

Iz rubrike To smo mi:
naši nogometaši so
na igrišču 5. Sijevega
nogometnega
turnirja zanetili pravi
nogometni ogenj in
osvojili naša srca.

acroni24@acroni.si
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îîIGOR JARC, SODELAVEC Z VELIKIM SRCEM
novice

v številkah

149.828 TON

je znašala proizvodnja s storitvami v
SIJ Acroniju v prvih šestih mesecih tega leta,
kar pomeni 24.755 ton več v primerjavi
z istim obdobjem v letu 2017. V največji meri
gre za povečanje na specialni debeli pločevini.

519

LET

železarske tradicije na Jesenicah imajo družine,
ki so se prijavile na razpis »Iz roda v rod«:
družina Erzar 287 let, družina Nuhić 135 let,
družina Kanalec 97 let. Vse družine bodo
predstavljene tudi v reviji SIJ.

74

GOLOV

je na nogometnem turnirju na 5. Sijevem
dnevu zabilo 8 reprezentanc družb
Skupine SIJ, ki so odigrale skupaj 16 tekem.
Najboljši strelec turnirja Almir Ličina,
član ekipe Acroni 2, je zadel 13 golov.
natasa.karo@acroni.si

julij 2018

Ponosni smo, da je naš sodelavec. Igor Jarc
letno opravi več kot šeststo ur prostovoljnega dela pri najrazličnejših organizacijah.
V veliko veselje in čast nam je, da bo jeseni
tudi ambasador našega dneva sodelovanja z
lokalno skupnostjo.

Igor Jarc, sicer sodelavec Jeklarne, je aktiven gasilec, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Naklo, aktiven je
tudi v poveljstvu občinske zveze. Pri Civilni zaščiti je začel
z delom v centru za obveščanje, trenutno je podpoveljnik
regijske enote za tehnično reševanje. Že vrsto let je tudi
spremljevalec oseb z motnjami v duševnem razvoju in vodja
programov v Zvezi Sožitje. Kot prostovoljec je pomagal in
koordiniral delo v begunskem centru Dobova in priskočil
na pomoč ob odpravljanju posledic poplav v več krajih po
Sloveniji. In ni še konec – je tudi aktiven član in predsednik
nadzornega odbora Turističnega društva Naklo.
»Današnje življenje pogosto piše drugačne zgodbe, bolj
materialistične, in velikokrat kdo vpraša, koliko bi zaslužil
kot prostovoljec. Vsakemu povem, da prostovoljstva ne
gre pogojevati s sistemom nagrajevanja, ker se potem ne
pogovarjamo več o prostovoljstvu. Prostovoljstvo je dar in

Igorju Jarcu je za njegovo udejstvovanje pri prostovoljnih
delih čestital tudi predsednik RS Borut Pahor in mu
podelil najvišje državno priznanje za izjemne dosežke
na področju prostovoljstva v letu 2017.
poslanstvo, ki postane način življenja. Torej ga vzameš z
obema rokama ali pa ga (s)pustiš,« je o prostovoljnemu
delu povedal Igor Jarc.
Igorju Jarcu iskreno čestitamo za državno priznanje!
irena.kolenc@acroni.si

îîNAGRADNI NATEČAJ: Z JEKLENO VOLJO TUDI NA POČITNICAH
Prave SIJ-evce jeklena volja spremlja povsod,
tudi na dopustu – ko plavamo v morju, osvajamo
vrhove, se potepamo po svetu ali si najdemo
ustvarjalne izzive kar doma ... Zato razpisujemo
natečaj za najbolj izvirno fotografijo, ki dokazuje
našo jekleno voljo tudi na počitnicah.
Splača se sodelovati, saj bomo najbolj zanimive fotografije objavili, tri najbolj izvirne po izboru uredništva pa tudi
nagradili! Vaše počitniške fotografije sprejemamo do 10.
septembra na e-naslov acroni24@acroni.si.
Pa še nekaj nasvetov za bolj izvirne fotografije: poigrajte se s perspektivo – ulezite se na tla, splezajte na višino,
poiščite naravne okvirje in odseve ali pa uporabite pripomoček, ki vaš glavni motiv prikaže z drugega vidika. Ne trudite
se nujno zajeti vse slike, včasih se prava lepota skriva v
podrobnostih. In še en namig: upoštevajte pravilo tretjin!
Predstavljajte si mrežo 3×3. Glavni motiv naj bo v enem od
presečišč dveh črt. Če slikate obzorje, naj le-to ne bo na sredini slike; poravnajte ga s spodnjo ali zgornjo vodoravno črto.

Ustvarjalno razgibane počitnice vam želimo!
sasa.jost@acroni.si
irena.kolenc@acroni.si
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îîV JEKLARNI USPELI S
SEKVENČNIM ULIVANJEM

îîIZPLEN V VROČI
VALJARNI SE POPRAVLJA

Zabeležili smo rekordno vzdržnost EOP in prvič
nam je uspelo sekvenčno uliti štiri šarže nerjavnega avstenitnega jekla 304L. Kljub pomanjkanju
kadra in naročil je bil junij v Jeklarni uspešen.

