številka 4 | 21. april 2016 | acroni24@acroni.si

îîPred nami je izziv za pridobitev naročil

îîSmo jeklarji,
a nismo iz jekla
April je tudi mesec varnosti in zdravja pri delu v jeklarski industriji,
zato v tem mesecu veliko govorimo o varnosti, zdravju in z zdravjem povezanih stvareh. Pa to še zdaleč ni tema, ki se začne in konča aprila, pač pa ji moramo posvečati pozornost vse leto. Zakaj?
Ker v hitrem tempu življenja pozabimo, kako zelo pomembno je,
da smo zdravi. Žal se tega zavemo šele takrat, ko nas bolezen in
poškodba položita v posteljo, v upanju na najboljše.
Kaj bomo počeli?
Ker sta naše zdravje in varnost pomembna, velja pri nošenju
varovalne opreme in upoštevanju predpisov s področja varnosti
in zdravja pri delu ničelna toleranca. Ja, delovni čevlji niso zadnji krik mode, čelada uniči skrbno urejeno frizuro (redki so, ki
jim delovna čelada zares pristaja), rokavice so nerodne in v njih
nam je vroče, očala pa zakrijejo pogled … Ponavadi se nam tako
zelo mudi, da uporabimo vse mogoče bližnjice, pa vendar, samo
trenutek nepazljivosti je dovolj, da čutimo posledice vse življenje. Varovalna oprema in opozorila naj nam zato ne bodo odveč
– nam so namenjena, da obvarujejo naše roke, noge, glavo, oči,
navsezadnje tudi življenje.
S predavanjema za zaposlene z naslovom ZDRAVJE JE
VREDNOTA in PROMOCIJA ZDRAVJA IN VLOGA VODIJ PRI ZDRAVSTVENEM ABSENTIZMU, letaki in športnimi aktivnostmi vas
bomo spomnili, da lahko za svoje zdravje naredite največ sami;
tako da pazite nase doma in v službi, da hitroprstkanje po TV-daljincu zamenjate s sprehodom, da rečete ne kakšni cigareti,
vzamete vodo namesto sladke pijače in kakšen mesni obrok
zamenjate z zelenjavnim. Saj vsi vemo, kaj naj bi počeli za svoje
zdravje, mar ne? Tudi odnosi na delovnem mestu so pomemben
del zdravja, zato se bomo dotaknili tudi te problematike.
In še nekaj pomembnih informacij: za zaokrožitev skrbi delodajalca za zdravje svojih zaposlenih smo sprejeli tudi novi oziroma
spremenjeni Pravilnik o promociji zdravja in obvladovanju absentizma. Izhajajoč iz njega, bo skupina za zdravje vsako leto oblikovala ciljan načrt in zbir aktivnosti promocije zdravja na delovnem
mestu. Pri bolniških odsotnostih pa je pomembno, da se seznanite
s spremenjenim načinom obveščanja o bolniški odsotnosti – še
vedno velja, da svojega nadrejenega o odsotnosti obvestite takoj,
po novem pa boste morali bolniško odsotnost najkasneje naslednji
delovni dan (to je od ponedeljka do petka do 15. ure) javiti tudi v
Kadrovsko službo na e-naslov bolniska@acroni.si ali osebno po
telefonu. Vprašali vas bomo po razlogu bolniškega staleža (nega,
poškodba, bolezen), predvidenem času odsotnosti in o navodilih,
ki vam jih je dal lečeči zdravnik – to pa zato, da se lahko delo bolje
organizira. Hkrati vas prosimo, da nas ažurno, tako kot velja za
spremembo bivališča, obveščate o spremembi izbire osebnega
zdravnika in da ob obisku lečečega zdravnika vedno vprašate,
kakšna so navodila v času bolniškega staleža. Podrobnejše informacije bodo objavljene na oglasnih deskah, seveda pa se vedno
lahko obrnete na Kadrovsko službo.
In za konec – smo jeklarji, a nismo iz jekla. Skrbimo za svoje zdravje. 

Komaj smo se dobro obrnili, pa smo že v drugem četrtletju. Po
solidnem prvem trimesečju, v katerem smo dosegli rezultate,
primerljive z lanskim četrtletjem, nas čakajo negotovi meseci
predvsem z vidika pridobivanja naročil. Čeprav nam je v prvih
treh mesecih tudi malo proti pričakovanjem uspelo pridobiti
dovolj naročil na vseh programih, so trenutne možnosti za
maj in naprej manj obetavne.
Projekti, predvsem v naftni industriji, zaradi nizke cene
črnega zlata čakajo, kar se neposredno odraža pri povpraševanju po naših izdelkih, predvsem pri nerjavni pločevini. Izpad
pri nerjavni pločevini bomo morali nadomestiti z drugimi vrstami jekel, predvsem legirano in specialno pločevino. Čeprav
nam bo izpadle količine morebiti uspelo nadomestiti, pa bo
izpad nerjavne pločevine vseeno negativno vplival na rezultat.
Izpad zaradi prodaje manjše količine nerjavne pločevine
bomo morali nekako pokriti, to pa pomeni predvsem še nadaljnjo optimizacijo stroškov na vseh področjih, od potrošnega materiala, vzdrževanja do surovin. Še vedno opažamo, da
imamo rezervo pri doseganju ustrezne kakovosti, izplenih in

sledenju dobavnih rokov.
Na področju zdravja in varnosti pri delu pa letos zaznavamo negativen trend, kar je zaskrbljujoče. S prihodom Rolanda
Lippa, ki je delo nastopil prvega aprila in je za glavno prioriteto postavil prav zdravje in varnost pri delu, pričakujemo
na tem področju pozitiven premik. Manj poškodb pri delu se
bo odrazilo v boljši produktivnosti, boljši kakovosti, boljšem
finančnem rezultatu in konec koncev tudi v povečanem zadovoljstvu zaposlenih.
Svetovna jeklarska industrija je v krizi, jeklarji zapirajo
obrate, zmanjšujejo število zaposlenih in pripravljajo načrte
za prestrukturiranje. Acroni in druga podjetja iz skupine SIJ
so svetla izjema, saj poslujemo uspešno. Če pa bomo hoteli
ta svetla izjema tudi ostati, bomo morali še bolj trdo delati,
biti inovativni, hitro uvajati nove rešitve in kot do zdaj biti
zelo stroškovno učinkoviti. To pa brez sodelovanja prav vseh
sodelavcev ne bo mogoče. 
matija.kranjc@acroni.si

