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v številkah

 Iz rubirke To smo mi: 
Za vrhunsko kakovost je 
pomembna tudi kemija 
ekipe. In naši kemiki jo 
imajo.

Kegljaška ekipa SIJ Acroni Jesenice se je uvrstila v 
prvo državno A-ligo. Po jesenskem delu prvenstva, 
ki so ga kegljači zaključili na drugem mestu, so 
bili v spomladanskem delu nepremagljivi – devet 
tekem in devet zmag – ter sezono končali z zlato 
kolajno okoli vratu. 

V novi sezoni bodo naši kegljači zastopali naše barve v 
prvi A-slovenski ligi. Zavedajo se, da bo sezona v elitni ligi 
naporna, a so prepričani, da bodo trn v peti marsikateremu 
»standardnemu« prvoligašu. V svoje vrste pa vabijo mlade, 
ki bi želeli stopiti na isto zmagovalno pot, po kateri sedaj 
že hodijo jeseniški kegljači. Čestitke fantom in na nove 
prvoligaške uspehe v naslednji sezoni!

joze.spiljak@acroni.si 

Tudi letos v vseh družbah Skupine SIJ izbiramo najbolj-
šega sodelavca v preteklem letu. Naj sodelavec lahko 
postane vsak, ki je bil predlagan s strani sodelavca ali 
nadrejenega, sodelujete pa lahko vsi zaposleni.

 
Namen podelitve naziva in nagrade za »najboljšega sodelavca 
je krepitev kulture podjetja, ki temelji n a spoštljivem odnosu 
med zaposlenimi in na odgovornem delu, ki nam zagotavlja 
doseganje zastavljenih ciljev. Kot vsako leto, naj sodelavce 
razglasimo na tradicionalnem Dnevu metalurga v mesecu juliju.

Predlog je potrebno oddati na obrazcu »Predlog za izbor
najboljšega sodelavca v letu 2016«, ki ga lahko dobite 

pri vodji služb, organizatorjih dela, na recepciji upravne 
stavbe v kadrovski službi ali na intranetu. Izpolnjen obrazec

po nato pošljete Maji Smolej na kadrovsko službo. Rok 
za prijavo je 10. maj 2017.. Celoten razpis za Naj sodelavca 
je objavljen na oglasnih deskah in intranetu.

Vabljeni k oddaji predlogov.

joze.spiljak@acroni.si

 î RES SO PRVA LIGA

 î PRIJAVE NA RAZPIS ZA NAJ SODELAVCA 2016 ODPRTE

Bolj ko se je sezona bližala koncu, bolj smo stiskali pesti za 
naše junake. Ne samo v državnem prvenstvu, temveč tudi v 
Alpski ligi AHL, kjer so v krstni sezoni dosegli odlično tretje 
mesto. V SIJ Acroniju smo med sezono sodelavcem razdelili 
preko 1.000 vstopnic za domače predstave železarjev. Ti 
so v rednem delu dosegli največje število golov (120), Erik 
Pance pa je po vrhu vsega postal še najkoristnejši igralec 
rednega dela lige. Iskrene čestitke igralcem, trenerjem in 
vodstvu kluba!

joze.spiljak@acroni.si 

Veselje ob osvojitvi naslova je bilo nepopisno.

Ekipa, ki bo naslednjo sezono zastopala  
naše barve v prvi slovenski ligi.

n
o

vi
ce Jeseniški železarji so naslov državnih prva-

kov v hokeju ponovno pripeljali na Jesenice. 
Tradicionalne tekmece, ekipo HDD Olimpija 
Ljubljana, so v finalu suvereno premagali z 
rezultatom 3 : 0 v zmagah. To je že 11. naslov 
državnih prvakov za Jeseničane.

 î ŽELEZARJI OSVOJILI ENAJSTO ZVEZDICO

natasa.karo@acroni.si 

Skupine SIJ se je v okviru Športnega društva 
SIJ udeležilo Istrskega maratona, od tega 19 
iz SIJ Acronija. S tem Skupina spodbuja svoje 
zaposlene k zdravemu življenjskemu slogu. 
Več utrinkov z maratona si lahko ogledate 

na omrežju Yammer.

ZAPOSLENIH 50

ZASTOJEV 
srca se v povprečju dnevno zgodi v Sloveniji, 

kar pomeni okoli 2.000 zastojev. V SIJ Acroniju 
smo bogatejši za novi AED, o čemer lahko 
preberete v rubriki Vlagamo in razvijamo.

