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Uspešno plujemo proti 
sredini letošnjega leta.
Velik poudarek tokrat namenjam kakovo-
sti našega dela, ki je na koncu povezana 
s kakovostjo izdelkov, dobrimi rezultati in 
osebnim zadovoljstvom.

Trajni uspeh podjetja v prvi vrsti zago-
tavlja prav kakovost. To nam daje upanje, 
da si bomo pridobili in obdržali potrebno 
stabilnost. Kakovost privablja kupce, vpliva 
na njihovo zvestobo in iz njih celo naredi 
iskrene in prepričljive glasnike. Eden izmed 
najmočnejših dejavnikov, ki neposredno 
vpliva na kakovost in ustvarja konkurenčno 
prednost, pa smo prav mi zaposleni. Zahte-
ve naših kupcev se neprestano spreminjajo 
in postajajo vse bolj kompleksne, zato mo-
ramo tem spremembam stalno, dosledno 
in budno slediti.

Velikokrat pa opažam, da na težave v 
procesih naletimo prav zaradi posameznih  
nekakovostno opravljenih delovnih nalog. 
V določenih trenutkih prihaja do pomanj-
kljivega zavedanja med nami zaposlenimi, 
da smo vsi skupaj del te zgodbe. Zato se 
obračam na vas, ki ste v procese tekoče-
ga dela redno vključeni, zavedajmo se, da 
se da kakovost vedno izboljšati, pa naj bo 
še tako visoka.

Ob enem pa je zelo pomembno tudi 
naše aktivno vključevanje v timsko delo, ki 
v veliki meri pripomore k izboljšanju kako-
vosti. Timi so ključ do uspeha in naša kon-
kurenčna prednost. Le tako je pretvorba 
znanja in idej vsakega posameznika v naše 
končne proizvode učinkovitejša. Vsi poz-
namo pomen sinergije, ki pravi 1 + 1 = 3.

Hvala za vaš trud in vse dosledno opra-
vljene naloge. 

blaz.jasnic@acroni.si

 Vabljeni na praznovanje 1. dneva metalurgov

 Bližajo se počitnice in novi izzivi

 Evropska jeklarska industrija na poti okrevanja

 Kakovost se da 
vedno izboljšati, 
pa naj bo še tako 
visoka

Vsi zaposleni in naši družinski člani smo povabljeni, da se ude-
ležimo praznovanja dneva metalurgov, prvega skupnega sreča-
nja vseh zaposlenih v skupini SIJ – Slovenska industrija jekla, 
poimenovanega 1. dan metalurgov. Prireditev bo potekala v 
nedeljo, 20. julija, na Ravnah na Koroškem. Več o samem do-

godku si preberite v zadnji, 5. oziroma majski številki internega 
glasila SIJ, kjer najdete tudi prijavnico na dogodek, za katero 
nas naprošajo, da jo oddamo do 1. julija v tajništva oziroma od-
govornim za vodenje ur. 

stanislav.jakelj@acroni.si

Za prvih pet mesecev že lahko rečemo, da smo poslovali dobro in 
se zelo približali zastavljenim ciljem. V začetku leta nismo verjeli, 
da so cilji, ki smo si jih zastavili skupaj z lastniki, tudi dejansko 
uresničljivi. S trdim delom in iznajdljivostjo je to dejansko mogoče.

Sedaj se približujejo počitnice, ko bodo odšli na dopust tudi 
naši kupci, zato bo izjemno pomembno, da bomo pridobili zadosti 
naročil za uspešno nadaljevanje leta. Ker smo imeli v proizvodnji 
precej težav, so narasli zaostanki. Znižanje zaostankov je predpo-
goj, da bodo kupci naročali naprej. Poleg zaostankov smo imeli v 
zadnjih nekaj mesecih tudi veliko internih reklamacij (preko 1.000 
ton), kar nam jemlje zmogljivosti in s tem posledično zamujamo 
pri dobavah. Znižanje zaostankov je še predvsem pomembno v 

teh časih, ko je cena niklja začela padati, kupec pa blago zmeraj 
dobi po zanj ugodnejši ceni.

