

Iz rubrike To smo mi:
zaradi dobrega vzdušja
nam delovnik kdaj tudi
(pre)hitro mine.

acroni24@acroni.si

št. 11

www.acroni.si

îîKREATIVNOST, SVOBODA IN SPREJEMANJE RAZLIČNOSTI

v številkah

PANTZEVIH
PRIZNANJ

smo podelili od leta 1973 do danes. Skupno
16 priznanj smo podelili še za časa Železarne
Jesenice, šest priznanj pa v SIJ Acroniju.
Prvo priznanje je prejel Marin Gabrovšek,
zadnje Zdravko Smolej leta 2010.

5

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SuSSI) je septembra pripravila konferenco Dan najboljše prakse. Ta je bila že šesta zaporedna v seriji »novih« konferenc, ki
nadaljujejo tradicijo promocije uvajanja sistemov stalnih izboljšav v slovenska podjetja.
Njen glavni sponzor je bil tudi SIJ Acroni.
Letošnja konferenca je bila namenjena spodbujanju »digitalnih« partnerstev na vseh ravneh v gospodarstvu, s
poudarkom na zaposlenih. Ključ do uspeha podjetja so izobraženi, motivirani in pripadni sodelavci. Zelo pomembno
je zato, da glavnino pozornosti namenimo krepitvi veščin
komunikacij med sodelavci in reševanju konfliktov.
Ključno je, da se znamo medsebojno poslušati in taktično reagirati. Pomembna sta premislek in umirjena reakcija.
Pohvala za dobro opravljeno delo lahko premika gore, na
napake pa je treba opozoriti. V sodobni družbi in podjetjih
avtoriteta ter avtokratsko vodenje nista več primerna. Pomembni so kreativnost, svoboda in sprejemanje različnosti.

novice

22

november 2017

ŠPORTNIH POLIGONOV

je Skupina SIJ s svojo družbo SIJ Acroni in
partnerjem OKS v okviru projekta zunanjih
športnih poligonov postavila v večjih mestih.
Poligoni že stojijo na Jesenicah, Ravnah na
Koroškem, Prevaljah in v Murski Soboti, od
oktobra dalje pa tudi v Ljubljani.

43.047

EUR NAGRAD

smo do oktobra letos že izplačali
sodelavcem in sodelavkam za oddane
iskrice in koristne predloge. Skupno smo
prejeli 225 Iskric, 111 koristnih predlogov in
4 tehnične izboljšave. Dobro in kvalitetno
opravljeno delo je v SIJ Acroni vrednota, ki
jo želimo prepoznati in nagrajevati.
natasa.karo@acroni.si

îîV STALNI PRIPRAVLJENOSTI
Konec oktobra smo skupaj z GARS Jesenice
preverjali, kako dobro smo pripravljeni na požar.
Izvedli smo vajo evakuacije upravne stavbe
ter preizkusili našo tehnično in organizacijsko
podkovanost za varno in hitro evakuacijo.
Ko so se na sončni četrtek,
nekaj po drugi uri popoldan,
zaslišale gasilske sirene, so
krajani radovedno obračali glave proti SIJ Acroniju.
Le kaj se dogaja? No, kaj
kmalu je bilo jasno, da izvajamo simulacijo požara ter
preverjamo našo pripravljenost in pripravljenost gasilcev za ravnanje ob tovrstnih
Reševanje ujetih oseb je
dogodkih.
potekalo brezhibno.
Ob evakuaciji so vrli gasilci
po lestvi rešili še osebe, »ujete« v drugem nadstropju stavbe. Reševanje je potekalo brezhibno, vsi »ujeti« so preživeli. Po koncu vaje pa so gasilci z lestvijo 42 metrov visoko
dvignili vse, ki so to želeli. Vsi, ki so si upali, so lahko na
kratko uživali v prečudovitem razgledu.
joze.spiljak@acroni.si

Avtokratsko vodenje ne prinaša želenih rezultatov,
so se strinjali tudi gosti dogodka.
Le podjetja, ki bodo znala slediti tem trendom, bodo uspešna. Zaposleni so naše največje bogastvo in moč, če znamo
z njimi upravljati na pravi način, smo zmagovalci na trgu.
stanislav.jakelj@acroni.si

