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v številkah

 Iz rubrike To smo mi:  
Naši štipendisti, ki 
opravljajo enomesečno 
prakso v proizvodnih 
obratih SIJ Acronija. 
Veselja, optimizma in 
zagnanosti jim ne manjka.

Objavljamo prvi izbor fotografij – jeklena volja 
je nekatere pripeljala zelo visoko … Po jeklenih 
podvigih pa je potreben tudi počitek. Še vedno se 
lahko potegujete za lepe potovalne nagrade! Vaše 
fotografije sprejemamo na acroni24@acroni.si do  
10. septembra. 

irena.kolenc@acroni.si

 î NAGRADNI NATEČAJ:  
Z JEKLENO VOLJO TUDI  
NA POČITNICAH

Za odpravo okvare električnega generatorja na ogrodju 
Steckel v Vroči valjarni so bile mogoče štiri rešitve: po-
pravilo obstoječih generatorjev, ki bi trajalo 90 dni, nakup 
rezervnih generatorjev, predelava napajanja glavnega mo-
torja Steckel z rabljenim DC regulatorjem s časom vgra-
dnje 30–45 dni ter predelava napajanja glavnega motorja 
Steckel z novim DC regulatorjem s časom vgradnje prav 
tako 30–45 dni.

Po natančni preučitvi vseh možnosti je vodstvo družbe v 
najkrajšem možnem času sprejelo najugodnejšo ponudbo, 
ki nam bo zagotovila najhitrejšo in najbolj ustrezno rešitev. 
Pri družbi Nidec smo najeli opremo za napajanje glavnega 
motorja s časom vgradnje 30–45 dni, s čimer smo pri-
dobili dragocen čas, v katerem bomo sprejeli odločitev o 

trajni rešitvi težave. 
Aktivnosti za čimprejšnji zagon električnega generator-

ja tečejo pospešeno in po načrtu – 20. avgusta smo prejeli 
transformator, opremo nam je družba Nidec dostavila v 
zadnjem tednu avgusta. S hitrim in usklajenim ukrepanjem 
smo tako uspeli premakniti predvideni datum ponovnega 
zagona glavnega ogrodja Steckel na 12. september.

branko.polanc@acroni.si, irena.kolenc@acroni.si

n
o

vi
ce 17. julija 2018 je v Vroči valjarni prišlo do 

izrednega dogodka – okvare električnega ge-
neratorja, zaradi česar je s 3. avgustom 2018 
obmiroval celoten obrat Hladna predelava. 
Vodstvo družbe se je s strokovnimi sodelavci 
takoj lotilo iskanja najboljše rešitve.

 î REŠEVANJE OKVARE GENERATORJA V VROČI VALJARNI

natasa.karo@acroni.si

za sofinanciranje študija ob delu smo 
razpisali v SIJ Acroniju, in sicer 5 mest za 
poklicne šole, 8 mest za srednje tehniške 

šole in 4 mesta za višje strokovne šole. 

MEST 17

DNI BREZ 
POŠKODB

in 750 točk so med 25. marcem in 30. junijem 
2018 dosegli sodelavci iz obrata Predelava 

debele pločevine, četrtletni zmagovalci akcije 
Znamo varno, zmoremo zdravo. 

97

bomo zaposleni v Skupini SIJ pretekli na 
Ljubljanskem maratonu, kar je razdalja od Ljubljane 
do Beograda in nazaj. V okviru akcije Delamo korake 
za male junake bomo za vsak kilometer, ki ga bomo 
pretekli  SIJ Acronijevci, 1 evro podarili za otroke s 

posebnimi potrebami Vrtca Jesenice.

KM
Glavno ogrodje Steckel v obratu Vroča valjarna

1.188

 î KADROVSKE REŠITVE OB 
OKVARI GENERATORJA V 
VROČI VALJARNI

Zaradi okvare električnega generatorja v Vroči va-
ljarni je prišlo do zaustavitve delovanja obrata Hla-
dna predelava, zaradi česar je bilo potrebno poiska-
ti tudi ustrezne kadrovske rešitve. Te smo poiskali 
znotraj nezasedenih obstoječih delovnih mest.

