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 Iz rubrike To smo mi:  
Zaposleni v Interni reci-
klaži z bogatim znanjem 
in izkušnjami upravljajo 
in vodijo procese pre-
delave žlindre.

Tekači družb Skupine SIJ na Gorenjskem smo s te-
kom na Ljubljanskem maratonu uspeli zbrati 1180 
evrov, ki smo jih podarili otrokom vrtca Jesenice, 
enote Cilke Župančič. Zbrana sredstva bodo name-
nili novemu igralu za otroke.

Otroci so nas ta dan z nestrpnostjo pričakovali. Pripravili so 
nam namreč presenečenje –otroci vseh skupin so se zbrali 
na dvorišču vrtca, kjer so nam zapeli tri pesmice ter nam 
podarili album svojih slik. Vrednostni bon je Vanji Kramar, 
ravnateljici vrtca Jesenice, v imenu vseh gorenjskih teka-
čev izročil dr. Boštjan Bradaškja, glavni razvojni inženir 
za nerjavna jekla RCJ/SIJ Acroni. To je bil lep dan za nas 
vse – drugo leto bomo zagotovo spet tekli!

irena.kolenc@acroni.si

 î GORENJSKI MARATONCI PRITEKLI 1180 EVROV ZA OTROKE

Zbrane goste, med njimi mnoge legende jeseniškega hoke-
ja, sta nagovorila Anže Pogačar, predsednik HDD SIJ Acroni 
Jesenice, in mag. Branko Žerdoner, glavni direktor družbe 
SIJ Acroni. »SIJ Acronijevci smo z jeseniškim hokejem že 
vseh 70 let neločljivo povezani […] Verjamemo, da je današ-
nji klub s predsednikom Pogačarjem na čelu postavljen na 
trdnih temeljih in na pravi poti, da si ponovno nadene lovorike 
nepremagljivega,« je v nagovoru povedal Branko Žerdoner. 

Uprava Skupine SIJ pa je vodstvu HDD SIJ Acroni Je-
senice namenila naslednje spodbudne besede: »To je vaš 

čas. […] V Skupini SIJ stavimo na vas, na vaš trmast, kot 
jeklo neuklonljiv značaj. Verjamemo, da zmorete osvajati 
najpomembnejše lovorike, saj imate jekleno voljo!« 

Mag. Branko Žerdoner je ob tej priložnosti – podobno 
kot njegovi predhodniki pred 70 leti – predsedniku društva 
Anžetu Pogačarju simbolično podaril nove drsalke, ta pa mu 
je presenečenje vrnil ter mu podaril jubilejni hokejski dres. 

Na dogodku smo si premierno ogledali dokumentarni 
film o 70-letnici jeseniškega hokeja, ki si ga lahko še vedno 
ogledate v arhivu spletne strani RTV Slovenija. 

Navdihujoč video Jeklena volja je prav tako že uspešno 
zakrožil po družabnih omrežjih – ogledate si ga lahko na 
www.hddjesenice.si. 

irena.kolenc@acroni.si
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o

vi
ce 20. novembra smo v Kolpernu Gornjesavske-

ga muzeja Jesenice slavnostno obeležili 70 
let hokeja na Jesenicah. Večer je minil v zna-
menju obujanja spominov na zlate čase … in 
jeklene volje za novih zmagoslavnih 70 let.

 î SLAVNOSTNO OBELEŽILI 70 LET HOKEJA NA JESENICAH

natasa.karo@acroni.si

MIO EUR 
je višina investicije v modernizacijo valjavskega 

ogrodja ZRM, potrjena s strani uprave SIJ. 
Investicija bo pripomogla k odpravljanju 
ozkega grla v obratu Hladna predelava.

2,1

EUR 
so kljub dežju z jekleno voljo tekači iz celotne 

Skupine SIJ na 23. Ljubljanskem maratonu pritekli 
za dober namen pod sloganom Delamo korake za 
male junake. Tekači družb Skupine SIJ na Gorenj-

skem smo s pretečenimi kilometri zbrali 1180 EUR.