Proti koncu počitnic nas čaka še izredno velik izziv, in sicer 
prehod na novi informacijski sistem Oracle. S tem prehodom je 
povezano prenehanje fakturiranja neodpremljenih izdelkov, ki 
mesečno obsega približno 30–50 odstotkov celotne realizacije. 
Zato je zelo pomembno, da preostala dva meseca do prehoda v 
živo sprejmemo ukrepe, ki bodo fakturiranje zmanjšali, in sicer 
brez vplivov na rezultat.

Vsem želim lep dopust in zelo uspešno drugo polovico leta. 

matija.kranjc@acroni.si

Evropsko gospodarstvo je na pot okrevanja 
krenilo že v letu 2013 in bo tudi v letošnjem in 
prihodnjem letu doseglo skromno rast. Krepi 
se izvoz, prav tako se povečuje domače pov-
praševanje v sektorju naložb in osebni potro-
šnji. Gospodarsko okrevanje bo odvisno od 
razmer v posameznih državah. Pozitivni trendi 
so najbolj izraziti v Nemčiji in Veliki Britaniji, 
medtem ko je francosko okrevanje počasnej-
še in skromnejše od napovedi. Razmere v Italiji 
in Španiji, ki ju je recesija najbolj prizadela, se 
prav tako izboljšujejo.

Iz poročila, ki ga je objavilo evropsko zdru-
ženje proizvajalcev jekla Eurofer, je razvidno, 
da bo okrevanje v jeklarski industriji daljše in 
napornejše, kot so kazale prvotne ocene in 
napovedi. Za leti 2014 in 2015 je napoveda-
na 3-odstotna rast povpraševanja po jeklu v 
Evropi. Povpraševanje po jeklu pa se na nivoje, 
ki so bili doseženi pred izbruhom krize v letu 
2007, ne bo vrnilo pred letom 2020. 

MEPS International sodi med vodilne druž-
be, ki se ukvarjajo z analizami trga jekla. Kot 
ugotavlja, se je indeks cen jekla junija znižal 
na najnižji nivo v zadnjih štirih letih. Uvoz po-
ceni jekla iz Azije in držav CIS se povečuje in 
še dodatno vpliva na znižanje cenovnih ravni. 

Zaloge jekla v celotni verigi so nizke. Po-
rabniki jekla pred dopusti nakupe zmanjšajo. 
Enako storijo tudi trgovci in servisni centri, 
ki kupujejo material za znanega kupca in ne 
na zalogo. Tudi večina jeklarjev bo poletne 
mesece izkoristila za vzdrževalna dela, zato 
se bo ponudba jekla zmanjšala. V MEPS-u 
napovedujejo krepitev povpraševanja in rast 
cen v jesenskih mesecih. Takrat naj bi se na-
kupi povečali pri končnih porabnikih in zaradi 
obnovitve zalog tudi pri trgovcih in servisnih 
centrih. 

janka.noc@acroni.si
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	Rekreativne vaje na 
delovnem mestu 

Na zaključni predstavitvi projekta ReBirth (o njem smo že 
pisali; če samo spomnim, gre za prispevek k višji stopnji 
recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov ter njihovi 
povečani uporabi v gradbeništvu in s tem razbremenitev 
odlagališč s tovrstnimi odpadki) sta nam predstavnika 
Športne unije Slovenije pokazala praktični primer re-
kreativnih vaj za zdravje na delovnem mestu in pravilno 
dvigovanje bremen. Dejstvo je, da časovno dolga upo-
raba računalnikov povzroči slabo držo. Če nanjo nismo 
pozorni, nas opozori z bolečinami v vratu, med lopati-
cami in še kje. Prav tako je pomembno, kako dvigujemo 
bremena: v popku stisnjene mišice navznoter, drža ob 
dvigu bremena pa iz skoraj počepa in rahlo upognjenega 
hrbta, kar bistveno razbremeni hrbet in njegove mišice. 
Promocijski plakati z vajami proti bolečinam v hrbtenici 
so izobešeni po oglasnih deskah. 

sabina.skrjanc@acroni.si

	Šobe za doziranje praška
Avtor: Aleš Benić, Jeklarna
Problem: Pri razrezu pride včasih do povratnega udarca taline, ker plamen ne 
prebije slaba. Pri tem talina »zalije« rezalno šobo in šobo za doziranje praška pri 
nerjavnih slabih. Šobe za doziranje se je ponavadi zavrglo.