Delavci obrata Hladna predelava, ki od okvare električnega 
generatorja v Vroči valjarni dela na svojem delovnem mestu 
niso mogli opravljati, so lahko v tem obdobju koristili letni do-
pust in ure ali pa so bili začasno prezaposleni v druge obrate.

Delavce smo z začasno odredbo o delu na drugem ustre-
znem delovnem mestu prerazporedili v ostale obrate družbe, 
in sicer pribl. 24 delavcev v obrat PDP, 4 delavce na odpre-
mo PDP, 8 delavcev za čiščenje vagonov, enega na oddelek 
Kakovost, pribl. 4 delavce v Vročo valjarno, 4–5 delavcev na 
Odpremo Žične ter do 4 delavce v Jeklarno. Nekaj delavcev 
je ostalo v obratu HP, kjer pomagajo pri remontnih delih. Ko 
obrat HP ponovno zaženemo, se bodo delavci vrnili nazaj 
na svoja delovna mesta. Zaradi prerazporeditev tako tudi ni 
več potrebe po študentskem delu in delu preko podjemnih 
pogodb. Obe navedeni obliki dela smo takoj po okvari agre-
gata že odpovedali oz. zmanjšali na minimalno število ur.

tanja.avgustin@acroni.si
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

 î PRIPADNOST PODJETJU 
NAM DAJE ZAGON

Julija smo v obratu Jeklarne izdelali 31.816 ton 
slabov, od tega 9.783,31 ton nerjavne. Pripadnost 
podjetju je glavni razlog, da tudi v »hudih« 
poletnih mesecih naša proizvodnja teče. 

Skupno smo plan presegli za 66,80 tone. Zaradi težav z 
ustrezno količino naročil smo bili primorani Jeklarno usta-
viti za kar 90,35 ure. 

Kadrovsko pomanjkanje na vseh agregatih je še vedno 
»trn v peti«, zato so zaposleni večino meseca nadomeščali 
na proste dneve, režijski delavci so delali v proizvodnji. S 
tem so izkazali veliko pripadnost Jeklarni oziroma celotne-
mu SIJ Acroniju. Za ves trud se vam iskreno zahvaljujem.

danijel.malkoc@acroni.si

 î PDP PESTILO POMANJKA-
NJE VLOŽKA ZA PREDELAVO

Proizvodnja v obratu Predelava debele pločevine 
je julija linearno sledila planiranim vrednostim. 
Proizvedli smo 16.520 ton debele pločevine, od 
tega 8.467 ton nerjavne. Za operativnim proizvod-
nim načrtom smo zaostali za 1 odstotek.

Razlog za odmik od proizvodnega načrta je v pomanjkanju 
vložka za predelavo v času 6-dnevne okvare potisne peči. 
Proizvedli smo 7.581 ton legiranih in specialnih jekel, ter 
472 ton navadnih konstrukcijskih jekel.

Proizvodnja jekel za namensko proizvodnjo sicer ni bila 
realizirana, a smo proizvedli 885 ton jekel vrste PROTAC in 
ROC Mn. Razlogov za nedoseganje skupnega proizvodnega 
načrta pri specialnih jeklih je več, eden od pomembnejših 
je pomanjkanje legiranega vložka za predelavo.

V juliju smo beležili 3 odstotke višjo specifično porabo 
električne energije in 2 odstotka nižjo porabo zemeljske-
ga plina.

blaz.kolman@acroni.si

 î VV V ZNAMENJU IZPADA 
VALJANJA STECKLA

V Vroči valjarni smo mesec julij zaključili kot enega 
najtežjih mesecev, saj sta ga kljub dobremu delu v 
prvi polovici meseca zaznamovali dve hudi okvari 
v drugi polovici meseca.

