

Iz rubrike To smo mi:
z medsebojno pomočjo
smo projekt AOD
uspešno zaključili v
samo dveh letih.

acroni24@acroni.si
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44.566

UR

dopusta smo zaposleni v SIJ Acroniju izkoristili
v mesecu avgustu. Od januarja do konca
avgusta pa smo vsi zaposleni v SIJ Acroniju na
dopustu preživeli skupno 187.772 ur.
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Na začetku septembra smo v Jeklarni imeli
razlog za zadovoljstvo. Padel je rekord v
proizvedenih šaržah nerjavnih jekel, saj smo
jih, s pomočjo AOD konvertorja, v 24 urah
proizvedli kar 15.

S tem smo dokazali, da znamo in zmoremo. In tudi ta mejnik
smo sposobni preseči. Ob takšnem delu in rezultatih bomo
preko sistema nagrajevanja po merljivih kriterijih dela tudi
dodatno nagrajeni. A ta nivo zavzetosti in učinkovitosti moramo nadaljevati tudi v prihodnje. Vsem sodelavkam in sodelavcem v Jeklarni zato iskrene čestitke in le tako naprej!
joze.spiljak@acroni.si

îîSPREMEMBE V SKUPINI SIJ
Tudi v Skupini SIJ je v začetku septembra prišlo
do nekaterih kadrovskih novosti v širšem vodstvu
družbe SIJ d.d.

ŠARŽ

smo naredili na AOD-konvertorju od
njegovega zagona pa do konca avgusta.
Samo avgusta smo naredili 16 šarž.

325
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Direktor za investicije in strategijo Skupine SIJ je postal
Andrey Shiyan, ki je do sedaj v družbi IMH skrbel za investicijski, strateški in projektni management.
Vodenje sektorja za IT Skupine SIJ je prevzel Vladimir
Arshinov, ki prav tako prihaja iz družbe IMH. Do prihoda v

Skupino SIJ, je na IMH delal kot namestnik direktorja za IT.
Vodja kontrolinga Skupine SIJ pa je postala Marjeta
Mlinar, do sedaj zaposlena na računovodskem oddelku
družbe SIJ d.d., v preteklosti pa je delala tudi kot revizorka.
Direktor Kadrovske službe pa je postal »naš« Ivan Papič, ki ob tem še vedno skrbi tudi za kadrovske zadeve
na SIJ Acroniju.
Vsem želimo uspešno delo.
joze.spiljak@acroni.si

îîNEVERJETNO USPEŠNI NA ŠPORTNIH IGRAH ZAPOSLENIH
V začetku septembra je na Jesenicah pod okriljem
Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) potekalo
regijsko tekmovanje 3. Športnih iger zaposlenih.
Čeprav nam je malce zagodlo vreme, smo igre
uspešno izpeljali in dosegli vrhunske rezultate.

MILIJONOV
EVROV

je vrednost vseh naložb v SIJ Acroniju od
leta 2008 do danes, samo v letu 2016 je bilo
za naložbe namenjenih preko 35 milijonov
evrov. Na ravni celotne Skupine SIJ vrednost
investicij znaša več kot 650 milijonov evrov.
joze.spiljak@acroni.si

V prijetnem in prijateljskem vzdušju smo odigrali borbene,
a poštene tekme v malem nogometu, odbojki, košarki,
tenisu ter odtekli 1200 metrov. Naše ekipe so osvojile kar
tri prva mesta – v malem nogometu, odbojki in košarki.
Med posamezniki pa so se izkazali Drago Filipaj s prvim
mestom ter Slavko Kos z drugim mestom v tenisu, Boštjan
Kos z drugim mestom v teku na 1200 metrov ter Fehrudin
Ključanin s tretjim mestom v tenisu. Čestitke vsem prejemnikom kolajn in drugim tekmovalcem za sodelovanje.
toncek.jensterle@acroni.si