5–6 

so v prvih treh mesecih imeli obrati Jeklarna, 
Vroča valjarna, Toplotna obdelava za specialna 
jekla in službe. Naj te številke spodbudijo tudi 

druge obrate in službe, da se čim bolj približajo 
številki 0 nezgod pri delu.

NEZGOD 0 
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

Marca so obrati Jeklarna, Vroča valjarna in Hladna 
valjarna dosegli cilj na področju varnosti in zdravja 
pri delu – to je 0 nezgod. Čeprav je mesečni plan 
realizacije uresničila le Hladna valjarna, imamo 
tudi drugi obrati dobre možnosti za dosego ciljev. 
Zmanjšati moramo predvsem interne reklamacije.

V Jeklarni smo marca imeli 90-odstotno realizacijo. Skupno 
smo proizvedli 26.750 ton od načrtovanih 29.567 ton. Prav 
tako smo ponosni, da smo marca bili brez poškodbe pri delu.

V Vroči valjarni smo marca skupno izvaljali 26.507 ton in 
za planom zaostali za slabih 2.000 ton. Čeprav je bilo vzdrže-
valnih in tehnoloških zastojev za 130 ur, smo dodatnih 83 
ur mirovali zaradi pomanjkanja vložka. Smo pa prvič letos 
izplene obdržali v načrtovanih mejah, glavni vzroki pa osta-
jajo valovitost, škaja in vtiski. Pri rabi električne energije in 
zemeljskega plina smo bili racionalni – poraba je bila manjša 
od načrtovane, posledično pa so bili tudi stroški nižji. Najbolj 
pa nas veseli, da smo marca bili brez poškodbe pri delu. 

V Hladni valjarni smo z mesecem marcem lahko zadovolj-
ni, saj smo imeli skoraj 100-odstotno realizacijo. Do uresni-
čitve plana nam je zmanjkalo pičlih 31 ton. Veseli pa nas tudi 
podatek, da smo bili v Hladni valjarni brez poškodbe pri delu.

Na PDP je bila marca realizacija za odtenek slabša kot 
mesec poprej. Od načrtovanih 15.758 ton smo dosegli 14.374 
ton in s tem 91-odstotno realizacijo. Smo pa tokrat imeli eno 
poškodbo pri delu.

V mesecu marcu smo v obratu HTL proizvedli skupno 
5.110 ton, od tega v visokotemperaturni peči (HTF) 3.398 
ton in v nizkotemperaturni peči (LTF) 1.712 ton. Za mesečnim 
načrtom smo zaostali za 184 ton. Razlog je predvsem po-
manjkanje vložka in testiranje tanjših dimenzij (≥ 10 mm), ki 
ga je izvedel SMS. V preteklem mesecu smo dosegli velik na-
predek pri razvoju grup 64 in 66, na kar smo lahko ponosni. 

ernest.medja@acroni.si, 
 esmir.mustedanagic@acroni.si, joze.spiljak@acroni.si

 î IZ OBRATOV: Z 
ZMANJŠANJEM IZMETOV 
DO BOLJŠIH REZULTATOV

z nami že ... marec 2017

nejra.benic@acroni.si 

10 let: KLEMEN DOLŽAN iz službe Kakovost | 30 let: JOCO STEFANOV iz Vroče valjarne

 î Z E-TEČAJI  
HITRO DO ZNANJA

Ni treba več čakati na organizacijo tečaja, 
usklajevati terminov za učenje, se voziti do 
učilnice in čakati svojih sošolcev – v Sijevi spletni 

učilnici se 

lahko vpišete in učite praktično takoj.
V katalogu e-tečajev najdete vse Microsoftove aplikacije 
in storitve, ki nam pomagajo pri organizaciji dela, timskem 
in projektnem delu, zbiranju informacij na enem mestu, 
sodelovanju in deljenju. Če se z njimi še nismo srečali, 
nam lahko njihova vpeljava v delovni proces povzroči kar 
nekaj sivih las. E-tečaji pa so tudi odlična priložnost za 
osvežitev znanja.

Na spletni strani https://moj.sij.si/za-zaposlene/ic/Stra-
ni/e-izobrazevanje.aspx prelistajte katalog in izberite tiste 
e-tečaje, ki vam trenutno najbolj koristijo. Vanje se vpišete 
sami z e-prijavnico, dostop do vsebine e-tečaja pa boste 
imeli 24 ur na dan vse dni v letu.