Skupaj smo izvaljali 26.269 ton izdelkov, kar predstavlja 
86-odstotno doseganje plana. Vse do sredine meseca 
smo sledili zastavljenim ciljem. 17. julija ob 9. uri zjutraj 
pa je prišlo do porušitve oboka v potisni peči med ogrev-
no in izenačevalno cono. Takoj smo pristopili k pripravam 
in sanaciji potisne peči. Ob valjanju zadnjih kolobarjev na 
ogrodju Steckel pa je samo uro kasneje prišlo do okvare na 
generatorju za pogon glavnega motorja Steckla. 

Popravilo potisne peči se je zaključilo v petih dneh. 
Izpad proizvodnje je znašal kar 132,5 ure. V tem času 
so se izvedla predvidena remontna dela na ogrodju blo-
oming, z ročnim rezalnikom pa smo porezali tudi 215 ton 
izpadnih plošč.

Po zagonu je valjanje debele pločevine potekalo skla-
dno z načrtovanim programom. Velik logistični problem 
pa še vedno predstavlja skladišče plošč, ki je zapolnjeno 
z zalogami in ploščami za prodajo.

ernest.medja@acroni.si

1. OČISTITE KAVBOJKE
 Vsi vemo, da je težko najti popoln par 

kavbojk, pranje v pralnem stroju pa jih 
hitro uniči, saj ob pogostem vrtenju v 
bobnu izgubijo barvo in obliko. Če vaše 
niso umazane, niso pa več sveže, jih zlo-
žite v platneno vrečko in čez noč pustite 
v zamrzovalniku. Ko jih boste zjutraj ob-
lekli, bodo sveže, kajti nizke temperature 
bodo uničile vse bakterije.

2. PREMAGAJTE PRŠICE
 Pršice prav tako ne prenesejo nizkih tem-

peratur. Iz debelih zimskih odej, vzglav-
nikov in plišastih igrač jih boste najlažje 
pregnali, če jih boste zaprli v plastično 
vrečko in čez noč pustili v zamrzovalni-
ku. Preden boste odeje znova položili 
na posteljo, jih bo treba samo še dobro 
prezračiti.

3. ODSTRANITE ŽVEČILNI GUMI
 Ko z grozo ugotovite, da imate na hlačah 

ali majici zalepljen žvečilni gumi, ga nikar 
ne poskušajte spraskati stran. Žvečilni 
gumi z obleke najlažje odstranite tako, da 
jo postavite za eno uro v zamrzovalnik. 
Nato ga boste z lahkoto odstranili.

4. OLAJŠAJTE SI DELO S PLASTIČNO 
FOLIJO ZA ŽIVILA

 Čeprav je priročna, je njena uporaba vse 
prej kot preprosta, saj se hitro strga. Laž-
je boste ravnali z njo, če jo boste, preden 
jo odvijete s tulca, za nekaj minut položili 
v zamrzovalnik. S časom ne pretiravajte, 
da ne bo postala pretrda.

5. SHRANITE SEMENA
 Če letos niste posejali vseh, višek do 

naslednje sezone shranite v zamrzovalni-
ku. Pazite le, da bodo pred tem povsem 
suha, preden jih boste posejali, pa se mo-
rajo odtajati. 

6. PODALJŠAJTE TRAJANJE SVEČ
 Če sveče, preden jih prižgete, v zamrzo-

valniku pustite 24 ur, bodo gorele dvak-
rat dlje, kot bi sicer.

metka.sustarsic@acroni.si
Povzeto po: http://old.slovenskenovice.si/lifestyle/bivanje/

nekaj-idej-kako-se-uporabiti-zamrzovalnik

Skrinja, kjer vlada večna zima, je zelo pripravna 
tako za gospodinje kot za vse, ki si skušamo 
vroče poletne dni ohladiti s sladoledom ali 
na hitro ohlajenim pivom. Pa veste, da lahko 
zamrzovalnik lahko uporabite še za kakšen 
drug uporaben trik?

