Iz rubrike To smo mi:
povezan tim in
odgovoren vodja je
pravi recept za dobre
rezultate.
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LET

je minilo od certifikacijske presoje po
sistemu ISO 9001:1995, na podlagi katere je
SIJ Acroni prvič pridobil certifikat kakovosti
za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov.
Certifikat je potrdilo o sposobnosti in
zanesljivosti proizvajalca.

205

NOVIH
SODELAVCEV

smo v letu 2017 zaposlili v SIJ Acroniju, kar nas
uvršča med enega največjih zaposlovalcev v
gorenjski regiji. Lani je podjetje zapustilo 110
sodelavcev, 24 pa se jih je upokojilo.

541

INOVACIJSKIH
PREDLOGOV

smo prejeli v letu 2017, od tega 83 idej, 336
iskric, 119 koristnih predlogov in tri tehnične
izboljšave. Te številke potrjujejo, da nam
svežih idej ne primanjkuje.
natasa.karo@acroni.si

januar 2018

îîPANTZEVO PRIZNANJE V ROKE MAG. ERIKI BRICELJ
novice



Konec lanskega leta smo po sedmih letih
ponovno podelili Pantzevo priznanja, najvišje
metalurško priznanje, ki ga podeljujemo že od
leta 1973. Prejemnica Pantzevega priznanja
2017 je glavna metalurginja mag. Erika Bricelj.

Že za časa šolanja je bila Erika povezana z metalurško
dejavnostjo, saj je med študijem vsake počitnice delala
v takratni Železarni Jesenice, najprej na logistiki Hladne
predelave, nato na pripravi vzorcev. Od začetka kariere v
SIJ Acroniju pa je vključena tudi v razvojno raziskovalno
dejavnost oddelka Raziskave in razvoj. Tu je dozorela v
vrhunsko strokovnjakinjo in poznavalko kovinskih materialov, tehnoloških postopkov in procesov ter sodelavko, ki
vedno priskoči na pomoč.
Njeno široko strokovno znanje na področju tehnoloških
postopkov, končnih proizvodov in njihovega razvoja, ima
izreden pomen za rast in razvoj našega podjetja doma in
v tujini. Kot vodja različnih zahtevnih razvojnih projektov,
je zelo uspešno orala ledino v postavitvi novih tehnoloških
proizvodnih standardov za marsikatera jekla, ki so z leti
postala del našega rednega prodajnega programa. O tem
pričajo tudi številna državna priznanja GZS.

Svoje znanje in izkušnje pa prenaša tudi na mlajše rodove sodelavcev inženirjev. S svojo predanostjo, mirnostjo
in strokovnim znanjem zna vedno znova povezati sodelavce v močan razvojno tehnološki tim. Zato odlični rezultati
niso nikoli izostali.
Vse to in še več priča o tem, da je Pantzevo priznanje
2017 romalo v prave roke. Več o Eriki si lahko preberete
tudi v rubriki 3 DEJSTVA O.
stanislav.jakelj@acroni.si; joze.spiljak@acroni.si

îîSRČNA MRAVLJICA – LEON VIDIC
Januarja je svojo dolgoletno karierno pot zaključila naša »srčna mravljica« – Leon Vidic, vodja Jeklarne. Vsi, ki ste imeli priložnost z njim sodelovati,
veste, da je bil z vsem srcem predan SIJ Acroniju,
še posebno pa svojemu »drugemu domu«, kamor
je vsak dan prihajal že v najzgodnejših jutranjih
urah, ko so mnogi še sladko spali.
Lahko bi rekli, da je bil Leon nekakšen sinonim za Jeklarno, v njej je s svojim zavzetim delom pustil trajen pečat. V
bogati karieri je Leon zasedal različna delovna mesta, vse
od izmenskega delovodje peči SM, vodilnega delovodje EP,
vodje ulivališča in adjustaže, vodje oddelka KL in adjustaže
ter izmenskega vodje proizvodnje do najvišjih vodstvenih
funkcij, to je vodje proizvodnje in vodje obrata. Leon je bil
svojemu obratu predan sedem dni v tednu, 24 ur na dan.
Prav vse naloge je vedno prevzemal odgovorno in predano ter po svojih najboljših močeh sledil začrtanim ciljem,
četudi so se ti nemalokrat zdeli težko dosegljivi. Bil je vzor
in mentor marsikateremu sodelavcu, kar gre pripisati predvsem njegovi jekleni volji.