Uspešno učenje vam želimo!
janja.rakovec@sij.si 

Za e-izobra-
ževanje nam 
je na voljo tudi 
računalniška 
učilnica v SIJ 
Izobraževalnem 
centru.

1. Kaj ne spada med  
osebno varovalno opremo?

a) Čepki za ušesa.
b) Termo nogavice.

2. Kaj pomeni kratica AED?

a) Avtomatični eksterni defibrilator.
b) Avtomatsko električno dvigalo. 

3. Zakaj moramo nositi  
delovne hlače, jakno ali plašč? 

a) Zaradi osebne zaščite. 
b) Zato, da se vidi, da smo vsi iz enega podjetja. 

4. Kaj pomeni oznaka? 

a) Obvezna uporaba zaščitnih rokavic.
b) Ob prihodu obvezno pozdravi svoje 
sodelavce.

5. Kaj pomeni oznaka?

a) Obvezna zaščita za noge.
b) Akcijske cene čevljev.

Največ odgovorov pod a:
Tvoje znanje o VZD je dobro. Seznanjen si s pravili 
uporabe OVO in veš, kaj pomenijo varnostne oznake na 
tablah. Priporočamo, da svoje znanje predajaš naprej 
sodelavcem, ki ga potrebujejo.

Največ odgovorov pod b:
Tvoje znanje o VZD ni najboljše. Predlagamo, da se 
obrneš na vodjo varnosti in zdravja pri delu za dodatne 
informacije in se čim prej udeležiš izobraževanja. Var-
nost je prioriteta številka ena – tu ne smeš »plonkati«, 
saj gre za tvoje zdravje.

joze.spiljak@acroni.si 

Varnost in zdravje na delovnem mestu sta 
prioriteta številka ena. Zato je ključnega 
pomena, da je naše znanje vedno znova 
obnovljeno, saj v kritičnih trenutkih, ko je 
vsaka sekunda pomembna, nimamo časa iskati 
rešitev na internetu. Pripravili smo kratek kviz 
o varnosti in zdravju pri delu (VZD).

 î KAJ VEŠ O VARNOSTI NA 
DELOVNEM MESTU?

 î ODDAJTE ISKRICO IN 
OSVOJITE NAGRADO

V kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo iščemo 
najboljšo idejo (iskrico) za izboljšanje varnosti in 
zdravja pri delu. Letos iščemo odgovor na vprašanje: 
Če bi bili vi vodja, kako bi spodbudili sodelavce k 
zdravju in varnosti na delovnem mestu?

Sodelujete lahko vsi za-
posleni v podjetju. Svojo 
idejo (iskrico) zapišite na 
obrazec z logotipom kam-
panje Znamo varno, zmo-
remo zdravo, ki je enak 
kot za zbiranje inovativnih 
predlogov. Oddajte ga po 

ustaljeni poti za oddajanje inovativnih predlogov (v skri-
njice, vodjem, sodelavcu za inovativne predloge …). Iz-
med vseh prispelih idej bo komisija izbrala najboljšo. Več 
informacij o zbiranju iskric in nagradah lahko spremljate 
na oglasnih deskah.
Iskrice zbiramo do vključno 19. maja 2017. Bodite zraven! 

Špela Polak, Instinkt d.o.o. 

V okviru Mednarodnega industrijskega sejma 
2017 v Celju je bil 5. april namenjen dnevu varilne 
tehnike, ki sta ga pripravila Društvo za varilno 
tehniko Krško in Celjski sejem.

V dopoldanskem programu so potekala strokovna preda-
vanja o nerjavnih jeklih in varjenju. Na posvet sva bila kot 
predavatelja iz stroke povabljena Stane Jakelj, RCJ, in An-
drej Skumavc, SIJ Acroni. Predstavila sva se z zanimivima 
strokovnima prispevkoma Kako izbrati nerjavno jeklo (avtor 
Stane Jakelj) in Platiranje konstrukcijskih jekel s postop-
kom vročega valjanja (avtor Andrej Skumavc, soavtorja pa 
Matevž Fazarinc in Jani Novak).

Po končanih strokovnih predavanjih je potekala okrogla 
miza z naslovom Materiali in izdelki iz nerjavnega jekla.