 î NASVETI IZ HLADILNE 
SKRINJE ZA POLETNE DNI

maja.smolej@acroni.si

10 let: Matej Ozebek v Procesni informatiki, Darko Juričan v Vroči valjarni, Adnan Redžić v obratu Predelava debe-
le pločevine | 20 let: Ermin Jusić v Skladišču in špediciji | 30 let: Vukašin Panić v obratu Hladna predelava, 
Elvir Crnkić v obratu Predelava debele pločevine| 40 let: Anton Kovačič v Nabavi

z nami že ... julij 2018

 î VSI ZA ŠAMPIONE RDEČE!
Sezonske vstopnice za hokej so že v prodaji! 
Dnevne vstopnice stanejo 8 EUR na tekmo, 
zvestim navijačem pa so na voljo tudi paketi z 
navijaškimi rekviziti za ogled vsaj 33 domačih 
tekem v sezoni 2018/19.

Sezonska vstopnica z navijaškim rekvizitom je kupcem iz 
pretekle sezone naprodaj že za 100 EUR, novim kupcem za 
130 EUR, družinska sezonska vstopnica (dve odrasli osebi 
in 1 oz. 2 otroka do 14. leta) za 240 EUR. 

Vstopnice lahko kupite prek podjetja Moje Karte na 
njihovem spletnem mestu in fizičnih prodajnih mestih ali 
na blagajni društva pred dvorano Podmežakla.

sasa.jost@acroni.si

 î POKAŽIMO,  
DA NAM JE MAR!

Pri prostovoljnemu delu se nam bodo pridružili tudi hoke-
jisti HDD SIJ Acroni Jesenice. S skupnimi močmi bomo 
polepšali dan jeseniškim starejšim občanom, razveselili 
otroke ter pomagali prostovoljnim gasilcem. 

Zaposleni, ki ste neposredno vpeti v proizvodni proces, 
se lahko zaradi nemotenega dela prostovoljskih aktivnosti 
udeležite izven svojega delovnega časa, ostali tudi med 
delovnim časom. Vsem pa se bodo ure, ki jih boste kot 
prostovoljci podarili skupnosti, štele v dobro. 

Veselilo nas bo, če se nam boste lahko pridružili in 
nam pomagali ustvariti tradicijo sodelovanja z lokalno 
skupnostjo, ki nas bo tudi osebno bogatila!

sasa.jost@acroni.si

Naredimo nekaj 
dobrega za soljudi 
in skupnost in se 
pridružimo Dnevu 
sodelovanja z lokalno 
skupnostjo, ki bo v 
sredo, 12. septembra,  
v popoldanskem času, 
od 14. ure dalje.



vrstice za varnost in zdravje

trendi okolje

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

Zanesljiv poslovni partner naročila izpolnjuje kako-
vostno in pravočasno. Ob izrednih dogodkih, ki to 
onemogočijo, stečeta dva zelo pomembna procesa – 
urgentno iskanje rešitev za odpravo težave in omili-
tev posledic ter ažurno obveščanje ciljnih javnosti.

Obveščanje v primeru kriznih situacij poteka po vnaprej 
pripravljenem načrtu, ki predvideva možne krizne situacije 
in ustrezne odzive. Pri komunikaciji s kupci je izjemnega po-
mena, da jih v najkrajšem možnem času obvestimo o težavi 
ter jim vseskozi zagotavljamo točne in čim bolj celostne infor-
macije glede reševanja težave ter predvidenega roka dobave.

V primeru okvare električnega generatorja za pogon 
linije Steckel je vodstvo skupaj s strokovnimi sodelavci iz 
različnih služb v najkrajšem možnem času sprejelo ukrepe 
za omilitev posledic in čimprejšnjo ponovno vzpostavitev 
proizvodnje ter čim manj odstopanj od naročil kupcev. Ob 

tem smo hkrati poskrbeli za pravočasno obveščanje kup-
cev. Sodelavci na prodajnem programu tanke pločevine so 
v najkrajšem možnem času posredovali obvestilo kupcem, 
katerim nismo mogli zagotoviti dobave materiala po že po-
trjenih dobavnih rokih. S kupci smo tudi dnevno v kontaktu 
ter jih ažurno obveščamo o informacijah, ki lahko vplivajo 
na predviden rok dobave. Poleg tega smo kupcem ponudili 
tudi pomoč pri iskanju rešitev, da s skupnimi močmi čim bolj 
omilimo možne negativne posledice nerealiziranih naročil.