S svojim odhodom je Leon vodenje ključnega obrata
predal Danijelu Malkoču. Leonu želim mirno, zdravja polno
in doživeto nadaljevanje življenjske poti. Pogrešali te bomo.
branko.polanc@acroni.si
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îîIZ OBRATOV: LETO 2017
îîPOKOJNINSKO ZAVAROVAMORAMO LETOS NADGRANJE ZA POVRATNIKE ZDAJ
DITI V VSEH POGLEDIH
UGODNEJE

îîKAJ JE MOBING IN KAKO
GA PREPOZNATI?

Če z vidika rezultatov v proizvodnji zaokrožimo leto
2017, težko rečemo, da je bilo odlično. Lahko pa
ugotovimo, da smo v vseh obratih dokazali, da smo
sposobni in zmoremo uresničiti mesečne plane, tako
proizvodne kot s področja varnosti in zdravja pri delu.
A za to se moramo iz napak učiti, upoštevati pravila
varnega dela in pomagati sodelavcem, ki pomoč potrebujejo. Složnemu delu bodo sledili tudi rezultati.

Mobing je dolgotrajno in sistematično nasilje
(praviloma psihično, ne pa nujno) zoper
sodelavca. Cilji so osamitev žrtve, škodovanje
njenemu ugledu, dostojanstvu in položaju,
posledično pa izgon z delovnega mesta.
Najpogosteje trpinči nadrejena oseba, ki s tem
zlorabi svojo položajno moč, poznamo pa tudi
trpinčenje med hierarhično enakimi sodelavci
ali ko skupina podrejenih trpinči svojega vodjo.

V Jeklarni smo zadnji mesec lanskega leta imeli 90-odstotno realizacijo plana in za njim zaostali za okoli 1.500
ton. Med glavnimi razlogi za zaostanek najdemo predvsem
večje število izrednih dogodkov (12), ki so nas spremljali v
prvi polovici meseca. Čeprav smo decembrski remont opravili odlično, so nas pestile zagonske težave, ki pa smo jih
hitro odpravili in nadaljevali dobro delo. Da bomo zagotovili
dobre rezultate tudi v prihodnje, smo januarja predvideli izobraževanje za obnovo znanja za delo pri ključnih agregatih
Jeklarne. S tem bomo zagotovili stabilno proizvodnjo brez
neprijetnih presenečenj. Za zdaj rezultati kažejo na zelo
uspešno delo. Dobro delo v proizvodnji pa deloma kvarita
podatek, da smo imeli dve nezgodi pri delu, in dejstvo, da
smo med vsemi obrati lani imeli največ nezgod, kar 22.
V začetku januarja se je upokojil naš dolgoletni sodelavec, »oče« in vodja Jeklarne Leon Vidic. Zahvaljujemo
se mu za vse, kar je naredil za Jeklarno in SIJ Acroni v
celoti, ter mu želimo nadvse prijetno in uspešno kariero
upokojenca.
Vroča valjarna je bila decembra eden izmed dveh obratov z izpolnjenim mesečnim planom in doseženo 100-odstotno realizacijo. Od načrtovanih 24,029 tone smo izvaljali
24.110 ton, za kar gre zahvala prav vsem sodelavcem. Prav
tako smo december in s tem celotno lansko leto v Vroči
valjarni zaključili brez nezgod pri delu in bili razglašeni za
najbolj varen obrat SIJ Acronija v letu 2017. Na to smo lahko zelo ponosni, saj smo dokazali, da zmoremo in znamo
delati varno in zdravo.
V Hladni valjarni se prav tako lahko pohvalimo s 100-odstotno realizacijo decembrskega plana. Pri delu se decembra ni zgodila nobena nezgoda, leto 2017 pa smo zaključili
s skupno sedmimi nezgodami pri delu, ki so povzročile
bolniško odsotnost.
Na Predelavi debele pločevine smo decembra imeli najnižjo realizacijo v primerjavi z drugimi obrati. Za mesečnim
planom smo zaostali za okoli 2.200 ton, kar je ob koncu
meseca pomenilo 86-odstotno uresničitev mesečnega
plana. Če gledamo letno realizacijo, pa lahko rečemo, da
smo bili povprečni. Leto 2017 smo sklenili pri 85 odstotkih realizacije letnega plana. Poleg proizvodnih rezultatov
bomo morali v letu 2018 izboljšati tudi statistiko nezgod
pri delu, saj smo leto 2017 zaključili z drugim največjim
številom nezgod pri delu, imeli smo jih 14.
Leto 2017 smo v obratih tako zaokrožili, eni bolj, drugi
manj uspešno. Vsi pa se moramo storjenih napak zavedati pri nadaljnjem delu in jih ne ponavljati. Vse uspehe
moramo seveda ohraniti v lepem spominu, a na njih ne
smemo zaspati. Če nam bo to uspelo, se v letu 2018 nimamo česa bati.
danijel.malkoc@acroni.si; joze.spiljak@acroni

