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 Jesen prinaša spremembe

 Končno več optimizma tudi na trgu jekla

September naznanja prihod jeseni, in upam, da je za nami obdobje manj uspešnega poletja in da bomo v zaključku leta dosegali
bistveno boljše rezultate. Škoda je, da smo v poletnih mesecih,
ko smo se najbolj bali pomanjkanja naročil, imeli veliko težav v
proizvodnji, kar se je odrazilo v slabšem poslovanju.
Po organizacijskih spremembah v Predelavi debele pločevine,
ki že kažejo prve pozitivne rezultate, imamo od 16. septembra
novega tehničnega direktorja. To je naš sodelavec, Roman Robič,
ki se je doslej zelo izkazal pri projektih v Vroči valjarni, katerih
hitra in učinkovita realizacija je bila strateškega pomena za
Acroni. Tudi na novem delovnem mestu ga čaka veliko zanimivih
izzivov, ki pa jim bo glede na dosedanje rezultate in zagnanost
nedvomno kos.
Nov veter potrebujemo tudi na področju razvoja in kontrole,
kjer tudi pripravljamo spremembe.
Začeli smo načrtovati proizvodnjo in poslovanje za prihodnje
leto. To bo zaradi aktivnosti pri uvajanju novega informacijskega sistema zahtevalo od nas dodatne napore. Čeprav napovedi
za prihodnje leto niso zelo optimistične, moramo razmišljati o
izboljšanju učinkovitosti na vseh področjih, kar nam ob trenutni
ravni tehnološke opremljenosti lahko prinese soliden rezultat
poslovanja tudi v letu 2014. 

Po skoraj dvoletnem obdobju recesije je evrsko
območje v drugem četrtletju letos zabeležilo rast.
Bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) se je
v primerjavi s prvim četrtletjem povečal za 0,3
odstotka. Večina držav je beležila gospodarsko
rast. Slovenski BDP se je znižal za 0,3 odstotka, na
medletni ravni pa je bil upad 1,7-odstoten, kar nas
uvršča med države z največjim padcem BDP-ja.
Eurofer, ki ga sestavljajo proizvajalci jekla in
nacionalna združenja jeklarske industrije držav
članic Evropske unije, ocenjuje, da so najtežji časi
za jeklarje mimo. Razmere na trgu jekla naj bi se
do konca letošnjega leta stabilizirale. Za leto 2014
napovedujejo postopno rast povpraševanja. Stopnje rasti bodo vsaj v začetku leta še nizke, kar bo
odvisno od splošnih gospodarskih razmer. Največja
ovira za hitrejše okrevanje je dostop do virov financiranja, ki so pogoj za zagon novih naložb. Banke
zaostrujejo kriterije za dodeljevanje kreditov, cena
denarja pa je visoka, kar draži investicije.
Pozitivno je dejstvo, da tudi proizvajalci jekla
ocenjujejo, da se bo povpraševanje do konca leta

povečalo. Septembra se je odstotek odgovorov
anketirancev Steel Indexa, ki ocenjujejo, da se bo
obseg povpraševanja povečal, povišal na 44 odstotkov, kar je 9 odstotnih točk več kot v zadnjem
tednu avgusta. Samo 6 odstotkov anketirancev pa
ocenjuje, da se bo obseg povpraševanja zmanjšal,
kar je 10 odstotnih točk manj kot v predhodnem
tednu. Tudi pri odgovoru glede cen so anketiranci
bolj optimistični. Dve tretjini anketirancev ocenjujeta, da se bo cenovni nivo v prihodnjih treh mesecih
povišal, 29 odstotkov pa jih meni, da bodo cene do
konca leta stabilne.
Acroni sodeluje v anketi Steel Indexa že nekaj
let. Naša pričakovanja in ocene do konca leta so,
da se bo obseg povpraševanja povečeval. Tudi
glede rasti cen naših izdelkov do konca leta smo
bolj optimistični kot v preteklih tednih in mesecih,
saj ocenjujemo, da se bodo povišanja cen surovin
v poletnih mesecih v zadnjem četrtletju odrazila v
višjih cenah naših izdelkov. 
janka.noc@acroni.si

