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 îV zalogah se skriva denar

 îUgodne razmere na trgu jekla

Maja smo začeli projekt za pospešitev prodaje zaloge prve in 
tretje kategorije (t. i. klase), s čimer nameravamo znižati zaloge. 
V Acroniju imamo letos v povprečju za približno 50 milijonov evrov 
zalog, kar je skoraj dvakratnik mesečne prodaje. Največ denarja je 
vezanega v medfaznih zalogah, zalogah rezervnih delov, zalogah 
surovin in najmanj v zalogah gotove proizvodnje.

Več kot polovica medfazne zaloge je nerešena zaloga, to je 
zaloga, ki ni bila proizvedena po naročilu zaradi različnih vzrokov 
(odpadanje z naročila zaradi dimenzij in slabše kakovosti, viški …). 
Zato smo se lotili projekta prodaje nerešene zaloge. Pri njem so-
delujejo sodelavci iz prodaje, logistike, proizvodnje in tehnične 
kontrole, jaz pa sem vodja projekta.

Glavna težava, da iz zaloge ne moremo prodati več plošč, je 
časovna komponenta, in sicer mine predolgo časa med naročilom 
in pripravo plošče za odpremo. Trg zaloge je pač takšen, da kupec 
pričakuje dobavo plošče v nekaj dnevih (ponavadi v treh), česar 
pa mi trenutno nismo sposobni izpolniti.

Osnovni pogoj za zagotovitev odpreme v kratkem roku je do-
sledno vzdrževanje reda v skladišču zalog. Cilj je do konca junija 
vzpostaviti dobre razmere v skladiščnih prostorih Hale E in potem 
začeti nemoteno prodajo zalog. 

matija.kranjc@acroni.si

Cene železove rude in jeklenega odpadka, ki sta osnovni surovini 
za proizvodnjo jekla, so se maja umirile. To se je hitro odrazilo v 
znižanju cen polizdelkov. Cene gredic in slabov so se precej zniža-
le. V pričakovanju nadaljnjega zniževanja cen so se največji kupci 
umaknili s trga. Ker so ponudniki polizdelkov proizvodnjo pred 
tem občutno povečali, so bili prisiljeni še dodatno znižati cene, 
da so presežene količine, ki so jih plasirali na trg, lahko prodali. 

Po podatkih MEPS-a se je globalni indeks vseh cen izdelkov 
iz jekla maja povečal za 14 odstotkov, kar je največja mesečna 
rast v zadnjih desetih letih. Največja rast indeksa je bila v Evropi 
in Severni Ameriki. V Evropi in Ameriki se je indeks povečal peti 
mesec zapored in rast v obeh regijah je bila večja od povprečne 
svetovne rasti. 

Vodilni indikator gospodarske rasti OECD za mesec maj kaže 
stabilno gospodarsko rast v celotni organizaciji. Gospodarstvo v 34 
državah OECD naj bi se letos povečalo za 1,8 odstotka, v letu 2017 
pa za 2,1 odstotka. Šibka rast svetovne trgovine, upad investicij-
ske dejavnosti in upočasnjena rast v hitro rastočih ekonomijah so 
glavni dejavniki, zaradi katerih bo globalna gospodarska rast letos 

zgolj 3-odstotna. V letu 2017 pa naj bi se svetovna gospodarska 
rast povečala na 3,3 odstotka. 

janka.noc@acroni.si

 îBo vaš obrat postal najbolj 
zdrav obrat brez nezgod  
pri delu?

V okviru kampanje Znamo varno, zmoremo zdravo smo si zastavili 
ambiciozne cilje – stremimo k nič (0) nezgodam pri delu in zmanjša-
nju bolniške odsotnosti. V proizvodnji ste tako že lahko opazili silhu-
ete, v skupnih službah pa obvestila na oglasnih deskah, namenjena 
spremljanju rezultatov. 

S kom tekmujete?
Cilje bomo spremljali v programih in ločeno v skupnih službah v Acroni-
ju, SUZ-u in Elektrodah Jesenice, na Ravnah na Koroškem pa v Metalu 
Ravne in Ravne Systems. Program in skupne službe iz omenjenih družb, 
ki bodo na koncu leta zbrali največ točk, bodo zmagali.

Kaj pa nagrada?
Vsak mesec, ko boste brez nezgod pri delu in boste dosegli cilj na 
področju bolniške odsotnosti, boste za to prejeli točke. Programi s 
težjimi delovnimi razmerami, kjer je več poškodb in so te resnejše, 
bodo za trud prejeli nekaj več točk. Točke boste lahko prejeli tudi vsa-
ko četrtletje, če boste v programu zabeležili manj nezgod pri delu kot 
lani v enakem obdobju in boste manj odsotni zaradi bolezni. V skupnih 
službah spremljamo le bolniško odsotnost.