îîSAMOINICIATIVNO
OBNOVILI SKUPEN PROSTOR

Sodelavci v
Jeklarni so
se pri obnovi
resnično
izkazali.
Skupni prostori se uporabljajo za več namenov,
za predajo izmen, izvajanje minute za varnost in
malicanje. Dobro je, da so čisti in urejeni. Takšen
prostor so želeli imeti tudi v Jeklarni, zato se je
nekaj sodelavcev samoiniciativno lotilo obnove
sobe, za kar jih je treba pohvaliti in jim čestitati.
Strojni delavci so sklenili izboljšati skupno večnamensko
sobo in se na lastno pobudo odločili prostor obnoviti. Najprej
so ga izpraznili in prebelili z zidno barvo, ki so jo priskrbeli
sami. Ko so se stene posušile, pa so sobo opremili z novim
in starim pohištvom, ki je bilo na voljo. Obenem so pobelili
tudi hodnik in prebarvali varnostno ograjo na stopnicah.
Druženje v takšnih prostorih je sedaj nedvomno prijetnejše.
borut.novsak@acroni.si
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îîIZ OBRATOV: OKTOBER JE BIL ZELO DOBER MESEC
Mesec oktober je dober pokazatelj, česa vse smo
sposobni, če stopimo skupaj. Zelo dobri proizvodni
rezultati po obratih in na ravni družbe kažejo
spodbudno sliko tudi za naprej. Manj uspešni pa
smo bili pri internih reklamacijah, kjer smo se
ponovno približali 100 tonam, ter pri nezgodah,
saj smo jih na ravni družbe oktobra zabeležili šest.
Oktober je bil po proizvodni plati daleč najboljši mesec letošnjega leta. Plana sicer nismo uresničili, smo pa ciljem iz
meseca v mesec bližje. Dosegli smo tudi dnevni rezultat,
na katerega smo izjemno ponosni – 24 šarž ogljičnih jekel
v enem dnevu. Za ta dosežek bodo vsi, ki so bili na delu v
tem dnevu, prejeli nagrado 50 evrov. Naj bo to spodbuda še
preostalim izmenam. Tudi vzdrževalni nepredvideni zastoji so
bili rekordno nizki. Najbolj pa so na nedoseganje plana vplivali
izredni dogodki, ki jih je še vedno preveč, zato si intenzivno
prizadevamo za njihovo odpravljanje in preprečevanje. Nova
pridobitev Jeklarne, AOD-konvertor, dobro obratuje, imamo
pa še nekaj prostora, da rezultate izboljšamo.
Oktobra smo v Vroči valjarni dosegli rekordno količino
izvaljanega materiala, odkar smo leta 2013 zagnali novo
valjavsko ogrodje. Čeprav smo za planom malenkostno zaostali, smo prvič v zgodovini presegli 33.000 ton izvaljanega
materiala. Že ta podatek daje pozitivno sporočilo, ob tem pa
smo ta mesec ponovno bili brez nezgode pri delu ter znatno
znižali količino internih reklamacij. Vsem sodelavcem v Vroči
valjarni iskrene čestitke za dosežen uspeh. Na teh dobrih
temeljih moramo graditi še naprej.
Oktober je bil dober mesec tudi za Hladno valjarno, saj
smo dosegli 96-odstotno realizacijo plana in za njim zaostali
manj kot 400 ton. Posebne čestitke pa operaterjem, ki so na
TVT »podelali« ves prejeti material.
Glavni razlogi, da plana nismo v celoti uresničili, pa se
skrivajo v pomanjkanju vložka na ZRM in liniji CRNO ter v
okvari desnega poda v peskarju SCL. Težave so se pojavile tudi pri valjanju jekla MKM na ZRM, a smo jih z velikim
angažmajem veliko inženirjev odpravili, s tem pa bistveno vplivali na doseganje plana MKM. Zaslužni so Božidar
Černe, Matjaž Zupančič in Dušan Baloh. Linijo CRNO smo
zaustavili za 28 ur.
Tudi pri strganem traku v peskarju linije SCL se je pokazala velika angažiranost operaterjev in izmenskega vodje,
napako so v najkrajšem možnem času odpravili.
Pozitivno v oktobru je tudi povečanje količine medfaze,
kar zelo dobro vpliva na pretok materiala in optimalno delovanje proizvodnje. Rezultati bi morali biti vidni novembra. Pre-