slavko.kanalec@acroni.si

 Ne najboljše
številke v avgustu
Avgusta smo ulili 32.863 ton slabov, kar je 13 odstotkov manj,
kot smo načrtovali. Prodali smo 25.352 ton končnih proizvodov oziroma 22,6 odstotka manj od načrta. Skupni prihodki od
prodaje so znašali 31,3 milijona evrov, načrtovali smo prodajo
v višini 37,3 milijona evrov.
Kot posledico nižje proizvodnje in nižje prodaje smo namesto
načrtovanega dobička v višini 0,29 milijona evrov dosegli 0,6
milijona evrov izgube.
Del nižje proizvodnje gre na račun izrednega dogodka v
Jeklarni, kjer en vakuum ni obratoval več kot tri dni, poglavitni
razlog za doseganje slabšega rezultata pa je izpad več kot 700
ton izdelka grupe 53 za kupca iz Pakistana. Razlogi za izpad so
kakovostne pomanjkljivosti, tako da bomo morali vseh 700 ton
septembra ponovno uliti. 
matija.kranjc@acroni.si
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Avgusta je bilo evidentiranih 42 inovacijskih prijav, od tega jih je pet iz poročila dežurstev. Pet prijav je iz Jeklarne, tri prijave so iz
Kakovosti, razvoja in tehnologij, 17 prijav je iz Vzdrževanja, dve prijavi sta iz Predelave debele pločevine, ena prijava je iz Proizvodno
tehničnih služb, osem prijav je iz Tehnične kontrole, ena prijava pa iz Uprave ter pet prijav iz Vroče valjarne.

št. 9

PROIZVODNJA

 V Jeklarni
izredni dogodki in
nenačrtovani zastoji

 Optimizacije v
Vroči valjarni

 Nova dinamična tehtnica

Na precej nižjo avgustovsko proizvodnjo v Jeklarni so
v glavnem vplivali naslednji dejavniki:
• prodor nerjavnega jekla v komori VOD1, ki je za
dobre tri dni zmanjšal zmogljivost Jeklarne za
približno 45 odstotkov;
• velik porast vzdrževalnih nepredvidenih zastojev, saj smo jih imeli skoraj 46 ur, kar je negativni rekord tega leta;
• prodor jekla na Kontilivu na začetku ulivanja;
• izpad električne energije v celotni Jeklarni;
• izmeček dveh kompletnih nerjavnih šarž vrste
jekla RoyAlloy zaradi prenizke vsebnosti žvepla kot posledice nespoštovanja tehnoloških
navodil;
• ogromno število izrednih dogodkov, saj smo jih
v tem mesecu našteli kar 21, kar je tudi negativni rekord tega leta.
Ni pa vse tako črno, kot je videti. V času, ko smo
obratovali brez izrednih dogodkov in zastojev, smo
dosegali načrtovane rezultate. To pa nam daje upanje za naprej, da bomo z maksimalno angažiranostjo
tako proizvodnih kot vzdrževalnih delavcev dosegali
postavljene cilje.
Vroče mesece na Kontilivu smo uspeli preživeti
nekoliko lažje kot v preteklih letih. Sistem ohlajevanja
posameznih con na ulivališču in ob njem se je pokazal
kot dober, kar nas zelo veseli. Smo pa na Kontilivu
zaradi povečane bolniške odsotnosti imeli precej težav z zagotavljanjem zadostnega števila delavcev na
izmenah, zato smo večino meseca obratovali le s tremi
izmenami v turnusu 12 – 24, 12 – 24. 
leon.vidic@acroni.si

