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Pomladila se je pred pomladjo

Pregovorno naj bi po sedmih letih zakona prišlo do prve resne krize. Toliko je stara tudi interna revija SIJ. Da v 

našem bralnem zakonu ne bi prišlo do dolgočasja ali celo ločitve, se je revija SIJ odločila, da bo obdržala vašo 

pozornost tako, da bo shujšala ter polepšala svojo zunanjo in poglobila svojo notranjo lepoto. To pomeni, da 

bo izhajala šestkrat na leto (prej osemkrat),  in tako bomo imeli več časa za piljenje revije, preden jo pošljemo 

v zobovje nove tiskarske »mrcine« ZIP centra. Z aktualnimi informacijami pa vas bomo seznanjali z intranetom, 

oglasnimi deskami, info točkami, e-pošto in našim internim »facebookom« Yammer. Vam je všeč novi reciklirani 

papir, drugačna naslovnica in osvežena postavitev časopisa? Ja, zdaj smo moderni, povsem trendovski. 

Ostanejo pa seveda naše rubrike iz železnega ali raje jeklenega repertoarja, saj jeklarji damo veliko tudi na 

tradicijo, a ne? Trudili se bomo, da bodo članki vabljivi s svojo jedrnatostjo, dobrimi fotografijami in prijaznimi 

grafičnimi predstavitvami številčnih podatkov. Vsaka izmed šestih številk bo izpostavila za našo skupino 

pomembno osrednjo temo in začenjamo z že lani obljubljeno 1. Strateško konferenco skupine SIJ. Uživajte v 

branju in veseli bomo vaših vtisov o pomlajeni reviji SIJ.

Anja Potočnik,  
glavna in odgovorna urednica, SIJ
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VSEBINSKI POUDARKI  
1. Strateške konference skupine SIJ
Po 1. Strateški konferenci skupine SIJ smo zbirali vtise in ugotovili, da je vse potekalo 
gladko in da so bili udeleženci zadovoljni tako s strokovnim programom kot tudi s team 
building delavnicami. »Dobro nam je uspelo, a ne?« sem vesela takih odzivov rekla eni 
glavnih organizatork konference Jadranki Jezeršek Turnes, ki pa mi je modro odgovorila: 
»Ja, res. Lepo je, da so udeleženci zadovoljni. Kako je konferenca zares uspela, pa 
bomo videli prihodnje leto, ko bomo na 2. strateški konferenci preverili, ali smo znali 
pridobljeno znanje koristno unovčiti in prispevati k še boljšim rezultatom skupine.«

Anja Potočnik, vodja internega 
komuniciranja

Foto: Peter Irman in arhiv SIJ-a

à STRATEŠKA KONFERENCA

Kako dobra je bila prva,  
vidiš šele pri drugi

Û Anton Chernykh, predsednik uprave in CEO skupine SIJ, je poudaril, da moramo vedno imeti dobre odgovore na tri za uspeh 
ključna vprašanja: Za kaj si prizadevamo?, Kje/na katerem trgu bomo to udejanjali? in Kako bomo zasledovali svoj cilj in zmagali?.
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Cilj centralizacije niso prihranki
V skupini SIJ smo z delno centralizacijo določenih 
služb začeli že pred leti, vendar pa je resnična 
centralizacija ključnih poslovnih procesov zaživela 
v letu 2014, ko smo z novimi sodelavci strokov-
njaki okrepili ključne poslovne funkcije; prodajo, 
marketing, nabavo, tehnologijo in energetiko, 
finance, računovodstvo, kontroling, informatiko, 
pravni in kadrovski oddelek in tudi korporativno 
komuniciranje. 

Učinki centralizacije so dobro vidni v učinkovi-
tejšem skupnem nastopu na trgu pod prenovlje-
no skupno blagovno znamko; prihranki pri nabavi 
surovin in energentov ter vseh drugih proizvo-
dov in storitev so občutni, kar se kaže v boljših 
poslovnih rezultatih in s tem povezanimi dobrimi 
finančnimi pogoji pri najemanju in odplačevanju 
kreditov. 

Velika vrednost vitkosti
Vitka organizacija je vodstvena filozofija, ki na temelju krea-
tivnega vključevanja sodelavcev nenehno rešuje probleme in 
izboljšuje rezultate.

Vitkost ni program za zniževanje stroškov, števila zaposle-
nih ali uvajanje posameznih orodij in metod.

Vitkost je usmerjena v ustvarjanje vrednosti, v rast podjetja 
in razvoj sodelavcev.

CENTRALIZACIJA
skupine SIJ je upoštevala

naslednje elemente, ki so ključni 
pri izbiri ustreznega 
modela centralizacije

Velikost
skupine

Prodajna
mreža

Število 
lokacij 

Organizacijska 
kultura

Načrtovana
rast

Zahtevana 
kakovost

Struktura 
kupcev

Kompleksnost 
distribucijskih 

kanalov

Û dr. Jurij Sidrovich, Delotte

V skupini, ki želi ostati skupaj, tako kot skupina SIJ, so vsi razlogi za centralizacijo. 
Cilj centralizacije niso prihranki, temveč večja učinkovitost. 