Mesečno in četrtletno bomo razglasili zmagovalni program na Je-
senicah in Ravnah. Zmagovalni program in skupne službe bodo vsako 
četrtletje prejeli praktične nagrade. Konec leta pa bomo razglasili 
zmagovalca med programi in ločeno med skupnimi službami na ravni 
Skupine SIJ. Prejela bosta finančno nagrado v dveh delih, in sicer bo to:

1. nagrada programu (ne posa-
mičnim sodelavcem), po siste-
mu 1 točka = 1 evro, ki jo lahko 
porabi za druženje (izlet, piknik, 
ogled tekme …) ali za izbolj-
šavo v programu na področju 
varnosti in zdravja pri delu,

2. donacija lokalni skupnosti: 
sodelavci iz programa boste 
enemu društvu, šoli, zavodu ali 
vrtcu, po dogovoru, z dobrim 
namenom podelili finančna 
sredstva, po sistemu  
1 točka = 0,5 evra.

Podrobnejše informacije so na voljo 
na oglasnih deskah in pri vaših vodjih.

Na silhuetah boste spremljali točkovanje, mesečno lestvico z uvr-
stitvami programov in podatke o nezgodah pri delu. 

alenka.bizilj@sij.si

Država/regija
Gospodarska rast (v %)

2016 2017

Svet 3,0 3,3

OECD 1,8 2,1

Evro območje 1,6 1,7

ZDA 1,8 2,2

Japonska 0,7 0,4

Kitajska 6,5 6,2

 îPraznujemo
Spoštuj svoj trud in spoštuj samega sebe. Samospoštovanje 
vodi do samodiscipline. Oboje je prava moč.

S to lepo mislijo vas nagovarjamo v mesecu juniju, ko 
mineva natanko pet let od izdaje naše prve redne mesečne 
številke internega glasila Acroni 24. Ta praznuje peti rojstni 
dan. Ponosni smo na prehojeno pot in vsa leta ustvarjalnega ter 
trdega dela. Veseli smo, da vam lahko vsak mesec postrežemo 
z izborom aktualnih novic in obvestil, ki se dotikajo nas vseh. 
Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za sodelovanje 
in upam, da bomo tako dobro in inovativno ustvarjali naše 
interno glasilo tudi v prihodnje. 

stanislav.jakelj@acroni.si in  
uredniški odbor Acronija 24

Legenda

 težja 
poškodba

 lažja 
poškodba

Pridružimo se!
Postanimo najbolj  
zdrav oddelek  
brez nezgod pri delu.

Naša cilja v 2016
0 nezgod pri delu 

bolniške  
odsotnosti z dela/leto

SKUPNO ŠTEVILO TOČK V LETU 2016
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NEZGODE
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2015
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JUNIJ
NEZGODE
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MAJ
NEZGODE

BOLNIŠKA

APRIL
NEZGODE

BOLNIŠKA

MESEC ŠTEVILO NEZGOD 
% BOLNIŠKE

ŠTEVILO  
TOČK

SKUPAJ  
TOČKE / MESEC

SKUPAJ  
VSEH TOČK

Najboljši obrat  
leta 2016  

v Skupini SIJ: 

Finančna nagrada za obrat in  
finančna nagrada za dober namen  
v lokalni skupnosti!

Medaljo  
si zaslužijo  

le najboljši - 
zmagovalci meseca. 

Dokažimo, 
da smo to mi!

ZNAMO 
VARNO, 

ZMOREMO 
ZDRAVO!
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 î Prijavljeni  
koristni predlogi

Maja je bilo evidentiranih 49 izboljšav, in sicer: 26 iz Obrata vzdrževanja, 10 iz Jeklarne, 
štiri iz Marketinga, tri iz Hladne predelave, po dve izboljšavi iz Procesne avtomatike in 
službe Kakovost ter po ena iz Vroče valjarne in Kadrovske službe.  natasa.karo@acroni.si
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 î Le varno delo  
zagotavlja prihodnost

V Jeklarni smo maja izdelali nekaj več kot 27.000 ton slabov, od 
tega nekaj manj kot 11.000 ton nerjavnih jekel, kljub temu pa smo 
za operativnim načrtom zaostali za nekaj manj kot dva odstotka. 
Glavna razloga za nedoseganje ciljev sta:

• velik delež nepredvidenih vzdrževalnih zastojev (v 
glavnem v povezavi z okvaro žerjavov 80/32 ton in 
160/63 ton),

• dan mirovanja Jeklarne zaradi znižanja medfaznih 
zalog.