îîPET PRAVIL ZA SESTAVO
DOBREGA GESLA
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Nepredvideni vzdrževalni zastoji v Jeklarni v letu 2017.
Nepredvidene zastoje v Jeklarni smo oktobra zmanjšali
na skoraj zgodovinsko nizko raven.
tekli mesec smo v Hladni valjarni imeli eno nezgodo pri delu.
Oktobra smo na PDP proizvedli 17.794 ton izdelkov ter
za planom zaostali za slabih 1.400 ton. Čeprav je bila realizacija 93-odstotna, je rezultat količinsko gledano dober.
Plana nismo v celoti izpeljali zaradi pomanjkanja vložka. Na
PDP smo oktobra imeli eno nezgodo pri delu.
Na liniji HTL smo oktobra imeli manjše težave, vendar
smo jih hitro in učinkovito odpravili. Menjavo motorja z reduktorjem ter inverterja za 61. valjčnico v visokotemperaturni
peči smo izvedli z minimalnimi zastoji. Hkrati pa nadaljujemo
dobro delo in dosegamo dobre rezultate, saj smo proizvedli
10.441 ton, dosegli rekordno proizvodnjo ter dokazali, da
ob primernem dotoku materiala zmoremo dosegati odlične
proizvodne rezultate.
Tudi sodelavci na Vzdrževanju so dosegli zelo pozitivne
rezultate. Nepredvidene zastoje v Jeklarni smo bistveno
znižali, kar je razvidno tudi iz dobrih proizvodnih rezultatov
Jeklarne v zadnjih dveh mesecih.
Iz grafa pa je razvidno, da smo nepredvidene zastoje Jeklarne od poletja znižali za več kot dve tretjini. Na rekordno
nizko količino zastojev v aprilu pa je vplivala daljša zaustavitev Jeklarne zaradi dokončanja in zagona AOD-konvertorja.
Znižanje zastojev nam je uspelo doseči ob pomoči proizvodnje, s spremembami pri vzdrževalskem delu, dopolnjevanjem kadra, izobraževanjem sodelavcev ter večjim
redom in čistočo na delovnih mestih in pri agregatih. Ta
trend moramo nadaljevati tudi v prihodnje in slediti cilju –
nič nepredvidenih zastojev.
leon.vidic@acroni.si, ernest.medja@acroni.si,
gregor.hvala@acroni.si, esmir.mustedanagic@acroni.si,
borut.novsak@acroni.si, joze.spiljak@acroni.si

îîNAGRADA TUDI ZA
TRETJE ČETRTLETJE

îîZ NOVEMBROM PONOVNO
ZIMSKA REKREACIJA

Poslovanje SIJ Acronija v tretjem četrtletju letos
(julij–september) je bilo boljše v primerjavi s
tretjim četrtletjem lanskega leta. V skladu s
sklepom Skupine SIJ smo zato zaposlenim izplačali
četrtletno nagrado. Kljub temu z rezultatom nismo
zadovoljni, saj načrtovanih poslovnih ciljev za
letošnje leto nismo dosegli.

Da pozimi ne zapademo v »zimsko spanje« in
poskrbimo za dobro psihofizično kondicijo, smo
vsem zaposlenim ponovno omogočili zimsko
rekreacijo.
Od novembra pa vse do spomladi bomo zaposleni kondicijo
lahko nabirali ob igranju nogometa ali kegljanju.
Nogometne urice bodo potekale ob torkih (18.30–
20.00) in nedeljah (20.30–21.30) na Srednji šoli Jesenice. Tisti, ki pa želite preizkusiti svoje kegljaške veščine,
lahko to storitev vsak ponedeljek in petek med 20. in 21.
uro. Svojo prisotnost na rekreaciji predhodno najavite sodelavcu Tončku Jensterletu (toncek.jensterle@acroni.si).
Več informacij najdete na portalu Acroni in oglasnih deskah.