Kot veste, v SIJ Acroniju omogočamo vključitev v
kolektivni pokojninski načrt pri družbi Pokojninska
družba A. S 1. januarjem smo v SIJ Acroniju uvedli
dve spremembi – novi način obračuna mesečne
premije in novi model obračuna za povratnike.
Do sedaj je bila mesečne premija v višini štiri odstotke
obračunana glede na bruto osnovno plačo, z letošnjim letom pa premijo obračunamo glede na celotno bruto plačo
zaposlenega, kar pomeni višjo premijo.
Druga ugodnost pa zadeva zaposlene, ki so že bili vključeni v pokojninski načrt, so iz njega nato izstopili, zdaj pa se
želijo ponovno vključiti. Doslej so morali vsi povratniki pri
štiriodstotni premiji sami pokriti dva odstotka, družba pa je
plačala preostala dva. Z januarjem 2018 pa smo prispevek
SIJ Acronija zvišali z dveh na tri odstotke. To pomeni, da
povratnik od januarja naprej pokrije le en odstotek premije.
Še vedno pa se lahko zaposleni odloči, da poleg štirih
odstotkov prostovoljno doplača premijo v višini dodatnega 1,8 odstotka svoje bruto plače. S tem zniža tudi svojo
dohodninsko osnovo, zato dobi pri poračunu dohodnine
nazaj del vplačane premije.
Za več informacij se lahko obrnete na kadrovsko službo.
joze.spiljak@acroni.si

îîSIJ ACRONI NA
VRTILJAKU POKLICEV
V okviru dveh prireditev Vrtiljak poklicev, ki sta se
v preteklih tednih odvijali v osnovnih šolah Antona Tomaža Linharta v Radovljici in Toneta Čufarja
na Jesenicah, se je kot dober zaposlovalec mladih
talentiranih tehniških kadrov predstavila tudi naša
družba SIJ Acroni.
Vrtiljak poklicev je namenjen devetošolcem in njihovim staršem, da
na zanimiv in interaktiven način
pridobijo informacije o nadaljnjih
možnostih šolanja, štipendiranja
in zaposlovanja.
Na obeh osnovnih šolah smo
imeli v okviru prireditve svojo stojnico, SIJ Acroni sta zastopala Maja
Smolej in Robert Starc. Razvojne
usmeritve in štipendijsko politiko podjetja ter možne karierne
poti sta na interaktivni delavnici mladim predstavila razvojna
inženirja z oddelka Raziskave in tehnologije ter iz Razvojnega centra Jesenice, dr. Andrej Skumavc in Stanislav Jakelj.
Zanimanje mladih za tehniške poklice se povečuje, in
to je vsekakor dobra popotnica tudi za nadaljnji uspešen
razvoj našega podjetja. V SIJ Acroniju se po svoji kadrovski
strukturi uvrščamo med starejša slovenska podjetja, zato
bo v naslednjih letih nujna kadrovska pomladitev kolektiva
s talentiranimi in zagnanimi ljudmi. Že v letošnjem šolskem
obdobju 2018/19 razpisujemo kar 30 kadrovskih štipendij
za različne tehniške poklice.
stanislav.jakelj@acroni.si

SIJ Acroni razpisuje v šolskem letu 2018/19 štipendije za naslednje poklice:
•
•
•
•

strojni ključavničar, 8 štipendij
elektrikar, 3 štipendije
strojni tehnik, 8 štipendij
elektrotehnik, 5 štipendij

1.