Pomanjkanje vložka in pomanjkanje električne energije sta
glavna razloga za slabši rezultat v avgustu.
Izvaljali smo 30.473 ton izdelkov, od tega 20.695 ton
plošč za debelo pločevino in 9.778 ton kolobarjev za hladno
in toplo valjane trakove.
Uspešno smo zvaljali novo vrsto orodnega jekla 6EDRO
in dosegli ustrezno ravnost.
V tem mesecu smo se ukvarjali z optimizacijo ravnalnika, obnovili smo dokumentacijo, izvedli šolanje operaterjev
ravnalnika in popravljali parametre. Na Blumingu so bile vse
sile usmerjene v reševanje zastojev zaradi težav s smetišnicami. Odkrili smo vzroke za nastanek pomanjkljivosti in
sedaj jih dokaj uspešno odpravljamo.
Naloge, ki smo si jih začrtali za september, so:
• priklop varnostnih ograj,
• nadaljevanje optimizacije ravnalnika,
• šolanje operaterjev Bluminga s poudarkom
na menjavi valjev.
Načrt za september je 34.005 ton vroče valjane pločevine, v prvem tednu meseca smo imeli kar nekaj težav,
kar pa ni razlog, da do konca meseca ne bi dosegli zastavljenih ciljev. 

Pri zadnjem rednem overjanju železniške tehtnice avgusta 2012, ki ga je izvedel Urad RS za meroslovje
(MIRS), smo ugotovili, da je
tehtnica dotrajana in da se
ne bo dalo več dolgo zagotavljati točnosti njenega razreda. V začetku letošnjega
leta smo zato začeli aktivno
iskati rešitev.
V želji, da bi našli najustreznejšo rešitev, smo od
vseh ponudnikov zahtevali
ogled stanja. Po večkratnih
razgovorih s ponudniki so
nam predstavniki podjetja Tamtron iz Češke ponudili za
nas cenovno in tehnično najboljšo ponudbo. Odločili smo
se za povsem novo dinamično tehtnico, enakih zmogljivosti,
vendar z bistveno boljšimi rešitvami.
Razpoložljiv čas za uresničitev projekta je bil zelo kratek, preko vikenda v 33. tednu, saj je tehtnica umeščena na
matični tir, ki mora biti stalno prevozen. Logistično je bilo
treba uskladiti vse interne prevoze in uvoz. Vsa dela je bilo
treba izvesti v postavljenem roku, kar je pomenilo, da so se
določene faze izvajale tudi ponoči.
Nova tehtnica ima pri dinamičnem tehtanju razred točnosti 0,5 odstotka. Nosilnost tehtnice je 100 ton, zato je
dovoljena napaka tehtanja +/– 500 kg.
Pri naši overitvi 21. avgusta smo v obeh smereh dosegli
odličen rezultat, pri vseh vagonih je bil pogrešek manj kot
100 kg.
Tehtnica je pripravljena za novo obdobje točnega tehtanja, predvidena je tudi kasnejša povezava v nov operacijski
sistem Oracle, več si boste lahko prebrali v septembrski
številki SIJ-a. 
marko.lebar@acroni.si

ernest.medja@acroni.si

 Zagotavljanje požarne varnosti

Kmalu po čistilni akciji, ki je bila maja letos, je naša
okolica že začela dobivati staro podobo.
Pogled na zanemarjenost je marsikoga zelo razjezil.
Mogoče se kdo počuti bolje, če odvrže plastenko v travo
namesto v koš. Za urejenost okolice Acronija moramo
skrbeti prav vsi zaposleni in ne samo peščica urejevalcev
okolice, ki so to nesnago že začeli pospravljati.
Konec koncev preživimo večino našega življenja v
službi in v takšnem okolju, kot ga naredimo sami. Ob tej
priložnosti ponovno naprošamo vse zaposlene, da red in
čistočo redno vzdržujejo. 