S trdim in zavzetim delom pa smo dokazali, da znamo in
zmoremo, ter oktobra poslovni rezultat vidno izboljšali in
začrtali pot za naprej. Za prispevek k skupnemu poslovnemu rezultatu v tretjem tromesečju se vsem sodelavkam
in sodelavcem najlepše zahvaljujemo.

Dostop do računalnika, e-pošte, bančnih
storitev, spletne trgovine, družbenega omrežja
Facebook in drugih spletnih aplikacij od nas
zahteva, da ustvarimo račun in ga zavarujemo
z geslom. Izbrano geslo mora biti dovolj dolgo,
da ga ni mogoče uganiti s poskušanjem vseh
kombinacij znakov. Pri ustvarjanju dobrega
gesla si velja zapomniti pet pravil.

joze.spiljak@acroni.si

z nami že ... okotber 2017
10 let: Armin Galijašević v Jeklarni, Nihad Pivalić v Vroči valjarni, Uroš Glavaš v Hladni predelavi in Jasmin Sefić v
Predelavi debele pločevine. | 30 let: Boštjan Urbas v Vroči valjarni, Ivan Pihler v Hladni predelavi, Robert Ocepek
v Predelavi debele pločevine in Milutin Dabižljević v Energetiki. | 40 let: Anton Kelbl v Vroči valjarni, Đuro Čulibrk
v Hladni predelavi, Mirzet Medić v Predelavi debele pločevine in Dušan Klinar na Vzdrževanju.

Iskreno čestitamo!
nejra.benic@acroni.si

1.
2.
3.
4.

UPORABI VEČ ZNAKOV
Geslo naj bo dolgo vsaj osem znakov. Tudi
kakšen znak več pri sestavi gesla ne škodi.
Večje število znakov ustvarja tudi več
možnih kombinacij.
DOBRO GESLO JE RAZNOVRSTNO
Pri sestavljanju dobrega gesla vključi male
in velike črke, številke in druga dovoljena
ločila, ki jih posamezno spletno mesto
dopušča.
IZOGIBAJ SE VSEM ZNANIM
KOMBINACIJAM
Ne uporabljaj kombinacij številk, lastnega
imena ali imena družinskih članov in
prijateljev. Izogibaj se letnicam rojstva.
Najslabša možna izbira gesla je – »geslo«.
ZA RAZLIČNE RAČUNE
SESTAVI RAZLIČNA GESLA
Več različnih gesel kot imaš, težje nekdo
dostopa do tvojih računov in osebnih
podatkov. Za elektronsko pošto, bančne
storitve in za družbena omrežja nikoli
ne uporabljaj istih gesel. Ker si je skoraj
nemogoče zapomniti veliko gesel,
poskušaj ustvariti hierarhijo storitev.
Za najpomembnejše spletne storitve
(elektronsko bančništvo) sestavi močno,
unikatno geslo. Za manj pomembne
(družbena omrežja) lahko večkrat
»recikliraš« isto geslo, z nekaj manjšimi
popravki.

5.

NE SHRANJUJ GESEL
NA VIDNIH MESTIH
Gesel ne shranjuj v bližini svojega
računalnika. Za shranjevanje gesel uporabi
posebne programe za upravljanje z gesli,
kot sta KeePass in LastPass.
Še en trik, kako si svoje geslo najlažje
zapomnimo. Vzemi samo prve črke nekega
stavka ali verza, ki si ga boš z lahkoto zapomnil,
ter dodaj še številke in velike tiskane črke.
Primer: Na planincah sončece sije, 20Npss13.
Gesla varuj, kot varuješ zobno ščetko – ne
posojaj jih in jih redno menjaj!
metka.sustarsic@acroni.si
Povzeto po: http://vsebovredu.triglav.si/
tehnologija/5-pravil-dobrega-gesla

vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îîUČINKOVITO ODPRAVLJAMO
VARNOSTNE NESKLADNOSTI
Pred kratkim smo v SIJ Acroniju sprejeli
določene tehnične ukrepe z namenom
izboljšanja delovnih razmer in za
zagotavljanje večje varnosti pri delu.
Tehnični ukrepi so pasivne narave (s
pogledom nazaj) in aktivne narave
(preventivni ukrepi za naprej). Medtem
ko lahko pri ukrepih za nazaj prispevamo
vsi, smo pri aktivnih tehničnih ukrepih
angažirali posebno ekipo sodelavcev.