2943

je bil ustanovljen Hokejsko drsalni klub 
Jesenice. Marca 1957 ekipa osvoji prvi naslov 
državnih prvakov, med letoma 1957–1972 pa 
kar 15 zaporednih naslovov državnih prvakov 

– od 167 tekem so osvojili kar 163 zmag! V 
obdobju 2014/2018 so 3-krat osvojili naslov 

državnih prvakov Slovenije in Pokal Slovenije.

6. 1. 1948

V sredini (iz leve proti desni): Matjaž Rakovec, predse-
dnik Hokejske zveze Slovenije, Anže Pogačar, predsednik 
HDD SIJ Acroni Jesenice in mag. Branko Žerdoner, glav-
ni direktor SIJ Acroni, v družbi hostes - navijačic.

Ekipa »jeklenih« hokejistov HDD SIJ Acroni Jesenice  
je bila ta dan zelo dobro razpoložena – na fotografiji 
skupaj z mag. Brankom Žerdonerjem in Anžetom 
Pogačarjem (v sredini).
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obvestila

z nami že ... oktober 2018

Iskreno čestitamo! natasa.karo@acorni.si

10 let: Haris Čordić v Logistiki in distribuciji, Damir Sadiković v Jeklarni, Klemen Polanc in Rok Tancar v  
obratu Predelava debele pločevine, Miha Balek v obratu Vzdrževanje | 20 let: Nataša Bratun v Kakovosti. 

 î V JEKLARNI OSREDOTOČE-
NI NA KAKOVOST

Oktober je bil s stališča kakovosti mesec, na 
katerega nismo ponosni, zato smo se z ustreznimi 
ukrepi osredotočili na dvig le-te na najvišjo raven.

Oktobra smo izdelali 29.546 t slabov, od tega kar 10.898 
t nerjavne. Za planom smo zaostali skupno za 4.469,63 
t, kar je posledica namerne ustavitve Jeklarne za 81 ur in 
dveh izrednih dogodkov v skupnem trajanju 37 ur. Najbolj 
pereč razlog, ki ga ne bomo ponovili, pa je 661,5 t izmeta 
iz naslova reklamacij zaradi neustrezne kakovosti. 

Slednje je bilo tudi »alarm« za takojšnje ukrepanje, ki 
na nekaterih področjih daje že zelo dobre rezultate, na dru-
gih pa ga bomo še dodelali. Znanja in jeklene volje imamo 
dovolj, da bomo kos tudi tej nalogi.

danijel.malkoc@acroni.si

 î VROČA VALJARNA S 
SVEŽIMI OKREPITVAMI

Oktobra smo sprejeli ukrepe za odpravo napak 
in izboljšanje rezultatov, dobili pa smo tudi nekaj 
novih sodelavcev.

V oktobru smo v Vroči valjarni izvaljali 30.252 ton izdel-
kov, od tega 20.513 ton plošč in 9739 ton kolobarjev. Na 
področju vzdrževanja smo imeli 29 ur nepredvidenih za-
stojev, največ časa nam je vzelo varjenje spodnje rampe 
primarnega odškajevalnika.

V tem mesecu so bile najpogostejše napake škajavost, 
eno ali obojestranska valovitost, odstopanje debeline tra-
ku in vtiski primarne škaje. Za odpravo teh napak je bilo 
narejenih kar nekaj analiz in sprejetih ukrepov za izbolj-
šanje rezultata.

Dobili smo tudi 3 nove sodelavce, za katere bomo pos-
krbeli, da bodo čim prej lahko stoodstotno opravljali svoje 
delo in tako pripomogli k realizaciji proizvodnih planov.

ernest.medja@acroni.si

 î RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 
SVET ŽELEZARJA

Vabimo vas na ogled razstave fotografij Svet 
železarja skozi oko objektiva Francija Kolmana, 
ki bo si jo boste lahko ogledali v avli in jedilnici 
upravne stavbe SIJ Acroni v mesecu decembru.