Junija smo v Vroči valjarni izvaljali več kot 31.000
ton plošč in kolobarjev ter tako minimalno zaostali
za operativnim načrtom.

V preteklem mescu je bila ponovno dosežena rekordna
vzdržnost EOP – 635 šarž, kar je 16 šarž več kot prej. Obenem pa nam je prvič uspelo sekvenčno uliti štiri šarže nerjavnega avstenitnega jekla 304L, formata 200 × 560 mm.
Junija smo izdelali nekaj več kot 32.300 ton slabov, od
tega kar za 10.000 ton nerjavnih jekel. Zaradi pomanjkanja
naročil smo morali Jeklarno ustaviti za kar 78,6 ur, kar je
privedlo do nedoseganja mesečnega načrta. Na nivoju celotnega obrata se žal še vedno srečujejo s pomanjkanjem
kadra. Da proizvodnja teče nemoteno, gre zasluga predvsem predanemu delu vseh zaposlenih in njihove pripadnosti podjetju. Jeklene volje jeklarjem nikoli ne zmanjka, za
kar sem vsakemu posebej izredno hvaležen. Pohvala prav
vsem za odlično opravljeno delo!
danijel.malkoc@acroni.si

V tem obdobju so nas kar močno pestili različni zastoji in
pomankanje vložka, ki pa smo jih uspešno reševali.
Kljub vsemu smo dosegli zelo dober skupni izplen, ki
je znašal 94 odstotkov. Pri skupini nerjavnih jekel je bil
izplen nekoliko nižji zaradi slabšega optimiranja slabov.
Izplen smo za minimalno zgrešili tudi pri navadnih konstrukcijskih jeklih, vzrok pa so reklamirani odtisi Vroče
valjarne in nizek izkoristek slabov. Letos najboljši izplen
pa smo dosegli pri oklepnih jeklih, saj smo ga presegli kar
za 4,5 odstotka. Po daljšem obdobju je bil zopet dosežen
izplen toplo valjanih trakov, skupno 95,4 odstotka. Največ
težav pa smo imeli pri trakovih MKM, kjer smo z izmetom
dveh kolobarjev in 8 ton reklamacij izplen zgrešili za 1,5
odstotka. Velik napredek je bil narejen pri izplenih diname,
še vedno pa bo potrebno odpraviti vtiske, robne odebelitve,
neustrezno geometrijo in površinsko škajo.
ernest.medja@acroni.si

îîV PDP REKORDNA PROIZ
VODNJA SPECIALNIH JEKEL
Junija smo proizvedli 15.341 t debele pločevine,
od tega 7.790 t nerjavnih in 6.380 t specialnih
jekel. Proizvodnja navadne konstrukcijske
pločevine je najvišja v zadnjem 12 mesečnem
obdobju, in sicer 1.184 t.
Zelo dobro je obratovala peskarsko-lakirna linija, ki je presegla rekordni mesec maj. Proizvedli smo 11.726 plošč in dosegli najnižjo povprečno težo plošče letos. Specifična poraba
zemeljskega plina je za 4 odstotke nižja, specifična poraba
električne energije pa za 5 odstotkov višja od načrtovane.
Povišana poraba elektrike je posledica visoke proizvodnje
na delovnih napravah ob nižji proizvodnji tehtane končne
proizvodnje. Zelo dobro smo se tudi spopadli z zniževanjem
zaostankov, saj smo število plošč z zamujenimi dobavnimi
roki pred delovnimi napravami bistveno znižali.
zvone.klemenc@acroni.si

îîPREVZEM DEJAVNOSTI IN
OPREME DRUŽBE HARSCO
MINERALI
SIJ Acroni s 1. avgustom prevzema dejavnost predelave črne in bele žlindre in opremo družbe Harsco Minerali. K sodelovanju smo povabili tudi vse
zaposlene, s čimer bomo pridobili bogato znanje o
recikliranju surovin in iskanju trajnostnih rešitev.
Gre za utrditev delovanja Skupine SIJ po principu krožnega
gospodarstva, saj bomo žlindro odslej predelovali sami za
ponovno uporabo v proizvodnji oziroma jo tržili kot vhodni
material za druge industrije. »Poleg nenehnega zmanjševanja
našega vpliva na okolje, kar je ena glavnih prioritet družbe
SIJ Acroni, bomo s prevzemom opreme in dejavnosti Harsco
Minerali nekoč odpadni material naprej predelovali v stranski
proizvod, ki ga bomo uporabili v nadaljnjem proizvodnem
procesu oziroma ga bomo prodajali kot vhodni material v
gradbeništvu, cestogradnji in pri sanaciji okolja,« je povedal
direktor družbe SIJ Acroni mag. Branko Žerdoner. Žlindro
bomo predelovali po enakem postopku kot doslej v skladu
z najvišjimi standardi za varstvo okolja, zakonodajo in IED.
irena.kolenc@acroni.si