od meseca oktobra, nekaj njihovih rezultatov
pa lahko vidite na fotografijah.
Pri pasivnih tehničnih ukrepih pa lahko največ naredimo sami. Pri delu in tudi v vsakdanjem življenju smo izpostavljeni različnim vrstam
tveganj, ki se jih zavedamo enkrat bolj, drugič
pa manj. Pogosto pa jih ne jemljemo resno. Pri
večini teh tveganj imamo prav mi ključno vlogo, in sicer kot povzročitelj ali pa kot dejavnik
tveganja. A to pomeni, da jih lahko tudi bistveno
zmanjšamo. Prepoznati moramo nevarnost in
aktivno sodelovati pri njeni odpravi. Veliko pa
naredimo že z upoštevanjem vseh varnostnih
ukrepov na delovnem mestu, vključno z vestno
uporabo osebne varovalne opreme.
adis.medic@acroni.si

PREJ

Aktivne tehnične ukrepe izvaja ekipa usposobljenih sodelavcev, ki so pristojni za takojšnjo
odpravo ugotovljenih neskladnosti s področja
varnosti pri delu. Neskladnosti torej, ki lahko
pomenijo potencialno nevarnost za nezgodo pri
delu. Ekipa sodelavcev neskladnosti odpravlja

îîOHRANJAMO NAŠO
ZGODOVINO IN TRADICIJO
Železarstvo ima na Jesenicah večstoletno tradicijo. Del te zgodovine
je tudi prva valjarna na Javorniku. Kranjska industrijska družba
(KID) je leta 1902 postavila proizvodni obrat s tremi valjarniškimi
progami, ki sta jih poganjali dve Peltonovi vodni kolesi. Večje kolo je
že razstavljeno v jugozahodnem delu Jesenic, ob avtocesti Jesenice
zahod, blizu karavanškega predora. Sedaj pa smo se odločili
obnoviti in razstaviti tudi manjše Peltonovo kolo.
Prvo javorniško valjarno so sestavljale tri proizvodne linije, in sicer za fino, srednje in težko valjanje. Kot pogonska sila teh linij se je uporabljala voda, ki je,
deroč z območja Javorniškega Rovta, poganjala Peltonovi kolesi. Ti sta energijo
vode pretvarjali v koristno silo za poganjanje proizvodnega obrata. Veliko kolo je
poganjalo težko progo, malo Peltonovo kolo pa srednjo in fino proizvodno linijo.
Manjše Peltonovo kolo je bilo leta 1902 ulito kot samostojen 38-tonski ulitek
v madžarski livarni GANZ & Co. Kolo je bilo ulito v enem kosu, kar je za takratni
čas pomenilo najtežji samostojni ulitek v Evropi. Malo Peltonovo kolo je bilo v
uporabi vse do leta 1979, nato pa smo ga pospravili »v kot«, kjer je čakalo na
izkaz časti vse do današnjih dni.
Obnovljeno malo Peltonovo kolo bo razstavljeno pri upravni stavbi.

POTEM

luka.novak@acroni.si, joze.spiljak@acroni.si

Popravljena ograja na PDP za
večjo varnost.

Popravilo ograje zraven transporta kolobarjev v Vroči valjarni.

Popravljena vrata pred hladnim
navijalcem v Vroči valjarni.

