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î 1. Prodajna konferenca skupine SIJ
î Za nami so tri
četrtletja leta 2015
Minilo je prvih devet mesecev letošnjega
leta, za katere lahko rečemo, da so bili med
težjimi v zadnjih nekaj letih.
V začetku leta je bil naš velik izziv uvedba novega informacijskega sistema, saj
smo potrebovali kar precej mesecev, da
smo ga usvojili. To se je odrazilo v nizki prodaji v januarju in v velikem porastu
predvsem medfaznih zalog. Februarja so se
zvrstili izredni dogodki na brusilnem stroju
in kontilivu, z zavarovalnico pa se še vedno
pogajamo za odškodnino zaradi izgubljene
proizvodnje.
Julija so se zaradi neugodne situacije
začele ceniti surovine in nikelj je dosegel
najnižje cenovne ravni od velike krize v letu
2009. Na nas je ta padec cen niklja zaradi
visokih zalog vplival negativno, ta negativni
vpliv bomo čutili do konca letošnjega leta.
Ne glede na težave, ki so bile tako interne kot eksterne narave, nam je uspelo pridobiti dovolj naročil za proizvodnjo.
Z ustreznim nadzorom nad stroški smo v
prvih devetih mesecih poslovali z dobičkom, z dobro izterjavo in uravnavanjem plačil smo ves čas imeli dobro likvidnost, neto
finančni dolg je bil v okviru načrtovanega.
Glavna izziva, ki nas čakata do konca
leta, sta zagotovitev zadostne količine naročil in znižanje zalog na raven iz leta 2014.
Znižanje zalog je nujno tako zaradi finančnega učinka kot zaradi same proizvodnje, ki
je sedaj zaradi prenatrpanosti s končnimi
izdelki zelo otežena. §
matija.kranjc@acroni.si

Skupina SIJ je 9. in 10. septembra pripravila prvo prodajno konferenco SIJ, namenjeno krepitvi blagovne znamke SIJ, predstavitvi
ključnih razvojnih projektov skupine in širitvi prodajnih kanalov.
Konference so se udeležili predstavniki vseh ključnih poslovnih
partnerjev iz več kot 20 držav.
»Skupina SIJ tekmuje 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
nerjavne debele pločevine v Evropi in kot zmagujemo na posameznih trgih z orodnimi jekli. Pred dvema desetletjema je najbrž
le malokdo verjel, da bomo na trgu debele nerjavne pločevine
zasedali tretjinski delež v Evropi, pa vidimo, da smo ta delež ne
le dosegli, ampak ga tudi uspešno ohranjamo. Zato naj ne bo

dvoma, da bomo naredili vse, kar je potrebno, da bomo svoje
cilje uresničili tudi v segmentih specialne nerjavne pločevine
in visoko legiranih zlitin (na primer nikljevih), kjer vidimo nove
priložnosti za rast na ključnih trgih skupine,« je v predstavitvi
strateških ciljev v prodaji in distribuciji izpostavil predsednik
uprave SIJ Anton Chernykh.
Zbrani predstavniki končnih kupcev, agentov in distributerjev proizvodnih programov skupine so se podrobneje seznanili z
aktivnostmi, ki jih je skupina SIJ določila kot prednostne z vidika
nadgradnje procesov marketinga in prodaje. Poleg tega so med
udeleženci konference veliko zanimanja vzbudili predstavljeni
referenčni razvojni projekti, ki prinašajo občutno dodano vrednost po celotni dobavni verigi. §
denis.mancevic@sij.si

î 5,4-odstotna povprečna letna stopnja
rasti proizvodnje nerjavnih jekel
Svetovno združenje proizvajalcev nerjavnih jekel je objavilo dokončne podatke o proizvodnji nerjavnih jekel v letu 2014. Proizvodnja je bila skoraj 42 milijonov ton, kar je devet odstotkov
več kot v letu 2013. V večini vodilnih držav se je proizvodnja
povečala. Kitajska ostaja na prvem mestu s proizvodnjo 21,7
milijona ton. Njen delež v svetovni proizvodnji se je v letu dni
povečal za dobri dve odstotni točki, na 52 odstotkov.
Največja evropska proizvajalka nerjavnih jekel je Italija, ki na
svetovni lestvici zaseda šesto mesto s proizvodnjo 1,5 milijona ton.
Italija je prehitela Nemčijo, ki je bila dolga leta vodilna evropska
proizvajalka nerjavnih jekel. Zmanjšanje nemške proizvodnje je
posledica racionalizacije proizvodnih zmogljivosti v preteklih letih.
Italiji sledita Belgija in Finska, na desetem mestu pa je Španija.
V letu 2014 se je obseg trgovanja z nerjavnimi jekli (vključeni končni izdelki in izdelki za nadaljnjo predelavo) povečal