Zanimanje za strokovni posvet je bilo veliko. V veliki 
konferenčni dvorani Celjskega sejma se je zbralo več kot 
sto slušateljev. Vsa predavanja so povzeta v zborniku, po-
imenovanem Zbornik dneva varilne tehnike 2017.

stanislav.jakelj@acroni.si

 î NAŠA STROKOVNJAKA 
PREDAVALA V CELJU

Stane Jakelj tvorno sodeloval  
kot predavatelj in gost okrogle mize.



vrstice za varnost in zdravje

trendi okolje

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

Ko je v igri življenje, je vsaka sekunda zlata vredna. V SIJ Acroniju 
smo se zato pridružili projektu Svet za utrip, ki spodbuja izvajanje 
temeljnih postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja ter 
izobražuje o tem. 

Tako smo v SIJ Acroniju nabavili defibrila-
tor, ga namestili v »Kremšniti« zraven var-
nostne službe, kjer je javno dostopen, ter 
izvedli dve praktični delavnici o uporabi 
defibrilatorja in izvajanju temeljnih postop-
kov oživljanja. 

Defibrilator je varna naprava, ki sama 
prepozna srčni ritem. Zato je ključno, da na 
osebo čim prej namestimo elektrode, nato 
pa nas naprava sama vodi skozi postopek 
oživljanja do prihoda reševalcev. 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA – korak za korakom
1. Zagotovimo varnost. Poskrbimo za svojo varnost in varnost prizadetega.

2. Ocenimo stanje zavesti. Če prizadeta oseba na vprašanje odgovori ali se 
premakne, jo pustimo v obstoječem položaju, če je nezavestna, jo obrne-
mo na hrbet in sprostimo dihalno pot (z eno roko na čelu zvrnemo glavo 
nazaj, z drugo roko s konicama dveh prstov dvignemo brado).

3. Ocenimo dihanje. Če prizadeti NE diha oziroma ne diha normalno, zač-
nemo izvajati zunanjo masažo srca ali uporabimo defibrilator. Zunanja 
masaža srca poteka po sistemu 30 + 2, po 30 stiskih prsnega koša damo 
dva umetna vpiha.

joze.spiljak@acroni.si

Defibrilator je nameščen v 
»Kremšniti« pri vratarju.

 î KO VSAKA SEKUNDA ŠTEJE

oziroma idej smo oddali zaposleni v Skupini SIJ v 
kampanji ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO 
2016. Zmagovalno ISKRICO pa je prispeval naš 
industrijski inženir Danijel Malkoč.

za varnost smo skupaj z ambasadorji izvedli v 
lanskoletni kampanji. Vključenih je bilo vseh 5 
družb in 19 proizvodnih obratov Skupine SIJ.

ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO v letu 2016

58 minut
122 iskric

Lanskoletna kampanja ZNAMO VAR-
NO, ZMOREMO ZDRAVO je pokazala 
pozitivne premike na področju ne-
zgod pri delu in bolniških odsotnosti. 
Seveda pa smo lahko še boljši.

Letos smo kampanjo nadgradili, dodali 
nove aktivnosti, rdeča nit pa bo osebna od-
govornost. Predstavili bomo osebne zgodbe 
zaposlenih v SIJ Acroniju, ki so sami doži-
veli težjo nezgodo. Dobili boste tudi vpog-
led, kako se ob tem počuti vodja, katerega 
sodelavec se je poškodoval. Izvedli bomo 
delavnice o zdravju na delovnem mestu in 
ponovno zbirali vaše iskrice. Ne pozabimo 
– lanski zmagovalec natečaja je bil naš 
Danijel Malkoč. Več o kampanji boste lahko 
prebrali tudi v naslednji številki revije SIJ.

»Opremili« pa smo se tudi z defibrilator-
jem, o čemer lahko preberete več v rubriki 
Vlagamo in razvijamo.

joze.spiljak@acroni.si

 î LETOS V OSPREDJU »OSEBNA ODGOVORNOST«

Svetovno združenje proizvajalcev jekla (WSA) bo 
letos četrtič zaznamovalo dan varnosti v jeklarski 
industriji. Datum je usklajen z dnevom varnosti 
Mednarodne organizacije dela, ki poteka vsako 
leto 28. aprila.