Veliko Peltonovo kolo je danes razstavljeno kot spomenik železarstvu.

trendi

okolje

îîPRISLUHNIMO MLADIM V SKUPINI SIJ!
Kar 49 mladih sodelavcev nam je pomagalo oblikovati platformo, ki bo mladim v Skupini SIJ omogočala, da svoje ideje in potrebe poveste na glas.
In da ste slišani! Poimenovali smo jo Svet mladih
Skupine SIJ, delovati pa bo začela prihodnje leto.
S sodelavci, mlajšimi od 35 let in z vsaj višješolsko izobrazbo, smo se srečali 8. in 9. novembra na regijski delavnici na Jesenicah in Ravnah na Koroškem. Pod kreativnim
klobukom mag. Janeza Žezline, svetovalca in trenerja iz
podjetja Energos, d.o.o., in Tonje Avsenik, vodje projektov AmCham Slovenia, smo razmišljali o organizaciji in
delovanju Sveta mladih Skupine SIJ. Skupaj smo izluščili

Malo Peltonovo kolo v obratu PDP pa
še čaka na svojo stilsko preobrazbo.

tudi teme, ki so za naše mlade sodelavce pomembne. Na
prvo mesto so mladi postavili odnose in sodelovalno organizacijsko kulturo, sledijo pa kariera in osebni razvoj
ter delovno okolje.
Svet mladih Skupine SIJ že ima svojo Yammer skupino, namenjeno mladim do 35. leta, v kateri bodo na voljo
vse novice in obvestila o delovanju, srečanjih in projektih
mladih v Skupini SIJ. Pridružite se nam v Yammer skupini Svet mladih Skupine SIJ oziroma kliknite na spletno
povezavo goo.gl/5JxnZc.

îîREŠILI PROBLEM
PRAŠENJA ŽLINDRE
Ob začetku delovanja AOD-konvertorja je bilo
pri manipulaciji z žlindro prašenje večje, kot smo
pričakovali. To so opazili tudi okoliški prebivalci,
ki jih je prekomerno prašenje upravičeno zmotilo.
Ker prašenja nismo mogli zadovoljivo odpraviti z
običajnimi postopki, smo morali poiskati drugačen
način. In smo ga našli.

janja.rakovec@sij.si

usmerjeni h kupcu

îîNAŠE JEKLO NA NAJVIŠJI STAVBI NA SVETU
Butting je nemška družba z 240-letno tradicijo. Proizvaja
visokokakovostne vzdolžno varjene cevi iz nerjavnih jekel. Spekter
uporabe teh cevi in komponent je zelo širok, saj jih uporabljajo v
plinski, naftni in še številnih drugih industrijah.
Skupina Butting ima sedež v nemškem mestu Knesebeck. Družinsko podjetje
zdaj vodi Hermann Butting iz sedme generacije lastnikov. Družba ima po dve
proizvodni enoti v Nemčiji in na Kitajskem, predstavništva pa širom po svetu.
V Buttingu proizvajajo nerjavne cevi, platirane cevi in varjene komponente.
Njihove prednosti so inovativne tehnologije in materiali ter kakovost. So specialisti oblikovanja, varjenja, obdelave cevi in spojnih delov za različne namene.
Že več kot petindvajset let dobavljajo opremo za razsoljevanje morske vode.
Visoko uporabnost in nizko ceno cevi dosegajo s platiranjem, kar pomeni, da
je notranjost cevi iz drugačnega materiala kot zunanjost. Najbolj uporabna je
kombinacija, pri kateri je notranji del cevi korozijsko odporen, zunanji del pa
trden. Butting platira na dva načina – z mehanskim združevanjem s hidravlično
ekspanzijo in metalurškim združevanjem.
gregor.zupancic@acroni.si; janka.noc@acroni.si; maja.presterel@acroni.si

BUTTING
• SPLET: www.butting.com/de/
• LETO USTANOVITVE: 1777
• LOKACIJA: Knesebeck,
Nemčija
• DEJAVNOST: proizvajalec cevi