• dipl. inž. metalurgije, 2 štipendiji
• dipl. inž. strojništva, 2 štipendiji
• dipl. inž. elektrotehnike, 2 štipendiji

z nami že ... december 2017
20 let: Dragan Novosel v Jeklarni. | 40 let: Danijel Frelih v Vroči valjarni.

Iskreno čestitamo!
nejra.benic@acroni.si

2.
3.
4.
5.

OVIRANJE KOMUNIKACIJE
To pomeni, da vas nekdo stalno prekinja
in omejuje možnost komunikacije, vam
pisno ali ustno grozi, vas zmerja, zavrača
komunikacijo ali ponižuje z neverbalno
komunikacijo.
OMEJEVANJE DRUŽABNIH STIKOV
Element socialne osamljenosti opazite,
ko vas premestijo na izolirano delovno
mesto, ko sodelavci z vami ne govorijo
več, vas ignorirajo in z vami ravnajo, kot
da ste nevidni.
KRNITEV UGLEDA
Pri krnitvi ugleda bodite pozorni na kroženje zlonamernih govoric, posmehovanje vašemu osebnemu življenju in delu,
namigovanje na duševne težave, siljenje
v psihiatrično zdravljenje, zbadanje, žaljenje s ponižujočimi imeni ipd.
NAPAD NA KAKOVOST POKLICNEGA
POLOŽAJA
Na ta dejavnik bodite pozorni, ko vam
bodo dajali delovne naloge izrazito pod/
nad stopnjo vaše strokovne usposobljenosti, vas bodo stalno kritizirali, vam
odvzeli pooblastila ali pa boste dobivali
nenehno nove naloge oziroma nalog za
vas sploh ne bo.
NAPAD NA ZDRAVJE
V tem primeru bodite pozorni na grožnje
s fizičnim nasiljem, (pre)težko fizično
delo, odkrito spolno nadlegovanje ipd.

Kje najdete pomoč?
Zabeležite si vsako nasilno dejanje: kdo ga je povzročil,
kaj se je zgodilo, čas, kraj dogodka in priče. Zapišite,
kako ste se ob tem počutili in morebitne druge posledice. Shraniti morate vse dokumente, ki dokazujejo
trpinčenje (e-pošto, zapisnike sestankov, pisna navodila za delo, zdravniške izvide …).
V primeru mobinga se lahko obrnete na kadrovsko
službo (pooblaščenec za mobing je Robert Starc), na
sindikalne zaupnike in zdravnike.
metka.sustarsic@acroni.si

Povzeto po: http://www.drustvo-sos.si/
kako-prepoznati-mobing-na-delovnem-mestu-in-kako-ukrepati

vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îîVOLITVE DELAVSKIH ZAUPNIKOV ZA VZD

îîMOČAN TEMELJ ZA RAZVOJ NOVIH,
ZAHTEVNIH JEKEL IN ZLITIN

V februarju 2018 bomo volili delavske
zaupnike za varnost in zdravje pri
delu (VZD). Letos namreč poteče
štiriletni mandat aktualnim delavskim
zaupnikom.
Zdravje je nesporno temelj za kakovostno življenje in delo. Nanj vplivata tako življenjsko in
delovno okolje kot tudi način življenja oziroma
razmere na delovnem mestu.
To med drugim potrjuje tudi 45. člen ZVZD,
ki opredeljuje skupno obveznost delodajalcev
in delavcev oziroma njihovih predstavnikov, da
se morajo o vseh vprašanjih varnosti in zdravja
pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati.
Omenjeno določilo naj bi bilo izziv za vse
delavce, da prevzamejo pobude za večjo varnost in zdravje pri delu. Z aktivnim pristopom,
znanjem in poznavanjem delovnih procesov ter
predvsem z ustvarjalnim sodelovanjem z vsemi
odgovornimi v podjetju bodo pridobili zaupanje
delodajalcev in sodelavcev. To pa bo ugodno
vplivalo na izboljšanje razmer na področju VZD.
Lističi z navedenimi kandidati bodo med volitvami na voljo na stojalih za časopis, v jedilnicah
ter v PDF-obliki na portalu ACRONI. Glasovali
boste tako, da boste obkrožili številko pred
imenom kandidata. Vsakdo lahko glasuje le
enkrat in samo za obrat, v katerem je zaposlen.
joze.spiljak@acroni.si
adis.medic@acroni.si

Decembra 2017 smo na oddelku Razvoj in tehnologije v okviru
Razvojnega centra Jesenice zaključili projekt pridobitve merilne
opreme DSC. Dobili smo težko pričakovano napravo za termično
analizo DSC 404F3, dobavilo jo je podjetje Netzsch.