Do oddaje članka nismo prejeli nobene informacije, da bi 
kateri kupec zaradi izpada proizvodnje zahteval kritni nakup. 
Delno je k temu najverjetneje prispeval čas dopustov, delno 
zaloge materiala na obeh straneh, v veliki meri pa zagoto-
vo ustrezno obveščanje, odlični poslovni odnosi s kupci in 
njihovo razumevanje.

 slavica.indjic@acroni.si,  
maja.presterel@acroni.si, irena.kolenc@acroni.si

 î OBVEŠČANJE KUPCEV OB IZREDNIH DOGODKIH

V letu 2018 bomo opravili meritve emisij snovi v 
zrak na vseh izpustih iz naprav, ki povzročajo emisi-
je. Po Okoljevarstvenem dovoljenju se mora izved-
ba meritev na vseh izpustih zagotoviti na tri leta.

Meritve izvajajo strokovnjaki iz Nacionalnega laboratorija 
za zdravje, okolje in hrano. Poleg tehničnega znanja morajo 
obvladovati tudi plezalne spretnosti, saj so nekateri naši 
dimniki težko dostopni. Merijo različne parametre, odvisno 
od vrste emisij. Za vsak parameter so zakonsko določene 
dopustne vrednosti, ki jih seveda ne smemo preseči. V 
primeru prekoračitve kateregakoli parametra imamo samo 
en popravni izpit. Morebitni vzrok prekoračitve moramo v 
najkrajšem možnem času sanirati in nato ponoviti meritev.

Rezultati meritev bodo pokazatelj delovanja naših či-
stilnih naprav. Zelo pomembno je, da vse čistilne naprave 
redno vzdržujemo. Vsi se moramo zavedati, da morajo op-
timalno delovati ves čas, ne samo v času izvajanja meritev.

alenka.rozic@acroni.si

 îMERITVE EMISIJ  
SNOVI V ZRAKPovpraševanje po jeklu v EU se krepi že od leta 

2014 in tudi napovedi za letos in naslednje leto so 
pozitivne. Poraba jekla naj bi v letu 2018 dosegla 
162 milijonov ton, napovedi rasti v vseh sektorjih, 
ki sodijo med glavne porabnike jekla, so pozitivne.

EU se je že v zadnjih letih soočala z močno rastjo uvoza iz 
tretjih držav, zaradi česar je uvedla tudi nekaj protidumpin-
ških carin. Za nas najbolj zanimiva je bila uvedba carin na 
kitajski uvoz debele konstrukcijske in specialne pločevine 
v višini preko 70 %.

V zadnjih mesecih je trg pretresla uvedba ameriških 
carin na jeklo. Evropska komisija je že uvedla preliminarne 
zaščitne ukrepe na večino izdelkov iz jekla. Gre za kvotni 

sistem, po zapolnitvi kvote pa bodo uvedene carine v enaki 
višini kot ameriške. Ukrepi veljajo za vse SIJ Acronijeve iz-
delke, razen za nerjavno debelo pločevino, saj tu zaenkrat 
ni bilo opaziti povečanja uvoza iz tretjih držav.Če pa do 
tega pride, bodo ukrepi uvedeni tudi za to skupino izdelkov.

Prav zaradi t. i. trgovinske vojne, saj posledično ukrepe 
sprejemajo po vsem svetu, pravega optimizma na trgu ni. 
Kupci kljub stabilni gospodarski rasti in povečanemu pov-
praševanju kupujejo zelo previdno, saj se lahko situacija na 
trgu v vsakem trenutku spremeni. Zato so kratki dobavni 
roki in zanesljivost dobav v teh okoliščinah še veliko bolj 
iskani kot običajno.

monika.stojs@acroni.si

 î POVPRAŠEVANJE PO JEKLU SE KREPI, KUPCI SO PREVIDNI

večjo zmogljivost naprave po izračunih 
pričakujemo z izvedbo te nadgradnje.20 %

 î ODPRAVA OZKEGA GRLA Z 
NADGRADNJO BRUSILNEGA STROJA

Z odhodom Roberta Starca smo dobili novega delavskega zaupnika za ostale službe, 
Matija Markiča iz Kontrole kakovosti. Novemu delavskemu zaupniku želimo uspešno 
in varno delo!