Dodatno pa nas pestita in skrbita nezgodi pri delu, katerih 
posledica je bolniška odsotnost poškodovancev. Računamo na to, 
da bo k varnemu in zdravemu delu v prihodnosti veliko prispeval 
sistem spodbujanja tovrstnega dela. V preteklem mesecu je bil 
novi sistem spodbujanja varnega in zdravega dela predstavljen 
vsem zaposlenim. S tem mesecem pa uvajamo še kartice DOD 
(drugi opozarjajo druge), ki naj bi še dodatno spodbudile uporabo 
zaščitnih sredstev in odpravo pomanjkljivosti, potencialno nevar-
nih za nastanek poškodb pri delu. 

leon.vidic@acroni.si

 îDinamično programiranje 
prinaša uspeh

Maja smo v obrat Vroča valjarna iz Jeklarne prevzeli dobrih 17.000 
ton slabov za debelo pločevino in dobrih 8000 ton slabov za toplo 
valjane trakove. Kljub tej količini smo na mesečni ravni za ope-
rativnim načrtom malenkostno zaostali. Glavni razlog sta večja 
zastoja, in sicer zaradi okvare motorja nizkotlačne hidravlike in 
morgoila na šteklu. Proizvodnja zato ni delovala 35 ur in tako sta 
zastoja preprečila doseganje zastavljenega cilja.

Kljub vsemu pa smo dosegli velik napredek pri ogrevanju 
slabov jekla protac. Zaradi ogrevanja slabov minimalne teže za 
valjanje plošč debeline 6,7 mm in direktnega valjanja na končno 
debelino brez predhodnega prevaljanja je odpadanje škaje po 
primarnem odbrizgu bistveno boljše. Zato pričakujemo tudi po-
membno manjše odpadanje plošč zaradi uvaljane primarne škaje.

Mesec je zelo zaznamovala valovitost toplo valjanih trakov. 
Posledično smo imeli slabše izplene in tako iz Hladne valjarne 
prejeli večje število reklamiranih kolobarjev. Po intenzivnem iska-
nju vzroka za valovitost nam je uspelo v sodelovanju s sodelavci 
vzdrževanja napako odpraviti.

Dober izplen plošč debele pločevine je bil pri nerjavnih jeklih, 
pozna se pozitiven vpliv »dinamičnega« programiranja, medtem 
ko je bil pri jeklih gr. 65 (jeklo protac) izredno slab izplen zaradi 
reklamiranih »starih« plošč kot posledice uvaljane škaje. V pri-
hodnosti tudi pri teh jeklih pričakujemo dobre rezultate zaradi 
spremenjenega režima ogrevanja slabov in direktnega valjanja 
brez predhodnega prevaljanja.

Začenjajo se zasluženi letni dopusti, to je čas nadomeščanja 
delavcev; velikokrat nam je to že uspelo, in prepričan sem, da 
nam bo tudi letos. 

ernest.medja@acroni.si

 îUsmerjeni h kupcu
Na strateški konferenci ob zaključku lanskega leta smo se vsi 
zavezali, da bomo usmerjeni h kupcu. V Predelavi debele ploče-
vine se tega zavedamo in skušamo to zavedanje prenesti vsem 
zaposlenim. Neuravnotežena usmerjenost pa žal ne vodi k uspe-
hu, ampak vedno v kaos. Na usmerjenost gledamo z več vidikov, 
ki jih sestavljajo: ustrezna sestava izdelkov, ustrezna kakovost, 
izdelava ob ustreznem času in za ustrezno ceno. Vse drugo so 
mehki argumenti, ki jih obvladuje prodaja. Vidiki usmerjenosti 
posledično povzročajo aktivnosti vodenja v različnih smereh. 
Maja smo jasno videli, da usmeritev zgolj v izboljševanje enega 

 î Junij, okoljski mesec
Mesec junij nam prinaša kar nekaj slovenskih, mednarodnih in 
tudi svetovnih zaznamovanj z različnimi okoljskimi tematikami. 
Običajno so ob teh dnevih srečanja, delavnice in predavanja, s 
katerimi se opozarja na aktualno problematiko, predlaga ukrepe 
za izboljšanje oziroma pohvali uspešne akcije. 

1. junij, dan reke Save
Mednarodni dan reke Save obeležujejo štiri države, skozi katere 
si reka utira pot: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter 
Srbija. Reka Sava je tako imenovana reka življenja, in prav je, da 
se zavedamo, da jo za svoj obstoj nujno potrebujemo. 

3. junij, dan bolezni ven 
Bolezni ven so zelo razširjena obolenja in se običajno pojavijo ne-
opazno. Dan je namenjen poudarku, kaj vse lahko sami storimo za 
preprečitev bolezni oziroma omilitev njenih posledic. 

5. junij, svetovni dan okolja
Generalna skupščina narodov je z njim želela povečati zavedanje 
javnosti o potrebi ohranjanja in izboljševanja okolja. V Acroniju 
smo ta dan obeležili s čistilno akcijo, ki pa je zaradi vremenskih 
razmer potekala že maja. 

8. junij, svetovni dan gasilcev in  
svetovni dan oceanov 
Na ta dan so v Nemčiji ustanovili prvo prostovoljno gasilsko 
društvo in s tem začrtali smernice prostovoljnega gasilstva po 
vsej Evropi.