Požari pogosto nastanejo zaradi naše malomarnosti. Pri našem vsakdanjem delu opažamo, da se premalo zavedamo pomembnosti poznavanja
vzrokov za nastanek požara, ogromne materialne škode in posledic za
posameznike in družbo nasploh. Vse prepogosto namreč opažamo naslednje pomanjkljivosti, ki se ponavljajo znotraj naših obratov:
• Prehodi v objektu in izhodi iz njega niso vedno prosti in jih zalagamo tako za kratek kot za daljši čas.
• Sredstva, namenjena gašenju, niso vedno dostopna, brezhibna in
pregledana v skladu z zakonodajo.
• Uporabljena oprema iz hidrantnih omaric se po končanju del ne
pospravi, zato so hidrantne omare prazne.
• Tudi vse elektro omarice, priključki, vodniki, vtičnice … niso
brezhibni, prostor okoli njih pa ni čist in vedno dostopen; o vsaki
pomanjkljivosti, okvari ali nepravilnosti, ki bi lahko povzročile požar
ali eksplozijo, ne obvestimo odgovorne osebe.
• Uporabljenih gasilnih aparatov ne odlagamo na zbirna mesta in odlašamo s klicem GARS-a za ponovno polnitev in pregled gasilnika.
• Gasilnikov, vrnjenih iz GARS-a, ne postavimo na zanje določeno
mesto.
• Kadimo na območjih, kjer je to strogo prepovedano …
Pozabljamo na dolžnosti po nastanku požara:
• Preprečiti moramo dostop nepoklicanim na mesto intervencije.
• Po požaru je treba napisati zapisnik in dopolniti evidenčni list o
požaru.
• Vso poškodovano opremo je treba pregledati, obnoviti in
preizkusiti.
• Poskrbeti moramo, da bodo vsa gasilno-tehnična sredstva pregledana, napolnjena in vrnjena na predvideno mesto.
Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti se pojmuje kot hujša kršitev delovnih
obveznosti. Verjamem, da z malo jeklene volje lahko vse te nepravilnosti
odpravimo takoj. 

erika.vidic@acroni.si; sabina.skrjanc@acroni.si

adis.medic@acroni.si

VRSTICE ZA OKOLJE

 Delovno okolje je
takšno, kot ga
naredimo sami

VRSTICE ZA OKOLJE

ISKRICA
 Zaščita
navojnega droga

Navojni drogovi za podelavo monoblokov
na Kontilivu so izpostavljeni talini (brizganje le-te ob odprtju livne ponovce) in zato
prihaja do zalitja navoja. Včasih se navoj
da očistiti, velikokrat pa ne, zato v takem
primeru drog ni več uporaben. Do sedaj
smo drogove povijali z azbestnim platnom,
vendar se to ni izkazalo kot optimalna rešitev, ker je azbestni ovoj velikokrat odpadel oziroma ni bil dobro povit.
Izdelava zaščite, ki se natakne na
zgornjo matico droga, pa povsem zaščiti
sprednji del droga oziroma celotni drog
pred direktnim kontaktom s talino. Izdelava je izjemno preprosta ter hitra, obenem pa zmanjša in prepreči nepotrebno
uničenje navojnega droga. Avtor iskrice
je Danijel Malkoč. 
jelka.puksic@acroni.si