îîDOBRA PROIZVODNJA
JEKLA SINOXX
V obratu Hladna predelava so junij zaznamovali
zastoji na liniji CRNO, ki pa smo jih uspešno
izkoristili za proizvodnjo hladno valjanega jekla
SINOXX in toplo valjanih trakov. Pred nami pa sta
meseca, polna izzivov.
Junija je bil plan na dinami nekoliko nižji kot pretekle mesece, saj smo planirali in tudi uspešno izvedli dvodnevni
remont valjavskega ogrodja ZRM. Trenutno je dobro delovanje ZRM ključno, saj je po uspešnih remontih in nadgradnjah linije SCL ozko grlo v obratu HP postal ZRM. V
začetku meseca smo izvedli tudi uspešen remont na eni
od novih peči SAN. Da pa je bilo plan še težje doseči, nam
je ponagajala 41. valjčnica na liniji CRNO, ki smo jo morali
dvakrat menjati. Menjava valjčnice pomeni izplakovanje
peči, kar nam je skupno prineslo 22 ur zastoja linije CRNO.
Zastoje linije CRNO smo uspešno izkoristili za proizvodnjo
hladno valjanega jekla SINOXX.
Julija in avgusta se bomo v proizvodnji srečali z veliko
prilagoditvami. Zastoj vročega valjavskega ogrodja Steckel
bo v avgustu zagotovo prinesel pomanjkanje materiala v
obratu HP. Natančnejše informacije, kako bomo pristopali
k reševanju nastale situacije, bomo podali, ko bo znan dan
zagona Steckla. Vsem sodelavcem se že v naprej zahvaljujem
za potrpljenje in razumevanje situacije, v kateri smo se znašli.
gregor.hvala@acroni.si;
Pregledal: Stane Jakelj

îîDELAMO KORAKE
ZA MALE JUNAKE
Sodelavci Skupine SIJ, naši partnerji in otroci
bomo znova skupaj tekli na Ljubljanskem maratonu, ki bo 28. oktobra 2018. Za vsak kilometer, ki ga
bomo pretekli, bomo en evro podarili za otroke iz
Vrtca Jesenice, enote Cilke Zupančič.
Da bomo zbrali čim več kilometrov, so vam na voljo
brezplačne priprave s trenerjem. Dobimo se ob sredah
ob 19. uri, od 22. avgusta dalje, pred atletskim stadionom
Radovljica. Prijavite se lahko preko spleta ali v tajništvu.
katja.krumpak@sij.si

z nami že ... junij 2018
10 let: Sašo Pogačnik v Strateški nabavi, Mitja Prešeren v Jeklarni, Branislav Gavrić v Vroči valjarni
20 let: Srebrenko Andrić v Jeklarni | 30 let: Tomaž Koblar v obratu Hladna predelava
natasa.karo@acroni.si
40 let: Šaban Hodžić v obratu Predelava debele pločevine. Iskreno čestitamo!

PRIDRUŽI SE DNEVU
SODELOVANJA Z LOKALNO
SKUPNOSTJO IN NAREDI NEKAJ
DOBREGA ZA SOLJUDI.
Zaposleni v Skupini SIJ bomo
v sredo, 12. septembra,
kot prostovoljci:
z varovanci v Domu upokojencev
dr. Franceta Bergelja igrali družabne
igre in rusko kegljanje
pobarvali igrala na otroških igriščih
PGD Jesenice pomagali urediti
skladišče opreme za civilno zaščito

Vse aktivnosti bodo potekale v
popoldanskem času, od 14. ure dalje.
Zaposleni, ki so neposredno vpeti v
proizvodni proces, se lahko zaradi
nemotenega dela prostovoljskih aktivnosti
udeležijo izven svojega delovnega časa,
ostali pa tudi med delovnim časom. Vsem
pa se bodo ure, ki jih bodo kot prostovoljci
podarili skupnosti, štele v dobro.