Po številu osvojenih kolajn, treh zlatih, dveh srebrnih in
ene bronaste, smo bili najuspešnejše podjetje.
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îîIZ OBRATOV: POČASI, A VZTRAJNO
ZMANJŠUJEMO INTERNE REKLAMACIJE
Za mesec avgust težko rečemo, da je bil uspešen.
A smo že v začetku septembra v Jeklarni zabeležili
rekordno proizvodnjo nerjavnih jekel v 24
urah. Prav tako pa opažamo trend zniževanja
internih reklamacij. To nam daje dobre obete
za naprej. Vendar smo ponovno imeli preveč
ur nepredvidenih zastojev, da bi lahko dosegli
zastavljene mesečne cilje. Prav tako moramo
odpraviti nezgode pri delu, saj smo jih avgusta
našteli skupno pet.
Avgusta smo v Jeklarni imeli 91-odstotno realizacijo in za
3.369 ton zaostali za mesečnim planom. Razlog se skriva
v kar 116 urah nepredvidenih zastojev, ki so v veliki meri
posledica prodorov jekla, težav na odpraševalni napravi
ter okvare legirnega sistema. Ta mesec smo imeli tudi
dve nezgodi pri delu.
V Vroči valjarni smo avgusta izvaljali 27.003 tone ter
za mesečnim planom zaostali za 5.811 ton ali dobrih 17

odstotkov. Med glavnimi razlogi za takšen rezultat sta počena lekažna cev v potisni peči ter pomanjkanje vložka.
Smo pa bili v Vroči valjarni ponovno brez nezgode pri delu.
Čeprav avgusta v Hladni valjarni nismo dosegli zastavljenega cilja, rezultat ni bil slab, saj smo za planom zaostali
le za 436 ton. Glavna razloga sta bila začasna zaustavitev
proizvodnje MKM ter pomanjkanje vložka. Imeli pa smo
tudi eno nezgodo pri delu.
Rezultat v obratu PDP je bil avgusta slab, saj je bila realizacija le dobrih 77 odstotkov, in smo za planom zaostali
za 4.385 ton. Poleg pomanjkanja vložka sta »krivca« za
takšen rezultat okvara pralno-sušilne linije ter luskine na
kar 610 tonah nerjavne pločevine.
Dober trend zniževanja pa dosegamo pri internih reklamacijah. Če smo jih še junija imeli za 864 ton, smo avgusta
to številko »zajezili« pri 554 tonah, kar je soliden rezultat.
Soliden zato, ker vemo, da lahko količino internih reklamacij
z vestnejšim delom še dodatno znižamo.

îîKAKO UČINKOVITO
VODITI SESTANKE?
Službeni sestanki so nekaj vsakdanjega, pa
vendar jih mnogi zaposleni jemljejo kot izgubo
časa in se na njih sprašujejo: Kaj sploh počnem
tukaj? Nekatere raziskave celo trdijo, da
uslužbenci sestanek dojemajo kot največjega
uničevalca produktivnosti.

joze.spiljak@acroni.si

Zakaj se takšnemu prepričanju ne bi uprli? Obstajajo
načini, kako voditi sestanke, da bodo ti učinkovitejši,
zaposleni pa primerno motivirani za delo. Navajamo
nasvete, z upoštevanjem katerih bodo sestanki resnično koristnejši in produktivnejši, zato jih je vredno
upoštevati.
Tudi v prihodnje lahko pričakujemo
povečevanje proizvedenih količin v Jeklarni.

Povečana proizvodnja Jeklarna sedaj
predstavlja nov izziv za Vročo valjarno.

îîPRIPELJI PRIJATELJA!

1.
2.

V zadnjem času smo v družbah celotne Skupine SIJ
priča povečanim potrebam po novih sodelavcih.
Kandidate za prosta delovna mesta iščemo na
različne načine, s priporočili pa nam pri tem
občasno pomagate tudi vi. Zato smo se odločili,
da vas za vsakega pripeljanega novega sodelavca
(s seznama manjkajočih kadrov) nagradimo.

3.

V prvi polovici septembra smo v vseh družbah Skupine SIJ
tako začeli akcijo PRIPELJI PRIJATELJA. V okviru te akcije
bomo z denarno nagrado 150 evrov bruto nagradili vse, ki
boste pripeljali novega sodelavca s seznama manjkajočih kadrov. Nagrada bo izplačana, če bo prijatelj ustrezal
razpisnim pogojem in če se bo pri nas tudi zaposlil. Prvo
polovico (75 evrov bruto) nagrade prejmete ob zaposlitvi
prijatelja, drugo polovico (75 evrov bruto) pa ob uspešno
zaključeni poskusni dobi.