SLUŽBE

 Razpis za nominacijo kandidatov za
Pantzevo priznanje v letu 2013

 Investicijska dejavnost v septembru 2013
Na področju naložb predvidevamo septembra zaključek aktivnosti v skupni vrednosti 1,630 milijona evrov. Od tega je 0,998 milijona evrov namenjeno projektom, 0,589
milijona evrov investicijskemu vzdrževanju in 0,043 milijona evrov malim investicijam.
Septembra podpisujemo pogodbe za:
• predelavo preostalih dveh hidravličnih črpalk VOD v Jeklarni,
• izdelavo idejne zasnove in novega silosa za zasipavanje erkerja v Jeklarni,
• izvedbo prenove sistema obračuna plač in integracije v nov ERP,
• izdelavo kompleta rezervnih ležajnih blazin pogonskih vreten v Vroči predelavi,
• dobavo dveh nadomestnih vodohlajenih varilnih agregatov tipa FASTMIG 400KMS
za potrebe Vzdrževanja,
• dobavo nadomestnih koles vzdolžne vožnje voza Wellman z višjo trdoto,
• dobavo nadomestne VT-črpalke na PSL v Predelavi debele pločevine,
• izdelavo PZI-dokumentacije za ojačitev in nosilce žerjavne proge hale D,
• izdelavo revizijske jame v TVT v okviru celotne preselitve vozovne delavnice z
lokacije Jesenic,
• rekonstrukcijo rezervnega odvijalnika CBL v Hladni predelavi,
• izvedbo zaključne montaže in zagona pilotne naprave za plazemsko čiščenje.
Septembra vlagamo dokumentacijo za tehnični pregled novega valjavskega ogrodja
in brusilnega stroja valjev v sklopu Projekta 371. 

V Acroniju cenimo doprinos vsakega zaposlenega k poslovnim
uspehom družbe. So pa med nami sodelavci, ki so s svojim
delovanjem še posebno zaznamovali razvoj in rast železarstva
na Jesenicah. Njim je namenjeno Pantzevo priznanje, ki ga v
Acroniju tradicionalno razpisujemo.
Do tega priznanja imajo pravico vsi zaposleni in tudi druge
osebe izven Acronija, ki so s svojim življenjskim delom na področju metalurške in drugih dejavnosti, vezanih na tehnologijo
izdelave ter predelave jekla, pomembno vplivali na rast in poslovno uspešnost podjetja.
Kandidata za Pantzevo priznanje lahko predlagajo posamezniki, društva ali v druge oblike organiziranega delovanja
združeni delavci Acronija.
Rok za prijavo je 15. oktober 2013. Prijave z imeni kandidatov in kratko utemeljitvijo
predloga pošljite na upravo v zaprti kuverti z napisom Za Pantzevo priznanje. Prejemnika priznanja bo izbrala komisija za podelitev na podlagi podatkov, ki jih bo naknadno
pridobila od predlaganih nominirancev. 
stanislav.jakelj@acroni.si

robert.presern@acroni.si

VRSTICE ZA KAKOVOST
 Vsakdo izmed nas je odgovoren za kakovost
Avgusta je bilo povečano število internih reklamacij (826 ton). Največ internih reklamacij je bilo iz naslova robnih raztrganin (159 ton) – vse izhajajo iz prve kampanje šarž
304LN, ki smo jih omenili že v pretekli številki Acronija 24, sledijo vključki pod površino
(96 ton) – od teh kar 50 ton pripada navadnim konstrukcijskim jeklom, tretja napaka
pa je premalo ohlajen trak elektropločevin (60 ton), zaradi česar se kolobarji med nadaljnjo predelavo lomijo.
Konec meseca smo izdelali dve šarži vrste jekla 6EDRO, pri katerih so kontrolne
kemijske analize v izdelkih pokazale premajhno vsebnost žvepla, zato sta bili šarži razporejeni v izmet. Vzrok je bilo neustrezno delo v zadnji fazi izdelave jekla, po odvzetem

zadnjem vzorcu za kemijsko analizo. Večja kakovostna problematika, s katero smo se
srečali v preteklem mesecu, je bilo nedoseganje mehanskih lastnosti (meje tečenja) pri
šaržah ene izmed vrst jekla A737Gr.C za projektno naročilo iz Pakistana. Predpisana
kemijska analiza in predpisana tehnologija normalizacije nista dali ustreznih rezultatov.
Glede na kemijsko sestavo smo jeklo lahko prekvalificirali v navadno konstrukcijsko
pločevino in jo razporedili na druga naročila, kljub temu pa je neizpolnitev načrtovane
količine te vrste jekla znatno vplivala na finančni rezultat avgustovskega poslovanja.
Septembra imamo možnost popravnega izpita, da tudi to naročilo uspešno izpolnimo. 
anton.jaklic@acroni.si