Prijave se zbirajo osebno na
recepciji ali v glavnem tajništvu
(katarina.cucnik@acroni.si)
DO PETKA, 24. AVGUSTA
(posamezne aktivnosti imajo
omejeno število sodelujočih).

vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îîKVARTALNI ZMAGOVALEC JE OBRAT PDP
V kampanji Znamo varno, zmoremo
zdravo! je na Jesenicah zmagal obrat
Predelava debele pločevine s 570 točkami
– njihovi sodelavci tri mesece niso
zabeležili nezgode, v dveh mesecih pa so
oddali tudi iskrice. Iskrene čestitke!
Od aprila do julija so obrati vsak mesec prejeli
točke, če v tistem mesecu niso zabeležili nezgode in če so oddali iskrice za izboljšanje področja varnosti in zdravja pri delu. Obrati, ki so bili
brez nezgode dva ali tri mesece zapored, so bili
nagrajeni z večjim številom točk. Ob vsakem
kvartalu se točkuje tudi izboljšanje rezultata,

#
1
2
3

torej zmanjšanje števila nezgod v primerjavi z
enakim obdobjem lani. Obrati kvartalne točke
seveda dobijo tudi v primeru, da so imeli v lanskem enakem trimesečnem obdobju 0 nezgod
in so ta dosežek letos ponovili. V tem kvartalu so
tri mesece brez nezgod dosegli kar štirje obrati.
Delavcem najbolj varnega obrata Predelava
debele pločevine smo razdelili nagrade – ključavnice za kolo – in jim ob tem zaželeli še veliko
varnih delovnih dni in nadaljnje uspehe v tekmovanju. Tekmovanje za zmagovalce naslednjega
kvartala se je namreč že začelo – le kdo bo najboljši med julijem in septembrom?
katja.krumpak@sij.si

DRUŽBA, obrat
SIJ ACRONI, Predelava debele pločevine
SIJ ELEKTRODE, Varilne žice
SIJ ACRONI, Jeklarna

TOČKE* (april–junij)
570
440
430

îîNOVI DETEKTOR LUKENJ
V OBRATU HP
Nova investicija v detektor lukenj nam omogoča, da napake, do
katerih pride kljub preventivnim ukrepom, zaznamo, preden izdelek
odpremimo h kupcu. Tako lahko pravočasno ustrezno ukrepamo in
preprečimo reklamacije.
Detektor lukenj je naprava, ki
kontrolira površino traku. Če je
na površini traku luknja, detektor
operaterja na liniji CRNO opozori na prisotnost luknje v traku.
Luknje v traku nastanejo zaradi
nekovinskih vključkov, ki so uvaljani v trak. Med valjanjem traku
prihaja do izpada nekovinskih
vključkov iz površine traku, kar
povzroči luknje v površini. Procesi predelave kolobarjev na posameznih agregatih v obratu HP
potekajo izredno hitro (hladno valjanje 600 m/min; žarjenje 50 m/
min, rezanje 100 m/min), zato je
stoodstotno detektiranje lukenj
prek zaposlenih nezanesljivo.
Za rešitev tega problema smo s
podjetjem MIEL razvili napravo
za detektiranje lukenj. Detektor
že deluje, nadgradili pa ga bomo
še s funkcijo za avtomatsko detekcijo lokacije in velikosti luknje.
martin.jeram@acroni.si
sasa.jost@acroni.si

* Obrati dobijo točke za mesece:
- v katerih ne zabeležijo nobene nezgode in
- v katerih vsaj en zaposlen iz obrata odda iskrico s področja varnosti in zdravja pri delu.

trendi

Detektor lukenj

okolje

îîSVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU V ZNAMENJU JEKLA îîLOČENO ZBIRANJE ODPAD
NIH KAVNIH LONČKOV
so z več kot 8.000 tonami jekla za streho in opremo pretvorili v

Po poletnih olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980 in
zimskih v Sočiju pred štirimi leti je Rusija letos gostila
še svetovno prvenstvo v nogometu. V izgradnjo potrebne infrastrukture naj bi vložila 12 milijard dolarjev.

Nogometno prvenstvo je potekalo v enajstih mestih z dvanajstimi stadioni s povprečno zmogljivostjo 48.500 gledalcev. Rusija
je več kot odlično izkoristila rusko jeklo in obstoječe objekte
nadgradila z dovršeno natančnostjo ter s fleksibilnostjo jeklenih
konstrukcij. Na olimpijskem stadionu Fišt domiselna kombinacija podpornih jeklenih zidov in drugih materialov omogoča, da
se 11.000 m² velika jeklena konstrukcija, ki sestavlja streho
stadiona, lahko odpre kot školjka in razkrije pogled na gorovje
Krasnaja Poljana in Črno morje. Zimski olimpijski stadion v Sočiju

trajno, a fleksibilno konstrukcijo. Jekleno streho na nekdanjem
objektu za 40.000 gledalcev je mogoče odstraniti.
Z dodatnimi sedeži so lahko gostili kar 47.000 navdušenih
navijačev. Po zaključku svetovnega nogometnega prvenstva
pa bodo objekt ponovno zmanjšali na zmogljivost 25.000
obiskovalcev v skladu s potrebami domačega ruskega nogometa. Vse preobrazbe nosijo tradicionalno sporočilo »uporabi obstoječe in ga nadgradi«, s čimer je Rusija dokazala, da
sodobna družba lahko sloni na recikliranju starega in s tem
zagotovi trajnost objektov.
Vir: https://stories.worldsteel.org/infrastructure/
russia-infrastructure-sustainability-world-cup/