Osrednja tema letošnjega svetovnega dne oceanov je Zdravi 
oceani, zdrav planet. Oceani so srce planeta: tako kot srce poga-
nja kri do vsakega dela telesa, oceani povezujejo ljudi na Zemlji, 
ne glede na to, kje živijo.
14. junij, svetovni dan krvodajalstva 
Na ta dan leta 1945 smo v Sloveniji odvzeli in konzervirali prvih 
19 steklenic krvi. Krvodajalstvo ima v Sloveniji dolgo in uspešno 
tradicijo. S prostovoljnimi in neplačanimi krvodajalkami in krvo-
dajalci že dolga leta zagotavljamo zadostne količine varne ter 
kakovostne krvi za naše bolnike.

29. junij, dan reke Donave
Dan je posvečen drugi najdaljši evropski reki Donavi, ki s svojimi 
pritoki povezuje 19 držav s 83 milijoni prebivalcev. Med država-
mi, ki so se zavezale, da bodo izvajale ukrepe varstva Donave, 
je tudi Slovenija. 

sabina.skrjanc@acroni.si

V preteklih dveh mesecih smo za zaposlene v proizvodnji prip-
ravili praktično usposabljanje s področja požarne varnosti in ga 
izvedli v sodelovanju z GARS Jesenice.

Zaposleni so se najprej seznanili z namenom gasilnikov oziro-
ma z navodili za uporabo le-teh, se naučili, katere snovi gasimo s 
prahom in katere s plinom (CO2), spoznali so prednosti in slabosti 
gasilnikov, nevarnosti ipd. Po končani uvodni predstavitvi pa je 
sledil praktičen preizkus gašenja na prostem. 

Zapomnite si, da je ob nastanku požara zelo pomembno 
pravilno in pravočasno obveščanje gasilcev. Potek pravilnega 
obveščanja je naslednji, povejte: 

• kdo kliče,
• kaj se je zgodilo,
• kje se je zgodilo,
• kdaj se je zgodilo,
• koliko je ponesrečencev,
• kakšne so poškodbe,

• kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
• kakšna pomoč je potrebna.

Zahvaljujem se vsem zaposlenim za aktivno sodelovanje ter 
GARS Jesenice za praktično pomoč pri izvedbi usposabljanja. 

jure.vindis@acroni.si

od njih vodi v zelo slab skupni rezultat. Šolo za to izkušnjo bomo 
morali plačevati celotno prihodnje obdobje vsaj šestih mesecev.

Preteklo obdobje je bilo tako namenjeno predvsem poveče-
vanju kakovosti izdelkov. Dejavnosti potekajo v dveh smereh, in 
sicer sta to vzdrževanje strojev in preoblikovanje našega odnosa 
do kakovosti. Ta druga smer je daljša in težavnejša. Marsikdo se 
mi je smejal, ko sem primerjal naš izdelek z golfom. Kmalu, če 
ne takoj, bomo morali vsi zaposleni spoznati resnico, da moramo 
ravnati z našimi ploščami enako, kot bi proizvajali avtomobile. 

Vem, da nas velika večina razume, kaj pomenita kakovost in 
pravočasna dobava, zato se potrudimo, da razložimo to še tistim, 
ki danes brezsrčno hodijo v »službo«. 

robert.rupnik@acroni.si

 îBoj proti nepredvidenim 
zastojem

Za operativnim načrtom smo v Hladni valjarni maja zaostali na 
področju hladno in toplo valjanih trakov. Načrt pa je bil presežen 
le pri specialni nerjavni pločevini skupine MKM in konstrukcijski 
pločevini. Razlogi za neizpolnitev načrta so nenačrtovani zastoji 
na liniji SCL (okvara turbin), zato pravočasno peskanje jekel ni 
bilo mogoče.

Da bi preprečili nenačrtovane zastoje oziroma jih zmanjšali, 
načrtujemo junija izvesti vrsto različnih tehnoloških ukrepov.

• Linija SCL: Problematika se obravnava, postopno bomo 
zamenjali vseh osem turbin, predvideva se drugačna, 
močnejša izvedba.

• Valjavsko ogrodje ZRM: Od 15. 5. 2016 obratujemo 
s petimi motorji. Na preventivni obnovi v Izoli je šesti 
motor. Konec meseca načrtujemo 12-urno ustavitev in 
montažo šestega motorja. 

mihec.hladnik@acroni.si

 îKo zagori, ohrani trezno glavo

 îOrodje za snemanje ležaja

Pri trgalnem stroju v mehanskem laboratoriju preizkuševalnice je 
bilo treba zamenjati nekaj ležajev. Ker orodja za demontažo tovr-
stnega ležaja nismo imeli, ustrezno orodje pa v Merkurju stane več 
kot 800 evrov, sem začel razmišljati o izdelavi lastnega orodja. 
Izdelal sem snemalnik ležajev, s katerim lahko brez večjih težav 
sam snamem zalepljene ležaje. 

miran.bricelj@acroni.si

GASILCI

22-12

REŠEVALCI

22-13
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 î Bolniška odsotnost in poškodbe pri delu 

SLUŽBE

VRSTICE ZA KAKOVOST

 îNajinovativnejše podjetje 
in najinovativnejši 
sodelavci v regiji

Območna gospodarska zbornica (GZ) za Gorenjsko je na slavnostni 
podelitvi priznanj najboljšim inovatorjem, ki je potekala v dvorani 
Kolperna na Stari Savi na Jesenicah, priznanje za najinovativnej-
še podjetje v regiji dodelila našemu Acroniju. Priznanje je iz rok 
podpredsednika GZS prevzel glavni direktor Acronija Blaž Jasnič.