Franci Kolman je 
bil prvi zaposle-
ni fotograf v 
Železarni Jese-
nice. Razstava 
obsega fotogra-
fije – reproduk-
cije diapozitivov, 
ki so bili posneti 
z analogno foto-
grafsko opremo, 
v ekstremnih 
pogojih, ki so bili 
značilni za žele-
zarski vsakdan 

med letoma 1960 in 1964 v Železarni Jesenice. 
Razstavo Farnega kulturnega društva Koroška Bela 

si je bilo pred tem mogoče ogledati v Kulturnem hramu 
na Koroški Beli.

Petra Alič: petsonc77@gmail.com

 î DEDEK MRAZ PRIHAJA
Sneg je že pobelil bregove, lučke se prižigajo … 
kmalu spet pride dedek Mraz! Tudi letos bo otroke 
obdaroval v Gledališču Toneta Čufarja, le da tokrat 
v družbi Čarlija in skrivnostne tovarne čokolade …

Vabimo vas na praznično obdarovanje otrok z ogledom 
predstave “Čarli in tovarna čokolade”, ki bo v sredo, 12. 
decembra 2018, ob 17.00 uri v kinodvorani Gledališča To-
neta Čufarja Jesenice. Na predstavi bodo otroci spoznali 
Čarlija in skupaj z njim odkrili vse skrivnosti in čarovnije 
tovarne čokolade … 

Vabila na dogodek bodo naši najmlajši prejeli po pošti. 
Najlepše vabljeni!

irena.kolenc@acroni.si

 î HP SE OBETA MODERNIZA-
CIJA LINIJE ZRM

V tem mesecu je bila podpisana pogodba za 
projekt modernizacije linije ZRM, kar je odlična 
novica za obrat Hladna predelava.

Za obrat je trenutno za doseganje plana ključno dobro in učin-
kovito obratovanje linije ZRM, od katere je odvisno, ali bo linija 
CRNO stalno obratovala in ali bomo lahko zagotovili pravilno 
zalaganje peči SAN z jekli in uspešno zvaljali končen MKM. 

Novembra je prišlo do nepredvidenega zastoja krmilja 
X-raya. Sodelavci na oddelku RTA in procesni informatiki 
so z lastno iznajdljivostjo uspeli odpraviti zastoj, ki bi lahko 
trajal tudi več dni. Ta zastoj je pokazal, kako pravilna je bila 
odločitev za modernizacijo ZRM-ja. 

S to predelavo bomo vplivali na produktivnost ZRM-ja 
in končno kakovost izdelka, kjer bo največji vpliv na tole-
ranco končne debeline zvaljanega traku. 

gregor.hvala@acroni.si

 î PDP V PRIZADEVANJIH ZA 
USPEŠEN ZAKLJUČEK LETA

Do konca leta imamo še dva meseca, zato nikakor 
ne smemo popustiti pri izvajanju zastavljenih 
ciljev, da uspešno zaključimo leto 2018.

Oktobra smo proizvedli 15.718 dobrih proizvodov, kar je 92 
% operativnega plana. Skupno je bilo izdelanih 7.993 ton 
nerjavne pločevine. Zabeležili smo eno poškodbo pri delu, 
še vedno pa je visoka bolniška odsotnost. Trend neskladnih 
proizvodov se v tem mesecu ni bistveno izboljšal in še ved-
no predstavlja kar 8,6 % celotne proizvodnje. Z rezultatom 
smo lahko le delno zadovoljni. 

Novembra moramo bistveno izboljšati kakovost izdel-
kov in poskrbeti, da se neskladni proizvodi izločajo že v 
predhodnih procesih in da neustrezni izdelki ne prihajajo 
na končne obdelave. Pozitiven pa je predvsem trend števila 
stehtanih plošč, kjer smo skupno presegli 10.000 kosov.

blaz.kolman@acroni.si 
sasa.jost@acroni.si;

IZ RODA
V ROD

zaposlene v Skupini SIJ,
v družbah SIJ Metal Ravne,  
SIJ Ravne Systems, SIJ Acroni, SIJ SUZ,  
SIJ Elektrode Jesenice in SIJ ZIP center, 
ki imate vsaj še dva sorodnika 
(očeta, mamo, brata, sestro, stare starše, 
zakonskega oziroma zunajzakonskega 
partnerja ali otroke), 
zdaj ali v preteklosti zaposlena  
v družbah Skupine SIJ  
ali njenih predhodnicah,
ter ste pripravljeni z nami deliti 
železarsko zgodbo svoje družine,
spomine, anekdote in izkušnje,  
povezane z železarskim delom in uspehi.