Rešitev: Šobe za doziranje praška se da povrtati (sveder φ 4 mm) in se jo upo-
rablja še naprej. Aleš Benić je rešil oziroma popravil vseh 20 (»zalitih«) šob. S tem 
je »privarčeval« 80 evrov (ena šoba stane štiri evre). Predlagana rešitev v prijavljeni 
iskrici je bila podlaga za ukrep, da se vse šobe po demontaži obvezno shranjujejo. 

jelka.puksic@acroni.si

	Vaja reševanja z višine
Konec maja smo imeli v obratu Vroča valjarna prikazno vajo reše-
vanja poškodovanca z višine, gašenja požara ter pravilne uporabe 
varovalnega pasu.

Odločili smo se za prikazno in ne taktično vajo, kjer je pomemben 
čas, predvsem zato, da so lahko prisotni delavci spoznali in videli po-
tek in se seveda naučili, da je preventiva boljša.

Vaja je bila namenjena delavcem vzdrževanja in delavcem obrata 
Vroča valjarna. Vzdrževalci so skoraj vsakodnevno izpostavljeni delu 
na višini in so tako potencialno najbolj izpostavljeni možni poškodbi 
pri tovrstnem delu. Več o poteku vaje si boste lahko prebrali v junijski 
številki SIJ-a. 

adis.medic@acroni.si
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	Raztalili dve 
85-tonski »svinji«

Ena izmed dveh »svinj«, pripravljena za pretaljevanje

V Jeklarni smo imeli na skladišču že dlje časa dve 
85-tonski »svinji« nerjavne grupe 12 (»svinja« je jeklo, 
ki je nastalo kot izmet po nekontroliranem postopku – 
razna izlitja, prodori na livnih ponovcah …). Nameravali 
smo ju razrezati med lansko decembrsko zaustavitvijo, 
pa se ni izšlo, ker je bila zaustavitev prekratka. Da ne 
bi spet čakali do decembra, smo se v tem kriznem času 
odločili, da ju celi pretalimo v elektroobločni peči. Iz hale 
Ulivališča v halo Peči smo ju prepeljali s paletnim vozilom, 
ki se uporablja za prevoz plošč v PDP-ju. Med transpor-
tom smo imeli nekaj smole, saj je na vozilu počila ena 
od pnevmatik. »Svinji« sta vsebovali kokili, ki ju v tekoče 
jeklo postavimo zaradi lažjega izvlečenja iz VOD-komo-
re ali ubežne jame. Kokile pa, ker se vanje uliva tekoče 
jeklo, vsebujejo povečan delež fosforja, ki pa je v jeklu 
nezaželen. Pretekle izkušnje so nam govorile, da bosta 
šarži iz teh »svinj« zaradi previsokega deleža fosforja 
izmeček. Takšno šaržo smo nato izdelali na VOD-u, ulili 
na Kontilivu ter razrezali na čim krajše slabe. Te smo 
nato vračali v proces v manjših količinah, in sicer prav 
zaradi visokega deleža fosforja. Samo taljenje »svinj« je 
potekalo nekoliko počasneje kot izdelava nerjavne šarže 
iz drobnega lastnega povratka. Pohvaliti moram posadko 

peči, da med taljenjem »svinj« zaradi pazljivosti njenih 
članov ni prišlo do loma elektrod, kar je v takšnih primerih 
dokaj pogost pojav. Je pa nekoliko trpela obzidava peči, 
saj je peč po založitvi »svinje« dokaj prazna (dodali smo 
lahko le dvakrat po približno 10 ton drobnega lastnega 
povratka). Na srečo je bil tokrat fosfor v obeh primerih 
nižji kot 0,050 odstotka, tako da sta bili obe šarži izde-
lani na naročila. 

leon.vidic@acroni.si

	Poletni meseci zahtevajo 
prilagajanje in strpnost

Maja smo v Vroči valjarni zvaljali 17.219 ton plošč in 
11.597 ton kolobarjev, skupaj 28.816 ton vroče valjanih 
izdelkov in s tem izpolnili mesečni načrt logistike.

