	po	letu	1881

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J70



Šestega novembra je potekal kongres Šport za vse, eden pomembnejših 
projektov Olimpijskega komiteja Slovenije. Otvoritev dogodka je zaznamoval 
podpis pogodbe med skupino SIJ in Olimpijskim komitejem Slovenije o posta-
vitvi zunanjih športnih poligonov v trinajstih slovenskih občinah. Slovenska 
industrija jekla je tudi veliki sponzor olimpijske reprezentance Slovenije in 
slovenske olimpijce podpira že vse od olimpijskih iger v Sočiju.
Prisotne je nagovorila slavnostna govornica, ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Izpostavila je spodbujanje odraslih 
k športnim dejavnostim in se zahvalila skupini SIJ ter predsedniku uprave 
Antonu Chernykhu za podporo pri tako pomembnem projektu. 

S podpisom pogodbe se je skupina SIJ zavezala k vzpostavitvi zunanjih 
športnih poligonov. Postavili jih bomo v trinajstih občinah v Sloveniji. Ponosni 
smo, da smo deležniki pri tako odgovornem projektu, s katerim bomo pripo-
mogli h gibalno aktivni družbi.

Zunanji športni poligoni bodo narejeni iz našega jekla in prepričani smo, da 
bodo na njih trenirali tudi bodoči slovenski športniki. »Med najboljšimi stvarmi 
na svetu je naše jeklo in med najboljšimi športniki na svetu so slovenski špor-
tniki, ta projekt pa bo združil vrhunskost obojega,« je v svojem govoru poudaril 
Anton Chernykh.

Točne lokacije poligonov bodo znane v prihodnje. Seveda vas bomo o njih 
še sproti obveščali, da boste lahko tudi vi telovadili na naših jeklenih poligonih.

Alenka	Bizilj,	specialistka	za	
korporativno	komuniciranje,	SIJ

àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Podpiramo	Šport	za	vse!

V začetku oktobra so pod vodstvom Zvonimirja Volfanda, 
nekdanjega direktorja Litostroja Jeklo, obiskali Metal Ravne in 
bili navdušeni nad tem, kar so videli. Kot vodilni možje in žene 
v slovenskih podjetjih in profesorji na fakultetah so pomembno 
prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva in podmladka, ki 
je danes na čelu marsikaterega slovenskega podjetja. Ob obisku 
Metala Ravne jih je zato zanimalo vse, predvsem napredek in 
novosti, naložbe in uspešnost našega podjetja. Med njimi je bil 
tudi Sead Karadža, nekdanji direktor Valjarne na Ravnah. Širši 
slovenski javnosti pa je iz kroga obiskovalcev najbolj znan dr. Pe-
ter Kraljič iz mednarodnega svetovalnega podjetja McKinsey, ki 
svetuje številnim vladam in podjetjem v svetu in ki je na koncu 
povedal, da »so dosedanji razvoj podjetja, strateške usmeritve v 
izdelke visoke dodane vrednosti, izvajane in predvidene investi-
cije – tako tehnološke kot tržne – kakor tudi prikazane perspek-
tive nadaljnje rasti podjetja« na vse naredili izjemen vtis.

Metalurgi 1957 se imenuje skupina diplomiranih inženirjev metalurgije, 
ki so študij metalurgije začeli leta 1957, uspešno diplomirali in nato s 
ponosom delali v tem častnem poklicu. Vsako leto se družijo ob obisku 
in ogledu enega od slovenskih metalurških podjetij.

Metalurgi	1957	ob	obisku	na	Ravnah;	od	leve	proti	desni:	Sead	Karadža,	Viktor	
Markuš,	s	kapo	v	roki	Peter	Souvent,	Boris	Gornik,	Jože	Zevnik,	dr.	Mladen	Stupnišek,	
Alojz	Buhvald	–	izvršni	direktor	za	proizvodnjo	v	Metalu	Ravne,	dr.	Peter	Kraljič,	Vito	
Vardjan,	Monika	Klemenc	Terseglav,	Peter	Hren	in	Zvonimir	Volfand

Iskre	tekočega	jekla	zbujajo	spomine
Melita	Jurc,	področna	urednica	
za	koroško	regijo,	Metal	Ravne	

foto:	Melita	Jurc,	Metal	Ravne	

àà OHRANJAMO DEDIŠČINO
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Zmagovalna	
košarkarska	ekipa,	
ki	so	jo	sestavljali:	
kapetan	Armin	Trako,	
Tom	Smolej,	Arif	
Huseinbašić	in	Dalibor	
Stupar,	vsi	iz	Acronija

àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Del teh presežkov so bili tudi SIJ-evi tekači. Jeklarji so se združi-
li v projektu miSIJa maraton in ga vzeli zelo resno, saj so mnogi 
izmed njih postavili vrhunske rezultate.