monika.zvikart@metalravne.com

usmerjeni h kupcu

îîSIQUAL ZA VISOKO TRAJNE VZMETI
Gala Precision Engineering je
vodilni azijski proizvajalec visoko
trajnih vzmeti. Letno izdelajo
približno 100 milijonov diskastih,
vijačnih in tračnih vzmeti.
Gala Precision Engineering ima pisarne
v Nemčiji, Švici, Italiji, ZDA, Singapurju
ter na Kitajskem in Finskem. Družba
je izvozno usmerjena, saj na globalne trge proda kar 60 odstotkov vseh
izdelkov. Njihovi izdelki se uporabljajo
v avtomobilski industriji v sistemih za
vbrizgavanje goriva ter zavornih, krmilnih, varnostnih in drugih mehanizmih. V industrijskem sektorju se njihove vzmeti uporabljajo pri proizvajanju
vetrne, hidro in toplotne energije ter

v pritrdilnih sistemih za železnice in
električna omrežja. Poleg tega razvijajo tudi tehnike inženiringa površin,
kot so obrezovanje, končna obdelava,
pranje in čiščenje. Visoko kakovost njihovih izdelkov in storitev prepoznava
že več kot 300 kupcev po vsem svetu,
med drugim tudi John Deere, Siemens,
Bosch, Tata, Bhel in Schneider Electric.
Vzmeti morajo biti odporne proti vibracijam in se po obremenitvi povrniti v
prvotno obliko. To omogočajo SIJ Acronijeva jekla SIQUAL, ki jih odlikujeta
visoka trdnost in dobra žilavost. Naši
znamki več let zaupa tudi Gala Precision Engineering.
aljosa.reven@acroni.si,
sasa.jost@acroni.si

DRUŽBA:
GALA PRECISION
ENGINEERING PVT LTD
• SPLET: www.galagroup.com
• SEDEŽ DRUŽBE:
Maharashtra, Indija
• DEJAVNOST: vzmeti,
inženiring površin

Zaradi zagotavljanja pravilnega zbiranja odpadne
embalaže – odpadnih kavnih lončkov smo ob
avtomatih za kavne napitke namestili posebne
zabojnike. Prosimo vas, da vse kavne lončke
odlagajte zgolj v temu namenjene zabojnike!
Že zelo dolgo vemo,
da je odpadna embalaža vir koristnih sekundarnih surovin,
zato jo je potrebno
pravilno ločevati in
zbirati. Vse to poznamo tako iz domačega dvorišča kot tudi
iz družbe SIJ Acroni.
Iz podjetja Dinos so
nas ob odvozih opozarjali na nepravilno
zbrano in sortirano
odpadno embalažo.
V zadnjem mesecu
odpadne embalaže celo ne odvažajo
več. Vreče zbrane
embalaže so napolnile skladiščni prostor v Skladišču maziv in nevarnih odpadkov, sedaj pa se
kopičijo tudi po drugih prostorih SIJ Acronija. Odpadne
kavne lončke zato nujno odlagajte v temu namenjene zabojnike, saj bomo le tako lahko organizirali odvoz in poskrbeli za njihovo reciklažo. Pokažite, da vam je mar okolje!
andreja.purkat@acroni.si
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îîNAJBOLJŠA STRELCA STA ACRONIJEVCA
V zadnjem mesecu smo z navdušenjem spremljali svetovno prvenstvo v nogometu iz Rusije. Zmago so odnesli Francozi, toda srca navijačev so z drugim mestom osvojili naši sosedje
Hrvati. Na našem 5. Sijevem dnevu se je odvijal prav tako težko pričakovan nogometni
turnir, ki smo ga mnogi spremljali z enakim navdušenjem. Nogometaši SIJ Acronija smo sodelovali z dvema ekipama, ki sta osvojili odlično drugo in tretje mesto.
Takole se je na igrišču neustrašno boril Acronijev strelec
Almir Ličina, ki je nasprotnikom na Sijevem dnevu zadal
rekordnih 13 golov in se zapisal v zgodovino kot najboljši
strelec v skupnem seštevku.
Na lestvici je mesto za njim
zasedel prav tako Acronijevec
Ermin Čamdžić, ki je nasprotnikovo mrežo ta dan zatresel kar
10-krat. Pokala letos sicer res
nismo odnesli, imamo pa zato
najbolj neustrašna strelca z
daleč najbolj jekleno voljo!
Na zelo izenačenem turnirju sta obe Acronijevi ekipi pokazali dobro in borbeno igro ter se z lahkoto
uvrstili v sklepni del turnirja. Vse to nam daje motivacijo in zagon za naslednje leto, ko si želimo
pokal vrniti na Jesenice in ponovno dokazati, da nismo dobri samo v izdelavi in predelavi jekla,
ampak tudi na nogometnem igrišču.