Eden večjih izzivov v Vroči valjarni je ta trenutek hlad-
ni navijalec, ki kljub stalnim popravilom vzdrževalcev še 
vedno ne deluje, kot bi moral (težave pri navijanju zah-
tevnejših jekel – MKM, 50CrV4, EV21). Posebna ekipa 
vzdrževalcev že pripravlja nov navijalec, ki bo kmalu 
nadomestil starega.

Reklamacij imamo v tem mesecu za 275 ton, od tega 
165 ton na Šteklu in 110 ton na Debeli pločevini. Največji 
sta luskine na jeklih MKM kot posledica razpokanih sla-
bov in sekundarna škaja. Za izboljšanje stanja smo izvedli 
interno izobraževanje operaterjev, kjer smo se dogovorili 
za poostren nadzor površine slabov in dosledno izvajanje 
tehnoloških navodil.

Nekaj težav smo imeli tudi z odtiski na površini plošč 
debele pločevine, zato je bilo izvedenih več brušenj proge 
in izrednih menjav valjev.

Na področju varnosti in zdravja pri delu smo skupaj z 
GARS-om in podjetjem Anthron za delavce Vroče valjarne 
in vzdrževanja izvedli prikazno vajo reševanja poškodo-
vanca z žerjava. Temu sta sledila tudi prikaz gašenja 
začetnega požara in praktični prikaz pravilne uporabe 
varovalnega pasu. Vsem sodelavcem se zahvaljujem za 
množično udeležbo.

Junija načrtujemo kar nekaj izpitov za usposobljenost 
na delovnih mestih, in sicer zaradi potreb po nadome-
ščanju in tehnoloških procesov.

Poletni meseci bodo zahtevni za zagotavljanje ne-
motene proizvodnje, zato bo potrebnega kar nekaj na-
domeščanja, prilagajanja in strpnosti, da bomo dosegli 
zastavljene cilje. Že velikokrat pa smo dokazali, da vse 
to znamo in zmoremo. 

ernest.medja@acroni.si

	Presegli načrt pri 
nerjavni debeli pločevini

30. aprila smo začeli ohlajati peči Wellman 2 in 3 in 2. 
maja že uspešno zamenjali podrte podloge (podjetje Vigo 
in vzdrževanje) ter v večernih urah pričeli ponovno ogre-
vati po predpisani temperaturni krivulji. Peči sta začeli 
redno proizvodnjo 4. maja ponoči. Dvodnevno ustavitev 
in popravilo vetril smo izvedli v prvem tednu na komor-
ni peči Bosio, očistili smo vse tri lužilne kadi in opravili 
vzporedna vzdrževalna dela v lužilnici. Večjih težav v 
proizvodnji v nadaljevanju meseca ni bilo. 

Skupna proizvodnja je znašala 14.723 ton končnih 
izdelkov debele pločevine, od tega 9.610 ton nerjavne, 
pri čemer smo presegli načrt kar za 160 ton. Proizvodnja 
konstrukcijskih vrst jekel je znašala 2.863 ton, legiranih 
1.434 ton in poboljšanih 844 ton. Pri nerjavnih jeklih so 
nas pestili odpadanje že na gotovih ploščah ognjeobstoj-
nih jekel, in sicer na dveh šaržah, ter neustrezni mehanski 
rezultati pri legiranih slabih na kar treh šaržah micrala. 