KADROVSKA GIBANJA
V Acroniju je bil 31. avgusta 2013 1.201 zaposleni. Podjetje sta avgusta zapustila dva delavca. Sodelavec Vroče valjarne Nejc Sedej je tragično preminil v prometni
nesreči. Svojcem izrekamo iskreno sožalje. Naša nova sodelavca sta postala: v Predelavi debele pločevine Asmir Malkoć in v Prodaji Mario Ivanović. 

nejra.benic@acroni.si

V slovo dragemu Nejcu Sedeju
V 28. letu starosti nas je po tragični nesreči zapustil naš dragi
sodelavec Nejc Sedej. Še vedno ne moremo doumeti in ne razumeti,
zakaj se je usoda tako kruto poigrala s človekom, ki je na pragu svoje
mladosti pogumno stopal v svet in si je želel samo to, da bi živel
svoje sanje. — V našem spominu ostajaš kot zelo delaven in zagnan
sodelavec, pripravljen vedno pomagati ter gojiti pristne medsebojne
odnose. Vroča valjarna, še posebno pa tretja dnina, te bo pogrešala.
V naših srcih ostaja huda bolečnina, toda v njej si zapisan z najlepšimi
spomini. Za vse dobro, dragi Nejc, se ti iz srca zahvaljujemo. 

 V pričakovanju razglasitve
najboljše inovacije v državi

Obveščamo vas, da od 1. junija 2013 zavarovanj družinskih članov ne ureja več delodajalec.
Vse v povezavi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem za družinske člane ureja vsak posameznik sam, neposredno na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. 

Na letošnjem Dnevu inovativnosti, ki
ga organizira Gospodarska zbornica
Slovenije in bo potekal 17. septembra
v Kongresnem centru Brdo pri Kranju,
bodo podelili 11. nacionalna priznanja
za najboljše inovacije. Priznanje GZS za
najboljše inovacije na nacionalni ravni
je najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij. Letošnje
inovacije in inovatorje želijo čim bolje
predstaviti tako slovenski kot tuji javnosti. Zato so na enem mestu pripravili
pregled vseh 42 nominiranih inovacij, ki
se potegujejo za naziv najboljše inovacije v državi za leto 2012.
Nominirane inovacije si lahko ogledate na spletnih straneh Gospodarske
zbornice Slovenije (www.gzs.si).
Za prestižno nagrado naj inovacije
se poteguje tudi Acronijev projekt Razvoj specialnega korozijsko odpornega nerjavnega jekla višjega debelinskega
razreda za povečanje okoljevarstvene stabilnosti. Vodja projekta je bil dr.
Boštjan Bradaškja s sodelavci.
Do zaključka redakcije rezultati in uvrstitev naše inovacije še niso
znani, o vsem dogajanju vas bomo obvestili v naslednjih številkah in prek
portala Acroni. 