Letošnji dan varnosti posebej poudarja zavedanje nevarnosti 
padajočih predmetov. Z upoštevanjem dobrih praks je mogo-
če zmanjšati tveganje za nezgode in poškodbe pri delu, ki se 
zgodijo zaradi padajočih predmetov. Delavce je treba nenehno 
usposabljati za uporabo osebnih zaščitnih sredstev. Prav upo-
raba osebnih zaščitnih sredstev velikokrat prepreči še hujše 
poškodbe. Izobraževanje zaposlenih, njihovo zavedanje po-

membnosti varnosti in zdravja pri delu ter varnega delovnega 
okolja je ključno za preprečevanje in zmanjševanje nezgod.

V letu 2015 je skoraj 900.000 zaposlenih na 350 loka-
cijah po vsem svetu zaznamovalo dan varnosti v jeklarski 
industriji. Združenje WSA bo tudi v prihodnje pri vseh svo-
jih članih in širše v jeklarski industriji poudarjalo pomen 
zavedanja nezgod in poškodb pri delu. Vse več podjetij se 
zaveda pomena varnosti in zdravja pri delu. Temu sledimo 
tudi v Skupini SIJ s kampanjo ZNAMO VARNO, ZMOREMO 
ZDRAVO. Dan varnosti v jeklarski industriji postavlja doda-
ten temelj za upravljanje in izboljševanje sistema varnosti 
in zdravja pri delu. 

janka.noc@acroni.si

 î ČETRTI DAN VARNOSTI V JEKLARSKI INDUSTRIJI  î KROŽNO GOSPODARSTVO 
JE PRIHODNOST

 î JEKLENI POKROVI ZA VEČJO VARNOST CISTERN
Družba Weisstaler ima več kot 100-letno tradicijo v preoblikovanju 
pločevine. Specializirana je za proizvodnjo dnov ali »podnic« za 
cisterne širših premerov. 

Začetki podjetja Weisstaler Bodenpresswerke GmbH segajo v leto 1906. Sprva 
so bili majhno podjetje za preoblikovanje pločevine. Leta 1963 je podjetje prešlo 
pod upravo družbe Burbach-Wahlbach. Zgradili so nove proizvodne prostore, 
povečali proizvodne zmogljivosti in prisluhnili potrebam kupcev. Desetletja iz-
kušenj in znanja, usposobljeni in motivirani zaposleni ter tudi inovativne proi-
zvodne tehnologije in naložbe v novo opremo so razlogi, da so do danes prerasli 
v kakovostno in zanesljivo podjetje. Specializirano je za proizvodnjo sestavnih 
delov, točneje dnov in pokrovov za velike cisterne in rezervoarje, ki se uporabljajo 
v kemični, petrokemični in kemično-farmacevtski industriji ter v rafinerijah po 
vsem svetu. Največji premer dna, ki ga lahko proizvedejo, je 7.000 mm, pri tem 
pa uporabljajo pločevino debelin od 4 mm do 38 mm. 

V SIJ Acroniju z njimi poslovno sodelujemo že peto leto. Lani smo jim do-
bavili več kot 100 ton nerjavne debele pločevine. 

gregor.zupancic@acroni.si, maja.presterel@acroni.si

WEISSTALER 
BODENPRESSWERKE 
GMBH 

• Splet: http://www.weisstaler.de/

• Leto ustanovitve: 1906

• Lokacija: Burbach-Wahlbach, 
Nemčija

• Dejavnost: proizvodnja 
pokrovov in dnov za cisterne

Na mednarodni konferenci Gospodarske zbornice 
Slovenije »Uporaba odpadkov kot sekundarnih 
surovin – pospeševanje prehoda v krožno 
ekonomijo z industrijsko simbiozo« v začetku 
aprila smo predstavili primer dobre prakse pri nas 
– recikliranje prahu iz odpraševalne naprave EOP 
in uporabo škaje. V dveh dneh pa je bilo skupno 
predstavljeno 20 primerov dobrih praks in izzivov 
krožne ekonomije ter industrijske simbioze.

Pri recikliranju prahu iz 
odpraševalne naprave EOP 
predelovalec po postopku 
reciklaže pridobiva cink, 
škajo pa po predelavi upo-
rablja za proizvodnjo raz-
ličnih uteži.