Za uspešno majsko realizacijo se zahvaljujem vsem 
sodelavcem, posebno še tistim, ki so zaradi pomanjkanja 
delavcev delali nadurno delo, vzdrževanju za dosledno iz-
vedene aktivnosti ter tudi vodstvu obrata in logistiki. Le 
z odličnim vzajemnim sodelovanjem in dobrim načrtova-
njem bomo postavljene cilje dosegali tudi v prihodnje. 

franc.zupan@acroni.si

Prikaz pravilne uporabe varovalnega pasu in gašenja požara

Zamašena in neuporabna šoba Prevrtana in ponovno uporabna šoba



SLUŽBE

robert.starc@acroni.si

Bolezen  
do 30 dni

Bolezen  
nad 30 dni

Lažje poškodbe 
pri delu Poškodbe na poti

April 2014 96 24 2 -

Maj 2014 103 29 3 -

	Bolniška 
odsotnost in 

poškodbe pri delu

VRSTICE ZA KAKOVOST

	Odpremili prve plošče nikljeve zlitine 

Maja smo izjemno uspešno zaključili predelavo prve testne šarže nikljeve zliti-
ne A800, ki smo jo izdelali in ulili 13. marca 2014. V zelo kratkem času nam je 
uspelo izdelati, predelati ter odpremiti prve količine debele pločevine nikljeve 
zlitine. Takšna časovna dinamika uvajanja novega izdelka od izdelave do prodaje 
je mogoča zgolj zaradi predanosti vseh sodelujočih, od razvojnega, komercial-
nega do proizvodnega in kontrolnega segmenta.

Uspešna predelava prve šarže nam tako odpira nove razvojne možnosti iz-
delave še zahtevnejših proizvodov te skupine izdelkov. 

bostjan.bradaskja@rcjesenice.si, bostjan.pirnar@rcjesenice.si

	Investicijska dejavnost v juniju
Pri naložbah predvidevamo junija zaključek aktivnosti za prejete račune v skupni vrednosti 
0,24 milijona evrov, od tega velike večine iz naslova investicijskega vzdrževanja. 

Junija podpisujemo pogodbe za:
• izdelavo in dobavo varilnega aparata MAG na liniji CBL v Hladni predelavi,
• dobavo protiprašnega topa v hali ulivališča v Jeklarni,
• nadomestni glavi slepih bram v Jeklarni,
• izdelavo in montažo avtomatske linijske gravirne naprave pred ravnalnikom 2500 v Pre-

delavi debele pločevine,
• kompletno rekonstrukcijo lužilne kadi št. 1 v Predelavi debele pločevine. 

robert.presern@acroni.si

	Uspeh Acronija in Razvojnega centra Jesenice
Gospodarska zbornica Slovenije, območna zbornica za Gorenjsko, je 
letos že dvanajstič podelila priznanja najboljšim regijskim inovator-
jem. Vsakoletna priznanja najboljšim inovacijam na regionalni ravni 
so najvišje priznanje inovativnim dosežkom podjetij in organizacijam 
zasebnega in javnega sektorja. Njihovo število in kakovost dokaj 
zgovorno pričata, da je inovativnost največji potencial, ki spodbuja 
dvig konkurenčnosti in uspešnosti.

Sodelavci Acronija in Razvojnega centra Jesenice (RCJ) so se 
tudi letos izjemno izkazali in dokazali, za kar jim gredo iskrena zah-
vala ter vse čestitke.

Razvojni center Jesenice je bil razglašen za najinovativnejše 
podjetje v gorenjski regiji. Nagrado je iz rok predsednika Gospodar-
ske zbornice Slovenije mag. Sama Hribarja Miliča in predsednice 
območne zbornice za Gorenjsko Jadranke Švarc prejel direktor 
RCJ-a Miha Krisch.