Delavski zaupniki so tisti, ki jim delavci 
zaupajo in se nanje obračajo z vsemi 
vprašanji, opažanji, opozorili in predlo-
gi na temo varnosti in zdravja pri delu. 
Obenem predstavljajo pomoč strokov-
nim delavcem ter vodjem obratov in 
služb pri odpravljanju pomanjkljivosti 
s področja varnosti in zdravja pri delu. 

Ostali delavski zaupniki, na katere se 
lahko obračamo, so: Dalibor Stupar za 
Vročo valjarno, Mirsad Ćatić za Jeklar-
no, Klemen Šranc za obrat Predelava de-
bele pločevine, Peter Humerca za obrat 
Hladna predelava in Mladen Mlinarić za 
službo Vzdrževanje. 

Ne pozabimo, le s samoiniciativnim 
prevzemanjem nadzora in povzročanjem 
pozitivnih sprememb v delovnem oko-
lju bomo dosegli našo skupno vizijo, za 
katero si prizadevamo – to je odpravo 
vseh izrednih dogodkov in nič poškodb 
pri delu!

andreja.purkat@acroni.si; 
 irena.kolenc@acroni.si

 î NOV DELAVSKI ZAUPNIK ZA  
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Pomladi smo podpisali pogodbo 
za nadgradnjo brusilnega stroja za 
slabe v Jeklarni, v katerega smo in-
vestirali pred 10 leti. Nova pridobi-
tev bo omogočila kar 20-odstotno 
povečanje zmogljivosti naprave.

Pri obstoječi konfiguraciji naprav in 
opreme na brusilnem stroju v Jeklarni 
se nam dogaja, da je v procesu brušenja 
slabov veliko »mrtvega časa«, ker na 
pomožnih napravah brusilnega stroja 
potekajo druge delovne operacije (npr. 
nakladanje slabov, obračanje, inšpek-
cijski pregledi). Trenutno je obračalna 
naprava namreč samo na razkladalni 

strani, naprava za poravnavo slabov samo na nakladalni strani itn. 
Zato smo se odločili, da dodelamo konfiguracijo naprav na brusilnem stroju 

tako, da bosta nakladalna in razkladalna stran brusilnega stroja imeli enake 
naprave. Tako je bila maja 2018 podpisana pogodba za E&A z Danieli & C. 
Officine, Buttrio (Udine) ter pogodba za mehanske dele s SIJ Ravne Systems.

Ko bomo dosegli podvojenost naprav, se bomo znebili teh »mrtvih časov«, 
saj bo vzporedno z neko delovno operacijo na eni strani brusilnega stroja na 
drugi strani istočasno potekala že druga operacija oz. samo brušenje.

luka.novak@acroni.si, sasa.jost@acroni.si
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Klemen Dolžan, strok. sod. za spremlj. proizvodnje
»Pri preživljanju dopusta je zame pomembno, da si vza-
mem oddih od vsakodnevnega dela. Pomembno je tudi, 
da zamenjam okolje. Najraje grem v hribe ali na morje. 
V hribe grem najraje avgusta, da se malo ohladim, na 
morje pa grem septembra, ko ni več tako vroče in ni 
več takšne ‘gužve’.«

metka.sustarsic@acroni.si

Nejra Rak Benič, organizator dela v PDP
»Pravijo, da mora človek sprostiti telo in duha. Odklopiti se, 
če se le da. Pa je žal to večkrat misija nemogoče, saj misli 
kar same uhajajo tja, kamor ni potrebno. Pa vendar sem 
preživela nekaj res čudovitih in sproščujočih dni ob morju 
in polnila baterije za nove delovne izzive, ki mi jih v zadnjem 
času ne manjka. Ostaja pa mi lep spomin – na toplo sonce in 
morje, na sproščenost, na prijetne večere v krogu najbližjih.«