na 17,5 milijona ton, kar je 12 odstotkov več kot v letu 2013.
Malo manj kot polovico obsegajo hladno valjani trakovi, dobro
četrtino pa toplo valjani trakovi. 15 odstotkov svetovne trgovine odpade na dolgi program, sedem odstotkov pa na nerjavno
debelo pločevino.
Vodilna regionalna izvoznica in uvoznica izdelkov iz nerjavnih jekel je Azija, na drugem mestu pa je Evropa. Azija je na
globalni trg izvozila 8,2 milijona ton, zahodna Evropa pa osem
milijonov ton.
V obdobju 1980–2014 je bila povprečna letna rast proizvodnje nerjavnih jekel 5,4 odstotka. Povprečna letna rast proizvodnje ogljičnih jekel je bila 2,5 odstotka, proizvodnje aluminija
pa 3,7 odstotka. §
janka.noc@acroni.si
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št. 10

PROIZVODNJA

î Prodor jekla
uspešno sanirali

Dvig svinje (strjenega jekla) iz komore
Septembra smo v Jeklarni izdelali 26.681 ton
jekla. Delež proizvodnje nerjavnih slabov je bil
45,4-odstoten, delež proizvodnje nerjavnih šarž
pa 48,7-odstoten. Za obveznostmi iz načrta smo
zaostali 1.021 ton. Na nerjavnem področju pa
smo za načrtom zaostali za 26 ton. V teh številkah pa niso upoštevane interne reklamacije
in količina obruskov.
Glavna problematika meseca je bila
naslednja:
• mirovanje zaradi znižanja medfaznih
zalog,
• prodor jekla v komori VOD 1,
• prodor jekla na začetku ulivanja na
Kontilivu,
• požar na vrtljivem stolpu Kontiliva,
• izdelava MKM-ov med redno
proizvodnjo,
• dvakrat podaljšanje nerjavnih kampanj preko KT-jev,
• predvidene menjave formatov ulivanja
na Kontilivu.
Najhujši nepredvideni dogodek preteklega
meseca je bil prodor jekla v komori VOD 1, najprej
v coni jekla livne ponovce. Jeklo, ki je teklo v komoro, je prežgalo prirobnico argonskega kamna
in potem je sledil prodor jekla skozi argonski kamen. Ponovco nam je uspelo izvleči iz komore, a

î Prijavljeni
koristni predlogi

je precej poškodovana v spodnjem delu in glede
na pretečeno amortizacijsko dobo se je verjetno
ne bo izplačalo sanirati. V tekoče jeklo v komori
smo nato postavili kokilo OK650 (včasih so se
uporabljale za klasično ulivanje jekla). Potem ko
smo komoro 10 ur intenzivno ohlajali z vodo, smo
skušali izvleči svinjo. Vendar se ni niti premaknila.
Na mestih, kjer je bila ob prodoru VOD-komora
»rdeča« z zunanje strani, smo zato odrezali plašč
komore, ki je bila na teh mestih dvojna. Seveda
je bilo v teh, drugače praznih prostorih strjeno
jeklo. Treba ga je bilo izrezati s kisikom. Ker je
to zahtevno, se je operacija močno zavlekla. Po
54 urah od nastanka izrednega dogodka nam je
končno uspelo svinjo izvleči iz komore in začeti
njeno sanacijo, ta pa je trajala še dodatnih 30 ur.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem sodelavcem, ki so aktivno sodelovali pri tem opravilu. §
leon.vidic@acroni.si

î Dosegli teoretično
možne izplene
Septembra smo v Vroči valjarni izvaljali 22.966
ton plošč in kolobarjev. V tem mesecu smo imeli
263 ur zastojev, od tega 119 ur zastojev zaradi
pomanjkanja vložka. Večji nepredvideni vzdrževalni zastoji so bili:
• okvara sekundarnega diskelinga,
• okvara oprijemnih valjčnic na hladnem navijalcu,
• okvara primarnega diskelinga.
Vsa popravila so sodelavci vzdrževanja dokaj hitro opravili, tako da smo kmalu zagnali
proizvodnjo. Omenimo, da je dnina 4 (Frelih)
dosegla rekordno proizvodnjo in letvico premaknila na 775 ton zvaljanih kolobarjev na dnino.
V tem mesecu smo iz Jeklarne prevzeli 3.425
slabov za debelo pločevino in 1.007 slabov za
toplo valjane trakove, v potisno peč je bilo založenih 3.608 slabov.
Tudi tokrat so bili izpleni pri valjanju trakov
vseh grup jekel višji od načrtovanih. Pri jeklih za