K sodelovanju vabimo družine, 
ki že več generacij ustvarjate 
železarsko tradicijo na Ravnah 
na Koroškem ali Jesenicah: 

Kako sodelujete?
 � V tabelo na letaku, ki je priložen 

današnjemu internemu časopisu, 
vpišite osebne podatke vaših 
sorodnikov in podpišite soglasje za 
uporabo osebnih podatkov znotraj 
Skupine SIJ za namen projekta Iz 
roda v rod. 

 � Priložite dokazila o zaposlitvah vaših 
sorodnikov, če razpolagate z njimi 
(npr. priznanja ob delovnem jubileju, 
odhodu v pokoj, delovna knjiga in 
podobno …). 

 � Izpolnjen obrazec oddajte v 
tajništvu, v kadrovski službi vaše 
družbe ali v skrinjice za inovativne 
predloge do 20. decembra 2018.

Na podlagi prijav bomo v vsaki družbi 
izbrali in predstavili družine z najdaljšo 
železarsko tradicijo 
 � v družbah SIJ Metal Ravne in 

SIJ Acroni do pet družin,
 � v družbi SIJ Ravne Systems do tri družine,
 � v družbah SIJ SUZ, SIJ Elektrode Jesenice 

in SIJ ZIP center do dve družini.

Družinska tradicija bo predstavljena v 
internih medijih Skupine SIJ. 
Družinski člani bodo simbolično 
nagrajeni na Sijevem dnevu.

Zaupajte nam svojo zgodbo!



vrstice za varnost in zdravje

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

 î ACRONIJEVI STROKOVNJAKI 
NA DNEVU JEKLENIH KON-
STRUKCIJ 2018

Dnevi jeklenih konstrukcij so namenjeni promociji 
jeklenih konstrukcij, ponovni združitvi strokovne 
javnosti ter obravnavi izbranih strokovnih tematik 
s področja jeklenih konstrukcij.

Inštitut za metalne konstrukcije je 9. novembra ponovno 
organiziral strokovno srečanje Dan jeklenih konstrukcij 
2018, tokrat na temo protikorozijske zaščite jeklenih no-
silnih konstrukcij. Ker se nerjavno jeklo, predvsem duplex 
nerjavna jekla z visokimi mehanskimi lastnostmi in visoko 
nosilnostjo, vse bolj uveljavlja v gradbeni industriji, so letos 
k sodelovanju povabili tudi SIJ Acroni kot enega največjih 
svetovnih proizvajalcev toplo valjanje debele pločevine.

Pripravili smo predstavitev celotnega trga nerjavnih 
jekel. Poraba in proizvodnja nerjavnih jekel sta tesno po-

vezani z rastjo življenjskega standarda. Med letoma 1970 
in 2017 je proizvodnja narasla s 6 mio ton na 48 mio ton. 
Vodilna v proizvodnji je Kitajska, ki proizvede 53 % sve-
tovnih količin nerjavnih jekel, še bolj očitno pa prednjači 
pri porabi, saj je bila glede na leto 2017 njena poraba kar 
40 odstotnih točk višja od svetovne.

Analiza strukture po izdelkih kaže, da se največ porabi 
hladno valjane nerjavne pločevine (60 %) za široko potro-
šnjo, toplo valjana pločevina znaša le dobrih 10 % celotne 
svetovne porabe, debela pločevina, ki je SIJ Acronijev pa-
radni izdelek, pa še manj.