LETOŠNJI KANDIDATI SO:
1. Obrat Jeklarna: Ćatić Mirsad
2. Obrat Vroča valjarna: Stupar Dalibor,
Jensterle Tonček
3. Obrat Vzdrževanje: Mlinarič Mladen
4. Obrat Hladna valjarna: Humerca Peter,
Otović Zoran
5. Obrat Predelava debele pločevine:
Šranc Klemen, Fenz Jernej
6. Uprava in službe: Starc Robert

Z novo napravo za termično analizo DSC 404F3
zelo natančno določimo
pomembne značilnosti jekel. Z določanjem strjevalnega področja si lahko
pomagamo pri načrtovanju temperaturne poti na
sekundarni metalurgiji in
pri ulivanju. S poznavanjem izločevanja in faznih
premen pa pri segmentih
valjanja in toplotne ob- Uradno strokovno šolanje za delo pri napravi
delave. Pri razvoju novih za termično analizo DSC 404F3 so izvedli
in izboljšavah obstoječih predstavniki podjetja Netzsch v laboratoriju
vrst jekel je poznavanje Razvoja in tehnologij.
dejanskih, izmerjenih
značilnosti jekel ključno za hitro vpeljavo v proizvodni proces, saj izračunane
vrednosti niso vedno dovolj natančne.
Naprava je opremljena z visokotemperaturno pečjo, ki lahko dosega visoke operativne temperature. Peč z merilnim delom je zasnovana za delovanje
celo do 1.600 °C. Merilna oprema deluje na principu kontroliranega ogrevanja
in ohlajanja, natančni senzorji pa beležijo spremembe temperature na vzorcu.
Naprava DSC v kombinaciji s patentabilno merilno sondo in programom
Thermo-Calc je močan temelj za razvoj novih in zahtevnejših jekel in zlitin.
grega.klancnik@acroni.si

trendi

îîNAČRTOVANJE: PO NOVEM POENOTENO ZA VSE DRUŽBE
Decembra smo v Skupini SIJ pod sloganom
Oblikujemo nova obzorja (Shaping new horizons)
pripravili zaključno v nizu lanskoletnih konferenc,
na katerih so družbe prehajale na nov, za celotno
skupino poenoten sistem načrtovanja naložb in
vzdrževanja vse do leta 2028.
Za dolgoročno povečevanje učinkovitosti naložb smo v
letu 2017 sprejeli za vse družbe enotno metodologijo načrtovanja in ocenjevanja naložbenih projektov, ki vključuje
tudi načrtovanje vzdrževanja. S poenotenim pristopom k
načrtovanju naložb in z njimi povezanih procesov projek-

tov ne ocenjujemo več posamično, temveč celostno in z
vidika njihovih učinkov na poslovanje celotne Skupine SIJ.
Naložbene projekte ocenjujemo tudi glede na to, kako
podpirajo doseganje posameznih ključnih ciljev: povečevanje proizvodnje, zmanjševanje vplivov na okolje, povečevanje varnosti in zdravja pri delu in podobno. Ker sta
med strateškimi cilji izjemnega pomena varnost dela in
preprečevanje razlogov za izpade proizvodnje, je poleg
učinkovitosti proizvodnje ključni kriterij presoje projektov povečevanje njene zanesljivosti. Ob centraliziranem
upravljanju naložb skrbimo za enakopraven in uravnotežen
razvoj proizvodnih enot.

îîCISTERNE ZA TRANSPORT
UTEKOČINJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA

Hramba plina v tekočem stanju poteka
pri minus 162 stopinjah Celzija. Volumen plina se ob utekočinjenju zmanjša
za 600-krat. Rezervoarji za shranjevanje utekočinjenih plinov so zato narejeni iz nerjavne avstenitne pločevine,
ker so njene mehanske lastnosti tudi
pri minus 196 stopinjah Celzija enake
kot pri sobni temperaturi.