prodajo smo dosegli teoretično možni izplen 97,7
odstotka, pri jeklih za hladno predelavo pa smo
bili za 0,5 odstotka boljši od načrta in smo dosegli 95,38-odstotni izplen. Kljub temu z rezultatom ne smemo biti zadovoljni, saj je izplen pri
jeklih z višjo donosnostjo (EV21 in EV18) slabši
od načrtovanega. Glavni vzrok je izmet razpokanih slabov, ki so predolgo ostali nezaloženi v 3.
hali. Izplen debele pločevine v septembru je bil
92,68 odstotka in je za slab odstotek zaostajal
za načrtom. Največje negativno odstopanje od
načrta smo dosegli pri dupleksnih jeklih, vzrok
pa je v prevelikem odrezu koncev na škarjah.
Še vedno je to tudi največji vzrok poslabšanja
izplena pri vseh drugih jeklih, čeprav se odrez
postopno zmanjšuje z uvajanjem tehtanja slabov
v Jeklarni in novim preračunom tež slabov. Pri
nerjavnih avstenitnih jeklih smo tako že dosegli
napredek in tudi ciljane načrtovane vrednosti.
V mesecu oktobru predvidevamo:
• izpolniti načrt proizvodnje, ki znaša
24.497 ton valjane pločevine,
• začetek del pri obnovi fasade na severni in zahodni strani hale. §
ernest.medja@acroni.si

î Sanirali bazene
pod lužilno kadjo
September je
v obratu Predelava debele
pločevine minil v znamenju
sanacij. Sanirali smo bazene pod lužilno
kadjo št. 2. To
je bil večji poseg, saj je bilo udeleženo večje
število zaposlenih iz vzdrževanja in zunanjih
izvajalcev. Poseg je bil predvsem logistične narave pri odstranjevanju dotrajanih bazenov in
vstavljanju nadomestnega bazena. Ker je bil

natančno načrtovan, zastoj v proizvodnji ni bil
večji od predvidenega.
Načrtu septembrske proizvodnje smo se
približali pri nerjavni pločevini in delu specialnih jeklih, medtem ko pri delu legiranih in
konstrukcijskih jekel načrtovane proizvodnje
nismo dosegli.
V zadnjih mesecih se povečuje število plošč,
ki jih je na zahtevo kupcev treba pakirati, zato
načrtujemo okrepiti ekipe za tovrstno delo.
Ob koncu septembra in v začetku oktobra
smo intenzivirali delo v segmentu zalog, predvsem pri pregledu plošč v hali pred odpremo. §
gaber.kristan@acroni.si

î Nepredvideni
zastoji krojili
realizacijo
Septembra smo v obratu Hladna predelava glede
na operativni načrt 7.792 ton predelane pločevine zaostali za 1.153 ton proizvodnje. Glavni
razlog izpada proizvodnje gre na račun Diname
in ElmagSi, kjer sta bila mesečni načrt 6.485
ton in realizacija 5.783 ton. Še vedno je število
nenačrtovanih zastojev na novi peskarsko-čistilni liniji SCL glavni razlog za izpad količin
pri realizaciji mesečnega načrta. Za izboljšanje delovanja linije SCL smo na koncu meseca
izvedli 48-urni remont linije (razširitev peskarja, montažo lovilca za pesek, menjavo filtrov).
Drugi razlog odstopanja od načrta je previsok
cilj (800 ton jekel), saj smo računali, da bomo v
teku meseca dobili dovolj naročil, pa smo jih na
koncu imeli za 500 ton. Gradbena dela na novi
toplotni liniji tečejo v skladu z načrti, trudimo se
usklajevati nemoten potek proizvodnje kljub intenzivnim gradbenim posegom v prostor obrata
Hladna predelava. §
mihec.hladnik@acroni.si

Septembra je bilo evidentiranih 45 izboljšav, in sicer: 22 iz Vroče valjarne, osem iz Obrata
vzdrževanja, sedem iz Kakovosti, razvoja in tehnologij, tri iz Jeklarne, dve iz oddelka Finance
in po ena iz Nabave, Proizvodno tehničnih služb in Razvojnega centra Jesenice. §
natasa.karo@acroni.si