nejra.benic@acroni.si

stanislav.jakelj@acroni.si

Vodstvo Vroče valjarne

 Bolniška odsotnost in poškodbe pri delu
Bolezen do
30 dni

Bolezen nad
30 dni

Lažje poškodbe
pri delu

Poškodbe na poti

Julij 2013

92

27

11

-

Avgust 2013

97

27

5

robert.starc@acroni.si

 Zavarovanje družinskih članov

19. september 2013

št. 9

ZANIMIVOSTI

 Obračun malic in bonov
S 1. julijem 2013 sta se vrednost nadomestila za malico
in vrednost bona povečali s 3,9 evra na 4 evre. Povečala
se je tudi cena malice ponudnika, in sicer na 4 evre. Ponudnik obračunava ceno malice vedno v evrih, ki jih potem preračunava v bone (za količino bonov, ki jih delavec
dobi). Ker pri preračunu ponudnik ni spremenil vrednosti
bona na 3,9 evra, se je preračunavalo napačno. Torej, če
je nekdo porabil pet bonov, se je to preračunalo najprej
v 20 evrov (5 x 4 evre), nazaj v porabo bonov pa se je
preračunalo v 5,1 bona (20 evrov : 3,9 evra). Kar pomeni,
da je bil delavec oškodovan. Ponudnik je zagotovil, da
so zadevo rešili z obračunom 1. 9. 2013 in razlike dodali
pri stanju bonov. 
branka.smit@acroni.si

 Uspeh Acroni tima na
Kranjskogorski desetki

 Naredimo nekaj zase

Na Jesenicah sta se pomerili tudi
reprezentanci Latvije in Litve.
Za uvrstitev reprezentanc v naslednji krog je bilo
napeto in atraktivno vse do konca, do zadnjega kroga
tekmovanj. Kateri dve reprezentanci se bosta uvrstili v
nadaljnje tekmovanje poleg srbske reprezentance, ki
si je to pravico priigrala že prej, so odločale prav tekme zadnjega dneva tekmovanja. V nadaljnji krog sta se
uvrstili še obe baltski reprezentanci, iz Litve in Latvije.
V petih tekmovalnih dneh je bilo v dvorani Podmežakla odigranih petnajst košarkarskih dvobojev šestih
reprezentanc, podatki o obisku pa kažejo, da je bila Podmežakla odlično obiskana, v povprečju si je posamezno
tekmo ogledalo okoli 3400 gledalcev. Razprodana pa je
bila tekma med reprezentancama BiH in Srbije, ogledalo
si jo je kar 5100 navijačev.
Pestro je bilo tudi dogajanje v uradni navijaški coni na
Stari Savi, kjer je v sedmih dneh nastopalo kar dvajset
glasbenih skupin. 

Velik del kroničnih bolezni je mogoče preprečiti z zdravim življenjskim slogom. Naredimo nekaj zase: uživajmo
uravnoteženo zdravo prehrano, omejimo uživanja alkohola, opustimo kajenje in poskrbimo za redno gibanje. 
metka.sustarsic@acroni.si

 Aerobna vadba in kickbox
za odrasle in otroke

stanislav.jakelj@acroni.si

Franci Teraž
Letošnje poletje je z visokimi temperaturami postalo
sovražnik številka ena za vse rekreativne športnike.
Tudi tisti, ki se bolj resno ukvarjajo z rekreacijo, pravijo, da se ni zdravo naprezati, ko termometer kaže več
kot 32 stopinj Celzija. Pa vendar ... Vedno so tri pikice na
koncu, ki povedo, da za tako prireditev, kot je Kranjskogorska desetka, niti ekstremna vročina ne more biti ovira.
Na veliki šmaren se je na trgu pred Turističnoinformacijskim centrom, na startu desetkilometrske preizkušnje, zbralo nekaj pod dvesto tekačev, razporejenih v kar
enajst starostnih kategorij. Proga je potekala po Borovški
cesti proti kranjskogorskim smučiščem ter po kolesarski
stezi do Rateč in nazaj. Okrepčevalnice so bile nujne,
zato je organizator, Turistično društvo Kranjska Gora,
poskrbel za dobro založene postojanke, na katerih se je
vsakdo lahko dodobra okrepčal z osvežujočimi napitki.
Zmagovalec moške E-skupine je postal član Acroni
tima Franci Teraž z izvrstnim časom 36:28:35. Za dosežen rezultat mu iskreno čestitamo.
Absolutni zmagovalec pa je zanimivo s časom
34:30:89 postal tridesetletni Anglež Alex Whittem, ki
se je ravno ta čas mudil na počitnicah v Kranjski Gori. 
stanislav.jakelj@acroni.si

 Odlična ocena za
organizacijo Eurobasketa
na Jesenicah

S tekme med reprezentancama Srbije in Črne gore
Predtekmovanja na Eurobasketu 2013 so uspešno za
nami. Dvorana Podmežakla je bila ena najbolje obiskanih
dvoran prvenstva. Organizatorji na Jesenicah so s potekom in z obiskom prvenstva zelo zadovoljni.