Posebne pozornosti je bila deležna predstavitev last-
nosti posameznih vrst nerjavnih jekel. Tu smo izpostavili 
duplex jekla, ki se vse več uporabljajo v gradbeni indu-
striji, predvsem pri konstrukciji dizajnersko arhitekturnih 
objektov.

borut.lesnik@acroni.si

trendi

okolje
 î UČINKOVITO RAVNANJE Z 
ODPADNO EMBALAŽO

Tudi Slovenija se mora soočiti s pretresi, ki so nastali 
na svetovnem trgu surovin ter na področju ravnanja z 
odpadno embalažo. Problematika zahteva angažira-
nost vsakega posameznika kot tudi vsakega podjetja.

Podjetje Unirec, ki deluje v okviru podjetja Dinos, se je na 
seminarju v Mengšu dotaknilo predvsem sprememb, ki nas 
bodo doletele na področju odpadne embalaže. Poudarili so 
problematiko, ki se navezuje na plačilo embalažnine, ki jo 
sedaj plačujejo samo podjetja, ki dajejo na trg več kot 15 
ton embalaže in so s tem zavezanci. Prav tako se pri dolo-
čanju deležev prevzemanja odpadne embalaže upošteva 
le količina embalaže, ki jo dajejo zavezanci na trg v prvem 
kvartalu leta. Unirec-Dinos je o tem podal predlog za spre-
membe na Ministrstvo za okolje in prostor.

sabina.skrjanc@acroni.si

 î PRIZNANJE NEMŠKE  
AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE

Novembra smo uspešno opravili prvo presojo – revizijski postopek po 
standardu za avtomobilsko industrijo VDA 6.3, ki ga je izvedel nemški 
kupec MK Metallfolien za vrsti jekla MKMCrAl4 in MKMCrAl6.

Za jekli skupine MKM smo uspešno opravili revizijski postopek VDA 6.3, ki je 
za SIJ Acroni izjemnega pomena. Velika zahvala gre širokemu timu sodelav-
cev, ki prihajamo iz nabave, razvoja, proizvodnje, prodaje in vodenja kakovosti.

Dokazali smo, da znamo delati dobro, kakovostno in povezano, kar potrjujejo 
odlični rezultati, ki so pomembni za nadaljnja vlaganja in razvoj podjetja kot celote.

Ni vedno lahko, delo zahteva veliko znanja, izkušenj in predanosti vsakega 
posameznika. 

Nemško trgovsko združenje za avtomobilsko industrijo VDA v nemškem go-
spodarstvu uživa velik ugled in ima velik vpliv. V okviru VDA deluje Center za vo-
denje kakovosti (QMC), ki skrbi za nadzor nemških avtomobilskih proizvajalcev 
originalne opreme in njihovih dobaviteljev. 

Procesni standard VDA 6.3 določa ocenjevanje in izboljšanje nadzora v pro-
cesih proizvodne organizacije. 

VDA 6.3 je odlično orodje za revizije postopkov v avtomobilski industriji. Zago-
tavlja informacije o pomembnosti in obsegu uporabe procesne revizije v celotnem 
ciklu realizacije izdelka, tako v proizvodnji kot v storitvah. Določa revizijski posto-
pek, merila za ocenjevanje rezultatov procesa in zahteve procesov. V okviru VDA 
lahko organizacija doseže tri stopnje: A, B in C. To pomeni, da organizacija sicer 
opravi revizijo, vendar ima še vedno možnosti za nadaljnje izboljšave.

stanislav.jakelj@acroni.si

ocena A za proizvod MKMCrAl4

ocena A za proizvod MKMCrAl6

97 %,
97 %,

ocena A za procese96 %,

 î SPLETNA APLIKACIJA MINUTA ZA VARNOST
Varnost in zdravje pri delu imata veliko 
prioriteto in nenehno si moramo prizade-
vati za izboljševanje stanja ter rezultatov 
na tem področju – delo brez nezgod. Za 
dosego tega so preventivne aktivnosti in 
zgodnje odkrivanje potencialnih nevar-
nosti ključnega pomena. 

Novembra smo v vseh družbah Skupine SIJ iz-
vedli izobraževanje o aplikaciji Minuta za var-
nost. Glavni poudarek je bil na prikazu uporabe 
aplikacije in razlagi, kakšne koristi prinaša za-
poslenim oz. podjetju. 