VRSTICE ZA
OKOLJE
î Prenehanje uporabe
kislin v obratu Hladna
predelava
Zaradi nove linije za toplotno obdelavo debele
pločevine v obratu Hladna predelava, dela so
že v polnem teku, je bilo treba podreti staro
linijo SCAP in parno kotlovnico. Demontažo
obeh linij so opravili zunanji delavci podjetja ERCO I, seveda v sodelovanju z našimi
zaposlenimi. Med podiranjem linije je nastalo veliko odpadkov, ki jih je bilo treba sproti
pospraviti. Vsa železna konstrukcija je bila
razrezana in transportirana v Jeklarno. Velike količine odpadkov so bile odpeljane na
deponiji Mala Mežakla in Ribno. Tako smo
oddali 60 ton mešanih gradbenih odpadkov,
približno 11 ton odpadne plastike, 640 kg
izolacijskega materiala ter devet ton mešanih
komunalnih odpadkov. Električne kable in aluminij smo prodali. Razrez in prodajo gumiranih
kovinskih delov (banje, valjčnice) bo opravilo
zunanje podjetje.
Z odstranitvijo lužilne linije SCAP smo se
v Hladni predelavi dokončno »znebili« kislin.
Ostalo je še nekaj odpadne lužine v IBC-kontejnerjih in manjša količina lužine v cisternah v
stavbi Regeneracija. Vso to lužino bomo znevtralizirali v nevtralizacijski napravi. §
alenka.rozic@acroni.si

VRSTICE ZA VARNOST
î Priporočila za bolj zdravo pisarniško delo
Delo v pisarni, posebno kadar veliko časa sedimo pred računalniškim ekranom, precej
obremenjuje nekatere dele našega telesa in lahko dolgoročno povzroči resne zdravstvene težave. Navajamo nekaj praktičnih priporočil, kako se obvarovati pred njimi
pa tudi kako na splošno pri takem delu bolje poskrbeti za svoje zdravje.

Varovanje oči

• Občasno sprostimo oči s pogledom v daljavo (vsaj za nekaj sekund izostrimo
pogled na oddaljene objekte), da preprečimo otrplost očesnih mišic, in zavestno
večkrat pomežiknemo, da preprečimo izsušitev oči.
• Poskrbimo za ustrezno osvetlitev na delovnem mestu.
• Zagotovimo dobro vidljivost na ekranu.

ISKRICA
î Ventil za dovodno cev
komprimiranega zraka
Avtorji: Tadej Savorgnani,
Mirzet Ejupović in Uroš Rozman
Odprt ventil
(ustvarjanje
nadtlaka)

Varovanje hrbtenice, mišic in sklepov

• Monitor nastavimo na primerno višino in oddaljenost ekrana (da bo zgornja
vrstica približno v višini oči ali nekaj cm nižje, ekran približno za dolžino roke
oddaljen od oči).
• Sedimo vzravnano, noge naj se dotikajo tal.
• Občasno vstanemo in se malo sprehodimo (za boljšo prekrvavitev telesa in preprečitev otrplosti).
• Zapestja naj bodo pri delu s tipkovnico in miško zravnana in podlahti vzporedne
s tlemi, tako da delamo čim bolj sproščeno in udobno.
• Za delo z miško priporočamo podlogo z gelom.
• Občasno naredimo vaje za raztezanje, lahko tudi sede (npr. razgibavanje zapestja, dvig rok, predklon z dotikom tal).

Splošno koristno za zdravje

• Vzamemo si kratek odmor od sedečega dela vsako uro.
• Pijmo dovolj vode, da preprečimo dehidracijo.
• Glede na zmožnosti prilagodimo temperaturo, vlažnost in pretok zraka, da čim
bolj ustrezajo vsem, ki delajo v prostoru (priporočilo: poleti 24 do 27 °C, pozimi
20 do 23 °C). §
janko.legat@acroni.si

Zaprt ventil
(ni nadtlaka)
Zaradi stalnega neprekinjenega ustvarjanja nadtlaka v prostoru
gravirnih igel se je komprimirani zrak porabljal tudi v času, ko
naprava ni obratovala oziroma ko ni bilo potrebe po nadtlaku. S
tem so nastajali nepotrebni stroški za podjetje.
Po analizi stanja smo montirali ventil na dovodno cev komprimiranega zraka, in sicer tako, da ko je naprava v dvignjenem
položaju (ne obratuje), je ventil zaprt. Ko pa se naprava začne
spuščati na ploščo, predvideno za graviranje in signiranje, se
ventil odpre in v prostoru z gravirnimi iglami se ustvari nadtlak
ter med signiranjem preprečuje vstop barve do gravirnih igel. §
uros.rozman@acroni.si