4.

Za katera delovna mesta
velja akcija Pripelji prijatelja?

V družbi SIJ Acroni nagradimo vse, ki pripeljete: strojnega
tehnika, elektrotehnika, ključavničarja, električarja, talilca, lulžilca ali zidarja. Za druga delovna mesta se nagrada
ne izplača.
Akcija velja do preklica. Dodatne informacije dobite pri
Ivanu Papiču, vodji kadrovske službe, tel. 04 584 13 42 ali
ivan.papic@acroni.si.

5.

polona.ahac@ravnesystems.com,
joze.spiljak@acroni.si

z nami že ... avgust 2017
10 let: Darko Panić v Jeklarni, Grega Brelih v Hladni predelavi ter Suljo Avdić, Ermin Čamdžić, Franci Radovan in
Suad Turkušić v Predelavi debele pločevine. | 30 let: Matjaž Lužnik v Komerciali in Miroslav Zakrajšek v Predelavi
debele pločevine. | 40 let: Vlasta Alić v Komerciali in Fuad Zenković v Hladni predelavi.
Iskreno čestitamo!
nejra.benic@acroni.si

POSTAVITE JASNE CILJE IN
PREMISLITE, KOGA POVABITI.
Sestanka naj se udeležijo tisti, ki
se jih tiče, prav tako pa mora imeti
jasen namen.
DRŽITE SE URNIKA.
Pripravite načrt tem, ki jih boste
obravnavali, vsaki pa namenite
točno odmerjen čas. Bodite
disciplinirani. Začnite in končajte
točno.
MODERIRAJTE.
Postavite pravila. Ničesar ne
uniči sestanka hitreje, kot oseba,
ki ne spoštuje drugih in govori v
nedogled. Soočite se z njo. Bodite
spoštljivi, a jasni, da je njen čas
potekel.
PREPOVEJTE TEHNOLOGIJO.
Realnost je takšna, da sodelavci
niso osredotočeni, če jim dovolite
uporabo telefonov in tabličnih
računalnikov. Namesto da bi vas
poslušali in aktivno sodelovali,
pošiljajo sporočila in se igrajo s
tehnologijo.
RAZPOŠLJITE
ZAPISNIK SESTANKA.
V njem izpostavite najpomembnejše
sklepe, zapišite naloge, za katere
ste se dogovorili, in navedite roke,
do kdaj mora kakšna stvar biti
opravljena. Tako bodo vsi natančno
vedeli, kaj je njihova odgovornost.

Vir: http://www.forbes.com/sites/
forbesleadershipforum/2014/02/05/seven-steps-to-running-themost-effective-meeting-possible/#191ab7fa1054

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îîTEMELJNA PRAVILA VZD
MORAMO ZNATI NA PAMET

îîINTERNA LOGISTIKA PREHAJA
POD NAŠE OKRILJE

Temeljna pravila varnosti in zdravja pri delu (VZD) niso nebodigatreba, temveč so določena z namenom preprečevanja nezgod pri delu ter zagotavljanja varnega delovnega okolja.
Vsi, tako v proizvodnji kot v režiji, jih moramo zato poznati in upoštevati.

Na interno logistiko smo do sedaj večinoma gledali kot na pomožno
funkcijo v družbi. Doslej jo je za nas opravljalo podjetje Steeltrans.
Z letošnjim letom pa bomo vse procese notranje logistike začeli opravljati sami. Vloga interne logistike je namreč mnogo pomembnejša
tudi pri poslovnih rezultatih, kot se to zdi na prvi pogled.