Jeklarji so bili prisotni v vseh kategorijah – tako v otroškem 
Lumpi teku kot tudi v rekreativnem teku, polmaratonu ter 
seveda tudi v najdaljši, 42-kilometrski preizkušnji.

Med vsemi tekači pa si posebno omembo zagotovo zasluži-
ta Miro Savić ter Franci Teraž iz podjetja Acroni, ki sta dosegla 
odlične rezultate v močni domači in mednarodni konkurenci. 
Miro Savić je prvič v svoji tekaški karieri osvojil prvo mesto 

in postal državni prvak v kategoriji KTG, in to s časom 3:01:19. 
Franci Teraž pa se je uvrstil na odlično tretje mesto v svoji 
kategoriji, kjer je imel zelo hudo konkurenco.

Vsak tekač je tekmoval predvsem sam s sabo in s svojimi iz-
zivi (krči, bolečine itd.), in vsak je bil zmagovalec, ko je prečkal 
ciljno črto. Vse čestitke in pohvale gredo tudi vsem našim so-
delavcem iz skupine SIJ, ki so startali in zaključili tek. Dokazali 
so, da kjer je volja (jeklena), tam je tudi moč. 

Iskrene čestitke vsem tekačem in upamo, da bomo v pri-
hodnjem letu jeklarji tekli v še večjem številu.

Letošnji Ljubljanski maraton lahko zagotovo poimenujemo maraton 
presežkov. Jubilejni 20. maraton je namreč gostil skoraj 30 tisoč tekačev, 
postregel je z novim rekordom, spremljalo ga je največ navijačev do sedaj. 

SIJ-evi	tekači	so	del	
maratonske	elite!

Miro	Savić,	elektrotehnik	v	
obratu	Vzdrževanje,	Acroni

foto:	Anja	Potočnik,	SIJ

Alenka	Bizilj,	specialistka	
za	korporativno	
komuniciranje,	SIJ

Na stadionu Bonifika v Kopru se je v soboto, 12. septembra, odvijal finale 1. 
Podjetniških iger pod okriljem olimpijskega komiteja. Jesenice sta zastopali 
ekipi Acronija in Elektrod.

Ekipe so se pomerile v štirih športnih disciplinah, v nogometu, košarki, 
tenisu in teku. 

Najbolje so se odrezali košarkarji, ki so osvojili prvo mesto. Ekipo zmago-
valcev so sestavljali kapetan Armin Trako, Tom Smolej, Arif Huseinbašić in 
Dalibor Stupar, vsi iz Acronija. 

Tudi drugo mesto v teku je pripadlo ekipi Acronija, v sestavi Franci Teraž, 
Miro Savić in Ismet Dedić. 

V tenisu nas je z odličnim tretjim mestom razveselil naš sodelavec Miran 
Pihler, medtem ko je na nehvaležnem četrtem mestu pristal Robert Frelih. 

Acronijevci pa so se s tretjim mestom dobro odrezali tudi v nogometu.
Vsem športnikom iskrene čestitke za požrtvovalnost in udeležbo, 

zahvala pa tudi glavnemu direktorju Acronija Blažu Jasniču, ki nam je 
udeležbo omogočil. 

Tonček	Jensterle,	žerjavovodja	valjarne,	Acroni

foto:	Tonček	Jensterle,	Acroni

Acronijevci	slavili	v	Kopru
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àà OBNAVLJAMO ENERGIJO

Nadaljujemo tradicijo jeklarskih pohodov. V letih od 1969 do 2003 smo izvedli  
100 pohodov, v letu 2016 pa načrtujemo 150. pohod. V 46 letih smo uspešno 
povezali tradicijo železarjev, tradicijo planinstva ter tradicijo tkanja vezi med 
ljudmi, ki delujemo v cehu jeklarstva.