SLUŽBE

î Zaorali ledino tudi pri nikljevih zlitinah

Ekipa sodelavcev po uspešnem odlivanju testne šarže
Natanko leto dni po uspešni izdelavi in predelavi
Hadfieldovega jekla smo ponovno prestavili meje
mogočega in že doseženega. V sredo, 30. septembra,
smo namreč izdelali in po postopku kontinuirnega litja ulili novo vrsto nikljeve zlitine W.Nr. 2.4858
(A825). To je visoko legirana zlitina z 39 odstotki Ni,
21 odstotki Cr, tremi odstotki Mo, dvema odstotkoma
Cu in 0,7 odstotka Ti ter nizko vsebnostjo C in N.
Končna vsebnost železa je zgolj 33 odstotkov. Kombinacija kemične sestave je tako zelo kompleksna.
Kompleksno delo se začne že pri taljenju vložka na
EOP. Zahtevana raztalitev niklja namreč znaša kar 65
odstotkov in je prva takšna raztalitev kdaj koli nare-

î Rekordna kakovost nerjavnih
plošč pred ﬁnalizacijo

Prvi slab nove nikljeve zlitine A825
jena v podjetju Acroni. Temu sledijo izredno zahtevne
izdelave in obdelave na VOD-u in ulivanje na napravi
za kontinuirno ulivanje. Tovrstne nikljeve zlitine se
namreč prvenstveno ulivajo po klasičnem postopku v
ingote. Končni rezultat jeklarskega dela je tako 55 ton
uspešno odlitih slabov, pred katerimi pa je še dolga
in zahtevna pot do končnih plošč (brušenje, valjanje,
toplotna obdelava …).
Ponovno se je pokazalo, da se s sinhronim delom
celotnega razvojno-tehnološkega tima da presegati
tudi meje nemogočega. Vsem sodelujočim čestitke za
dosego tako izjemnega uspeha. §

Skupni delež odpadanja nerjavnih plošč z naročil je z
vrednostjo 5,40 odstotka na
uspešno stehtane plošče približek lanskega rezultata, ko
smo dosegli 5,26 odstotka.
Napredek pri obvladovanju jeklarskih napak pa je zasenčil
izjemen nabor težav v finalnem
obratu Predelava debele pločevine v prvem polletju. Poleg
tehnološke problematike, katere rezultat so bila dimenzijska odstopanja in vtisi na ploščah, se je obrat soočal s
težavami informacijske in logistične narave.
Prispevek k odpadanju z naročil zaradi jeklarskih napak je z 1,56-odstotnim deležem
letos kljub nenehnim proizvodnim izzivom najnižji v zadnjih šestih letih. Glavna napaka so različne raztrganine in razpoke na ploščah, vidne po luženju v finalnem obratu.
Rekordno znižanje s prispevkom 1,51 odstotka je ugotovljeno tudi pri zmanjševanju napak vročega valjanja. Napaka uvaljan čelni rob, skupaj z dimenzijskimi odstopanji valjancev, ostaja v povezavi z dejansko težo slabov med glavnimi cilji nadaljnje
optimizacije procesa.
Nerjavne plošče so na sprejemu v finalni obrat vsako leto bolj kakovostne. Ukrepi
in druge aktivnosti v poletnih mesecih v obratu pa so obljuba dobre kakovosti v zadnjem četrtletju. §
sonja.gnamus@acroni.si

î Vaše mnenje šteje

Pri naložbah predvidevamo oktobra zaključek aktivnosti v skupni vrednosti 17,89 milijona evrov, predvsem za projekt
Nova linija za toplotno obdelavo – dobava tehnološke opreme.
Pri projektu Brezkislinsko čiščenje se odpravljajo zadnje pomanjkljivosti. Končni prevzem linije je bil posledično
zamaknjen v oktober.
Gradbena dela pri projektu Nova linija za toplotno obdelavo se nadaljujejo brez omejitev, linija SCAP je v celoti
odstranjena, potrebni so dodatni skladiščni prostori (najem šotora ali hal Pilaster) za vso tehnološko opremo, ki
prihaja v Acroni.
V pripravi je gospodarski načrt, ki bo samo za plačilo naložb predvidel vsaj 26 milijonov evrov v prihajajočem letu. §