Manipulacija z žlindro sedaj stabilizirana z boraxom.
Povečano prašenje je nastajalo pri stresanju žlindre s kamionov na ohlajevalna polja. Ker ima vroča AOD-žlindra
drugačno sestavo kot preostala žlindra, je med stresanjem
razpadala v prah, in s klasičnim prhanjem ni bilo mogoče
preprečiti dvigovanja prahu v zrak. Veter je prah posledično
nosil do naselja Slovenski Javornik.
V še tekočo žlindro smo zato začeli dodajati stabilizator, imenovan borax. Količine, koliko stabilizatorja je treba
dodati, da preprečimo prašenje, smo najprej teoretično
izračunali, nato pa smo jih začeli testirati v praksi in spremljati učinke. Sočasno smo s testiranjem opravljali tudi
laboratorijske teste.
Rezultati uporabe boraxa so uspešni, kar je razvidno
tudi na slikah. Pred uporabo boraxa je žlindra razpadla v
zelo droben prah, z dodanim boraxom pa zdaj ostaja trdna.
andreja.purkat@acroni.si, sabina.skrjanc@acroni.si

november 2017

številka 11

to smo mi

anketa

îîV SLOGI JE MOČ

îî KAKO SE LOTITE SESTAVLJANJA GESEL?

Kaj nas povezuje na prvi izmeni? Pripadnost podjetju, ljubezen do
poklica in spoštovanje do vodja, ki »pilotira« celotno izmeno.

Gesla so navadno zadnja ovira pri dostopu do vaših osebnih podatkov. Pomembno je, da geslo pravilno določimo. Dobro geslo si z lahkoto zapomnimo, a ga težko uganemo. Slabo geslo lahko uganemo z
avtomatiziranim poskušanjem. Če je vaše geslo sestavljeno iz vašega
imena in priimka ali iz drugih osebnih podatkov, kot so ime partnerja,
otrok in psa ali datumov rojstnih dni, potem imate slabo geslo. Kaj pa
pri določanju gesel upoštevajo naši sodelavci?

Posadka prve
izmene (na sliki
z leve): Matija
Markežič, Dino
Rahmanović,
Andraž Pongrac,
Amir Gluhalić,
Mario Petrović,
Ivan Krulić, Matjaž
Svetina, Zoran
Prešeren (vodja),
Domen Guzelj,
Avdija Sulejmanović
in Gabrijel Šabić.
Uspešno izvajanje procesa in samo delo sta izziv za vse zaposlene v Jeklarni. Sodelavci prve izmene čutijo veliko odgovornost in hkrati močno pripadnost podjetju. Zavedajo se pomena uspešnega delovanja Jeklarne za celotno podjetje. To jih je vodilo tudi sredi oktobra, da so nesebično
pripomogli k hitri sanaciji tekočega traku številka devet. Pomemben je tudi vodja izmene Zoran
Prešern, jeklar stare šole, saj je povezovalni člen oziroma glavni akter, da celotna izmena in proizvodnja delujeta sinhrono.

V slogi je moč. Ta rek mi je takoj padel na misel, ko sem videl celotno prvo izmeno Jeklarne pod vodstvom Zorana Prešerna, ko je priskočila na pomoč pri umestitvi tekočega traku skozi valjčno linijo,«
o njih ponosno pove Danijel Malkoč, vodja proizvodnje v Jeklarni.
Delo v Jeklarni je zahtevno in težko. Tega se zelo dobro zavedajo vsi zaposleni v vseh izmenah.
Pa vendar, če delovnik mine v prijetnem vzdušju in dobrih medsebojnih odnosih, po tem slovi prav
prva izmena, ti dvanajst ur zelo hitro mine.
danijel.malkoc@acroni.si

3 dejstva o

Predrag Basta, organizator dela, PDP
»V službi uporabljam geslo, ki sem si ga izbral med
ponujenimi. To geslo koristim na vseh aplikacijah, ki
jih uporabljam pri svojem delu. Isto geslo uporabljam
tudi doma, razen pri športnih stavah. Tam imam svoje
specifično geslo, ki ga pogosto tudi pozabim, zato je
to včasih varovalka pri zapravljanju denarja za stave.«
Miran Bricelj, inženir za
avtomatizacijo 1, Vzdrževanje
»Če razkrinkate moje službeno geslo ali geslo Sport tracker, ne boste našli ničesar, s čimer bi se moral obremenjevati. Sem pa previdnejši pri sestavljanju gesel pri
svojih bančnih računih. Je pa res, da stoodstotne zaščite ni, saj je tehnologija že toliko napredovala, da lahko,
kdor se spozna nanjo, s tehnično- informacijskimi triki
ugane večino gesel.«
metka.sustarsic@acroni.si