Skupinski	posnetek	z	Vogla Razgled	s	Krvavice

46 let jeklarskih pohodov

Jože	Apat,	vodja	projektov,	
Metal Ravne

foto:	Jože	Apat,	Metal	Ravne

Po spomladanskih pohodih, ko smo se povzpeli na Soriško 
planino in prečkali Olševo, smo v izteku poletja osvojili še 
Vogel ter zaključili sezono pohodov z vzponom na Čemšeniško 
planino.

22. avgusta smo se srečali ob Bohinjskem jezeru in se z ni-
halko dvignili nad morje megle. Kolegi z Jesenic so izbrali pravo 
izletniško turo, namenjeno uživanju v visokogorskem svetu. 
Od Rjave skale smo se s sedežnico povzpeli do Orlove glave in 
peš nadaljevali na vrh Šije, se spustili do Globoke Škrbine in 
se nato povzpeli na Vogel. Ves čas nas je spremljal lep razgled 
na triglavsko pogorje s Triglavom v ospredju. Zaključili smo z 
obiskom planšarije Zadnji Vogel in se vrnili v Ski hotel. Orga-
nizatorjem z Jesenic je uspel izlet, ki nas je obogatil z lepoto 
narave, kar se je poznalo tudi na obrazih sodelujočih.

12. septembra smo izpeljali še 147. jeklarski pohod. Kolegi iz 
Štor so nas povabili na Čemšeniško planino in Krvavico. Večina 

nas tega dela Zasavja ni poznala, je pa ta kotiček Slovenije 
vreden obiska. Vzpon na Krvavico je bil povezan z legendo, ki 
živi v teh krajih – Veronika Deseniška je končala svoje mlado 
življenje na skalah te vzpetine. Če smo na Voglu bili prevzeti 
nad lepoto narave, nas je izlet na Krvavico povezal z našo 
preteklostjo, ki je bila tudi večkrat kruta.

Ob zaključkih izletov se znamo tudi poveseliti ob malici in 
klepetu, povezanim z našo preteklostjo in načrti za prihodnost. 
Prihodnje leto nas čaka jubilejni 150. pohod, ki ga bomo zazna-
movali z vzponom na Triglav. 

Z veseljem ugotavljamo, da imajo vodstvo SIJ-a in vodstva 
podjetij, združenih v skupino SIJ, pozitiven odnos do našega 
poslanstva, kar nas dodatno motivira, da negujemo to tradicijo 
in se jo trudimo ohraniti za zanamce.
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Več kot dva milijona vredna naložba bo prispevala k celostni oživitvi 
najožjega jedra Kranjske Gore, predvsem pa k ponovnemu vzponu 
kulturne dejavnosti pod okriljem Kulturno-prosvetnega društva 
Josipa Lavtižarja Kranjska Gora. V Kranjski Gori smo 12. novembra 
slovesno odprli novi Ljudski dom. Gre za naložbo v funkcionalno 
zaključeno celoto, objekt je zgrajen v središču kraja in je namenjen 
kulturno-umetniškemu ustvarjanju. Vrednost del je bila nekaj manj 
kot 2,2 milijona evrov, kar 85 odstotkov denarja je občina prido-
bila iz evropskega sklada za razvoj regij. Notranjost je prilagojena 
sodobnim potrebam kulturne dejavnosti, glasbeni šoli in kulturnim 
društvom. V novem objektu je tudi gledališka dvorana s 155 sedeži.

Novi Ljudski dom je velika pridobitev za občino Kranjska Gora 
in prav tako za matično Kulturno-prosvetno društvo Josipa Lav-
tižarja, ki že več kot 20 let goji gledališko dejavnost in oživlja kul-
turni utrip v kraju. Društvo je pri ministrstvu za kulturo pridobilo 
status delovanja v javnem interesu, na kar smo člani še posebno 
ponosni, saj potrjuje, da je naše prostovoljno delo v kulturi na 
zavidljivo visoki ravni. 

Zunanja 
podoba	novega	
kulturnega	
hrama	ohranja	
arhitekturno	
zasnovo	tipične	
gorenjske	hiše.