îîSpomladanska napoved za leti 2016 in 2017
Potrošnja jekla se bo letos na globalni ravni zmanjšala za 0,8
odstotka, na 1,488 milijarde ton. Za leto 2017 napovedujejo
0,4-odstotno rast, na 1,494 milijarde ton. Zmanjševanje kitajske gospodarske rasti, neugodne razmere na finančnih trgih,
skromna rast svetovne trgovine, nizke cene nafte in surovin
so dejavniki, ki močno vplivajo na razmere v jeklarski industriji. Investicijska potrošnja slabi in posledično se projekti
zaustavljajo oziroma premikajo v prihodnost.
Okrevanje trgov v Evropski uniji je odvisno od razmer v
posameznih državah. Rast potrošnje jekla v Evropski uniji

bo letos 1,4-odstotna, v letu 2017 pa 1,7-odstotna. Letošnja
potrošnja jekla je ocenjena na 155 milijonov ton, prihodnje
leto pa naj bi bila 158 milijonov ton.
Kitajska potrošnja se bo letos zmanjšala za štiri odstotke,
na 645 milijonov ton. Za leto 2017 napovedujejo triodstotno
zmanjšanje, na 626 milijonov ton. 
janka.noc@acroni.si

Voščilo
Ob bližajočem se mednarodnem
prazniku dela, 1. maju, vsem
sodelavkam in sodelavcem
želimo veliko delovnih uspehov,
predvsem pa varno in zdravo
delo. Prijetno prvomajsko
praznovanje.
Vodstvo Acronija

petra.filipic@acroni.si
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îîVarno delo mora biti
vedno na prvem mestu
Marca smo v Jeklarni izdelali 29.635 ton jekla, od tega 12.638
ton nerjavnih jekel in 726 ton jekel z deležem kroma nad pet
odstotkov. Mesečni načrt na nerjavnem področju smo tako presegli za 1600 ton. V 31 dneh pa smo načrt uresničili oziroma
presegli kar 20-krat. Tudi drugi pokazatelji (specifične porabe,
izpleni …) so v takšnem obsegu, da bi si jih želeli vsak mesec.
Smo pa v preteklem mesecu padli na izpitu iz varnosti in zdravja
pri delu, saj sta se zgodili dve nezgodi pri delu, posledica le-teh
pa je bolniški stalež. Ob že klasičnem pomanjkanju sodelavcev
je to še dodatna težava.
Prvega aprila je v Acroniju začel delati Roland Lipp, ki ima naziv direktor Operacij. V začetku meseca se je v glavnem zadrževal
v Jeklarni, kjer smo ga seznanjali in spoznavali z našim delom. Tudi
on poudarja, da sta varnost in zdravje pri delu izjemnega pomena
za uspeh podjetja, zato bosta na njegovem seznamu aktivnosti
vedno na prvem mestu. 
leon.vidic@acroni.si

îîUravnali režim
ogrevanja v potisni peči
Marca smo v Vroči valjarni uresničili in presegli operativni načrt
in tako izvaljali 28.813 ton plošč in kolobarjev. Imeli smo tri daljše
vzdrževalne zastoje in veliko težav z osnim pomikom valjev pri
valjanju kolobarjev.
Marca smo se na potisni peči spoprijeli z novim izzivom –
ogrevanjem jekla Protac. Zaradi specifične kemične sestave je
odpadanje škaje s slabov po primarnem odbrizgu velika težava.
Zaradi majhne teže slabov je tempo izvleka slabov zelo počasen, zato se na površini slabov tvori zelo neugodna oblika škaje.
Režim ogrevanja smo prilagodili tako, da smo predgrevno
cono v peči zaprli oziroma ugasnili, temperaturo v ogrevni coni
pa toliko znižali, da v izenačevalni coni gorilniki gorijo zelo intenzivno. Pri normalnem tempu praznjenja peči, kar pomeni približno 5,5 minute, in obratovanju brez zastojev so bili po primarnem
odbrizgu slabi solidno očiščeni, še vedno pa se intenzivno trudimo
za še boljši rezultat.

îî Prijavljeni
koristni predlogi

Izpleni v marcu so za debelo pločevino nad načrtovanimi,
pri trakovih za Hladno predelavo pa pod njimi. Pri kolobarjih za
Hladno predelavo smo pri nerjavnih feritnih jeklih (MKM4) izgubili
celo šaržo zaradi razpok na slabih in dodatno še dva slaba MKM6
zaradi izpadov osnega zamika, zato je bil izplen kar 10 odstotkov
pod načrtom. Pri elektropločevini smo izplen zgrešili v glavnem
na račun reklamacij zaradi škaje in luščenja škaje po žarjenju ter
delno tudi zaradi pokanja kolobarjev.
Aprila načrtujemo uresničiti operativni načrt, ki znaša 26.319
ton valjane pločevine, in obenem prebarvati notranje severne stene obrata Vroča valjarna. 

robert.rupnik@acroni.si

îîNajboljša, najhitrejša in
obenem varna rešitve

ernest.medja@acroni.si

îîČe je red, vse »špila«
Lanskega oktobra, ko sem se pridružil ekipi Predelave debele
pločevine, sem večkrat slišal, da bo treba narediti precej reda.
Kaj pomeni red?
Red moramo imeti najprej v naših glavah. Če nam ni jasno,
zakaj prihajamo v Acroni, ne pomaga nobeno dežurstvo industrijskih inženirjev in vodstva podjetja. Na delovnem mestu se moramo
zamenjati zaradi nemotene proizvodnje, poročanja predhodnikov o
delovanju strojev in potencialnih nevarnostih za nadaljevanje dela.
Če v naši glavi ni zavesti, da so varnostna pravila zaradi mene
kot posameznika, ne pomagajo noben varnostni inženir, kazen in
podobno. Torej, red je v meni.
Red moramo imeti v procesu. Odlaganje plošče, »kamor pač
pade«, povzroči ogromno zelo dragih iskalnih ur. Kljub nenehnemu izobraževanju in ozaveščanju prav vseh sodelavcev se red na
tem področju prepočasi povečuje. Kdaj bomo dozoreli? Red na
področju takojšnjega ukrepanja ob praznih ali nedelujočih agregatih je tudi še zelo šibek. Ah, saj je res lažje »malo dol sesti«,
ker ni plošč ali pa kaj ne dela, bo že šef »porajtal«, da ne dela,
saj je za to plačan. Kam to vodi?
Red moramo imeti v našem okolju. Seveda pa vse to ne bo
mogoče, če ne bomo imeli reda v svojem lastnem delovnem okolju.
S tem si bomo dvignili ugodje, predvsem pa našo varnost. Če vse
leži in je zasvinjano, je nevarno in neprijetno. Na tem področju
smo prve korake že naredili, čas je za nadaljevanje.
In če imamo red, lahko in brez večjih muk ustvarimo rezultat,
ki smo ga dosegli marca. Če k rezultatu ne prištevamo konstrukcijskih jekel, ki jih strateško proizvajamo čim manj, smo dosegli
marca in v prvem četrtletju najboljši rezultat v zadnjih petih letih.