razmišljam na glas

îîLUKI NOVAKU, INŽENIRJU STROJNIŠTVA
Luka prihaja s Planine pod Golico, kjer je odraščal z naravo, visokogorskim
kmetijstvom ter »staro mašinerijo«. Prav zato danes poleg vzdrževanja strojnih
postrojenj v Jeklarni veliko svojega časa posveča ohranjanju tehniške dediščine.
Takoj po končanem šolanju se je Luka
znašel sredi Jeklarne, obrata, kjer si
delavci kruh služijo v zahtevnih delovnih razmerah. Prah, hrup, vročina in na tone odpadnega železa človeka naredijo za jeklarja, kar je, kot
pravi, tudi sam. Kolikor mu delovne
obveznosti dopuščajo, se Luka rad
zanima tudi za tehniško dediščino,
ki jo je po Železarni Jesenice podedoval SIJ Acroni. Trenutno s skupino
sodelavcev zagreto restavrira malo
Peltonovo kolo, ki je že pred več kot
115 leti poganjalo del postrojenj prve
valjarne takratne Kranjske industrijske družbe.

1.
2.
3.

Marjan Mencinger, tehnolog,
Kontrola kakovosti
»Mogoče sem preveč zaupljiv in se ne ukvarjam dovolj
z gesli. Geslo imam le tam, kjer je to obvezno, to je v
službi. Tudi tu se mi ni bilo treba posebno potruditi, saj
sem ga izbral med ponujenimi možnostmi. Izbral sem
geslo, ki se mi je zdelo najbolj zanimivo in zapomljivo.«

NAZAJ, NAZAJ V PLANINSKI RAJ

»Gore in planine so zame pobeg v prvobitno svobodo. Starši so me na
samostojno pot življenja pospremili z besedami: 'Kadar pa ti bo hudo,
se spomni na zarjo vrh planin, pa pojdi tja gor in videl boš, kako se
nebo bo razjasnilo!'«

PISARNA ALI DELAVNICA?

»Pisarniško delo je zame to, kar je bil za Špartance mir. Na delovnem
mestu v šali potožim, da bi raje osem ur v gozdu 'gonil' motorno
žago, kot pa eno uro sedel za računalnikom.«

O UČENJU

»Pri svojem delu se hitro priučim uporabe različnih orodij in tudi
iznajdljivosti mi ne manjka; iz mule ne moreš napraviti dirkalnega
konja, narediš pa lahko zelo hitro mulo.«
luka.novak@acroni.si; stanislav.jakelj@acroni.si

îîV SLOGI JE JEKLENA MOČ
Stojim ob mravljišču in opazujem izjemno marljiva in dobro organizirana bitja. Ne morem verjeti, da tako drobna bitja dobesedno nosijo težka
bremena in postavljajo hribe.
Sedim v pisarni. Opazujem sodelavce. Tudi oni zelo marljivo delajo in
prenašajo težka bremena, tako fizična kot psihična. Delajo organizirano.
Takšno delo mora prinesti rezultate. In jih tudi je!
V mesecu oktobru smo namreč dosegli več rekordov. V Jeklarni smo
proizvedli preko 2.000 ton slabov na dan. Rekordna je proizvodnja Vroče
valjarne v zadnjih letih. Dvakrat smo presegli dnevni rekord tehtanja – več kot 800 ton gotovih proizvodov dnevno v PDP. In
rekorden je tudi EBITDA. To je to! Delo dobre, marljive in
organizirane ekipe je prineslo dobre rezultate.
Imam pa tudi veliko skrb. Nekatere marljive
»mravljice« delajo (pre)več. Žrtvujejo veliko svojega
prostega časa in se preveč naprezajo. Dolgoročno to
ne bo šlo. Pomagajmo zato najbolj marljivim mravljam
in SKUPAJ ponovimo rezultat meseca oktobra. Srečno!

Na dolgi rok lahko uspemo
samo, če bomo složni in
enotni in bomo prav vsi
v verigi prevzeli svoj del
bremena.«
Branko Polanc, glavni direktor