V prvi polovici letošnjega leta smo v SIJ Acroniju pripravili usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu
za vse zaposlene. Udeleženci so po opravljenem usposabljanju podpisali izjavo, da so seznanjeni s
temeljnimi pravili VZD. Bolj kot podpisati obrazec je pomembno, da ta pravila resnično poznamo in
obvezno upoštevamo pri svojem delu. Občasno jih je zato priporočljivo obnoviti.
joze.spiljak@acroni.si

SEDEM TEMELJNIH PRAVIL VZD:

1. Upoštevanje varnostnega
protokola ob vzdrževalnih posegih
Pri izvajanju vzdrževalnih del morajo vsi
delavci upoštevati varnostne protokole, ki
so podrobno opredeljeni.
2. Uporaba varnostnega pasu
pri delu na višini
Pri delu na nezavarovani višini nad en meter
oziroma pri delih na prehodih in poteh nad
vodo in snovmi, kjer obstaja možnost utopitve, je uporaba varnostnega pasu obvezna.
3. Uporaba predpisane
osebne varovalne opreme (OVO)
Zaposleni je dolžan ves čas zadrževanja na
lokaciji družbe uporabljati splošno in posebno OVO, ki je predpisana za to območje.
4. Prepovedano objestno in
nevarno obnašanje
To pomeni prepoved hoje po območjih, kjer
hoja ni dovoljena, izzivanje in objestno obnašanje, prerivanje in dejanja, pri katerih bi
lahko prišlo do poškodbe delavca ali opreme, ter posest orožja vključno s hladnim
orožjem (noži, eksploziv ipd.).

5. Dolžnost poročanja o izrednih
dogodkih in skoraj dogodkih
Delavec je dolžan nadrejenemu vsako nezgodo pri delu nemudoma prijaviti. Vodje
oddelkov/delovodje pa morajo poročati o
nastanku izrednega dogodka. Telefonski
oziroma osebni prijavi mora slediti tudi elektronska prijava.
6. Upoštevanje pravil
železniškega transporta
To pomeni dovoljeno prečkanje železniških
tirov samo na označenih mestih, prepoved
plezanja nad ali pod železniškimi vagoni ter
prepoved zadrževanja ali gibanja v dvometrskem pasu do tirnic.
7. Prepovedana uporaba drog,
alkohola in drugih psihoaktivnih snovi
Na območju družbe je prepovedano biti pod
vplivom drog, alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. Tu velja ničelna toleranca, pri
čemer lahko delodajalec kadarkoli v delovnem času odredi preventivno testiranje
delavca.

Nosilnost visokotonažnih prikolic (ciz),
s katerimi manipuliramo v obratu PDP, je med 80 in 120 ton.
Poglavitne dejavnosti notranje ali interne logistike so torej smotrno urejen
notranji transport in skladiščenje ter optimalni izbor manipulativne opreme
(natovarjanje, pretovarjanje, raztovarjanje, prevoz, paletna manipulacija itd.).
Interna logistika zajema vse aktivnosti v družbi, ki zagotavljajo vzdrževanje
primerne dobavne pripravljenosti vhodnih materialov za proizvodni proces in
pretok materiala od prevzema do odpreme gotovih izdelkov. Prav tako interna
logistika skrbi za medfazno skladiščenje materiala (ali polizdelkov) kot tudi za
transport izdelkov iz proizvodnje v skladišča.
Zaradi raznovrstnosti jekel, ki jih proizvajamo v našem podjetju, je razpršenost posameznih obratov, kjer ta jekla proizvedemo, obdelamo in na koncu
tudi odpremimo, toliko večja. Zelo pomembno je zato dobro poznavanje tako
družbe kot vseh njenih transportnih poti, saj lahko le tako nemoteno zagotavljamo proizvodni proces in ustrezno založenost proizvodnje z materialom.
Za koordinacijo, planiranje in kontrolo vseh premikov znotraj podjetja bo
skrbel koordinator internih prevozov.
darian.madzic2@acroni.si

trendi

okolje

îîNASTAJA NOVI EVROPSKI JEKLARSKI VELIKAN
Indijsko podjetje Tata Steel Limited in nemški Thyssenkrupp AG sta septembra podpisala memorandum
o združevanju njunih jeklarskih divizij v Evropi. S tem
bo nastala tudi druga največja evropska jeklarska
skupina, takoj za družbo ArcelorMittal. Za ustanovitev
skupnega podjetja so se odločili zaradi učinkovitejšega spopadanja z izzivi na evropskem jeklarskem trgu.
Usmeritev novega skupnega podjetja, z imenom Thyssenkrupp
Tata Steel in s sedežem v Amsterdamu, naj bi bila višja kakovost ter prevzem primata na tehnološkem področju. Prodajni
fokus pa bo temeljil na »premium« izdelkih in drugih unikatnih
konkurenčnih prednostih, ki pa jih ne razkrivajo.