Miha Trdin, razvojni inž. za sekundarne surovine
»Ker sem tip človeka, ki se ne razume ravno dobro s 
sončnimi žarki, sta na dopustu moja najboljša prijatelja 
senca in hladno pivo. Drugače pa mi je konec koncev po-
polnoma vseeno, kje preživim dopust – dokler ga lahko 
preživim z družino. Pa naj bo to v kakšnem zanimivem 
evropskem mestu, na morju ali pa doma v pižami. Se 
pa tudi držim pravila, da na dopustu ne iščem novih 
idej – dopust je zame pač čas za družino.«

Bistvo dopusta je odklop in polnjenje baterij, pri čemer ni pomem-
ben kraj dopusta, le dopustniška očala si je treba nadeti. To pomeni, 
da tudi če ostanemo doma, uživamo v majhnih radostih oziroma v 
stvareh, ki nas razveseljujejo. Le tako se bomo napolnili z novo ener-
gijo in si nabrali moči za nove delovne izzive.

 î KAKO SE VI NAJRAJE »ODKLOPITE«  
NA DOPUSTU? 

Našim štipendistom se trudimo zagotoviti delo, 
ki najbolj sovpada z njihovim področjem šolanja 
oziroma študija. V avgustovskih dneh so z nami 
štipendisti, ki se bodo po končanem šolanju za-
poslili pretežno na oddelku Vzdrževanje.

Letos je z nami 16 štipendistov srednješol-
cev iz zelo različnih izobraževalnih programov: 
mehatronike, elektrotehnike, elektronike, stroj-
ne tehnike ... Večina od njih bo v prihodnje veza-
na na področje vzdrževanja, ki je v SIJ Acroniju 
zelo razvejano in raznoliko.

Obenem imamo tudi 8 štipendistov, ki svoje 
znanje pridobivajo na dodiplomskih študijskih 
programih. To so naši bodoči metalurgi, strojni 
inženirji in elektroinženirji.

Skupaj imamo tako podeljenih 24 štipendij. 
Glede na demografske trende staranja delovne 
sile v SIJ Acroniju bomo v prihodnje potrebovali 
veliko mladih zavzetih in nadarjenih sodelavcev. 
Tudi zato vsako leto povečamo število razpisa-
nih kadrovskih štipendij; letos je prostih mest 
kar 30. Kot pravi pregovor, na mladih svet stoji. 
Zato bomo v SIJ Acroniju prav mladim, željnim 
novih izzivov, vedno stali ob strani.

Predstavljamo vam nekaj naših mla-
dih štipendistov, ki bodo skupaj z nami krojili 
prihodnost.

Naši štipendisti, ki so na opravljanju enome-
sečne prakse v proizvodnih obratih SIJ Acronija, 
so povedali:

Veseli smo, da smo del ekipe, ki je imela možnost prejeti 
kadrovsko štipendijo. Tako nam je bilo olajšano obdobje šolanja. 
Delo v proizvodnji se nam zdi zanimivo. Zaposleni so nas lepo 
sprejeli in vključili v delovne procese.«

Tudi v letošnjem poletju so nam 
na pomoč v proizvodnjo in na 
vzdrževanje zaradi koriščenja 
rednih letnih dopustov priskočili 
naši štipendisti. Le-tem v vsakem 
šolskem oziroma študijskem letu 
omogočamo opravljanje enome-
sečne delovne prakse v proizvo-
dnih obratih. Na ta način spoz-
navajo proizvodni proces, naša 
jekla, naprave, organizacijsko 
strukturo in bodoče sodelavce.

stanislav.jakelj@acroni.si, kaja.draksler@sij.si

 î NA MLADIH SVET STOJI

stanislav.jakelj@acroni.si, kristjancuznar0@gmail.com

PROSTI ČAS
»Prosti čas izkoristim za ustvarjanje elektronskih izdelkov, delo v 
delavnici, igranje inštrumentov, druženje z družino in prijatelji.«