Temelj krožnega go-
spodarstva je prav koristna 
uporaba odpadkov, odla-
ganje je šele na dnu tako 
imenovane odpadkovne pi-
ramide. Prav zato si priza-

devamo za vse naše odpadke poiskati ustrezno uporabo.
Naš prihodnji izziv je prah iz odpraševalne naprave 

konvertorja AOD, saj ga zaradi njegove sestave ne bomo 
mogli voziti na reciklažo skupaj s prahom iz EOP. Dodatna 
izziva pa nas čakata tudi s prahom za peskanje in nev-
tralizacijskim muljem, saj oba odpadka sodita med nene-
varne – trenutno jih predelovalec odlaga, saj jih predela v 
zemljino, pripravljeno za odlaganje in zapolnjevanje izkopov.

andreja.purkat@acroni.si 
Foto: zag.si

Andreja je predstavila 
sistem recikliranja odpadkov 
v SIJ Acroniju.

Obrat/oddelek
Ciljna  

vrednost 
v %

JEKLARNA 5,8

VROČA VALJARNA 6,5

HLADNA PREDELAVA 7,0

HTL 1,5

VZDRŽEVANJE 6,0

PREDELAVA DEBELE PLOČEVINE 6,5

KAKOVOST; RAZVOJ IN TEHNOLOGIJA 4,0

LOGISTIKA 5,0

NADZORNI CENTER;  
PROIZV.TEHNIČNE SLUŽBE

3,0

SKUPNE SLUŽBE 4,5

NAŠI CILJI V LETU 2017
• 0 nezgod pri delu
• Stopnje bolniškega staleža,  

ki jih želimo doseči v letu 2017:
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SPROSTITEV
»Obožujem potovanja, križarjenja, tudi v hribe se rada odpravim, 
predvsem na planino Seče, kjer se sprostim v družbi prijateljev.«

PROSTOVOLJSTVO
»Delati dobra dela, truditi se po svojih najboljših močeh,  
pomagati sočloveku v stiski, to je človeka vredno življenje.  
S tem ne pomagam le drugim, ampak bogatim tudi sebe.«

DRUŽINA IN GASILSTVO
»Mož in sin sta smisel mojega življenja, dajeta 
mi energijo in vso podporo za mojo prostovoljno 
gasilsko dejavnost.« 

3 dejstva o
 î JANI ERZAR MEDIĆ,  
STROŠKOVNI RAČUNOVODKINJI

Jana prihaja s Koroške Bele, kot vsi »Blani« je tudi ona zelo ponosna na svojo vas 
in njeno bogato zgodovino. V SIJ Acroniju je zaposlena že 31 let. V prostem času je 
predana prostovoljnemu gasilstvu.

Edin Bajrić, koordinator odpreme
»Zelo pozitivno, ampak skrb za zdravje je odgovornost 
posameznika. Podpiram pa povezovanje med deloda-
jalcem in delavcem za zdravo in varno delovno oko-
lje, ker taka podjetja na trgu uživajo ugled dobrega 
delodajalca.
Delavce je treba vedno ozaveščati, bodisi z raznimi 
seminarji ali z brošurami.«

metka.sustarsic@acroni.si

Dragutin Mlinarec, operater peči
»Kampanje pripomorejo k večji ozaveščenosti zaposle-
nih, saj nas nenehno in na vsakem koraku opozarjajo na 
uporabo osnovne varovalne opreme in na varen način 
dela. Kampanje nam dajo vedeti, da je zdravje najpo-
membnejša dobrina vsakega posameznika.«

Marjan Bizalj, asistent direktorja vzdrževanja
»Kampanje zanesljivo pripomorejo k večji ozaveščenosti. 
K večji varnosti pri opravljanju dela pa več prispevajo 
dobra organizacija dela, primerno delovno okolje in nav-
sezadnje tudi klima v podjetju. S povečanjem izvajanja 
preventive in periodičnih pregledov na vseh področjih pa 
bi vzpostavili pogoje za bolj načrtovano izvajanje dela, kar 
bi dolgoročno prispevalo k zmanjšanju števila nezgod.«

anketa

Kako pomembna sta varnost in zdravje na delovnem mestu, pričajo 
tudi aktivnosti, ki jih tedensko in mesečno izvajamo v SIJ Acroniju. 
Ena takih je tudi kampanja ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO, ki 
smo jo letos še nadgradili. Kako uspešne so tovrstne kampanje in 
koliko prispevajo k večji ozaveščenosti, samo povprašali sodelavce.

 î  IMAJO KAMPANJE UČINEK NA  
VEČJO VARNOST ZAPOSLENIH?

Marsikdo bi jih lahko zamenjal za zdravnike ali medicinske sestre, saj v metalurški panogi pre-
vladujejo temnejša in pogosto umazana oblačila. Halje, ki jih uporabljajo, so iz kislinsko odpornih 
materialov, saj delo z nevarnimi snovmi zahteva posebno zaščito. Poleg delovnih oblek uporabljajo 
tudi zaščitne rokavice in očala.