V Hladni valjarni na liniji CBL (linija za obrez toplo valjanih trakov)
dnevno nastane 30 ton rene (odpadne pločevine). Tako velika
količina odpadne pločevine pomeni velik zalogaj za odvoz v Jeklarno. V preteklosti smo reno odvažali z vagoni, postavljenimi
vzdolž škajne jame. Težava je nastala, ker je edina pot rene do
vagonov čez novo linijo HTL. Zato je bila sprejeta odločitev, da se
tir poleg škajne jame ukine – odstrani.
Tako smo bili čez noč primorani najti novo ustrezno rešitev za
odvoz rene. Nakopičena rena ni pomenila samo prostorske težave
in nižje produktivnosti zaradi prekladanja, temveč tudi nevarnost
poškodb. Po različnih poizkusih odvoza s prečnim vozom v vagone
Vroče valjarne, ki se je izkazal za zelo zamudnega in za operaterja zelo nevarnega, je bila sprejeta odločitev, da reno odvažajo
kamioni Steeltransa.
Kamioni prihajajo do linije CBL dvakrat na teden, in sicer ob
četrtkih in petkih. Trikrat do štirikrat dnevno odvažajo odpadne
plošče v Jeklarno. Z jeklarji smo se morali uskladiti glede terminskega načrta dovoza rene. Po treh tednih izvajanja nove prakse odvoza odpadne pločevine se je pokazalo, da je to najboljša,
najhitrejša in obenem varna rešitev. 
igor.smolej@acroni.si; mihec.hladnik@acroni.si

Marca je bilo evidentiranih 71 izboljšav, in sicer: 25 iz Obrata vzdrževanja, 20 iz obrata Vroča valjarna,
14 iz Jeklarne, štiri iz obrata Hladna predelava, tri iz VZE in ekologije, dve iz Nadzornega centra in po
ena iz Kadrovske službe, službe Kakovosti in Informatike. 

VRSTICE ZA OKOLJE

Iz okoljevarstvenih razlogov in obenem zaradi večje učinkovitosti
ter zadovoljstva zaposlenih smo začeli iskati in testirati alternativna mila za čiščenje rok na ekološki osnovi. Testirali smo štiri
mila treh proizvajalcev. Na koncu je bilo v soglasju z vsemi izbrano milo, ki je doseglo več kot prav dobro, skoraj odlično oceno.
Najbolje ocenjeno milo je dosegljivo v skladiščih in je že v
uporabi. Gre za pasto oziroma milo Pulitol Soft z drobno mleto
lesno moko. Je nevtralno milo za odstranjevanje močne umazanije in maščobe s kože. Do kože je nežno in po spiranju pusti
mehak občutek.

natasa.karo@acroni.si

ISKRICA

îîNa osnovi drobno mlete lesne moke

VRSTICE ZA VARNOST

Ustvarjanje reda je dolgotrajen proces z velikimi nihanji. Sem
pa prepričan, da si velika večina sodelavcev v Predelavi debele
pločevine želi teh sprememb, in bomo tudi ta voz premaknili v
višjo prestavo. 

Novo milo ima zelo visoko ekološko oceno nadaljnje razgradnje. Obenem se ga za umivanje rok porabi bistveno manj kot
prejšnjega. Vse uporabnike novega mila naprošamo, da ga uporabljate v zmernih količinah.
Več o testiranju izbranega mila boste lahko prebrali v novi
številki revije SIJ. 

îîIzboljšali vidljivost in
tako zmanjšali možnost
poškodb

sabina.skrjanc@acroni.si

îîZnamo delati varno, zmoremo živeti zdravo
Odločili smo se za kampanjo za promocijo varnosti in zdravja pri delu ter dosledno izvajanje varnih postopkov dela, ki
morajo postati naš vsakdanjik. Aprila, v »mesecu varnosti«,
smo zato razdelili letake, ki nas opozarjajo na pomen varnega
dela. Obenem spodbujamo prav vse zaposlene, da predlagate »tehnične oziroma druge rešitve« za izboljšanje stanja na
področjih varnosti in zdravja na vašem delovnem mestu in
zmanjšanje števila poškodb. Predloge bomo obravnavali ter
jih v najkrajšem mogočem času reševali. Aprila bomo izvedli
različna izobraževanja o varnem in zdravem delu. Vabim vas,
da se nam pridružite.
Mednarodna organizacija dela (ILO) se je ob letošnjem
svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu posvetila tematiki
obvladovanja stresa na delovnem mestu. Vemo, da ima vsako
delo potencialne izvore stresa, kot so hrup, neustrezna komu-

nikacija in pretok informacij, različne delovne razmere ... Znaki
stresa na delovnem mestu se kažejo predvsem v napetosti,
neprestani zaskrbljenosti in razdražljivosti. Pojavijo se lahko
psihosomatski znaki bolezni (glavobol, želodčne in trebušne
bolezni, kronična utrujenost, nespečnost in pospešen srčni
utrip), ki slabijo naš imunski sistem. Stresa se moramo zato
zavestno izogibati, da bi lahko živeli zdravo.
O še več aktivnostih na področju varnosti in zdravja pri
delu boste izvedeli v reviji SIJ. Pobudnik kampanje je vodstvo
skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, ki si prizadeva tudi za
bolj varna, zdrava ter produktivnejša delovna mesta. 
adis.medic@acroni.si

Pri odpraševalni napravi pri ciklonih ni bilo razsvetljave, kar nam je
oteževalo menjavo BIG BAG-ov s prahom v nočnem času. Obstajala je velika možnost poškodbe pri manipulaciji z ročnim viličarjem
oziroma možnost poškodbe strojnih delov ob uporabi viličarja.
Odločili smo se za montažo reflektorja, povezanega s svetlobnim senzorjem, zato je podnevi reflektor ugasnjen. Tako smo
izboljšali vidljivost okoli ciklonov in pri brusilnem stroju v nočnem času. 
danijel.malkoc@acroni.si;
adin.silic@acroni.si; blaz.lavtar@acroni.si

SLUŽBE

îîKdo je bil najbolj
inovativen v letu 2015
V letu 2015 smo našteli 558 evidentiranih prijav inovacijskih
predlogov. V nadaljevanju predstavljam, kdo je lani izstopal, kdo
je prijavil največ izboljšav, katera tehnična izboljšava je ustvarila
največji prihranek …

Najinovativnejše delovne skupine so:

•
•
•

•

Danijel Malkoč – Jeklarna: 33 prijav
Jože Benedičič – Kakovost, razvoj in tehnologija: 23
prijav
Leon Vidic – Jeklarna: 18 prijav
Najkreativnejši vodja – koordinator inovativne dejavnosti v službah je Vanja Noč Resman.
Najkreativnejši vodja – koordinator inovativne dejavnosti v obratih je Ernest Medja.