JEKLENI KONJIČKI, MOJA STRAST
»Motor vozim že od malih nog in ta strast bo ostala do konca 
življenja. Na motorju se lahko sprostim in odmislim vse skrbi.«

TEORIJA BREZ PRAKSE JE KOT VOZ BREZ OSI
»V šoli se lahko naučimo osnovne stvari, a za praktično znanje 
moramo imeti nekaj več – jekleno voljo in popolno predanost stroki. 
Bolj kot stopnjo izobrazbe cenim praktične izkušnje.«

3 dejstva o
 î KRISTJANU CUZNARJU, ŠTIPENDISTU SIJ ACRONI

Prihaja iz Rateč in je zaradi šolanja doma le ob vikendih. Od 2. letnika dalje je naš 
štipendist in vsako leto med počitnicami v SIJ Acroniju opravlja študentsko delo.

branko.zerdoner@acroni.si

Varnostna zaloga, ki smo jo 
imeli, je pomagala premostiti 
največje težave. Sedaj pa 
se moramo osredotočiti, 
da začrtano rešitev odlično 
izvedemo in ponovno 
vzpostavimo ciljano prodajno 
in proizvodno strukturo.

To poletje za nas ni bilo brezskrbno. Ravno obratno, za nami je resna pre-
izkušnja. Okvara električnega generatorja v Vroči valjarni je dogodek, ki se 
zgodi enkrat na desetletje. Zaradi okvare je obmiroval obrat Hladna predelava, 
za čas popravila smo morali na druga delovna mesta premestiti približno 50 
delavcev. Gre za nepredviden dogodek, na katerega nismo imeli vpliva. Imeli 
pa smo vpliv na iskanje čimprejšnje rešitve za odpravo okvare, z največjo 
mero odgovornosti do naših kupcev!

Iskanja rešitve smo se lotili prednostno in z vso odgovor-
nostjo. Mogočih je bilo več rešitev. Prav vse smo natančno 
pretehtali in sprejeli odločitev, ki zagotavlja najugodnejšo 
rešitev, najhitrejši ponovni zagon ter izdelke enako najvišje 
kakovosti kot doslej. Odločili smo se za najem opreme pri 
vodilnem proizvajalcu motorjev na svetu, družbi Nidec. S 
tem smo pridobili dragocen čas, v katerem bomo sprejeli 
odločitev o trajni rešitvi težave. Izbrano rešitev je podprla 
tudi uprava Skupine SIJ.

Naša dosedanja prizadevanja so bila uspešna. V sode-
lovanju s strokovnjaki smo našli rešitev, ki nam bo prinesla 
hitrejši ponovni zagon agregata, kot smo sprva domnevali 
– to je predvidoma 12. septembra. Na ta način bomo 
poskušali v čim večji meri omiliti povzročeno finančno 
škodo, ki ni majhna, obenem pa ponovno vzposta-
viti redno oskrbo naših kupcev, kar je seveda naš 
prednostni cilj.

 î ČE JE TEŽAVA, JE TUDI REŠITEV!

Kot zlati maturant je zaključil izobraže-
vanje na Srednji tehniški šoli v Kranju. 
Šolanje pa bo nadaljeval na Fakulteti 
za elektrotehniko v Ljubljani. Trenutno 
študentsko delo opravlja v obratu PDP, 
kjer od sodelavcev pridobiva dragoce-
na znanja.

Zelo rad programira, zato si je zadal 
cilj, da pripravi nekaj nenavadnega. Izde-
lal je avtomatski mešalnik pijač, napravo 
za samodejno mešanje koktajlov, s kate-
ro se je udeležil več tekmovanj in dveh 
mednarodnih sejmov. Med drugimi pri-
znanji je na tekmovanju »vector award« 
prejel nagrado »zlati vektor« (nagrada za 
1. mesto v Sloveniji).

Pri izdelavi naprave mu je z donacijo 
priskočil na pomoč tudi SIJ Acroni.