Zelo ponosni smo tudi na inovacijska priznanja, ki so jih prejeli 
inovatorji Acronija in Razvojnega centra Jesenice. Zlato priznanje 
in nominacijo za državno priznanje za inovacijski projekt Brezki-
slinsko čiščenje toplo in hladno valjanih pločevin sta prejela Janez 
Katnik in Bojan Finc. 

Zlato priznanje za inovacijski projekt Metoda in naprava za 
določevanje karakterističnih temperatur jekel s postopkom direk-
tnega odvzema taline iz vmesne ponovce so prejeli dr. Boštjan 
Bradaškja, dr. Grega Klančnik in dr. Matevž Fazarinc. 

Srebrno priznanje za inovacijski projekt Tehnološki portal pa 
so prejeli dr. Anton Jaklič, Zdravko Smolej, Blaže Banko, Matej 
Ozebek, Marko Čufer, Anže Janša in Jure Siega. 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. 

natasa.karo@acroni.si

 îV finalu za  
priznanje TARAS

S podelitve priznanj: dr. Matevž Fazarinc,  
Darko Švetak in dr. Andrej Skumavc

Uspelo se nam je uvrstiti med tri finaliste za priznanje TARAS, ki 
se podeljuje v okviru Industrijskega foruma IRT. Ta je potekal v 
začetku junija v Portorožu. TARAS je priznanje za najuspešnejše 
sodelovanje gospodarstva in znanstvenoraziskovalnega okolja na 
področju inoviranja, razvoja in tehnologij. 

Razvojniki Acronija in Razvojnega centra Jesenice smo se s 
projektom Razvoj platirane pločevine, izdelane s postopkom vroče-
ga valjanja, uvrstili med tri finaliste tekmovanja in se tudi predstavili. 
Glavna nosilca projekta sta dr. Andrej Skumavc in dr. Matevž Fazarinc.

Platirana pločevina, izdelana s postopkom vročega valjanja, 
je bila razvita z namenom združitve materialnih lastnosti več 
različnih jekel v en končni izdelek. Za platirano pločevino se za 
osnovni material tipično uporablja konstrukcijsko jeklo, ki daje 
končni plošči trdnostne lastnosti. Za plakaturo pa lahko uporabimo  
različna avstenitna nerjavna jekla, feritna in dupleksna jekla ter 
nikljeve zlitine, s čimer dosežemo korozijsko odpornost plošče. 
Prednost novega izdelka so manjši nosilni presek, manjša poraba 
legur, ki dajejo jeklu nerjavne lastnosti, manj zahtevno vgrajevanje 
v konstrukcijo z varjenjem, uporaba cenejših dodajnih materialov 
za varjenje ter opustitev toplotnih obdelav varjenih konstrukcij 
večjih presekov (debelostenske cevi, rezervoarji …). Na odpor-
nost plošč proti koroziji in obrabi vpliva debelina sloja plakature. 
Kakovost končnega izdelka je dosežena z združevanjem znanj iz 
metalurgije, varjenja in toplotne obdelave.

Iskrene čestitke razvijalcem projekta. 

stanislav.jakelj@acroni.si

 îNaložbena  
dejavnost v juniju

Pri investicijah predvidevamo junija zaključek aktivnosti v 
skupni vrednosti 2,31 milijona evrov. Večina zaključenih aktiv-
nosti, in sicer v višini 1,64 milijona evrov, je vezanih na projekt 
Nova linija za toplotno obdelavo v Hladni predelavi. Pri tem projektu 
se zdaj izvajajo: temeljenje nizkotemperaturne peči, ventilacija, 
požarna zaščita, nameščanje varnostnih ograj …

Pridobili smo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, kar 
nam omogoča tudi nadaljevanje upravnih aktivnosti pri projektu 
AOD. Zbiramo že ponudbe za izvajanje gradbenih del na osmih 
različnih področjih.

Zadnjima dvema različicama strategije razvoja do leta 2027 
se bo glede na predvidene prodajne programe in njihov obseg po 
letih dodala še tretja – najbolj optimistična varianta, tako glede 
količin kot vrednosti investiranja. 

robert.presern@acroni.si

 îVisoko cenimo varno in zdravo delo
Aprila smo posebno pozornost posvetili varnosti in zdravju pri delu. Namen akcije je bil zmanjšanje števila 
nezgod pri delu, bolniške odsotnosti in posledično kakovostnega dela.

Ideje sodelavcev, pridobljene z zbiranjem inovativnih predlogov, prepoznavamo kot dragoceni vir, saj z 
njimi lahko dosegamo ne le napredek, ampak tudi kakovostno delo in dobro klimo med zaposlenimi v podjetju.