Skratka, želimo dvigniti ozaveščenost za-
poslenih in nadrejenih, vzpostaviti učinkovitejši 
nadzor in dosledno izvajanje navodil in ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, obe-
nem pa slišati pobude sodelavcev, jih spodbujati 
in se nanje odzivati. Komunikacija mora potekati 
obojestransko, tudi od spodaj navzgor in ne samo 
od zgoraj navzdol. Ravno to omogoča Minuta za 

varnost. Beleženje izvedenih Minut za varnost v 
elektronski aplikaciji prinaša več možnosti za 
nadzor, analize in podajanje ukrepov za odpravo 
neskladnosti, za kar je odgovorno vodstvo. Na-
men Minute za varnost je, da zaposleni podajo 
predloge za odpravo tistih neskladnosti, ki jih 
sami najbolje poznajo.

Minuta za varnost bo zagotovo pripomogla 
k dvigu varnostne kulture, ta pa omogoča hi-
trejše izboljšave na področju varnosti in zdravja 
pri delu, med drugim zmanjšanje števila nezgod 
pri delu, stroškovno učinkovite rešitve in višjo 
produktivnost ter posledično zmanjšanje števila 
regresnih zahtevkov. Vse to zagotovo privede do 
zmanjšanja odsotnosti z dela in boljšega nadzora 
nad tveganji na delovnem mestu. 

V SIJ Acroniju je aplikacija Minuta za varnost 
že v uporabi, s 3. 12. ob 9. uri bo stara verzija 
nadomeščena z novo nadgradnjo.

adis.medic@acroni.si

Poleg predstavitve nove aplikacije smo našim sodelavcem  
predstavili, zakaj je Minuta za varnost tako zelo pomembna.

 î ZAVEZANI K 
TRAJNOSTNEMU RAZVOJU

71 jeklarskih družb globalnega pomena, med njimi 
tudi Skupina SIJ, smo pri Svetovnem združenju jek-
larjev 22. novembra 2018 podpisali Listino trajno-
stnega razvoja. S tem smo potrdili zavezo za delova-
nje po sedmih načelih trajnostnega razvoja jeklarske 
industrije, ki so usklajena s 17 splošnimi cilji Organi-
zacije združenih narodov o trajnostnem razvoju.

Jeklarstvo je ena strateško najbolj pomembnih proizvo-
dnih panog, saj neposredno vpliva na gospodarski, družbeni 
in okoljski svetovni razvoj. V Skupini SIJ se zavedamo, da 
jeklarska industrija s svojo konkurenčnostjo in trajno na-
ravnanostjo neposredno in močno učinkuje tudi na razvoj 

regij oziroma lokalnih skupnosti, v katerih delamo in živimo.  
Trajnostno naravnanost v Skupini SIJ izkazujemo skozi 
vertikalno integracijo in z delovanjem po načelih krožne-
ga gospodarstva ter z zniževanjem porabe naravnih virov. 
Iz stranskih proizvodov, ki nastajajo pri proizvodnji jekla, 
ustvarjamo nove proizvode, odvečno toploto, ki prav tako 
nastaja pri proizvodnji jekla, pa oddajamo v omrežje daljin-
skega ogrevanja, za ogrevanje mesta Ravne na Koroškem. 
Ob vsem tem skrbimo za zagotavljanje varnih delovnih 
razmer za zaposlene. Lokalnemu okolju, ki omogoča naše 
delovanje, vračamo tudi s sponzoriranjem profesionalnega 
in rekreativnega športa v okviru projekta »Jeklena volja« 
ter z drugimi družbeno koristnimi aktivnostmi, kot je dan 
sodelovanja z lokalno skupnostjo. 