Sodelavci, ki v svojem delovnem okolju
spodbujajo inovativno dejavnost, so:
•
•
•
•
•

Posodobitev kolutnega varilnika na liniji SCL
Avtor: Matjaž Zupančič – Obrat vzdrževanja
Soavtorja: Božidar Černe in Matjaž Arh – Obrat
vzdrževanja

Koristen predlog s področja varnosti,
zdravja pri delu in ekologije

Inovatorji leta, sodelavci z
največ realiziranimi izboljšavami, so:
•
•

Pri naložbah predvidevamo aprila zaključek aktivnosti v skupni
vrednosti 2,2 milijona evrov. Večina zaključenih aktivnosti, vredna
1,55 milijona evrov, je ponovno vezanih na projekt Nova linija za
toplotno obdelavo plošč debele pločevine v Hladni predelavi, ki
naj bi začela testni zagon že v začetku julija.
Pospešeno se nadaljujejo aktivnosti še pri projektih peči Wellman Drever, kjer potekajo testiranja visokotlačnega obratovanja.
Pri projektu AOD se ureja različna dokumentacija, potrebna za
umestitev naložbe. Pri projektu Mehanski razrez pa se določajo
natančna lokacija razreza in pogoji ter tipi razreza.
Optimirajo se različne strategije razvoja do leta 2025 s potrebnimi naložbami glede na predvidene prodajne programe in
njihov obseg po letih. 

Tehnična izboljšava leta –
z največjim prihrankom
•

1. Preizkuševalci –
Kakovost, razvoj in tehnologija: 75 prijav
2. Uliti po meri – Jeklarna: 70 prijav
3. Nujno zlo – Obrat vzdrževanja: 33 prijav

îîNaložbena
dejavnost v aprilu

Ker v članku ne morem našteti vseh, naj se na tem mestu
zahvalim še vsem drugim posameznikom, ki svojim sodelavcem
pomagajo pri prijavljanju koristnih predlogov.

Borut Novšak – Obrat vzdrževanja
Luka Novak – Obrat vzdrževanja
Daniel Malkoč – Jeklarna
Jože Benedičič – Kakovost, razvoj in tehnologija
Marija Trivič – Obrat vzdrževanja

Dobava laka EB5350 v kubičnih kockah
namesto v plastičnih sodih
Avtor: Martin Jeram – Hladna predelava
Soavtorica: Irena Kržič Mertelj – Nabava

robert.presern@acroni.si

îîTrend doseganja izboljšav
je 0,54 prijave na
zaposlenega

Najboljši profesionalni inovacijski projekt
•

Je razvojni projekt, ki je nastal v sodelovanju med
Razvojnim centrom Jesenice (RCJ) in Acronijem:
Razvoj visokoogljičnega jekla X120Mn12 po postopku
kontinuirnega litja.
Avtorji: dr. Matevž Fazarinc, dr. Boštjan Bradaškja,
mag. Anton Košir, mag. Boštjan Pirnar, dr. Jure Bernetič, mag. Viktorija Marušič, mag. Milan Klinar in
Matjaž Marčetič.

V prvih treh mesecih letošnjega leta smo našteli 154 evidentiranih
prijav inovacijskih predlogov. S tem trendom prijav dosegamo letni
nivo 0,54 prijave na zaposlenega. Cilj, ki smo si ga zadali, pa je
ena prijavljena izboljšava na zaposlenega. Pohvala gre obratom
Jeklarna, Vroča valjarna in Vzdrževanje, službam VZE, Razvoj
in tehnologija, RCJ, Kadrovski službi in Marketingu, ki zadani
cilj dosegajo in presegajo. V preostalih službah in obratih pa je
prijav zelo malo oziroma jih ni. Proces stalnih izboljšav se začne
pri spodbujanju ustvarjalnega razmišljanja in s porajanjem idej
pri vseh zaposlenih. Pomembno je, da vsakdo začne razmišljati o
izboljšavah na svojem delovnem področju. Izboljšave obstoječega
stanja omogočajo vlaganja v izdelke in tehnologijo za prihodnost.
Da bomo to prihodnost dosegli, moramo že danes izboljševati
sebe in stvari okrog nas. 

Vsem inovatorkam in inovatorjem hvala, da stalno izboljšujete
proizvodne procese, druge pa vabim, da se aktivno vključujete v
inovacijski sistem, ki uspešno deluje znotraj Acronija. 
natasa.karo@acroni.si

natasa.karo@acroni.si

îîKadrovska gibanja
Podjetje sta marca zapustila dva delavca. 

nejra.benic@acroni.si

îî Bolniška odsotnost in poškodbe pri delu
Število delavcev
Število delavcev
Obdobje BOLEZEN
do 30 dni BOLEZEN nad 30 dni
79
31
Februar 2016
84

Marec 2016

îî Bolniška
odsotnost
po obratih

Odstotek (%)
bolniške odsotnosti

Bolniška odsotnost v urah

36

Poškodbe pri delu

11.598

6,24

6

13.476

6,59

6

Jeklarna

2.409

6,78

2

Vroča valjarna

1.208

8,69

Hladna predelava

2.483

8,73

2

Vzdrževanje

2.543

6,64

1

Predelava DP

2.496

7,40

Službe skupaj

2.337

4,28

1
robert.starc@acroni.si

îîZAHVALE
Ob smrti drage žene se sodelavcem Jeklarne zahvaljujem za izrečeno sožalje in denarno pomoč.

Ob smrti dragega očeta se sodelavcem Jeklarne zahvaljujem za
izrečena sožalja in izkazano pomoč.

Ob smrti očeta se vsem sodelavcem Nadzornega centra zahvaljujem za izrečena sožalja in denarno pomoč.

Janez Rozman, Jeklarna

Iztok Potočnik, Nadzorni center

Srečko Beleta, Adjustaža Jeklarne
Vsem sodelavkam in sodelavcem se ob izgubi ljubljene hčerke
zahvaljujem za izrečena sožalja in zbrano denarno pomoč.