Evidentirali smo kar 130 idej, iskric in koristnih predlogov. Pri zbiranju predlogov so bili najuspešnejši v 
Jeklarni z 49 inovativnimi predlogi, sledita pa jim obrata Hladna predelava s 35 in Predelava debele ploče-
vine z 20 inovativnimi predlogi. Veliko število prijav kaže, da se v Acroniju zaposleni dobro zavedamo, kako 
pomembno je, da se po končani službi vrnemo zdravi domov. Večina prijav je trenutno šele idej. Namen 
akcije je, da bi se ideje, ki so smiselne in pripomorejo k večji varnosti in zdravju pri delu, letos tudi uresničile. 

Poleg uspešnosti in učinkovitosti igrata varnost in zdravje pri delu ključno vlogo pri doseganju ciljev 
podjetja in tudi pri zadovoljstvu zaposlenih. Zato hvala vsem vodjem proizvodnje, varnostnim inženirjem 
in vsem zaposlenim, ki ste se aktivno vključili v zbiranje idej, iskric in koristnih predlogov s področja var-
nosti in zdravja pri delu. 

natasa.karo@acroni.si

 î V aprilu in maju sta 
privekala na svet 

• Gašper, sin Dušana Bizjaka 
iz Prodaje, 

• in Elvin, sin Aldina Okića iz 
Predelave debele pločevine.

Iskreno čestitamo. 
nejra.benic@acroni.si

 îKadrovska gibanja
 îV slovo  
Sulejmanu Begiću  îZAHVALI

Podjetje je maja zapustilo pet delavcev. Prehitro 
pa nas je zapustil sodelavec Sulejman Begić iz 
Jeklarne; svojcem izrekamo sožalje. 

Naši novi sodelavci so postali: v Jeklarni 
Valentin Ferjan, Muhamed Merdžani, Ibro Mu-
janović in Derviš Semanić; v Toplotni obdelavi 
specialnih jekel Goran Kostadinov in Edis Nu-
hanović; v Obratu vzdrževanja Enis Hoti, Fredi 
Krnc, Srđan Pečanac in Vladimir Stefanovski; v 
Predelavi debele pločevine pa Andrej Petraš. 

nejra.benic@acroni.si

V 57. letu nas je prerano zapus-
til dolgoletni sodelavec Sulej-
man Begić. Zaposlen je bil v 
oddelku Jeklarske surovine kot 
vzoren žerjavovodja. Kljub težki 
bolezni se je trudil do zadnje-
ga. Poslednje dni je preživel ob 
svoji družini blizu Bihaća, kjer 
je tudi pokopan. Spominjali se 
ga bomo kot prijatelja, naj po-
čiva v miru. Družini izrekamo 
iskreno sožalje. 

Sodelavci Jeklarne

Ob boleči izgubi dragega očeta se iskreno zah-
valjujem vsem sodelavcem za izrečena sožalja 
in denarno pomoč. 

Janja Sovinc, služba Kakovost

Ob izgubi žene in mame se vsem sodelavkam in 
sodelavcem zahvaljujeva za izrečena sožalja in 
finančni prispevek. 

Vojko in Gregor Berlisk,  
služba Kakovost / 

 Razvojni center Jesenice

Obdobje Število delavcev
BOLEZEN do 30 dni

Število delavcev
BOLEZEN nad 30 dni Bolniška odsotnost v urah Odstotek (%)  

bolniške odsotnosti Poškodbe pri delu

April 2016 68 35 12.004 6,42 6

Maj 2016 59 36 11.514 6,10 11

robert.starc@acroni.si

Veselimo se  
novorojenčkov acronijevcev

Obrati/službe Ideja Iskrica Koristni predlog Skupaj

JEKLARNA 40 8 1 49
HLADNA PREDELAVA 35   35

PRED. DEB. PLOČEVINE 20   20
OBRAT VZDRŽEVANJA 9 4 1 14

VROČA VALJARNA 6   6
PROIZV. TEH. SLUŽBE 2   2

ENERGETIKA 1   1
LOGISTIKA   1 1

NADZORNI CENTER 1   1
SLUŽBA KAKOVOST  1  1

SKUPAJ 114 13 3 130

Odlična ekipa najboljših inovatorjev Acronija in Razvojnega 
centra Jesenice na čelu z direktorjem Acronija Blažem 
Jasničem, ki v rokah drži priznanje za najinovativnejše podjetje 
v gorenjski regiji.
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 îNemčija ključ za prihodnji razvoj
Predsednik državnega zbora Milan Brglez je ob uradnem obisku 
v Nemčiji sredi meseca maja obiskal tudi sejem CWIEME, ki 
predstavlja tehnologije proizvodnje elektromotorjev in transfor-
matorjev. Ob tej priložnosti se je s svojo delegacijo ustavil tudi 
na razstavnem prostoru Acronija, kjer smo mu predstavili naš 
prodajni program. Seznanili smo ga z dolgoletnimi izkušnjami, ki 
jih imamo pri razvoju in izdelavi najzahtevnejših neorientiranih ele-
ktropločevin. Kupcem znamo ponuditi zelo širok spekter različnih 
visokokakovostnih vrst jekel, obenem pa se suvereno uvrščamo 
ob bok evropskim proizvajalcem neorientiranih elektropločevin.