Trajnostne poslovne prakse so nepogrešljivi del vsa-
kodnevnih aktivnosti Skupine SIJ za doseganje poslovne 

odličnosti, odgovornosti do zaposlenih in do družbenega 
okolja ter skrbi za okolje, s katerimi izpolnjujemo in prese-
gamo zahteve in pričakovanja naših deležnikov.

sara.wagner@sij.si

Skupnosti po vsej 
Sloveniji opremljamo 
s športnimi poligoni 
za vadbo na prostem, 
izdelanimi iz jekla, s 
čimer širimo zaveda-
nje o prisotnosti jekla 
kot trajnostnega, vse-
stransko uporabnega 
materiala.



razmišljam na glas 

to smo mi

3. 
2. 
1. 
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anketa

adis.medic@acroni.si

Ne pozabite, varnost 
je naša dolžnost! 
Pozivam vas, da 
decembrski remont 
opravimo varno in ga 
maksimalno izkoristimo 
za izboljšanje delovnih 
razmer. 

 î POGLED NAZAJ ZA VARNEJŠI JUTRI
V prvih desetih mesecih letošnjega leta smo preventivno odpravili 124 
manjših neskladnosti oziroma potencialnih nevarnosti za nezgode pri delu. 
V primerjavi s prejšnjim letom smo število nezgod pri delu zmanjšali za 20 
odstotkov. Evidentirali smo kar 114 strojelomov. To pomeni, da smo izvedli 
toliko več vzdrževalnih posegov in posledično smo bili več časa izpostavljeni 
tveganjem za poškodbe pri delu pri odpravi teh napak. Tu imamo zagotovo 
velik potencial, da bo v prihodnje manj strojeloma. Cilj bomo dosegali vsi 
skupaj, in sicer tako, da bomo pred začetkom dela dosledno pregledali 
delovno opremo. Opažanja oziroma morebitne napake na delovni opremi 
(žerjavi, viličarji, linije, peči …) je treba nemudoma prijaviti in odpraviti, 
nikakor samo čakati na posledice!

Od vseh zaposlenih se pričakuje, da bomo skrbeli za svoje sodelavce 
in jih opozarjali na nevarna dejanja ali stanja. Najmanj, kar 
lahko naredimo, je, da takšna opažanja oziroma stanja 
pretvorimo v korist in jih prijavimo kot ideje ter si s tem 
zagotovimo varnejše delovno okolje. Žal smo takšnih ali 
podobnih idej v prvih desetih mesecih našteli zgolj 26. 

Zato: v prihodnje si moramo vsi še bolj prizadevati 
za varnost – tako svojo, kot tudi varnost sodelavcev. S 
ciljem, da prav vsi zaposleni, ki pridejo na delo, odidejo 
domov zdravi in nepoškodovani.

Varno leto brez nezgod vam želim.

mojca.legat@acroni.si, stanislav.jakelj@acroni.si

IZZIVI …
Rada se soočam z različnimi izzivi. Kajti življenje jih prinaša kot 
možnosti, ki odprejo poti do novih spoznanj.

NARAVA …
V Begunjah so mi »odprta vrata« za hiter pobeg v hribe. Narava in 
gibanje sta moja dnevna spremljevalca. Tu najdem ravnovesje med 
osebnim in poslovnim življenjem.

GLASBA IN DRUŽENJE …
Z glasbo sem povezana od otroštva. Še vedno rada sedem za klavir,  
se ob igranju prepustim skladbi in odmislim vse težave.

� dejstva o
 îMOJCI LEGAT ROTAR, VODJI SLUŽBE  
TRANSPORT-ŠPEDICIJA-SKLADIŠČNO POSLOVANJE 

Mojca je odraščala v Radovljici. Že nekaj časa živi v Begunjah na Gorenjskem. Ob delu 
zaključuje magistrski študij na Fakulteti za državne in evropske študije.

Anamarija Kofol, Vodja metalografsko 
korozijskega laboratorija, Razvojni center
Z družino nam je prvič uspelo oditi na krompirjeve 
počitnice, in sicer v nekoliko oddaljeno prekmursko 
podeželje. Poleg znamenitosti in spoznavanja z do-
mačini so se otroci najbolj razveselili dela na kmetiji. 
Nismo izkopavali krompirja, smo pa sadili jagodičev-
je. Domačih dobrot pa se je najbolj veselil moj partner 
Matej. Zabavno in sproščujoče je bilo.