Ob boleči izgubi dragega očeta se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem za izrečena sožalja in denarno pomoč.
Jurij Kalan, Vzdrževanje

Marjan Kunšič, Predelava debele pločevine

Veselimo se
novorojenčkov
acronijevcev

VRSTICE ZA KAKOVOST

îîUspešna akreditacija kakovosti
laboratorijev
V kemijskih in mehanskem laboratoriju je Slovenska akreditacija izvedla redno
celovito ocenjevanje laboratorijev. Vsako četrto leto je na programu ocenjevanje po vseh točkah standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005, vmes pa se opravi
redni nadzor sistema kakovosti. Zaradi obsežnosti programa in zelo podrobnega
pregleda dokumentacije ter poteka preskusov oziroma kemijskih analiz je bilo
ocenjevanje razdeljeno na štiri dni ob koncu marca in v začetku aprila. V ocenje-

vanje je bil vključen vodilni ocenjevalec, ki je pregledal obvladovanje postavljenega sistema, v tehničnem delu pa so sodelovali štirje presojevalci za kemijske
laboratorije in en strokovnjak na področju mehanskih preiskav.
Ocenjevanje je potekalo brez večjih zapletov, ugotovljene so bile nekatere
manjše neskladnosti. Odpraviti jih moramo v dveh mesecih, to je do 8. junija.
Ob uspešni rešitvi neskladnosti, za katere moramo v predpisanem roku poslati
dokazila, bo akreditacija ponovno podaljšana za 15 mesecev.
Sodelavcem se zahvaljujem za korekten pristop do ocenjevanja in pomoč
ter sodelovanje pri ocenjevanju. 
joze.benedicic@acroni.si

îî Nekoliko z zamudo
sporočamo, da je
februarja privekala
na svet še
• Ema, hči Elvisa
Grgića iz Jeklarne.
Iskreno čestitamo. 
nejra.benic@acroni.si
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îîNič poškodb v
proizvodnih obratih
Ime mi je Roland Lipp, moje delovno mesto v Acroniju bo direktor Operacij in bom
poročal neposredno glavnemu direktorju
Blažu Jasniču.
Profesionalno kariero sem začel pri
15 letih kot vajenec v jeklarni BSW (Badische Stahl Werke) v Nemčiji. Kasneje
sem napredoval do izmenskega vodja.
Sčasoma sem postal pomočnik direktorja
jeklarne v CMC Cayce v Severni Karolini,
v Združenih državah Amerike. Odgovoren
sem bil za proizvodne operacije vse od rene do gredic.
Po 35 letih dela v jeklarni bi rekel, da je bil eden mojih največjih
dosežkov ta, da sem bil udeležen pri postavitvi varnostnega rekorda: dve leti brez zastojev na račun poškodb v jeklarni CMC Cayce
v ZDA. V teh dveh letih smo dosegli tudi številne proizvodne rekorde, kar dokazuje, da varnost in produktivnost nista v protislovju.
Samo če so vsi procesi obvladovani, je mogoče doseči varno
proizvodnjo po konkurenčni ceni.
Moja vizija je tudi v Acroniju doseči varnostni rekord: nič poškodb v proizvodnih obratih. Vendar pa je za izpolnitev takšnega
cilja potrebna podpora slehernega posameznika.
Prepričan sem, da bo cilj dosežen, če bomo timsko sodelovali.
Nič ni bolj pomembno kot varnost zaposlenih.
Star sem 50 let. Sem poročen in imam 21 let staro hčer.
Moj hobi je tek. Doslej sem se udeležil dveh večjih maratonov. V
prostem času tudi rad vrtnarim. 
roland.lipp@acroni.si

îîDan varnosti v
jeklarski industriji

Svetovno združenje proizvajalcev jekla (WSA) bo letos tretjič
zaznamovalo dan varnosti v jeklarski industriji. Prvi dan varnosti
v jeklarski industriji je bil leta 2014. Združenje ga je uskladilo z
dnevom varnosti Mednarodne organizacije dela, ki poteka vsako
leto 28. aprila. Iz analiz, ki so jih opravili, je namreč razvidno, da
so podjetja, v katerih sta varnost in zdravje prioriteti, tudi inovativnejša in uspešnejša.
Z osredotočanjem na pet ključnih področij želi WSA povečati
zavedanje glede najpomembnejših vzrokov za nesreče in poškodbe v jeklarski industriji in ustvariti varnejše delovno okolje. Samo z
večjo ozaveščenostjo vseh zaposlenih se bodo razmere izboljšale.
Pomembna dejavnika sta informiranje in izobraževanje zaposlenih.
Letošnji dan varnosti posebej poudarja varnost pri delu na
višini. Z upoštevanjem dobrih praks je mogoče zmanjšati tveganje za nesreče in poškodbe pri delu na višini. Pred začetkom del
naj se opravi ocena tveganja in samo usposobljene ter pooblaščene osebe lahko izvajajo dela na višini. Ustrezno postavljene
varovalne ograje morajo zagotoviti varen prostor za delo. Lestve,
mobilne dvižne naprave in druga pomožna sredstva morajo biti
redno vzdrževana in ustrezno skladiščena. Delavce je treba nenehno usposabljati glede uporabe osebnih zaščitnih sredstev.
Prav uporaba osebnih zaščitnih sredstev velikokrat prepreči še
hujše poškodbe. Izobraževanje zaposlenih, njihovo zavedanje o
varnosti in zdravju pri delu in pomenu varnega delovnega okolja
je ključno za zmanjševanje števila nesreč. Komunikacija mora biti
obojestranska, zato je treba upoštevati tudi mnenja in izboljšave,
ki jih predlagajo zaposleni. S tem bomo tudi bližje cilju popolne
odprave nesreč pri delu.
V letu 2015 je več kot pol milijona zaposlenih na 327 lokacijah
po vsem svetu zaznamovalo dan varnosti v jeklarski industriji. 93
odstotkov udeleženih podjetij je pripravilo načrte. Cilj WSA je, da
načrte pripravijo vsa vključena podjetja. Združenje proizvajalcev
jekla bo tudi v prihodnje pri svojih članih in širše v jeklarski industriji poudarjalo pomen zavedanja nevarnosti nesreč in poškodb

pri delu. Pozitivno je dejstvo, da se vse več podjetij zaveda pomena
varnosti in zdravja pri delu. To ni več obrobna tema, zato se to
področje premika navzgor po prioritetni lestvici.
Dan varnosti v jeklarski industriji tudi Acroniju daje dodaten
temelj za upravljanje in izboljševanje sistema varnosti in zdravja pri delu. 
janka.noc@acroni.si