Kako veliko bo novo podjetje, pove že podatek, da naj bi
ustvarili 15 milijard evrov letnega prometa in 21 milijonov
ton izdelkov letne proizvodnje. Tržni delež novega podjetja v
Evropi je ocenjen na 25 odstotkov, več ima le ArcelorMittal,
ki zaseda 38 odstotkov evropskega trga. Skupno podjetji
zaposlujeta 48.000 ljudi. Prve učinke (prihranke) združitve
na prodajnem delu, raziskavah in razvoju in drugih podpornih dejavnostih ocenjujejo na 400 do 600 milijonov evrov.
(povzeto po https://www.tatasteeleurope.com/en/
news/news/tata-steel-and-thyssenkrupp-sign-memorandum-of-understanding-to-create-a-leading-european-steel-enterprise-in-a-50-50-joint-venture)

îîNESORTIRANI ODPADKI
NAS LAHKO DRAGO
STANEJO
Ločevanje odpadkov je pomembno tako z
okoljskega vidika, kar smo že večkrat poudarili,
kot tudi s finančnega vidika. V zadnjem času smo
prejeli opozorila odjemalca nevarnih odpadkov,
družbe Saubermacher, o nepravilnem ločevanju
nevarnih odpadkov. Če bomo s tem nadaljevali,
nam bodo sortiranje odpadkov začeli dodatno
zaračunavati.

joze.spiljak@acroni.si

usmerjeni h kupcu

îîVOZILA EKSTREMNE MOČI, TEŽE IN ZMOGLJIVOSTI
Družba BEML Limited je največji proizvajalec težke mehanizacije v
Indiji. Danes ima družba v tej državi ključno vlogo v nadzemnem in
podzemnem transportu, elektriki, rudarstvu in infrastrukturi.
Družba BEML Limited je bila ustanovljena maja 1964 v mestu Bangalore v
Indiji. Sprva je proizvajala tramvaje, stroje in opremo za rudarstvo. V devetih
proizvodnih enotah izdelujejo visoko zmogljivo gradbeno mehanizacijo, vlečna vozila, pluge, prikolice za prevoz težkih tovorov, reševalna vozila, rudarska
vozila, vlake in metroje. Vzpostavili so tudi široko in odlično delujočo mrežo
servisnih centrov, v katerih skrbijo za razpoložljivost rezervnih delov ter vzdržujejo in popravljajo vozila.
Njihova razvojna in prodajna enota skrbita za napredek in rast družbe. Izdelke prodajajo in servisirajo v Indiji in v več kot 56 državah po svetu. Nedavno so
poleg malezijskega in kitajskega urada odprli še podjetje v Indoneziji in Braziliji.
V SIJ Acroniju jim dobavljamo visokotrdnostna jekla SIDUR 400 in SIMAXX
700Q, odporna proti obrabi, iz katerih izdelujejo večinoma rudniško opremo.
aljosa.reven@acroni.si, maja.presterel@acroni.si

BEML LIMITED
• SPLET: www.bemlindia.com
• LETO USTANOVITVE: 1964
• LOKACIJA: Bangalore, Indija
• DEJAVNOST: proizvajalec
težke mehanizacije

Po prevzemu in odvozu nevarnih odpadkov je družba Saubermacher ugotovila, da so se poleg mastnih krp nahajali
tudi sodi z mastjo ter sodi, v katerih so bili tudi kovinski
in plastični deli. Pravilno moramo ločevati tudi embalažo,
saj smo en kontejner s stekleno embalažo že prejeli nazaj
in ga moramo sami presortirati.
Vse zaposlene vas zato ponovno prosimo, da pri ravnanju z odpadki upoštevate navodila o pravilnem ravnanju in
sortiranju. V nasprotnem primeru nam bodo prevzemniki
odpadkov le-te vrnili v sortiranje ali pa nam bodo to storitev
zaračunavali. Vsi nepotrebni dodatni stroški pa vsakokrat
bremenijo naš poslovni rezultat.
andreja.purkat@acroni.si
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îîEKIPA STROKOVNJAKOV –
MOJSTROV KONVERTORJA AOD

îîKAKO VIDIMO PRISPEVEK INVESTICIJ
K PRIHODNOSTI PODJETJA?