Prireditev je s pevskim nastopom popestrila Ana Soklič. 
Med šestnajstimi prijavljenimi razvojnimi projekti v gorenjski 

regiji so trije projekti Razvojnega centra Jesenice in Acronija do-
segli zavidljiv uspeh:

Srebrno priznanje:
RAZVOJ OKLEPNE PLOČEVINE NOVE GENERACIJE PROTAC 500
Za RCJ: Matjaž Marčetič in Iztok Tomažič
Za Acroni: dr. Jure Bernetič in dr. Gorazd Kosec

Zlati priznanji:
RAZVOJ AVTOMATNEGA NERJAVNEGA JEKLA  
Z UPORABO SPECIALNIH DODATKOV
Za RCJ: mag. Boštjan Pirnar, dr. Boštjan Bradaškja, Stanislav Jakelj, 
mag. Milan Klinar in dr. Matevž Fazarinc 
Za Acroni: mag. Anton Košir, Jani Novak in Jasmin Huskić
CELOVITA MODERNIZACIJA VALJAVSKEGA OGRODJA IN NADGRADNJA 
MODELOV VALJANJA
Za Acroni: Roman Robič, Franci Perko in Jani Novak
Za RCJ: dr. Matevž Fazarinc

Za državno priznanje je nominirana inovacija:
CELOVITA MODERNIZACIJA VALJAVSKEGA OGRODJA IN NADGRADNJA 
MODELOV VALJANJA
Nosilca: ACRONI, d. o. o., in Razvojni center Jesenice, d. o. o.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in se veselimo našega skupne-
ga uspeha. 

 Potrjujemo našo usposobljenost

S sodelovanjem v medlaboratorijskih primerjavah MP-OD-
PADNE VODE 28 in v shemi ARMI, ki je namenjena za ne-
odvisno primerjavo usposobljenosti na področju jekel, smo 

v naših Kemijskih laboratorijih ponovno potrdili tehnično usposobljenost osebja, ki je izvedlo 
neodvisne analize, in s tem dokazali odličnost v primerjavi z drugimi laboratoriji. V shemi, ki 
jo je organiziral Kemijski inštitut, je poleg našega laboratorija sodelovalo še 40 laboratori-
jev. Vse analizirane vrednosti v vzorcih odpadnih vod so bile določene znotraj najstrožjega 
kriterija »z« < 2.

V shemi ARMI smo tokrat analizirali vzorec malolegiranega jekla. Analiza jekla je bila 
izvedena na XRF-aparatu, kjer imamo vzpostavljene akreditirane metode. Sodelovali smo s 
parametri: Al, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, Si, Sn, Ti in V. Vsi parametri so bili v okviru pred-
pisanih toleranc. Analiza C, S in N je bila prav tako uspešno izvedena na LECO-analizatorjih.

Vsem sodelavkam in sodelavcem se iskreno zahvaljujem za uspešno in požrtvovalno delo. 

natasa.bratun@acroni.si

Plošče debele pločevine iz zlitine 
A800, pripravljene za odpremo

Videz površine plošče

V Acroniju je bilo 31. maja 2014 1.171 zaposlenih. 

Podjetje je zapustilo pet delavcev. Naša nova sodelavca 
sta postala: Lovro Kešina v obratu Jeklarna in Tatyana 
Bobrovnikova na Marketingu. 

nejra.benic@acroni.si

Ob boleči izgubi drage mame se iskreno zahvaljujem vsem sodelavkam in sode-
lavcem oddelkov KRT, RCJ ter vzdrževanja za izrečena sožalja in denarno pomoč.  

Mojca Pirija, tehnik za fizikalne in metalografske preiskave, KRT

Ob izgubi očeta se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem Predelave debele pločevine 
za izrečena sožalja in denarno pomoč.