Pridobili metka.sustarsic@acroni.si, sasa.jost@acroni.si

Jan Foder, študent, Razvojni center
Ker sem še študent in ker študijski koledar ne pozna 
krompirjevih počitnic, kot jih poznajo v srednji šoli, 
sem del "počitnic" namenil študiju. Sem pa praznične 
dni izkoristil predvsem za športne aktivnosti v naravi, 
saj nas letošnja jesen zaenkrat res razvaja z visokimi 
temperaturami in lepim vremenom.

Aleš Šifrer, Tržni analitik, Marketing
Prazniki so večinoma minili v znamenju obiskov. Z 
družino smo nekaj dni preživeli tudi na Dunaju, kjer 
smo si ogledali glavne znamenitosti, obiskali zaba-
viščni park, otroka pa je najbolj navdušil povodni konj 
v živalskem vrtu.

Počitnic se ne razveselijo samo otroci, tudi odrasli jih pridno izkoristi-
mo za aktivne dejavnosti ali počitek, kar nam pač najbolj napolni ba-
terije za nov delavni zagon. In kje so si napolnili baterije naši sodelavci?

 î  KAKO STE SI NAPOLNILI BATERIJE 
MED KROMPIRJEVIMI POČITNICAMI?

Glavna naloga oddelka Interna reciklaža je zapreti krog jeklarskega stranskega produkta žlindre, od 
nastanka do ponovne koristne uporabe v drugačni obliki. Proces je izredno občutljiv na nenadne spre-
membe in odklone, velik in neposreden vpliv imajo granulacija, vlaga in struktura žlindre. V tovrstni razvoj 
je bilo vloženo veliko znanja, truda in inovativnih pristopov celotne ekipe sodelavcev. Na tem področju 
so nekdanji sodelavci družbe Harsco Minerali oz. naši zdajšnji sodelavci Interne reciklaže orali ledino.

andrej.begelj@acroni.si, stanislav.jakelj@acroni.si

S predelavo žlindre smo naredili velik korak naprej v smeri 
krožnega gospodarstva, saj nekoč odpadni material predelujemo 
v stranski proizvod, ki ga prodajamo kot vhodni material v 
gradbeništvu, cestogradnji in sanaciji okolja. Reciklaža žlindre ni 
pomembna samo iz vidika varovanja okolja, ampak prinaša tudi 
prihranke pri nabavi novih surovin.

 î INTERNA RECIKLAŽA SE PREDSTAVI
Ekipa interne reciklaže je skupina zaposlenih, kjer vsak posameznik predstavlja izred-
no pomemben člen v verigi procesa upravljanja z žlindro. Delo povezano z reciklažo 
zahteva dobršno mero znanja in poznavanja različnih karakteristik žlindre. Obenem 
pa so zelo pomembne tudi izkušnje, ki so ključ za uspešno vodenje procesa, ki se mu je 
treba nenehno prilagajati.

Vodja obrata Andrej 
Begelj in ekipa Interne 
reciklaže: Admir Kadić, 
Armin Krivić, Azra 
Ramić, Ciril Mihelič, 
Daniel Spasevski, David 
Kešina, David Maučec, 
Delčo Atanasov, Dušan 
Setnikar, Goran Karakaš, 
Huska Zukić, Marko 
Sodja, Maruša Tavželj, 
Nino Jelenc, Peter Kern, 
Rasim Ramić, Samir 
Huzejrović.

Zase rada pravi, da je človek izzivov. 
Stvari ima vedno dobro organizirane, 
kar ji olajša delo in omogoča vsestran-
skost. Večji del svoje kariere je pre-
živela v zelo dinamičnem poslovnem 
okolju med obrtniki in podjetniki kot 
sekretarka OOZ Radovljica. Ekipi SIJ 
Acronija se je pridružila junija 2016. 

Zelo rada ima glasbo. Ravno glas-
ba jo je pred dobrim desetletjem pope-
ljala na oglede hokejskih tekem, saj je 
njen mož nadaljeval s tradicijo »Prele-
pe Gorenjske« na trobenti ob zmagah 
jeseniških hokejistov. V sami igri na 
ledu pa se je tudi že preizkusila sama.