V laboratoriju opravljajo storitve tako za obrate znotraj SIJ Acronija kot tudi za zunanje naročnike. 
Analizirajo vhodne surovine, jekla, žlindre, prahove, odpadke, mulje, emulzije, lužine, odpadne 

in tehnološke vode. Nemalokrat se na podlagi rezultatov analiz prepreči uporaba neprimernih su-
rovin in tako se posledično izognemo težavam v proizvodnji. 

V zadnjem letu so se aktivnosti akreditiranega laboratorija usmerile v trženje laboratorijskih 
storitev pod blagovno znamko SILABS. Tradicija, znanje in kakovost so prednosti, s katerimi se 
sodelavci laboratorija lahko ponosno predstavljajo na trgu.

Lahko bi rekli, da včasih kar čaramo, saj le z visoko strokovno usposo-
bljeno ekipo lahko analiziramo tako širok spekter različnih vzorcev.« 

V Glavnem kemijskem 
laboratoriju za vas 
izvajajo analize: 
strokovni sodelavci za 
analizno kemijo:Joško 
Legat, Zvone Gregorič in 
Tadeja Košir, analitičarke 
za specialne analize: 
Petra Črv, Renata Repe, 
Jerneja Stres (trenutno 
na bolniški) in Bojana 
Sodja, vodja kemije in 
vhodne kontrole: Nataša 
Bratun

 î SO JAMSTVO NAŠE KAKOVOSTI

joze.spiljak@acroni.si

Ko naše delo postane 
rutina, pade 
koncentracija, ko 
pade koncentracija, 
postanemo površni. 
Od tu pa je samo 
še majhen korak do 
nezgode.« 

Zjutraj, na poti v službo, redko kdo od nas razmišlja, da se nam lahko pripeti 
nezgoda. Pričakujemo, da imamo zagotovljeno varno delovno okolje in da 
smo zaščiteni pred morebitnimi nevarnostmi. In prav je tako. A del odgo-
vornosti nosimo tudi sami.

V mesecu aprilu smo ponovno zagnali kampanjo za varnost in zdravje pri 
delu. Rdeča nit je osebna odgovornost, z namenom, da se domov vrnemo živi 
in zdravi mi ter naši sodelavci in prijatelji. Poznamo rek, da so pravila za to, 
da se kršijo. V našem primeru pa verjamem, da se strinjamo, da to ni tako. 

Na plakatih, ki že visijo po obratih, lahko vidite poškodbe, ki so jih med 
delom utrpeli naši sodelavci. Razlogi za njih so bili različni – ne-
nošenje varovalne opreme, razmetano orodje, lastna ali sode-
lavčeva nepazljivost, tudi neustrezno vzdrževane naprave. 
Vsak od njih bo svojo nezgodo s seboj nosil vse življenje in 
predstavili vam bomo njihove osebne zgodbe.

S plakati vas ne želimo strašiti, temveč spomniti, 
da lahko nezgoda hitro postane naša resničnost za 
vse življenje.

 î VARNOST JE MOJA  
PRAVICA IN ODGOVORNOST

To je naš Glavni kemijski laboratorij, ki ga sestavlja visoko 
strokovno usposobljena ekipa sodelavk in sodelavcev, v belih 
haljah in oblačilih.

stanislav.jakelj@acroni.si, natasa.bratun@acroni.si

Ko je pristopila k Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu (PGD) Koroška Bela, je bila njena prva 
misel druženje, veselice. Kakšna operativa 
neki! A kaj kmalu je opravila tečaj za izpra-
šanega gasilca, postala mentorica mladine, 
sodnica in danes je predsednica društva. To 
poslanstvo ji je bilo položeno v zibko, saj so 
njeni predniki tesno povezani z gasilstvom. 
PGD Koroška Bela letos praznuje 120-letnico 
delovanja, zato bo 23. in 24. junija na Koroški 
Beli zelo veselo.

Jana je kar nekaj let bila aktivna članica 
Motokluba Plazilci Koroška Bela. Zaradi po-
manjkanja časa pa je motor nato prodala. Kot 
pravi sama: »Sem tak človek, da ne maram 
početi sto stvari naenkrat, ampak samo eno, 
in tisto stoodstotno.«