îîSit delavec je
zadovoljen delavec
Po dobrem mesecu
zagotavljanja prehrane v družbi Acroni se
želimo zahvaliti vsem
zaposlenim, ki prihajate na malico in ste
nam namenili kakšno
spodbudno besedo ali
pohvalo. Seveda se je v tem času pojavilo tudi nekaj pripomb, kritik
in vprašanj, na katere bomo poskušali odgovoriti.
Največ je bilo vprašanj, zakaj je prišlo do menjave ponudnika prehrane, glede na to, da ste bili s prejšnjim ponudnikom
prehrane zadovoljni. Ker KGZ Škofja Loka ni bil več zainteresiran za zagotavljanje prehrane v skupini SIJ, smo se v Gorenju
Gostinstvu odločili, da nastopimo kot enotni ponudnik prehrane
in prevzamemo tudi lokacijo Acroni na Jesenicah. Vaše vodstvo
nam je zagotovilo, da ste s sedanjim ponudnikom na Jesenicah
zadovoljni, zato smo prevzeli vse zaposlene iz prejšnje ekipe pod
vodstvom Vojka Perhaja in tako obdržali skupino, ki je tudi doslej
skrbela za prehrano.
Normativi za pripravo malic so enaki ali večji kot poprej, poskušali pa smo tudi obdržati vse, s čimer ste bili doslej zadovoljni. Posebno skrb pa smo namenili pravilom, ki so za kakovost in
varnost živil nujno potrebna.
Pojavilo se je tudi vprašanje glede pospravljanja pladnjev
oziroma ločevanja stvari, ki po malici ostanejo na njih. Pladnjev
vam ni treba pospravljati, če pa nam pomagate, kar je v večini
podjetij ustaljena praksa, pa smo vam seveda hvaležni in se vam
zahvaljujemo.
Prikaz dobroimetja oziroma prikaz stanja na računu smo
skupaj z vašim podjetjem rešili.
V poslovni stavbi je zaradi poslovnih obiskov in narave dela
poleg malice na voljo nekaj dodatne ponudbe po naročilu.
Glede menjave dobroimetja za trgovsko blago je usmeritev
podjetja SIJ ta, da je dobroimetje namenjeno predvsem prehrani, to je zagotavljanju toplega obroka med delom, kar je ključno
za ohranjanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Tisti, ki pa
vseeno na malico ne hodijo in bi želeli izkoristiti minimalno število bonov za prehrano, imajo možnost nakupa malice za domov,
enolončnice, surovega ali pečenega bureka (skutin/mesni), dunajskih zrezkov, paketa jogurtov ali čajnega mešanega peciva.
Glede pakiranega kruha je bilo nekaj pritožb, hkrati pa zaradi
higiene, kar je namen pakiranja, bistveno več pohval, zato predlagamo, da bi to prakso tudi v prihodnje nadaljevali.
Na začetku smo ponudili pripravljeno solato, ker pa je bilo
glede tega kar nekaj pripomb, smo to upoštevali in nadaljevali le
s solatnim bifejem, nakar smo dobili precej povratnih informacij.
Za zaupanje se vam celotna ekipa, ki skrbi za vašo prehrano,
najlepše zahvaljuje. Za pohvale, pripombe in predloge je na lokacijah na voljo knjiga vtisov in veseli bomo vsake vaše pobude. Po
naših zmožnostih vam bomo na uslugo in v pomoč. 
Saša Knez Landekar, Vojko Perhaj,
Mitja Vogrin in ekipa Gorenja Gostinstva

îîUreditev sten v
Vroči valjarni

Priprava in popravilo stene pred beljenjem
Proizvodni obrat Vroča valjarna dobiva te dni novo barvno preobleko. Prenovo opečne severne stene, nosilnih stebrov in ograje
na stopnicah ter podestu smo zaupali družbi GGD, Kranj, ki bo
v sedmih dneh izvedla slikopleskarska dela na preko 4000 m²
stenskih površin. Sivo-modra barva je določena v skladu z novo
podobo skupine SIJ. Ograja in izpostavljeni deli so v skladu z navodili varnostnega inženirja v rumeno-črni barvi. 
majda.rebersak@acroni.si

îîŽivimo vedno dlje
Zato je toliko pomembneje, v kakšni zdravstveni in finančni kondiciji bomo preživeli svojo upokojitev.
Po zadnjih podatkih evropskega in slovenskega statističnega urada (Eurostat in SURS) lahko Slovenke, ki so bile leta 2014
stare 65 let, ob nespremenjenih razmerah umrljivosti pričakujejo,
da bodo živele še 21 let, moški pa dobrih 17 let. Po dolgoročnih
projekcijah naj bi leta 2080 ženske pri starosti 65 let živele še
27 let, moški pa 24 let. Razlika v pričakovanem trajanju življenja
med moškimi in ženskami se bo v prihodnje počasi zmanjševala,
saj se življenjska doba moških podaljšuje hitreje.
Pričakovano trajanje življenja ženske pri 85 letih v Sloveniji
leta 1980 je bilo le 4,1 leta, moškega pa 3,8. Leta 2080 bo to
znašalo že 9,6 leta za žensko in 7,9 leta za moškega.
Na povezavi www.pokojninskad-a.si/zc/ preverite, kako si
kljub vedno nižjim javnim pokojninam lahko zagotovite zadostne
prihodke ob upokojitvi z novo naložbeno politiko življenjskega
cikla. 
Pokojninska družba A

îîKako sporočiti
bolniško odsotnost
V začetku aprila je bil sprejet novi Pravilnik o promociji zdravja in
obvladovanju absentizma, ki podrobneje ureja tudi področje obveščanja zaposlenih v primeru bolniške odsotnosti.
Po novem je zato vsak zaposleni dolžan bolniško odsotnost
javiti svojemu neposredno nadrejenemu še isti dan, ko z njo nastopi. Nato pa mora najkasneje naslednji delovni dan od nastopa bolniške odsotnosti le-to najaviti še na e-naslov: bolniska@
acroni.si ali sodelavcem Kadrovske službe na telefonske številke:
• Robert Starc, T: 04 584 1344; M: 031 651 400
• Nejra Rak Benić, T: 04 584 1336; M: 031 716 723
• Vanja Prevodnik, T: 04 584 1013
Pri sporočanju bolniške odsotnosti je treba navesti
naslednje informacije:
• razlog bolniške odsotnosti (bolezen, nesreča pri delu,
nesreča zunaj dela, nega),
• predvideno trajanje odsotnosti,
• navodila za zdravljenje, ki jih je podal osebni zdravnik.
Zaradi preverjanja ustreznosti evidence osebnih zdravnikov
vas naprošamo, da nam ponovno sporočite ime vašega izbranega osebnega zdravnika, v primeru zamenjave le-tega pa tudi
spremembe.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. 
Kadrovska služba

îîVabljeni na pomladansko
očiščevalno akcijo
Maja bomo že četrto leto zapored organizirali prostovoljno očiščevalno akcijo v okolici naših obratov in upravnih stavb. Točen
datum bomo (glede na vreme) objavili na portalu Acroni in oglasnih
deskah. Že zdaj vsi lepo povabljeni. 