Člani	Kulturno-	
prosvetnega	
društva	Josipa	
Lavtižarja	po	
slavnostnem 
odprtju	novega	
Ljudskega	doma

Z NOVIM LJUDSKIM DOMOM PONOVNO  
OŽIVLJAMO ABONMA GLEDALIŠČ 
Abonmajsko sezono začenjamo januarja 2016 in jo končujemo maja 
2016. Ponudili bomo pet odličnih komedij, ki vas bodo nasmejale 
in razvedrile. Z nami bodo priznane igralske skupine amaterskih 
gledališč, ki so se v večini že izkazale na naših odrskih deskah. Poleg 
abonmaja za odrasle pa pripravljamo tudi otroški abonma, ki bo 
zaživel v soboto, 19. decembra, ob 17. uri z musicalom Sneguljčica.

Vabimo vas tudi na večer dalmatinskih pesmi s Klapo Ignacija 
Hladnika iz Tržiča, in sicer v ponedeljek, 28. decembra, ob 19.30. 

Kulturniki vas v novi dvorani Ljudskega doma v Kranjski Gori z 
veseljem pričakujemo.

Dodatne informacije prejmete po elektronski pošti, če pišete 
na naslov kpd.jlavtizar@gmail.com, spremljate pa nas lahko tudi na 
Facebook strani: KPD Josip Lavtižar.

àà LOKALNO–AKTUALNO

Odprli novi Ljudski dom Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	
Razvojni	center	Jesenice

foto:	Stane	Jakelj,	Razvojni	
center	Jesenice,	in	arhiv	KPD	
Josipa	Lavtižarja	Kranjska	Gora

Iron	Christmas	2015	in	
pričakovanje	božičnih	skrivnosti
Priznani ravenski florist Andrej Rus nam 
je v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim 
muzejem konec novembra pričaral božič, 
železni božič 2015, kot ga je poimenoval 
sam in upodobil s svojimi mojstrovinami. 
Dogodek je bil pravi glasbeno-vizualni 
spektakel, potekal je v Metalovi štauhariji, 
ki je bila tokrat dosti premajhna za mno-
žico željnih obiskovalcev. Vsi, ki smo si ga 
imeli možnost ogledati, pa smo bili nad 
predstavljenimi florističnimi adventnimi 
venčki in umetniškimi novoletnimi jelkami 
naravnost očarani. Hvala ti, Andrej, in le 
tako naprej!

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

Floristični	umetnik	Andrej	Rus	in	direktorica	Koroškega	
pokrajinskega	muzeja	Brigita	Rajšter

Floristične	kreacije	Andreja	Rusa	
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Ratečani so poleg kulturne in naravne dediščine 
ohranili svojevrstna rateška oblačila, izdelana 
iz domačega platna, raševine in volne, ki jih 
dedujejo po ženski liniji iz roda v rod. Od leta 1991 
se predstavljajo na turistični prireditvi Vaški dan, 
ko 15. avgusta v svojih rateških oblačilih prikažejo 
navade ob delu, molžo, striženje ovac, postopek 
predelave volne in izdelovanje predmetov, ki so 
jih ohranili od svojih prednikov. Zanimivosti kraja, 
predvsem pa značilnosti in posebnosti rateške 
noše, so v Ratečah stalno predstavljene v Kajžn-
kovi hiši. V neposredni bližini planiške velikanke 
se v rateškem muzeju lahko preizkusite tudi v 
planiških skokih in poletih. Vabljeni v Rateče! Več 
na spletni strani Gornjesavskega muzeja Jesenice 
www.gmj.si.

Nova razstava v Železarskem muzeju na Stari Savi 
na Jesenicah razkriva vlogo in delo žensk v jeseniški 
železarni od 19. stoletja dalje. Od 3. decembra je v Ru-
ardovi graščini predstavljenih več kot 70 predmetov, ki 
ponazarjajo vlogo in pomen delavk. Si lahko predstav-
ljate, da so v Švici ženske dobile volilno pravico šele 
leta 1971? Od kdaj ženske volimo pri nas, kakšna je 
bila vloga žena pri stavkah, katera delovna mesta so 
pretežno zasedale ženske in koliko so zaslužile za ena-
ko delo v primerjavi z moškimi? Vse to in še mnogo 
več, tudi o praznovanju dneva žena, predstavljamo na 
Jesenicah do konca leta 2016. 

Vabimo na ogled razstave in spremljajoče dogodke, pre-
davanja, ki bodo objavljeni na spletni strani www.gmj.si. 