 Harley parada pri
naših sosedih

Prvi vikend v septembru se je na širšem območju Baškega jezera na avstrijskem Koroškem zaključilo veliko
Harley Davidson srečanje, poimenovano European Bike
Week 2013. Del srečanja vsekakor vsako leto bolj izrazito
postaja tudi zgornja Gorenjska. Prestižna motorna kolesa
znamenite znamke Harley Davidson smo lahko videvali,
predvsem pa slišali na vsakem koraku.
Harley parade, tradicionalnega vrhunca, se je prvo
septembrsko soboto udeležilo, kot ocenjujejo, kar 25.000
motoristov. V sončnem poznopoletnem vremenu jih je pot
vodila do Osojskega jezera in nazaj.
Celotna regija kaže razumevanje za to srečanje. V
enem tednu gostijo blizu 200.000 ljudi. In vsak od njih
nekaj prispeva v skupno turistično blagajno. Če je sezona
slaba, jo ti dobri gostje popravijo v enem samem tednu.
Ob jezeru je kaj videti. Vsi udeleženci srečanja so v
zapovedanem usnju, motorji pa so parkirani v kilometrskih kolonah. Na stojnicah so ponujali dodatke, obleko,
opremo in tudi nove motorje. Seveda ne diši le po usnju,
ampak tudi po hrani. Z več odrov doni glasba.
Srečanje Harley Davidson bo tudi prihodnje leto. Na
istem mestu, na Koroškem, kjer je en teden vse podrejeno gostom, ki z zvoki slovitih motorjev polnijo tudi
naše kraje. 
stanislav.jakelj@acroni.si

Po napornem dnevu si vzemite čas za vadbo, ki sprosti
telo in duha, ne pripomore pa le k oblikovanju postave,
temveč vas vadba napolni tudi z energijo in močjo, najprej
zase, za družino, službo, šolo, študij ... Vadbo vodiva inštruktorja, Chorchyp in Nelly, ki s svojo zagnanostjo in
energijo poskrbiva, da boste navdušeni.
Z aerobno vadbo flybox boste izboljšali telesno in
mentalno počutje, zmanjšali stres, izgubili telesno težo,
povečali samozavest, pogum, pridobili nova prijateljstva …
Lokacije: Jesenice, Radovljica, Žirovnica, Kranjska
Gora, Ljubljana, Maribor, Koper in Celje.
Redna cena: 50 evrov mesečno/Ljubljana, ostale
lokacije 40 evrov.
Posebna ponudba za zaposlene v Acroniju ter njihove
družinske člane (tudi otroke): 30 evrov mesečno/Ljubljana, ostale lokacije 25 evrov.
Kickbox in borilne veščine s profesionalnim borcem
Denisom Chorchypom (za odrasle in otroke)
Redna cena: 50 evrov mesečno/Ljubljana, ostale
lokacije 40 evrov.
Posebna ponudba za zaposlene v Acroniju ter njihove
družinske člane (tudi otroke): 30 evrov mesečno/Ljubljana, ostale lokacije 25 evrov.
Lokacije: Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica in
Ljubljana.
Značilnosti:
• več borilnih veščin, kot so karate, boks, kickbox,
muay thai in ju jitsu, združenih v eno,
• pridobite moč, eksplozivnost in kondicijo,
• izboljšate motoriko,
• pridobite samozavest in samodisciplino,
• izboljšate svoje zdravje in videz,
• postanite tekmovalec ali pa samo rekreativec. 
Kontakt: 040 130 265.
nelly@fly-box.si, nelly@lemon.si