Vhod v Vročo valjarno pri potisni peči pred in med obnovo

erika.vidic@acroni.si

SKRINJICA PRIPOMB
PREHRANA

•

Tokrat vam z veseljem predstavljamo nekaj pohval iz knjige vtisov,
ki so jih na račun kakovosti in zadovoljstva z novim ponudnikom
prehrane zapisali naši sodelavci. Lepo je prebrati pohvalo za dobro
opravljeno delo in trud. 
Uredništvo Acronija 24

•
•
•
•

Zelo okusna hrana, predvsem enolončnice. Osebje zelo
prijazno in ustrežljivo. Hvala. (Mark Pačnik)
Zelo okusna hrana, osebje je pa top. (Zoran Vrajneš)
Vse pohvale za osebje, ki dela tukaj. Smo zelo zadovoljni.
(Haris Avdić)
Pohvalil bi postrežbo v Aneksu in Jeklarni, ker so zelo korektni in ustrežljivi. Kar tako naprej.
Ne vem, kaj in koliko potem je doma tisti, ki mu tukaj ni
všeč hrana ali postrežba. (Aleš Drobič)

V skrinjicah pripomb se je nabralo še manjše število pripomb zaradi
določenih pomanjkljivosti pri ponudbi malic. Vse pripombe posredujemo vodstvu kuhinje in odgovornim za prehrano. Vsi se trudijo po
svojih najboljših močeh, da se morebitne napake čim hitreje odpravi in
zagotovi maksimalno zadovoljstvo zaposlenih. Če imate kakršne koli
pobude, vprašanja in tudi pohvale, povezane s prehrano, vas vodstvo
podjetja Gorenje Gostinstvo poziva, da jih brez zadržkov vpišete v
KNJIGO VTISOV, ki je na voljo v vsaki razdelilnici prehrane. Lepa
hvala za sodelovanje in sooblikovanje prijetnega delovnega okolja. 
Uredništvo Acronija 24
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PRIDRUŽI SE! Dokaži, da

ZNAMO VARNO,
ZMOREMO ZDRAVO
SOS

V primeru nesreče
JESENICE

RAVNE

22 13

66 00

112

(reševalci)

(reševalci)

(klic na pomoč)

SPOROČIM
KRAJ
NESREČE

VRSTO
NESREČE

Anton Chernykh,

OBSEG
NESREČE

predsednik uprave skupine SIJ

A
UTST
MIN
ZA VARNO
H
V PETIIH

RAVNE

JESENICE

POKLIČI

DELOVODJO VZDRŽEVANJA

OBSEG
OKVARE

VAROVALNI
UKREPI

V primeru požara
JESENICE

RAVNE

22 12

66 66

îî Aktivnosti v kampanji ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO:

KORAK IH

SPOROČIM

(gasilci)

Številka je visoka, ampak verjamemo, da znamo in zmoremo bolje. Kampanja o varnosti in zdravju, ki jo pripravljamo v skupini SIJ, zato poteka pod sloganom Znamo varno, zmoremo zdravo. V okviru kampanje smo
pripravili nabor aktivnosti za spodbujanje in ozaveščanje vseh zaposlenih o pomenu varnosti in zdravja pri delu.
Cilj kampanje je približati se številu 0 nezgod pri delu ter ne preseči 6-odstotne stopnje bolniškega staleža.
Kampanja ne bo uspešna brez sodelovanja vseh nas, zato vas vabimo, da se ji pridružite, v njej aktivno sodelujete in postanete del skupine, ki bo dosegla zastavljene cilje in bo zato tudi nagrajena.

(območje, število
poškodovanih, prvi ukrepi)

V primeru okvare
stroja ali orodja

KRAJ
OKVARE

Ste vedeli, da se je v letu 2015 v Acroniju skoraj vsak teden zgodila delovna nezgoda?
Kar 52 naših kolegov se je lani poškodovalo v delovnem procesu.

»Varnost in zdravje pri delu
od vseh nas skupaj in vsakega
posameznika zahteva 100-odstotno
predanost. In k temu bomo odslej
stremeli vsak dan v letu,
vsak trenutek v delovnem dnevu,
ker verjamem, da znamo svoje
jeklarsko poslanstvo opravljati
varno in to zmoremo tudi zdravo.«

1

1.

Sodelujem pri
minuti za varnost
5 Upoštevam navodila
za varno in zdravo delo.

5 Upoštevam, da na delovnem mestu

(gasilci)

ne smem biti pod vplivom alkohola
(na delovnem mestu ni dovoljeno
uživanje alkohola).

SPOROČIM:
• kdo kliče,
• lokacijo požara in kaj gori,
• ali so ljudje v nevarnosti,
• obseg in možnost širjenja požara.

5 Upoštevam, da kajenje na delovnem
mestu ni dovoljeno in je kaznivo.

Obveščanje
gasilcev o požaru
• predstavim se (ime, ulica, telefon),
• lokacija in kaj gori
(del objekta, prostora, nadstropje),
• povem, ali so ljudje v nevarnosti - potrebno
reševanje,
• obseg požara in možnost razširitve.

192

2.

opremo ter opozorim na manjkajočo ali
iztrošeno.

5 Varovalno opremo imam med delom ves

a pomoč 80
VROČA
PrvVALJARNA
Postopek
HLADNA
»ABC«
PREDELAVA
A
B OBRAT
VZDRŽEVANJE
C
PREDELAVA
DEBELE
PLOČEVINE
(trije koraki)

DIHALNA POT (Airway)
odpiranje dihalne poti

DIHANJE (Breathing)
preverjanje dihanja in po
potrebi nudenje umetnega
dihanja

OBTOK (Circulation)
preverjanje cirkulacije in po
potrebi izvajanje masaže srca

Zaustavljanje
krvavitev

153

3 Aktualni dogodki
5 Vprašam nadrejenega o morebitnih
izrednih dogodkih pred izmeno
(nezgode, nevarnosti, preventivni ukrepi).

število 5 Upoštevam morebitne pomembne
Ciljne
bolniška
poškodb dogodke/spremembe
vrednosti
(remonti, popravila, zunanji izvajalci).
v letu
v letu
% bolniške
2015
20154 Pobude
v letu 2016
5 Nadrejenemu ali sodelavcu

12

8,38

10

• kompresijska preveza

9,08

7,00

3.

7,8 smo 6,70
5 Zaključili
minuto za varnost

• pritisk na rano

211

12

185

10

• pritisk arterije ob kost
• Esmarchova preveza
(izjemni primeri – odtrganine!)

NA 30 PRITISKOV
NA PRSNI KOŠ DAM 2 VPIHA

in označevanje
KAKOVOST;
potek

RAZVOJ IN
TEHNOLOGIJA

104

LOGISTIKA

58

Organizirano gibanje oziroma
umik ljudi na varno mesto.

Ravnamo se po načrtu evakuacije
in zelenih oznakah, ki označujejo
smer evakuacijskih poti.