Slavnostna otvoritev je bila le pika na i celotnega projekta postavitve konvertorja
AOD. Uspešno zaključen projekt je plod trdega in predanega dela vseh sodelavcev
projektnega tima.
Člani projektnega tima so bili
Roman Robič, Leon Vidic,
Luka Krajnc, Miha Štefelin,
Roman Lavtižar, Marjan
Cvek, Borut Zgaga, Anton
Munih, Majda Reberšak
Iskra, Mateja Podobnik, Blaž
Kolman, Robert Prešern,
Fehrudin Ključanin, Zdravko
Stanojević in Grega Stare, ki
ga lahko podrobneje spoznate v rubriki 3 dejstva o.
Priprave na projekt AOD segajo že v leto 2014, ko so se začeli prvi pogovori s potencialnimi dobavitelji. Do podpisa pogodbe je bilo narejenih veliko različnih preračunov in simulacij ter predstavitev, preden smo prepričali lastnike, da je projekt nujen za uspešen nadaljnji razvoj SIJ Acronija.
Ker se nova naprava vključuje v že obstoječo infrastrukturo, je bilo treba zasnovati vse nove tehnološke poti in na novo opredeliti delovanje Jeklarne kot celote. Projekt je bil zato obsežen in izredno
zahteven. Pri vsej zahtevnosti pa je bilo treba vso glavnino dela izvesti med rednim obratovanjem
Jeklarne, kar je bil še posebno velik izziv.

Za izvedbo vseh ključnih nalog projekta je zaslužna dobro
usklajena ekipa strokovnjakov iz vrst sodelavcev, ki ji ni bilo žal
žrtvovati ne energije, ne znanja in ne časa.«
Z uspešnim zagonom konvertorja AOD se zahvaljujem celotni ekipi za odlično opravljeno delo. Hvala
tudi zunanjim izvajalcem Primetals, Esotech, Makro 5 in KOV za odlično sodelovanje.
leon.vidic@acroni.si, stanislav.jakelj@acroni.si

3 dejstva o

Danijel Malkoč, industrijski inženir, Jeklarna
»Investiranje je seveda potrebno za obstoj podjetja in
njegovo prihodnost. S pravimi investicijami, temelječimi na potrebah trga, lahko podjetju zagotovimo dolgo
»življenjsko dobo«. Seveda ne smemo zanemariti dejstva, da je treba investirati tudi v obstoječe segmente,
v smislu obnov in nadgradenj, da lahko dohitevamo
nove naprave.«
Senad Džombić, koordinator razreza, PDP
»Vsako podjetje, ki želi rasti in biti konkurenčno na trgu,
mora vlagati v svoj razvoj. Investicije vidim kot vložek v
prihodnost podjetja in sem vesel, da sem del podjetja,
ki namenja veliko sredstev za investicije, kar posledično
pomeni dvig produktivnosti in rast podjetja.«
Anel Kljunič, strojni tehnik, Vzdrževanje
»Zelo sem navdušen nad novimi investicijami v našem
podjetju, saj sledimo trendu na trgu in se nahajamo v samem vrhu proizvodnje debele pločevine. Odpiramo vrata
novim kupcem in omogočamo nova delovna mesta. Za
večjo konkurenčnost na trgu je bistvenega pomena tudi
adaptacija strojev in naprav.«
metka.sustarsic@acroni.si

razmišljam na glas

îîGREGI STARETU, INDUSTRIJSKEMU
INŽENIRJU V JEKLARNI

îîKLJUČ DO USPEHA STE ZAPOSLENI

Grega živi na Hrušici in je zastopnik že tretje generacije, ki dela v SIJ Acroniju.
V podjetju je redno zaposlen štiri leta.
Letos je prevzel tehnološko vodenje konvertorja AOD. Tovrstno vodenje mu pomeni veselje in izziv. Uživa v komunikaciji
s tujimi strokovnjaki. Pri svojem
delu je natančen, dosleden in
vedno pozitivno naravnan.
V prostem času uživa v različnih športnih aktivnostih: nogometu, košarki in pohodih, občasno rad odigra tudi partijo
šaha. So pa vse te aktivnosti
v zadnjem času nekoliko zapostavljene, saj se je lotil celovite prenove stanovanja.