Živimo v času nenehnih sprememb, obvladovanje dela, poznavanje razmer, znanje,
usposobljenost, prizadevanja za uspešno delo in napredek, razvoj zaposlenih ter njihovo
dobro počutje pri delu so med ključnimi dejavniki za dolgoročno uspešnost skupine v
celoti in posameznih podjetij.
Z raziskavo organizacijske klime, osebnega zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih
v celotni skupini SIJ želimo ugotoviti področja, ki vplivajo na to, kako dojemamo posamezno podjetje, skupino SIJ in kako se v delovnem okolju počutimo.
Raziskavo izvaja neodvisna svetovalno-raziskovalna hiša OCR in ob tem vsem
zaposlenim jamči anonimnost.
Analiza odgovorov iz vprašalnikov in ugotovitev z delavnic bo podlaga za pripravo
načrta za izboljšanje organizacijskih vidikov poslovanja posameznega podjetja in skupine
SIJ. Z ugotovitvami bomo seznanjeni vsi zaposleni. Spoštovani sodelavci, lepa hvala za
vaše sodelovanje, VAŠE MNENJE ŠTEJE. §

robert.presern@acroni.si

blaz.jasnic@acroni.si

bostjan.bradaskja@rcjesenice.si

î Naložbena dejavnost v oktobru

î Pomoč v Logistiki

î Kadrovska gibanja

Za pomoč v Logistiki – odprema potrebujemo štiri študente. Delo je
izmensko, zaradi narave dela pa so primerni moški, starejši od 18 let.
Delo bi radi omogočili tistim, katerih starši/sorodniki so zaposleni v
Acroniju, pogoj pa je, da imajo urejen status pri študentskem servisu.
Interesenti naj pošljejo prijavo po e-pošti na elektronski naslov robert.
starc@acroni.si ali pokličejo na telefonsko številko (04 ) 584 1344. §

• Podjetje so septembra zapustili štirje delavci.
• Naši novi sodelavci pa so postali: Semir Jusić
v Jeklarni, Janez Stare v Jeklarni,
Advan Grbić v Hladni predelavi, Boris Tavželj
v obratu Vzdrževanja,
Anel Hopovac v Predelavi debele
pločevine in Elmin Sadić v Kakovosti. §

robert.starc@acroni.si

nejra.benic@acroni.si

î Veselimo se
novorojenčkov
acronijevcev
Septembra je privekala na svet:

• hči Zala, očetu Marku
Koblarju iz obrata Vzdrževanje.§

Iskreno čestitamo.
nejra.benic@acroni.si

î Bolniška odsotnost in poškodbe pri delu
Število delavcev
Število delavcev
Obdobje BOLEZEN
do 30 dni BOLEZEN nad 30 dni
Avgust 2015
56
30
September 2015
93
29

Bolniška odsotnost v urah
11.609

î Zlato državno priznanje za naše inovatorje
V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 16. septembra na Brdu pri Kranju podelila
nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javnih raziskovalnih zavodih. 12 zlatih
in 21 srebrnih priznanj ter štiri bronasta priznanja in diploma – to je rezultat nacionalnega finala, v katerem je na
regionalni ravni sodelovalo več kot 170 inovacij in 800 inovatorjev. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni
ravni je najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocija inovativnosti v Sloveniji.
Prijavljen razvojni projekt Acronija in Razvojnega centra Jesenice (RCJ) z naslovom Razvoj visokoogljičnega
jekla X120Mn12 po postopku kontinuirnega litja je prejel najvišje, zlato priznanje. Dobitnikom zlatega priznanja za
najboljšo inovacijo dr. Matevžu Fazarincu, dr. Boštjanu Bradaškji, mag. Antonu Koširju, mag. Boštjanu Pirnarju,
dr. Juretu Bernetiču, mag. Viktoriji Marušič, mag. Milanu Klinarju in Matjažu Marčetiču iskreno čestitamo. §
natasa.karo@acroni.si

Del nagrajene ekipe sodelavcev, z leve: mag. Anton Košir, dr. Matevž
Fazarinc, mag. Boštjan Pirnar, mag. Viktorija Marušič in dr. Boštjan Bradaškja

odstotek (%)
bolniške odsotnosti
6,24

Poškodbe pri delu
2
5

15. oktober 2015
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î Kompetenčni center
za kovinske materiale

Člani ustanovitvenega odbora novega kompetenčnega centra
Skupina SIJ – Slovenska industrija združuje kompetence razvojnih
oddelkov Acronija, Metala Ravne in Elektrod 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. Delovanje konzorcija
bo v prvi fazi usmerjeno v razvoj nikljevih zlitin, t. i. maraging jekel, implementacijo 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 konzorcija
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 prepoznala metalurgijo kot
eno izmed ključnih strateških področij, ki je v Evropi danes eden
izmed najmočnejših tehnoloških sektorjev. 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 proizvodnja
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 raziskovalnih inštitucij ter močnih
industrijskih partnerjev. §
denis.mancevic@acroni.si