Ponujajo celotno paleto standardnih
in po meri izdelanih cistern in popolnih
sistemov za skladiščenje, transport in
uplinjanje. Njihovi proizvodi in sistemi
so namenjeni rabi zemeljskega plina kot
goriva za vozila, vlake, ladje in za satelitske naprave ter za distribucijo plina na
območja, ki niso povezana s plinovodi.
Skupaj s podjetjem VTG AG, vodilnim
na področju opreme za železniški transport, so izdelali največji vagon za transport utekočinjenega zemeljskega plina
po železnici. V SIJ Acroniju jim že od
leta 2009 dobavljamo debelo pločevino.
borut.lesnik@acroni.si; natasa.rozman@
acroni.si; maja.presterel@acroni.si

sara.wagner@sij.si

okolje

usmerjeni h kupcu

Chart Ferox je svetovno priznano
podjetje, ki razvija in proizvaja
kriogensko opremo za transport
in shranjevanje utekočinjenih
plinov. Od leta 1999 je spada pod
okrilje matične družbe Chart.

Naložbe v SIJ Acroniju v letu 2017
V Skupini SIJ sicer s strateškimi naložbami, ki smo jih
dokončali v letu 2017, postopoma zaključujemo intenzivni naložbeni ciklus. V družbi SIJ Acroni smo aprila 2017
zagnali konverter AOD. Naložba, vredna 30 milijonov evrov,
omogoča občutno povečanje proizvodnih zmogljivosti nerjavne pločevine. Zaradi uspešnega zaključka projekta AOD
nas v prihodnjih letih čaka odpravljanje ozkih grl v proizvodnji in uravnoteženje proizvodnih zmogljivosti v vseh
tehnoloških procesih.

îîVEČ NEVARNIH
ODPADKOV MED REMONTI
CHART FEROX
• SPLET: http://www.
chartindustries.com/
Businesses/Chart-Ferox
• SEDEŽ DRUŽBE: Dečin,
Češka republika
• USTANOVITEV: 1941
• DEJAVNOST: proizvodnja
opreme za transport in
hrambo utekočinjenih plinov

Zimska meseca december in januar sta tudi meseca remontov na linijah po vseh obratih. Ker takrat
linije ne obratujejo, je mogoče očistiti tudi kleti,
škajne jame, rezervoarje, cisterne, lužilne banje
ipd. Pri tem nastane večja količina nenevarnih in
nevarnih odpadkov, ki jih moramo oddati pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.
V drugi polovici lanskega leta se je oddaja nevarnih odpadkov zelo upočasnila. Posledica je kopičenje odpadkov po
obratih. Vzrok je vsem znan požar v Kemisu, kar čutimo vsa
večja podjetja. Trenutno naše nevarne odpadke prevzema
podjetje Saubermacher, ki ima dovoljenje za njihov odvoz v
tujino, kjer jih uničijo, večinoma s sežigom. Zaradi omejenih
zmogljivosti pa ne morejo sprejeti vseh nevarnih odpadkov
iz Slovenije. Intenzivno iščemo druge zakonsko dovoljene
alternative, ki bi sprostile oddajo nevarnih odpadkov.
alenka.rozic@acroni.si

januar 2018

številka 1
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îîPOVEZANOST JE NAŠA ODLIKA
Zaposlene v tretji dnini v Vroči valjarni združujeta prijateljstvo in trdna medsebojna
povezanost. Svoje delo opravljajo zavzeto, vestno in s polno mero pripadnosti.
Posadko tretje dnine Vroče
valjarne sestavljajo: Damir
Vukalić, Nejc Picelj, Armin
Trako, Tarik Omanović,
Roman Vengar, Žiga Kranjc,
Miha Jotič, Dalibor Stupar,
Miroslav Gorjanc, Nihad
Pivalić, Iztok Arnol, Vladimir
Blagojević, Uroš Crepulja,
Ernest Malkoč, Darko
Cerkovnik, Gašper Jakopič,
Tonček Jensterle in Zoran
Češek.

Pri delu uspešno sledijo vsak svojim obveznostim. Medsebojna povezanost jim pomaga, da naloge
zelo dobro tudi dokončajo. Da je tim uglašen, gre velika zahvala izmenskemu vodji Zoranu Češku,
ki poskrbi, da vse nemoteno teče. Dobro opravljeno delo je vedno na prvem mestu, in tega se zavedajo prav vsi.