Na sliki ekipa Acroni 2: vodja Almir Ličina, Ermin Čamdžić, Armin Pašić, Suljo
Avdić, Tilen Klinar, Mirza Kateran, Ervin Salihović, Miran Raković in Alen Kuzmić. Ekipa Acroni 1: vodja Nedim Omanović, Edin Rekić, Sead Denić, Samir
Nuhanović, Sanel Midžan, Jasmin Bajrić, Alan Halilović, Arif Huseinbašić, Edison Balaj, Nevzet Halilović in Mario Bučić. Čestitke vsem tekmovalcem, prav
vsi ste naši zmagovalci!

îî JE TUDI VAS ZAJELA
NOGOMETNA VROČICA?
Sredi junija se je v Rusiji začelo svetovno prvenstvo v nogometu.
Skoraj mesec dni smo spremljali neverjetne preobrate, ko so glavni
akterji v svetu nogometa en za drugim izpadali. Težko je reči, kdo je
bil med penali bolj živčen, strelec ali navijači.
Franci Teraž, inštalater, Vzdrževanje
»Da, redno sem spremljal svetovno nogometno prvenstvo. Sam se že 35 let aktivno ukvarjam s športom,
predvsem atletiko in gorskim tekom. S tega vidika spoštujem in razumem napore nogometašev, saj pretečejo
povprečno od 10 do 14 km na tekmo pod velikim pritiskom ter so izpostavljeni poškodbam. Že od samega začetka svetovnega prvenstva je bila moj favorit Belgija.«
Nevzet Halilović, vodilni odpremnik,
Vroča valjarna
»Da, spremljal sem svetovno prvenstvo v nogometu.
Pozitivno me je presenetila Hrvaška, ki se je z borbeno
igro uvrstila zelo visoko. Moj favorit je bila Francija.«

Matic Hudobivnik, prodajni analitik, Marketing
»Zelo sem povezan s športom in se v vsako tekmo vživim. Zavzeto sem spremljal nogometno prvenstvo in si
ogledal večino tekem po televiziji, ko mi je to dopušča
čas. Moj favorit je bila že od začetka prvenstva Francija,
kjer igra moj najljubši igralec N'Golo Kanté.«
sasa.jost@acroni.si

nedim.omanovic@acroni.si, stanislav.jakelj@acroni.si

3 dejstva o

razmišljam na glas

îîMAG. MILANU KLINARJU,
VODJI TEHNOLOGIJE V JEKLARNI
Milan prihaja iz hribovske vasice Planina pod Golico. Njegovo otroštvo in
mladost sta bila povezana s spoznavanjem življenja in dela preprostih ljudi.

1.
2.
3.

Takoj po končanem šolanju se je
zaposlil v Jeklarni. Svoje celotno
delovno obdobje dela na področju jeklarske tehnologije. To ga v
celoti izpolnjuje. »Samo večletno
poglobljeno delo na določenem
področju lahko privede do najboljših
rezultatov.«
Zadnjih enajst let je tudi predsednik
Društva metalurških inženirjev in
tehnikov. Društvo deluje v sklopu
našega podjetja in je edino strokovno društvo v Sloveniji, ki ohranja
tradicijo železarstva.

VZTRAJNOST

Poistovetim se z mislijo pesnika Toneta Pavčka:
»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. […] A če ne prideš ne prvič ne
drugič […], poskusi vnovič in zopet in znova.«

DELO

Kakor je zapisal književnik Tagore:
»Spal sem in sanjal, da je življenje radost. Prebudil sem se in videl,
da je življenje dolžnost. Delal sem in glej: dolžnost je bila radost.«

PROSTI ČAS:

Zahtevno umsko delo in hiter tempo življenja vsaj za konec tedna
poskušam zamenjati za opravljanje enostavnih del na polju in v gozdu.
V zadnjem času mi celoten prosti čas zapolnjuje ukvarjanje z žičnico
Španov vrh. S tem projektom želimo omogočiti koristno porabo prostega
časa za vse občane Jesenic. Hkrati pa bomo poskrbeli tudi za ohranitev
tehnične in kulturne dediščine našega kraja.
milan.klinar@acroni.si, stanislav.jakelj@acroni.si