î Posvet Strateškega sveta
za metalurgijo

Udeleženci posveta Strategija razvoja metalurgije v Sloveniji
2015–2025
V okviru 23. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah,
ki jo že tradicionalno organizira Inštitut za kovinske matere in tehnologije (IMT), med 28. in 30. septembrom v Portorožu, je potekal
posvet Strateškega sveta za metalurgijo.
Osrednja tema posveta je bila Strategija razvoja metalurgije
v Sloveniji 2015–2025 in verige vrednosti ter trajnostno krožno
gospodarstvo.
Posveta so se poleg večine znanstvenoraziskovalnih institucij,
NTF Univerze v Ljubljani in slovenskih metalurških podjetji udeležili
tudi minister za gospodarstvo Republike Slovenije Zdenko Počivalšek, predstavniki Ministrstva Republike Slovenije za izobraževanje,
znanost in šport ter Gospodarska zbornica Slovenije.
Predstavniki proizvajalcev kovin, livarske in kovinskopredelovalne 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 slovenska metalurška podjetja predstavila potrebo po verižnem povezovanju podjetij 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 direktor
Razvoja in tehnologij dr. Matevž Fazarinc.
V osrednjem delu posveta so bili glavni poudarki in pobude
usmerjeni k ponovni vzpostavitvi srednješolskega metalurškega
izobraževanja. Ministrstvo za gospodarstvo je obljubilo pomoč pri
uveljavljanju nižje davčne obremenitve plač za razvojni preboj. V
okviru t. i. pametne specializacije bodo razpisana razvojna projektna sredstva. Projekte bodo vodili razvojni centri znotraj podjetij v
sodelovanju z znanstvenimi inštitucijami in univerzami. §
stanislav.jakelj@acroni.si

î Naklonjenost in
medsebojno sodelovanje –
ključ do uspeha

kakovost in ugled, vsekakor spoštovanje do strojev in okolice, v
kateri delamo, kar nam prinese dober rezultat. Navsezadnje spoštovanje do lastnikov in sodelavcev, kar prinaša veselje do dela
in reševanja vsakodnevnih težav.
Nemalokrat slišim, da je naša proizvodnja specifična, in glede
tehnologije je res. Upam, da se bom v kratkem naučil vsaj pogovornega jezika. Po osnovi izobrazbi sem strojnik in veselje do branže
se je začelo že v študijskih letih. Definitivno pa nismo »specifika«
po organizacijski plati in urejenost procesov je ključna za nemoteno delovanje. Rešitve in optimiranja bomo skušali postavljati
sistemsko in se izogibati gašenju urgentnih stanj.
Poleg profesionalne kariere mi je v zelo veliko veselje in zadovoljstvo družina s tremi nadobudneži, s katero preživim športne
vikende in me vedno opozarja na smisel človeštva. §
robert.rupnik@acroni.si

î Srebro z mednarodnega
zborovskega tekmovanja
v Italiji

Branko Polanc,
direktor proizvodnje Acronija
Že od malega sem kazal zanimanje za
tehniko – namesto da bi se s prvim kolesom, ki sem ga dobil, vozil, sem ga
začel razstavljati, da bi ugotovil, kako
je sestavljeno; namesto da bi na prvo
otroško harmoniko pričel igrati, sem
prerezal meh, da sem videl, kaj je v
njej. Že takrat je staršem postalo jasno, v kateri poklic naj me
usmerijo – strojnik naj bo!
Po uspešno zaključenem študiju na Fakulteti za strojništvo
v Ljubljani sem se zaposlil v Acroniju na Oddelku vzdrževanja.
Kot strojni asistent za bluming v Vroči valjarni sem zaradi visoke
strokovne usposobljenosti, poštenosti in iskrenosti do sodelavcev
kmalu napredoval na vodilno delovno mesto vodje vzdrževanja
Vroče valjarne. Po prevzemu vodenja oddelka mi je uspelo razpoložljivost Vroče valjarne povečati ob enakih stroških, namenjenih za vzdrževanje. Po reorganizaciji, v okviru katere smo vse
oddelke vzdrževanja po obratih združili, pa sem postal direktor
vzdrževanja celotnega Acronija. Dosegel sem občutno znižanje
stroškov vzdrževanja, in sicer predvsem v smislu zunanjih storitev
in načrtovanega zmanjševanja števila zaposlenih.
Z začetkom letošnjega oktobra mi je bil ponujen nov velik
izziv – imenovanje za direktorja proizvodnje Acronija. Za začetek
sem si zastavil naslednje generalne ukrepe:
• izboljšanje sodelovanja med proizvodnjo in logistiko
ter predvsem okrepitev zavesti, da smo sodelavci s
SKUPNIMI izzivi,
• izboljšanje delovne discipline pri delavcih,
• uvedbo in implementacijo dnevnega načrtovanja za vse
ključne agregate v obratih PDP in HP,
• postavitev jasnih razmejitev odgovornosti med delavci
proizvodnje in stičnih točk med proizvodnjo in logistiko,
• merjenje uspešnosti sodelavcev z metodo OEE.
Kako uspeti? Brez trdega dela in uvedbe sistematičnih dolgoročnih rešitev seveda ne bo šlo. Toda še pomembnejše – če
bom užival takšno naklonjenost sodelavcev, kot so mi jo namenili
sodelavci na oddelku Vzdrževanje, potem bo šlo. Če pa mi novih
sodelavcev o nujnosti ukrepov za dvig kakovosti naših izdelkov
in spoštovanja dobavnih rokov do kupcev ne bo uspelo prepričati,
potem so moje možnosti za uspeh majhne. Vsi moramo razumeti, da denar za naše plače prinašajo naši kupci! Vendar na dolgi
rok SAMO zadovoljni kupci! Če kakovosti izdelkov in spoštovanja
dobavnih rokov ne bomo čim prej uredili, se bo kmalu pojavilo
vprašanje, od kod bomo dobili denar za naše plače. §