Predsednik državnega zbora je obisk sklenil s krajšo slove-
snostjo, na kateri je izpostavil pomen izvoza za slovenska podjetja. 
Poudaril je pomen sodelovanja z Nemčijo kot najmočnejšo trgo-
vinsko partnerico. Avtomobilska in elektroindustrija sta panogi, 
ki dosegata najvišjo rast izvoza in sta zato ključni smernici za 
prihodnji razvoj slovenskega gospodarstva. 

tanja.kosir@acroni.si

 îNihče ne načrtuje bolezni
Toda v življenju se nam velikokrat dogodi ravno to, nenačrto-
vana bolezen.

S sklenitvijo zavarovanja kolektivne težje bolezni si zagotovite 
finančno varnost med okrevanjem v primeru težjih bolezni, kot so 
denimo rak, srčni infarkt ali možganska kap. 

Oseba, ki zboli, lahko z izplačanimi sredstvi razpolaga po 
lastni presoji. Lahko jih nameni morebitnim stroškom zdravlje-
nja, kritju izpada dohodka, odplačilu posojila, plačilu dodatne 
fizioterapije …, seveda vse skladno s svojimi željami in potre-
bami v času bolezni.

Zavarovanje je namenjeno zaposlenim in njihovim družinskim 
članom v starosti od 18. do 64. leta, avtomatično pa so brez plačila 
dodatne premije v zavarovanje vključeni tudi otroci zavarovanca 
od 2. do 18. leta starosti.

Zavarovalna premija je cenovno ugodna ter tako vsem dos-
topna. Za vse vključene osebe je premija enaka.

Vabimo vas, da si pri plačilnih listah, ki jih boste prejeli v pri-
hodnjem mesecu, ogledate zavarovalno ponudbo in z oddano iz-
polnjeno pristopno izjavo poskrbite za dodatno finančno varnost. 

Vzajemna d.v.z. 

 îSkupaj očistili okolico

Sredi maja smo izpeljali že tradicionalno spomladansko očišče-
valno akcijo okolice obratov Acronija.

Veseli smo odziva sodelavcev. Podali smo se okoli obratov 
in pospravili vse, kar je bilo treba. Čeprav je bila okolica že kar 
urejena in čista, smo še vedno nabrali za precej vreč odpadkov.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste na očiščevalni akciji 
pokazali svojo dobro voljo; skupaj smo uspešni. 

erika.vidic@acroni.si

 î Lepo nam je bilo

Člani sindikata Neodvisnost Acroni - SUZ – KNSS smo se tudi 
letos odpravili na potepanje.

Tokrat po Šumadiji – zahodni Srbiji. Videli smo veliko novega in 
zanimivega, pa tudi hrane, pijače in glasbe ni manjkalo. Dnevi z 
dobro družbo pa tako vedno prehitro minejo, in že smo se vrnili v 
naš vsakdanjik z lepo mislijo na prejšnje dni. Upam, da se v takem 
številu in tako dobre volje znova srečamo tudi prihodnje leto. 

klemen.drobic@acroni.si

 îZaključeno kegljaško 
prvenstvo

V dvorani Podmežakla se je 20. aprila odvijalo drugo prvenstvo 
Acronija v kegljanju na asfaltu. Med aktivnimi tekmovalci je bil 
najboljši Robert Frelih iz oddelka Kakovost, drugo mesto je osvojil 
Boštjan Kos iz Predelave debele pločevine, medaljo za tretje mesto 
pa smo podelili naši rekreativki Nuši Komic iz Nabave. 

Med rekreativnimi tekmovalci je prvo mesto zasedel Uroš 
Novak, drugi je bil Sabahudin Nuhić (oba iz Jeklarne), tretji pa 
Tonček Jensterle iz Vroče valjarne.

Medalje sta podelila glavni direktor Acronija Blaž Jasnič in 
predsednik podružnice SKEI Acroni Marjan Uršič.

Vsem tekmovalcem in rekreativcem, ki ste obiskovali rekre-
acijo v Podmežakli, se najlepše zahvaljujemo za udeležbo in se 
ponovno vidimo v jeseni. Upravi SIJ-a se zahvaljujemo za medalje 
za naše tekmovalce. 

tonček.jensterle@acroni.si

 îZmagovalna ekipa  
Vroče valjarne

Na Lipcah je 14. maja potekal tretji turnir v malem nogometu za 
pokal Acronija 2016. Udeležilo se ga je pet Acronijevih ekip, in sicer 
ekipe Jeklarne, Vroče valjarne, Predelave debele pločevine, RTA 
in Kontiliva, v goste pa smo povabili ekipo iz Elektrod Jesenice. 