1.
2.
3.

Investicijske odločitve so najpomembnejše poslovne odločitve podjetij, saj bistveno določajo pogoje gospodarjenja v prihodnosti, in
imajo dolgoročne posledice za nadaljnji razvoj in poslovanje. Skupina SIJ je od leta 2008 za naložbe namenila že 650 milijonov evrov,
od tega 325 milijonov evrov SIJ Acroni, kjer smo samo v zadnjih
dveh letih odprli dve veliki naložbi – linijo HTL in konvertor AOD.

O ŠPORTU

Kot veste, smo pred kratkim slavnostno zagnali AOD-konvertor, ki je največja naložba v SIJ Acroniju in Skupini SIJ v letošnjem letu. V manj kot
dveh letih smo ta tehnično zahteven projekt s partnerji pripeljali z risalnih
desk v polno produktivno napravo. AOD- konvertor je še ena iz niza naložb,
ki nam omogočajo krepitev položaja na trgu nerjavne debele pločevine.
A ključ do uspeha, da iz te naložbe potegnemo največ, kar lahko, se
skriva drugje – v naših sodelavcih. Nova in sodobna oprema je pomembna,
a brez zavzetih, prizadevnih in strokovno podkovanih »jeklarjev« sama od
sebe ne bo ustvarila ničesar.
Ne pozabimo pa: tako kot naše sodelavce moramo tudi naše naprave
spoštovati. Jih ceniti, čistiti in z njimi rokovati skrbno. So naše
orodje, s katerim si služimo vsakdanji kruh. Samo z brezhibno, dobro vzdrževano in čisto napravo bomo lahko ustvarili
kakovostne izdelke za naše kupce.
Zato sem prepričan, da morajo naložbam v tehnologijo in naprave slediti tudi naložbe v ljudi in znanje.
V SIJ Acroniju in Skupini SIJ imamo srečo, saj tovrstna
vlaganja podpirajo tudi lastniki. Poleg 650 milijonov evrov,
ki so jih že vložili na ravni skupine, je Evgeniy Zubitskiy
ob odprtju napovedal še dvoje – za novih 400 milijonov
evrov naložb do leta 2027 in desetodstotno zvišanje plač
v prihodnjem letu. A tem napovedim moramo slediti
tudi mi – z rezultati.

»Igranje nogometa je zame protistresna terapija.«

SPROSTI SE

»Po napornem dnevu z veseljem izkoristim priložnost,
da s prijatelji spijemo kakšno pivo.«

ČEZ LUŽO GA MIKA

»Z navdušenjem pogledam tekmo severnoameriškega hokeja.«
stanislav.jakelj@acroni.si

Samo SIJajni sodelavci znajo
pritisniti na prave gumbe,
napravi vdihniti dušo ter
iz nje izvleči najboljše
visokokakovostno jeklo,
ki ga od nas zahtevajo in
pričakujejo kupci.«
Branko Polanc, glavni direktor

Med 6. in 8. septembrom je v Ljubljani potekala 3. Prodajna konferenca Skupine SIJ z
naslovom SHAPING THE FUTURE TOGETHER (»Skupaj oblikujmo prihodnost«), ki se je
je udeležilo 109 kupcev iz 20 držav. Posebni gost konference je bil uspešen slovenski
poslovnež in letalec Ivo Boscarol, povezovala pa jo je TV-voditeljica Bernarda Žarn. Več o
dogodku boste lahko prebrali v prihodnji številki revije SIJ.

Ljubljana, 6. in 8. september 2017

Utrinki z odprtja
AOD konvertorja

Jesenice, 8. september 2017

V SIJ Acroniju je 8. septembra 2017 potekala otvoritev novega
AOD-konvertorja. Častni gost svečanega zagona investicije je bil
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, obiskal pa nas je tudi
Evgeniy Zubitskiy, solastnik Skupine SIJ. Program je z glasbenimi
točkami popestrila svetovno priznana violinistka Anja Bukovec.
Več o odprtju boste lahko prebrali v novembrski številki revije SIJ.