Mirsad Denić, lužilec, Predelava debele pločevine

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

Božidar Kramar, kontrolor ndt, KRT

KADROVSKA GIBANJA

ZAHVALE

stanislav.jakelj@acroni.si
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	Gostili smo udeležence 
Interserohovih dni

Na začetku junija smo gostili udeležence Interserohovih 
dni. Interseroh je družba za ravnanje z odpadno embalažo 
in drugimi odpadnimi produkti. Tako tudi vsa naša odpa-
dna embalaža konča v predelavi pri njihovih poslovnih 
partnerjih. Ti dnevi so sedaj postali že tradicionalni in jih 
organizirajo z namenom, da s strokovnimi ekskurzijami 
omogočijo dodatno izobraževanje z ogledom dobrih pra-
ks. Letos so si udeleženci lahko ogledali, kako delujejo in 
kako so organizirana večja slovenska in tuja podjetja, ki 
imajo veliko ali pa zelo specifično proizvodnjo. Eno izmed 
njih je bil tudi Acroni. Za vse udeležence smo najprej prip-
ravili kratko predstavitev Acronija, nato pa smo si ogledali 
še del naše proizvodnje s sistemom ravnanja z odpadki in 
odpadno embalažo. Udeleženci so pohvalili naše urejeno 
delovno okolje ter okolico, na kar smo zaposleni v Acro-
niju lahko ponosni. 

andreja.purkat@acroni.si

	Nekateri še vedno …
Varnostnik, ki ve, kaj je njegovo delo, je maja ukrepal zo-
per kar tri zaposlene, ki so se ukvarjali s tatvinami. Naj 
poudarim, da so bili primeri med seboj nepovezani. Želim 
si, da bi sčasoma imeli več takih varnostnikov in pa manj 
tistih sodelavcev, ki jih zasrbijo prsti in se ne znajo obvla-
dati pri rokovanju z raznimi materiali.

Za vse tri storilce tečejo delovnopravni postopki, var-
nostnik pa je bil predlagan za nagrado za uspešno delo. 

gorazd.rolih@acroni.si

	Preventivni testi 
alkoholiziranosti

V zadnjem obdobju opa-
žamo znake povečane 
problematike vnosa in 
posledično tudi uživanja 
alkohola. Posledice dela 
pod vplivom alkohola so 
lahko zelo tragične, če-
sar pa ne bomo dopustili. 
Tako smo varnostni služ-
bi že naročili, da poostri 
kontrolo na vhodih. Poleg 

tega smo se odločili, da bomo v prihodnje s ciljem prepre-
čevanja alkoholiziranosti izvedli tudi preventivne akcije. 
Spremenili smo pravilnik o preizkusu alkoholiziranosti 
tako, da bomo v prihodnje lahko opravili preventivne te-
ste tudi pri večjem številu zaposlenih, ne da bi obstajal 
sum, da so pod vplivom alkohola. To v praksi pomeni, da 
bomo lahko opravili preizkuse z alkotestom na primer pri 
celotni izmeni, v celotni službi in oddelku. Cilj takšnih pre-
ventivnih akcij je preprečiti delo pod vplivom alkohola, saj 
smo dobili kar nekaj anonimk o uživanju alkohola, pa tudi 
v smetnjakih se pojavlja vse več pločevink in steklenic, v 
katerih je bil alkohol. 

peter.dular@acroni.si

	"Pinkponkaša" ubranila 
naslov državnega prvaka 

Anton Lahajnar, žerjavovodja – talilec iz Jeklarne, in Dra-
go Filipaj, valjavec iz Vroče valjarne, sta 24. maja na 11. 
državnem prvenstvu v letnih športnih igrah SKEI Slovenije 
v Velenju prepričljivo zmagala in osvojila prekrasen pokal. 
Slika je prepričljiva, kajne! 

Letos je na prvenstvu prvič tekmovala tudi naša ženska 
ekipa in zasedla odlično tretje mesto v pikadu. Med posa-
meznicami pa je prvo mesto osvojila Živa Komac. Vsem 
tekmovalcem, predvsem pa dobitnikom priznanj, iskreno 
čestitamo za uspeh. 

skeiacroni@acroni.si

	Uspešni z  
očiščevalno akcijo

Drage sodelavke in spoštovani sodelavci, 15. maja smo 
ponovno uspešno očistili okolico Acronija. Ob tej prilož-
nosti bi se radi še enkrat iskreno zahvalili vsem, ki ste 
kljub vremenskim nevšečnostim pokazali dobro voljo. 
Da je bila akcija uspešna, dokazujeta ogromna količina 
zbranih odpadkov in urejena okolica. Potrudimo se, da 
bo takšna ostala še naprej. 