Že tretjič sta se v finalu srečali ekipi Vroče valjarne in Pre-
delave debele pločevine. Ker se je tekma končala z neodločenim 
izidom, so sledili kazenski streli. Vroča valjarna je bila boljša 
in je tako zasluženo osvojila pokal. Podelil ga je glavni direktor 
Acronija, Blaž Jasnič. 

Za ekipo Vroče valjarne so nastopili: Dejan Ćosić, Sead Denić, 
Sadmir Pivać, Almir Ličina, Amel Mustedanagić, Samir Nuhanović 
in vodja ekipe Nevzet Halilović. 

Vsem tekmovalcem čestitamo za požrtvovalnost in borbenost 
ter upamo, da se ob letu osorej spet snidemo. 

tonček.jensterle@acroni.si

 îPoletna muzejska noč
Gornjesavski muzej Jesenice vas vabi 18. junija na praznovanje 
poletne muzejske noči v Železarski muzej Jesenice. Vodenje po 
muzeju z ogledom razstave Delavke železarne se bo začelo ob 
20. uri, ob 21. uri bo sledil večer glasbe, sproščenega vzdušja in 
tople nostalgije z Romano Kranjčan. Vstopnine ne bo. Če bo slabo 
vreme, bo prireditev v dvorani Kolperna. 

stanislav.jakelj@acroni.si

 î Izplačilo regresa
Višina regresa za leto 2016 znaša 1115 evrov bruto na zaposlenega. 
Regres bo izplačan v enkratnem znesku, v petek, 1. julija 2016. 

Vodstvo Acronija

Predsednik državnega zbora Milan Brglez z delegacijo  
na razstavnem prostoru Acronija

 îDAN 
METALURGA

Ste se že prijavili na 
3. Dan metalurga?
Prijave so mogoče na spletni strani: 
http://danmetalurga.si/prijava ali s pri-
javnico, ki jo dobite v tajništvu. 

 îMavrica nad 
Acronijem

Naš sodelavec Grega Svetina iz službe 
Kakovost je nad Acronijem v fotograf-
ski objektiv ujel mavrico. Resnično lep 
prizor, ki potrjuje, da za vsakim dežjem 
posije sonce. 

Uredništvo Acronija 24

Zmagovalni ekipi skupaj z  
direktorjem Acronija Blažem Jasničem



je naš dan!

Na spletni strani  
www.danmetalurga.si/prijava  
ali preko tiskane prijavnice, ki jo 
dobite v tajništvih vaših podjetij.

Med vsemi prijavljenimi bomo izžrebali tri 
zaposlene, ki bodo z olimpijskim navijaškim 
letalom odleteli v Rio od 6. do 12. avgusta. 
V Riu boste vsak dan navijali za slovenske športnike 

(rokomet, tenis, judo, kajak). Kot pravega, navdušenega 
navijača vas bomo opremili tudi z vsemi potrebnimi 

navijaški rekviziti in oblačili.
Seveda pa obisk Ria ne bo minil brez ogleda  
znamenitih plaž Copocabane ter Ipaneme.  
Povzpeli se boste tudi na hrib Corcovado,  
na katerem stoji kip Kristusa Odrešenika.

Podrobnejši program na  
www.danmetalurga.si/odleti-v-rio 

SKRAJNI ROK PRIJAVE JE 10. 7. 2016.
Brezplačni avtobusni prevoz:  
Jesenice - Ravne na Koroškem – Jesenice

PRIJAVI SE NA  
3. DAN METALURGA

ODLETI V RIO NA  
OGLED OLIMPIJSKIH IGER 

Več informacij o 3. Dnevu metalurga: 
www.danmetalurga.si

Bodi del turnirja, v katerem nogometaši s svojo 
borbenostjo poskrbijo, da so tekme zanimive in napete 

do zadnjega žvižga sodnikov. Ekipe, prijavite se na  
3. tradicionalni turnir v malem nogometu na   
www.danmetalurga.si/prijava-sportnih-ekip. 

Prijave za turnir v malem nogometu  
so možne do 30. 6. 2016

ZATRESI MREŽO

dan metalurga

SREČANJE VSEH 
NAS ZAPOSLENIH V 

SKUPINI SIJ TER  
NAŠIH PARTNERJEV  

IN OTROK

Nedelja, 17. julij 2016, ob 12. uri
 Športni center Ravne na Koroškem



Odbojkarske trojice prijavite se na  
turnir v odbojki in odigrajte zmagoviti set!

Prijave in pravila na  
www.danmetalurga.si/odbojka 

• body zorbing
• postani surfer za en dan
• otroške delavnice
• OKS zabavno –športne igre za vse starosti
• skupina Farty Animals

ODIGRAJ  
ZMAGOVITI SET

RAZGLASITEV  
NAJ SODELAVCEV, 

JUBILANTOV  
IN INOVATORJEV

GLASBENO  
PRESENEČENJE IN  

OBISK SLOVENSKIH 
OLIMPIJCEV

ŠE VEČ ZABAVE IN ŠPORTA