»Prešernovci« iz Žirovnice vedno radi preizkusimo kaj novega.
Udeležili smo se 1. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Puccini, ki ga je od 30. septembra do 3. oktobra pripravil Interkultur
Musica Mundi v italijanskem mestu Torre del Lago, rojstnem kraju
slavnega skladatelja Puccinija. Nastanjeni smo bili v Viareggiu,
tik ob morju. Tu smo v cerkvi San Paolino tekmovali v sakralni
kategoriji, otvoritev tekmovanja, druge tekmovalne kategorije
(tudi naša ljudska kategorija) in razglasitev rezultatov so bile v
avditoriju Enrico Caruso ob jezeru Torre del Lago. Zbore je ocenjevala tričlanska žirija (Giovanni Acciai – Italija, Annlaug Hus –
Norveška, Katie Thomas – Velika Britanija). Nam je tekmovanje
ponovno prineslo lep dosežek – dve srebrni diplomi. Tudi žirija
nam je na internem razgovoru namenila precej pohvalnih besed.
Na petdnevnem popotovanju smo prosti čas izkoristili za prijateljski koncert, za obisk velikega akvarija v Genovi in svetovno
znane Pise. Projekt Puccini smo tako uspešno pripeljali do konca in ponovno dokazali, da kljub najvišji povprečni starosti med
skupinami iz Hrvaške, Romunije, Norveške, Indonezije, Italije,
Irske, Češke, Izraela, Latvije, Kitajske in Gruzije spadamo v zlato
sredino; no, srebrno sredino. §
jerneja.stres@acroni.si

î Nova gledališka dvorana v
Kranjski Gori

branko.polanc@acroni.si

î Sodelovanje in
spoštovanje bosta moto
vodenja PDP
Robert Rupnik,
vodja Predelave debele pločevine
Večkrat slišimo že nekoliko izrabljeno
frazo, da so spremembe edina stalnica
našega življenja. Če stremimo k izboljšavam in sodelovanju, je uspeh pričakovan. Sodelovanje, na temelju preteklih
20-letnih izkušenj v proizvodnih podjetjih, pomeni odprto direktno usmerjanje
k rešitvam. Zakaj omenjam spoštovanje? Prepričan sem, da nam
vsem manjka te lastnosti. Najprej spoštovanje do kupcev, ki nam
prinašajo kruh, nato spoštovanje do izdelkov v procesih, ki dviguje

Med 12. in 15. novembrom bodo v Kranjski Gori potekali tradicionalni, že 18. Lavtižarjevi dnevi, ki jih pripravljajo člani Kulturno-prosvetnega društva Josipa Lavtižarja Kranjska Gora. Letošnji
kulturni dnevi bodo posebnost, saj bomo 12. novembra odprli
novo gledališko dvorano v povsem novi zgradbi Ljudskega doma
v Kranjski Gori. Ljudski dom je v starem mestnem jedru v letu dni
zgradila občina Kranjska Gora s pomočjo evropskih sredstev. V
domu so sodobna gledališka dvorana, prostori za glasbeno šolo,
manjša večnamenska dvorana in prostori za dejavnost kulturnih
društev. V dneh, ki bodo sledili, boste lahko prisluhnili klapi Sidro
iz Lukovice pri Kamniku, in si ogledali gledališko predstavo ART
s Tadejem Tošem v glavni vlogi. Natančen program in ure prireditev bomo objavili v medijih. Lepo povabljeni v Kranjsko Goro. §
stanislav.jakelj@acroni.si