erika.vidic@acroni.si

	Vabljeni na Otok zakladov
Si želite prijetne in raz-
burljive poletne kultur-
ne osvežitve? Potem si 
morate ogledati pirat-
sko pustolovščino Otok 
zakladov. To je skupni 
projekt Zavoda za šport 
Jesenice in Gledališča 

Toneta Čufarja Jesenice, s svojim orožjem pa bodo v 
boj posegli tudi člani igralske skupine viteza Gašperja 
Lambergerja in KD Možnar Koroška Bela, posredno pa 
tudi soseščina, bližnji stanovalci … Več kot 30-članska 
gusarska posadka bo pri bazenu »pripovedovala« napeto 
pustolovsko zgodbo o morskem kapitanu Billyu Bonesu in 
njegovi druščini. Ali bo pomorščakom uspelo najti zaklad 
in se ubraniti pred zahrbtnimi napadi gusarjev? 

Odgovor boste v 95 minutah našli na »Otoku zakladov«, 
na kopališču (gledališču) Ukova, in sicer: 20., 21. in 22. 
junija ob 21.30! Lepo povabljeni. 

stanislav.jakelj@acroni.si

	24-urni izziv: Krma–Triglav
Franci Teraž na  
sredini s prijatelji

27. junija bo skušal Franci Teraž 
v 24 urah čim večkrat priteči na 
vrh Triglava in nazaj na izhodišč-
no pozicijo v Krmo, od koder bo 
znova startal na vrh. Predvidoma 
naj bi mu uspelo 4–5 x do vrha 
in nazaj. Vljudno vabljeni vsi, ki 

bi radi kakorkoli sodelovali ali bili priča temu dogodku, k 
startu v petek (ob 15. uri v Krmi pri zapornici – garažah) 
ali cilju naslednji dan ob 15. uri. Izziv bodo tudi medijsko 
in organizacijsko podprli Francijevi prijatelji, novinarji, GRS 
in Tone Fornezzi - Tof.

Zaključek akcije bo v soboto ob 15. uri pri Kovinarski 
koči, kjer bo tudi zaključna slovesnost. V primeru hudo 
slabega vremena se dogodek prestavi za en teden. 

Organizacijski odbor in franci.teraz@acroni.si

	Kapo dol, Anže!
Anže Kopitar in soigralci so še 
drugič v treh sezonah pokorili 
vso konkurenco lige NHL. 

Zgodba o tem, kako je An-
žetov oče Matjaž za družinsko 
hišo na Hrušici pripravil ledeno 
ploskev, na kateri je nadobudni 
as pilil prve hokejske veščine, 
je bržkone že ponarodela, a 
takšnih s športom zastruplje-
nih kratkohlačnikov, ki sanjajo 

o tem, da bi se nekega dne vpisali v zgodovino, je veliko, 
toda le redkim sanje uspe uresničiti.

Anžetu jih je! Morda pa jih je celo presegel, saj se danes 
lahko pohvali s kar dvema Stanleyjevima pokaloma, zgo-
dovinskim nastopom na olimpijskem hokejskem turnirju, 
skratka dveh odrih, ki v svetu hokeja pomenita največ. V 
sezoni 2013/14 je Anže tako odigral kar 115 tekem na naj-
višji ravni, sedem na OI v Sočiju, 108 v ligi NHL, od tega 26 
v končnici. Kadarkoli je stopil na led, je bil eden ključnih mož 
tako reprezentance kot svojega kluba Los Angeles Kings. 
Hrušico, Jesenice, Gorenjsko, pravzaprav celotno hokej-
sko Slovenijo razganja od veselja. Ponosni smo na našega 
šampiona Anžeta Kopitarja, ki mu ob vrnitvi v Slovenijo, 
predvidoma 26. junija, izrekamo iskreno dobrodošlico. 

stanislav.jakelj@acroni.si

ZANIMIVOSTI

Utrinki z očiščevalne akcije