îîV ZNAMENJU NOGOMETA
V teh dneh ni bilo sproščujoče debate brez nogometa. Spomnim se, kako
navdušeno smo še nedolgo nazaj spremljali naše košarkarje. Pozitivno
vzdušje naših igralcev sem čutila prav doma, v dnevni sobi. Ta povezanost
med igralci, ko so vsi igrali za en sam cilj, zmago, je bila zame navdihujoča.
V ekipo SIJ Acronija sem prišla med zadnjimi. Sem vaša najmlajša sodelavka. Žal ne več po letih, pač pa po delovni dobi v Skupini SIJ. Moji prvi
vtisi so odlični. Z veseljem in ponosom povem, kje sem v službi, in čutim
veliko hvaležnost za priložnost, ki mi je bila dana. Seveda pa bo končni
uspeh odvisen predvsem od vas. Sodelavcev.
Cilj vsakega uspešnega podjetja je dober poslovni rezultat. Ta
je v največji meri odvisen od njegovih zaposlenih. Uspešna
družba je tista, ki ima visoko motivirane zaposlene. V dobro
vodeni ekipi motivacija zaposlenih ni vprašanje. Takšnim
zaposlenim, visoko motiviranim, moramo dati možnost
razvoja idej. Takšni zaposleni so praviloma zagnani za
delo in delujejo pozitivno tudi na ostale.
V Skupini SIJ je bilo od vstopa novega lastnika leta
2007 investiranih skoraj 600 milijonov evrov v povečanje
proizvodnih kapacitet in krepitev naše specializiranosti. Več
kot 300 milijonov evrov je bilo vloženih v SIJ Acroni. Prav to
nam je omogočilo, da smo ostali resen konkurent na trgu
in da bodo delo lahko nadaljevale tudi prihodnje generacije. Od tu naprej pa smo pomembni mi. Zaposleni.
Prodaja izdelkov po primernih cenah, sposobnost
proizvodnje, kvaliteta, točnost dobave, zadostnost
likvidnih sredstev in zmožnost odpreme so v naših
rokah. Vsakega od nas.
Kar nekaj priznanj Naj sodelavec smo podelili na Sijevem dnevu. Ponosna sem na prav
vsakega od vas.

Znotraj družbe moramo
igrati kot najbolj uigrana
športna ekipa.
nada.drobne@acroni.si

TO JE NAŠ SIJAJEN dan!
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îî5. SIJEV DAN – REKORDNA
UDELEŽBA IN ODLIČNO VZDUŠJE

naj sodelavci

Kar 3.500 zaposlenih z družinami je 15. julija 2018 prišlo na športnodružabno srečanje v ravenskem športnem parku. Uživali smo v dobrem
programu in glasbi, bodrili nogometaše in nagradili zaslužne sodelavce.

îîNAJ SODELAVCI LETA 2017
Mirjan Furlan, strokovni
sodelavec – oskrbnik

Mirjan je človek, ki je vedno pripravljen pomagati sodelavcu, ga nadomeščati ter dan in noč pomagati podjetju.
Bistveno je pripomogel k dodelavi sistema za skladiščno
poslovanje. Svoje znanje in izkušnje z veseljem prenaša
na stare in nove sodelavce. Z 32 leti izkušenj pri delu v
centralnem skladišču ter pozitivnim odnosom do dela in
sodelavcev je nepogrešljiv del kolektiva in zgled ostalim.

Juan Vatovec, strojni adjuster

Udeležence sta nagovorila ravenski župan dr. Tomaž Rožen in član uprave Skupine SIJ
Tibor Šimonka, ki je poudaril: »Zahtevni jeklarski trg nas neprestano preizkuša. A glede
na to, da bomo letos znova ponosno zaploskali naj sodelavcem, najboljšim inovatorjem,
jubilantom in družinam, ki so že več rodov predane jeklarstvu, verjamem, da je v nas
dovolj strasti, inovativnosti in predanosti, da bomo še naprej v vrhu proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel.«
Jekleno voljo je bilo čutiti tudi v (pre)zagrizenem boju na tradicionalnem nogometnem
turnirju, na katerem so slavili koroški igralci iz ekipe Metal 1.
Otroci so športne spretnosti preizkusili na mini olimpijadi OKS, ustvarjalnost pa razvijali z izdelovanjem nakita, gusarskih oblačil in ladje. Najbolj neustrašni so svoj pogum
dokazovali na t. i. space trainerju in bungee jumpingu.
Dogodek je povezovala Katja Čevnik, za smeh je poskrbel Tomi Vrlič, z dobro glasbo
pa so nas navdušili skupina Pegaz, priljubljena Tanja Žagar in energična Dunja Vrhovnik.

Juan Vatovec je strojni adjuster v oddelku Finalizacije. Pri
svojih 73 letih je naš najstarejši sodelavec. Delo opravlja
odlično in kvalitetno. Odlikujejo ga izredna marljivost, natančnost in odgovornost. Kaže posebno veselje do svojega dela in je vedno pripravljen pomagati, zato ga sodelavci
izredno spoštujemo. Še vedno pravi, da o upokojitvi ne
razmišlja. Sodelavci obrata Hladne valjarne smo nanj
ponosni in mu iz srca čestitamo za naziv Naj sodelavec.