àà LOKALNO–AKTUALNO

Rateška	noša	

Železarke

Irena	Lačen	Benedičič,	
direktorica	Gornjesavskega	
muzeja	Jesenice

foto:	arhiv	Gornjesavskega	
muzeja	Jesenice

Irena	Lačen	Benedičič,	
direktorica	Gornjesavskega	
muzeja	Jesenice

foto:	arhiv	Gornjesavskega	
muzeja	Jesenice

Floristične	kreacije	Andreja	Rusa	

Sprevod	rateških	
noš	na	tradicionalni	
prireditvi	Vaški	dan

Ob	razstavi	je	izšel	tudi	istoimenski	katalog.	
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Andrej	Brumen	-	Dejde,	 
Ravne	Knives

àà AFORISTIČNA ŠARŽA

• Blagor	kraju,	kjer	se	najdeta	um	in	srce.	

• Tisti,	ki	se	jim	jé	z	roke,	delijo	hrano,	ki	nima	okusa.

• Ne	poglej	se	v	ogledalo	samo	zaradi	videza.

• Veliko	obrazov	nima	obraza.	

• Ko	iščeš	žensko	svojih	sanj,	nehaj	sanjati.	

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

Skrivnost sreče je v tem, 
da zmoreš najti radost v veselju drugega.

Georges	Bernanos

Zlahka bomo uspeli, če si bomo vsak dan naložili le 
tisto breme, ki nam je namenjeno za tisti dan. Tovor bo 
pretežak, če bomo včerajšnje breme nosili tudi danes 
in teži dodali jutrišnje breme, še preden si ga moramo 
naložiti.

John	Newton

 
Življenje ni problem, 
ki ga je treba rešiti,
ni vprašanje, 
na katerega je treba odgovoriti.
Življenje je skrivnost, 
ki jo je treba opazovati,
se ji čuditi, 
jo okušati.

A.	de	Mello

àà MODRUJEMO Prostore	Kemijskega	laboratorija	v	Metalu	Ravne	letos	krasi	čisto	
posebna	jelka,	ki	je	v	celoti	plod	ročnega	dela	naših	sodelavcev.	 
Naj	tudi	vam	pričara	posebno	praznično	vzdušje.
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Spodobi se, to pravim jaz,
da v letu zadnjo uro 
se zazremo v svoj obraz
in naredimo inventuro.

•
Radi spomnimo se dobrih del,
(napake odrivamo v pozabo),
kje sem bil in kam sem šel,
kje sem videl dobro babo.

•
Edino to živce mi najeda,
da vse ne gre, kot si želim,
a nisem edini, to seveda,
ker nas je mnogo, manj trpim.

•
Čisto slovenska, misel prava,
mi fovšija le po glavi gre.
Če meni crkne krava,
naj sosedu kar obe!

•
Nikoli naj bi ne želeli
le sebi dobro, drugim pa slabo.
Da bomo zdravi in veseli,
naj tudi drugim dobro bo!

Oh, to le želje so pobožne,
veljata le prestiž, denar,
komu mar je za ubožne,
komu mar, če sem že star?

•
No, taka je resnica naša,
in to je čisto resna stvar!
Še otroka tako se vpraša:
»Fantek, koliko si star?«

•
Odslej bom boljši, zagotavljam,
ko leto proti koncu gre.
Saj sem dober, ugotavljam!
Zase morda, za druge ne?

•
Veliko se nam je zgodilo
in še več se nam še bo!
Tako življenjsko je pravilo:
Kjer je dobro, je tudi slabo.

•
Obleka naredi človeka,
tako pravi stari rek.
Jaz res stara sem pokveka!
Otroke delam brez oblek.

Ljubezni mnogo vrst obstaja.
Na svetu jih res mnogo je,
a da moški moškemu se vdaja?
Ups, tole mi pa žal ne gre!

•
Eh, kar želijo, naj počnejo,
četudi kakšen smrten greh!
Morda za kakšno gosto vejo
in ne vsem na očeh!

•
Torej vsemu prav navkljub 
v letu, ki zdaj k nam prihaja,
ne trosite preveč obljub
in naj dobro vas obdaja!

•
Obilo zdravja in pa sreče,
pesmi, smeha in še česa
ter kruha dosti, kot se reče;
za naprej in za nazaj!

àà ŠPIKOV KOT

Boter Špik
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