Povezanost in druženje sta naši odliki. Ponosni smo na
slehernega člana naše ekipe in prav vsak pripomore s svojim
delom h končnemu skupnemu uspehu.
Poleg sodelovanja pri vsakdanjih službenih obveznostih pa se radi podružijo tudi zunaj delovnega
časa. Skupaj se pomerijo v košarki in kegljanju na asfaltu. Družijo se tudi ob poletnih piknikih, na
katerih jih Boštjan Urbas, kontrolor kakovosti, kulinarično izvrstno razvaja. Vse to pa krepi timskega duha in pripadnost tretji dnini. Dela jih uspešne in nepremagljive. Morebitna nesoglasja so
zato redka oziroma jih tudi hitro rešijo.
stanislav.jakelj@acroni.si

3 dejstva o

Zaradi čustvenega nasilja zaposleni zasovražijo službo in delo, ki so
ga nekoč imeli radi, postopoma postajajo obupani in depresivni ter
pogosto resno zbolijo. Nekateri dajo odpoved, drugi vztrajajo in iščejo rešitev iz začaranega kroga psihičnega nadlegovanja. Ali bi naši
sodelavci znali ukrepati ob mobingu?
Samo Kokalj, razvojni inženir
»Kadar se soočamo z mobingom, moramo ukrepati
čim prej, saj najbrž ne bo minilo samo od sebe. Treba
je zaščititi svoje dostojanstvo in zdravje. Sam k sreči še
nisem doživel trpinčenja na delovnem mestu. Sicer bi se
najprej verjetno soočil s povzročiteljem. Če pogovor z
njim ne bi zadoščal, bi se pritožil nadrejenemu. Če pa bi
slednji povzročal nasilje, bi takoj poiskal pravno pomoč.«
Martina Cuznar, tehnica za fizikalne in
metalografske preiskave
»Mobing je v današnjem času vse pogostejši pojav.
Čeprav bi bilo treba vsako psihično nasilje čim prej prijaviti, pa se zaposleni zaradi strahu pred izgubo službe
le redko odločajo za prijavo. Je pa tudi res, da se večina
ljudi niti ne zaveda, da se mobing nad njimi sploh izvaja.
Sanel Vikič, delovodja OTOP
»Mislim, da bi se znal postaviti zase in upreti mobingu
na delovnem mestu. Obvestil bi tudi osebo, ki je v podjetju pristojna za tovrstne primere. Vodil bi tudi dnevnik
dogodkov, usmerjenih proti meni s ciljem osamitve,
škodovanja mojemu ugledu in krnjenja dostojanstva
ter ogrožanja mojega položaja. Tudi zunaj podjetja bi se
obrnil na pristojne organe, da bi zaščitil svoje interese
in svoj obstoj v podjetju.«
metka.sustarsic@acroni.si

razmišljam na glas

îîMAG. ERIKI BRICELJ, GLAVNI METALURGINJI
Erika je doma iz Mojstrane, kamor se je pred 30 leti preselila iz Kranjske Gore, prava
dolinka torej. V SIJ Acroniju je zaposlena več kot 36 let.
Strokovno kariero je začela pri transmisijskem mikroskopu. Njeno razvojno in raziskovalno delo je obsegalo
področje jekel za poboljšanje in mikrolegiranih jekel. V zadnjih letih je
veliko dela vložila v pripravo in optimizacijo tehnoloških podatkov za zagon
novega informacijskega sistema. Ves
čas pa sodeluje tudi s Komercialo pri
tehnični podpori kupcem. Za strokovno in predano delo je prejela najvišje
stanovsko priznanje, Pantzevo priznanje za leto 2017.
Prosti čas namenja predvsem rekreaciji. Rada obiskuje gore, ne more se upreti alpskemu in turnemu smučanju, poleti pa s prijatelji na kolesu odkriva različne države. Zelo rada bere. V domačem
kraju je vključena v kar nekaj društev.

1.
2.
3.

îî ALI BI SE ZNALI
ZOPERSTAVITI MOBINGU?