Franci Teraž, inštalater

Sodelavci se strinjajo: ko se Franci sreča s težavo, jo
odpravi. To stori hitro in učinkovito. Pri tem svoje izkušnje
in znanje vedno nesebično deli s sodelavci. Je pripaden
kolektivu in podjetju. Je sodelavec, za katerega si želiš,
da bi bil del tvoje ekipe.

anja.potocnik@sij.si

inovatorji

îîNAJBOLJŠA TEHNIČNA
IZBOLJŠAVA SIJ ACRONI
Najboljša tehnična izboljšava v letu 2017 je »Razvoj procesne poti izločevalno
utrjenega nerjavnega jekla lastne blagovne znamke SINOXX 4542«, ki je
prejela laskavo zlato državno priznanje GZS.

Miroslav Trkulja, kontrolor v proizvodnem procesu

Mirko je skromen, prijazen fant. Kot kontrolor v Vroči valjarni je nepogrešljiv. Svoje delo
opravlja resno, vestno, dosledno in natančno. V največji možni meri upošteva navodila za
delo. Probleme poskuša reševati tudi z novimi idejami in izboljšavami. V valjarni je zaposlen že vrsto let. Medtem si je nabral mnogo delovnih izkušenj. Pa vendar ni prevzeten.
Ne obnaša se tako, kot da vse ve. Vedno se je pripravljen naučiti kaj novega. Mirko je
sinonim za pridno mravljico.

Na podlagi več povpraševanj ameriškega tržišča smo se v letu 2013 odločili, da pričnemo
z razvojnim projektom izdelave in vpeljave nove skupine jekel, in sicer izločevalno utrjenih
nerjavnih jekel. Tovrstna jekla se uporabljajo v zahtevnih aplikacijah ter tehnološko naprednih industrijah, temu primerne pa so seveda tudi kakovostne zahteve. Plošče dosegajo in
presegajo karakteristike materiala v skladu s predpisanimi standardi. Kupci se že odločajo,
da v fazi izdelave končnega izdelka »preskočijo« končno toplotno obdelavo in le-to naročijo
pri nas. Visoka dodana vrednost naših proizvodov na ta način le še raste. Obenem pa smo
s tovrstnim razvojnim pristopom kupcu zmanjšali proizvodni čas in stroške predelave ter
omogočili hitrejšo izdelavo končnega izdelka.
Avtorji najboljše tehnične izboljšave so dr. Boštjan Bradaškja, mag. Boštjan Pirnar, dr.
Matevž Fazarinc, dr. Grega Klančnik, Stanislav Jakelj, mag. Viktorija Marušič, mag. Milan Klinar, Robert Robič, mag. Anton Košir, dr. Anton Jaklič, Primož Jan in Borut Lešnik.
Iskrene čestitke!

Goran Hevčuk, izmenski vodja proizvodnje

Goran ima jeklene živce in jekleno voljo, zato zna uspešno
krmariti in izvajati vse zastavljene cilje. Je iznajdljiv, odločen, hiter v razmišljanju, še hitrejši v izvajanju. Je »motor
dnine«. Skrbi za 15 sodelavcev, jih spodbuja, dnevno motivira, posluša in jim pomaga. Pri svojem delu je dosleden in
ničesar ne prepušča naključju. Probleme poskuša reševati
tudi z novimi idejami in izboljšavami ter ima veliko koristnih
predlogov. Skratka, vsi v Vroči valjarni smo ponosni nanj,
ker nas z zgledom vsak dan na novo prepriča.

Koristni predlogi

îîNAJBOLJ KORISTEN PREDLOG
SODELAVCEV SIJ ACRONI
Za najbolj koristen predlog v preteklem letu je bil izbran predlog »Predelava
merilnika trdote na vir svetlobe LED« avtorjev Mirana Briclja, Marka
Tarmana, Mojce Smolej, Janeza Kovača, Marka Lebarja. Iskrene čestitke!
»Ker obstoječe napajanje ni bilo primerno za vir svetlobe LED, je bilo potrebno namestiti
vir napetosti za specialne točkovne vire sevanja LED. Treba je bilo izdelati posebne nosilce
za svetlobni vir in izdelati posebno orodje za umerjanje vira. Drugi merilnik je zahteval
povsem drugačno rešitev. Predelati in prilagoditi je bilo treba klasične svetilke LED ter
razviti tokovno napajanje za svetilke. Seveda je bila potrebna tudi montaža. Umerjanje
pa je bilo manj zahtevno kot pri prejšnjem … Skratka, uspelo nam je!« so o izbranem
koristnem predlogu povedali avtorji.

jubilanti

îîJUBILANTI Z 40-LETNO DELOVNO DOBO
Kasim Nuhanović
Fuad Zenković
Bojan Jovev
Anton Kelbl
Mirzet Medić
Dušan Baloh
Miran Borštnar
Andreja Mlakar
Jože Legat
Bilbija Lazo

vodilni žarilec
vodilni linije SCL
vodilni pripravljalec kolobarjev
kontrolor v proizvodnem procesu
strojni tehnik
industrijski inženir
delovodja strojni
komercialist koordinator
strokovni sodelavec za analizno kemijo
glavni žarilec
Prilogo uredila: Irena Kolenc Janović