NADZORNI
CENTER; PROIZV.
TEHNIČNE SLUŽBE

Zberemo se na zbirnem mestu,
ki je označeno v naravi.

3

1

3

36

5,13

3,86stroje,
3,97
Delovne
ki so pomemben partner
pri zagotavljanju varnosti
6,58

4,27

34

1,82

Red, čistočo in pozornost,
ki so osnove varnega dela
5 Skrbim, da so proste pohodne,
transportne in evakuacijske poti.

0,59

0,38

5 Previdno in pozorno opravljam delo.

3

30

HITRI
VODNIK

Obveščanje

6,48

5,27

5 Pomanjkljivosti na delovnem mestu

sporočim nadrejenemu in sodelavcu,
ki bo prevzel delo v naslednji izmeni.

1

5 Ob nastopu nepravilnosti

1,27

1,50

4,39

4,47

nemudoma prekinem delo.

Minuta za varnost

HITRI
VODNIK
SOS

ZNAMO
VARNO,

ZNAMO
VARNO,

za
za zaposlene
zaposlene

4.

5,70

5 Varnostnih naprav nikoli ne snemamo.
5 Morebitne okvare ali spremembe

1

Poskrbim
za sprostitev,
dovolj spanja in
čas zase.

FINANCE,
4
5
RAČUNOVODSTVO,
Opuščam škodljive navade
Uživam
42
in prosti čas namenjam
sezonsko in
KONTROLING,
raje sebi, družini in
lokalno pridelano
prijateljem.
hrano.
INFORMATIKA
UPRAVA

6,19

na delovnih strojih sporočimo
nadrejenemu.

5 Namigov za vsak dan
MARKETING
1
2
3
polnovrednim
zajtrkom.

7,50

Vsak dan sem pozoren na:

remo zdravo
NABAVA,
Zmo
12
začnem
PRODAJADan
z zdravim,

8,43

»Hvala, ker ste uspešno
zaključili minuto za varnost.
varno
Danes vam želimo uspešno in
vodjo
delo, jutri pa se s sodelavci in
pred izmeno spet srečamo.«

Evakuacija

Že 30 minut
telesne aktivnosti
na dan prispeva
k boljšemu zdravju.

7,00

za inovativne predloge v družbi.

sporočim svoje predloge za izboljšanje
varnosti in zdravja pri delu
(iskrice, izboljšave, inovacije).

0

za
za zaposlene
zaposlene

ŠTEVILO NEZGOD
% BOLNIŠKE

MESEC

ŠTEVILO
TOČK

SKUPAJ
TOČKE / MESEC

SKUPAJ
VSEH TOČK

NEZGODE

APRIL
BOLNIŠKA
NEZGODE

MAJ
BOLNIŠKA
NEZGODE

JUNIJ
BOLNIŠKA

NEZGODE

5 Pred vsako uporabo pregledam varovalno

Aktiviranje
gasilnega aparata

JEKLARNA

pod
bolniške
odsotnosti z dela/leto

NEZGODE

čas nameščeno.

Naziv enote

0 nezgod pri delu

BOLNIŠKA

in javim nadrejenemu, če se ne počutim
dobro sam ali se ne počuti dobro kateri
izmed mojih sodelavcev (zdravje, brez
alkohola, brez prepovedanih substanc,
vpliv zdravil).

SPOROČIM:

1.
2.
3.
5.
IZVLEČEM
SPROSTIM
USMERIM
PRITISNEM NA
VAROVALKO GUMIJASTO CEV NAD NIVO VZVOD ROČNIKA
POŽARA
(AKTIVACIJSKI GUMB)
CEV

Naša cilja v 2016

JULIJ

5 Spremljam svoje in počutje sodelavcev

(klic na pomoč)

Št.zap.
po
enotah

Pridruži se!

Bodi del najbolj
zdravega oddelka
brez delovnih nesreč.

oprema
2 Osebna
in počutje

112

ACRONI

Bodi del najbolj zdravega obrata/
oddelka brez delovnih nesreč
Mesečno bomo spremljali število poškodb pri delu in bolniško odsotnost
po družbah/obratih ter podatke objavljali na posebnih maketah, ki bodo nameščene v proizvodnih halah. Oddelek
z največjim napredkom bo nagrajen.

2

AVGUST
BOLNIŠKA
NEZGODE

Minuta za varnost z ambasadorji
Ambasador minute za varnost na Jesenicah je mladi perspektivni biatlonec
Miha Dovžan, ki je skupaj z delovodji
minuto za varnost v Acroniju izvajal v
sredo, 20. aprila. Zaposlenim in vodjem
je predal žepne priročnike za izvajanje
minute za varnost. Več o obisku ambasadorja v naslednji številki Acronija 24.

SEPTEMBER
BOLNIŠKA
NEZGODE

OKTOBER
BOLNIŠKA
NEZGODE

NOVEMBER
BOLNIŠKA

Kot najboljši obrat
v mesecu prejmemo naziv:

Zmagovalec meseca
na Ravnah

BOLNIŠKA

KONČNI SEŠTEVEK
Skupno število točk / leto

Najboljši obrat Finančna nagrada za obrat in
ob koncu leta 2016: finančna nagrada za dober namen
v lokalni skupnosti!

Datum:

Poškodba:

Nasvet:

Datum:

Poškodba:

Nasvet:

Delavnice o zdravju na delovnem
mestu in absentizmu
Delavnice bodo organizirane za vodstvo,
vodje in zaposlene.
Z delavnicami želimo na preprost način in s konkretnimi napotki ozavestiti
zaposlene o pomenu lastne vloge na
področju zdravja in počutja in obenem
o odgovornosti tako v delovnem kot v
širšem okolju.
Zbiranje in implementacija idej –
iskric, koristnih predlogov in tehničnih izboljšav
Velik poudarek dajemo zbiranju idej –
iskric, koristnih predlogov in tehničnih izboljšav prav na temo varnosti in
zdravja pri delu po posameznih družbah
znotraj celotne skupine SIJ – Slovenska
industrija jekla.
Izmed vseh predlogov bomo na 3. Dnevu metalurga, ki bo tokrat potekal 17.
julija na Ravnah na Koroškem, razglasili najboljšega ter mu podelili nagrado.

NEZGODE

DECEMBER

Zmagajmo in (p)ostanimo
zmagovalci!

Legenda

težja
poškodba

ZNAMO
VARNO,
ZMOREMO
ZDRAVO!

O VSEH AKTIVNOSTIH VAS BOMO SPROTI OBVEŠČALI S
PLAK ATI IN INFORMACIJAMI NA OGLASNIH DESK AH.
alenka.bizilj@sij.si

lažja
poškodba
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ZNAMO
VARNO,
ZMOREMO
ZDRAVO!