SPROSTITEV

»Aktivnosti v naravi odganjajo slabo voljo in skrbi.«

MEDSEBOJNI ODNOSI

»Strpnost, pripravljenost na kompromise in pozitivna naravnanost
veliko pripomorejo k pozitivni energiji skupnosti, pa naj bo to
služba, dom ali prijateljsko druženje.«

TIMSKO DELO

»S skupnimi močmi lahko premagamo marsikatero oviro.«
stanislav.jakelj@acroni.si

îîKDO NAJ NOSI TVOJE BREME?
Kot že naslov nakazuje, vsak od nas v podjetju, kjer dela, nosi neko obliko
odgovornosti, bremena – če hočete. V prvi vrsti je ta odgovornost povezana
z delom in nalogami, ki so nam dodeljene, in pričakovanjem, da bomo te
naloge opravili, kot je treba. Če smo vestni in zavzeti, to v večini primerov
deluje. Kaj pa, če ne?
Ljudje nismo roboti, imamo svoje dobre in slabe dni. Povsem razumljivo. In na slab dan se nam kaj hitro zgodi, da kakšno nalogo opravimo
slabo ali na pol. Takrat ni pričakovanega rezultata, naš šef ni zadovoljen.
Seveda ni zadovoljen niti njegov šef. In od šefovega šefa šef. Vse do sodelavca, ki nalogo opravi, kot je pričakovano. In neopravljena naloga lahko
potuje vse do vrha.
V velikih podjetjih, kot je naše, imamo določeno piramido odločanja in odgovornosti. Vsaka napaka, ki je nismo
odpravili sami, potuje navzgor po piramidi. Na vrhu SIJ
Acronijeve piramide je glavni direktor. Vsako breme, ki
ga ne razrešimo spodaj, potuje naprej in naprej, vse do
glavnega direktorja. On nosi končno odgovornost za vse,
kar se dogaja v podjetju. Nad njim namreč ni samo modro
nebo, temveč uprava skupine in seveda lastniki.
A stabilno bomo lahko nadaljevali samo, če bomo dosledno izpolnjevali svoje delovne naloge in jih v čim manjši
meri prenašali na druge ter prevzemali odgovornost
za svoja dejanja. Sedaj pa s polno paro naprej!

Na vrhu SIJ Acronijeve piramide je glavni direktor.
Vsako breme, ki ga ne
razrešimo spodaj, potuje
naprej in naprej, vse do
glavnega direktorja.
Jože Špiljak, specialist za
korporativno komuniciranje

S pozitivno energijo korakamo v novo leto
Zadnji delovni petek v mesecu decembru 2017 se je
v večernih urah v dvorani Kolpern na Jesenicah odvilo novoletno druženje zaposlenih v SIJ Acroniju.
Glavni direktor Branko Polanc se je v pozdravnem nagovoru naprej zahvalil vsem zaposlenim za prispevek k dobremu rezultatu v preteklem letu. Seveda pa, kot pravi, je to
tudi obveza za leto, v katero smo že pogumno zakorakali.
»Le povezani bomo močnejši in uspešni.«
Podelili smo priznanje najbolj varnemu obratu v letu
2017, prejela ga je Vroča valjarna. Za najbolj inovativ-

no ekipo pa smo razglasili razvojno-tehnološko ekipo,
prejemnico zlatega državnega priznanja za razvoj jekla
blagovne znamke SINOXX 4542.
Predstavili smo video obnove malega Peltonovega kolesa, ki smo ga konec lanskega leta obnovili in razstavili
pred upravno stavbo. Velika zahvala velja pobudniku in
gonilni sili obnove Luki Novaku.
Za zaključek pa smo po sedmih letih ponovno podelili najvišje metalurško priznanje – Pantzevo priznanje.
Prejela ga je mag. Erika Bricelj, glavna metalurginja v
SIJ Acroniju. Dobila ga je za življenjsko delo na podro-

čju razvojno-raziskovalnega dela laboratorijskih metalografskih raziskav kovinskih materialov in karakterizacije
mikrostruktur ter na področju konstrukcijskih, ogljikovih
in maloogljičnih jekel. Mag. Erika Bricelj pooseblja markantno in nezamenljivo osebnost tako po strokovni kot
osebni človeški plati.
Glasbeno je večer prav posebej začarala a capella
skupina Bassless. S pozitivnim pogledom v prihodnost
pa smo že stopili v leto 2018. Naj bo srečno.
stanislav.jakelj@acroni.si
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