Þ 

O dobrem jeklarskem dvojnem hamburgerju
ali sinergijskih učinkih centralizacije pa v

članku dr. Matevža Fazarinca na 21. in 22. strani.

Ü mag. Mitja Kokove, Proum

Prizadevanje za vitko proizvodnjo je dolgo potovanje, ki terja 
predanost, potrpežljivost, dolgoročno naravnanost, pozitivno 

razmišljanje in nenehno izboljševanje. 
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Vitkost v Ravne Knives

Kdo je odgovoren za zadovoljstvo  
na delovnem mestu? Vsi. 
Anketa o motiviranosti in socialni vključenosti sodelavcev v 
skupini SIJ, ki smo jo izvedli julija 2014, kaže, da zaposleni na-
tančno vemo, kaj se od nas pričakuje, in poznamo cilje skupine. 
Zaposleni pa smo kritični do komunikacije nadrejeni-podrejeni, 
še posebej pri kariernem razvoju, in tudi do sistema nagraje-
vanja, želimo več priložnosti za izobraževanje in boljši pretok 
informacij. 

Za boljši pretok informacij in povezovanje sodelavcev smo 
uvedli nova orodja in nadgradili obstoječa; to so:

• Yammer – interni Facebook
• Dan metalurga – tradicionalno vsako tretjo nedeljo v 

juliju
• strateška konferenca 
• interna revija skupine SIJ 
• intranet
• redni sestanki z vodstvi proizvodnih družb in njihovimi 

zaposlenimi
• reden dialog s sindikati
• nova in poenotena spletna mesta vseh družb v skupini

Û mag. Peter Čas, direktor Ravne Knives

V Ravne Knives uspešno uvajamo vitko proizvodnjo in ponosni smo na nizke 
zaloge, kratke pretočne čase, manj težav s kakovostjo in povečano fleksibilnost.

Û Mojca Veble, vodja kadrovske službe, in  
dr. Denis Mancevič, direktor za korporativno komuniciranje, SIJ 

Želimo dobre in motivirane sodelavce, zato si prizadevamo za tako 
organizacijsko kulturo, kjer ljudje lahko povedo svoje mnenje in so 

seznanjeni z rezultati, cilji in strategijo razvoja podjetij.

Ù Vitka proizvodnja 
se začne z redom in 
pometanjem pred 
domačim pragom – 
dobesedno, zato je 
pomembno, da so 
vsa orodja vedno na 
pravem mestu.

Þ 

Vitkost se bo, kot kaže, širila po skupini SIJ 
kot virus, in prav je tako. Preberite na straneh 

od 24 do 26 tudi, kako Acronijevi inovatorji 
zagotavljajo vitkost poslovanja in s tem uspeh 

Razvojnega centra Jesenice in Acronija.
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Komunicirajmo bolje

Moč ali nemoč povratne informacije.  
(P)ostanite konstruktivni.

Konstruktivna povratna informacija
• Usmerjena je k izboljšanju dela.
• Posredovana takoj oziroma pravočasno zato, da se spre-

membe lahko udejanjijo.
• Ciljno usmerjena z iskrenim in spoštljivim pristopom za 

doseganje skupnih ciljev projekta.
• Jasno izražena tako, da motivira k nadaljevanju, akciji in 

rešitvi izziva.

Destruktivna povratna informacija
• Je obtožujoča, osebna, subjektivna.
• Ni usmerjena na cilj projekta, pač pa na oseb-

nostne lastnosti ljudi v timu projekta.
• Vpliva na samopodobo sogovornika in vna-

ša negotovost v nadaljevanje dela ali celo vodi 
k izmikanju delu ali odsotnosti z dela.

• Ne rešuje težave, ustvarja doda-
tne in se oddaljuje od cilja.

Stalno prisotnost inovativnega zavedanja soustvarjajo:

• redna, osebna komunikacija med promotorji in sodelavci
• vključenost vodij, podpora top menedžmenta
• zanesljiva podpora uporabnikom: 

urice za pomoč, info točke
• spremljanje napredka, spodbujanje 

pozitivne tekmovalnosti
• redno objavljanje dobrih praks
• osvežitvena izobraževanja, delavnice
• sodelovanje na natečajih, tekmovanjih
• nagrade za inovativne dosežke
• promocijske akcije, plakati s sodelavci, filmček
• darilca za vse sodelavce  

Û Jadranka Jezeršek Turnes, Kontekst

Vaš način komuniciranja vpliva na učinkovitost vašega tima.  
Nadgrajujte svojo komunikacijsko odličnost. Vsak dan. 

Û dr. Darja Ferčelj Temeljotov, Lek Pharmaceuticals

Znanje ustvarjajo in upravljajo motivirani sodelavci.

Inovacije za poslovni preboj
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Kavarna brez kave in z obilo idej
Če je kavarna brez kave, ne more biti brez 
»kavarnarja«, zato je on edini stalni član omizja. 
Drugi udeleženci hodijo od kavarne do kavarne, se 
spoznavajo, sodelujejo in kujejo strategijo.

Tako se gradijo 
zmagovalni timi
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4 delavnice za 4 teme; Vitka proizvodnja, Konsolidacija poslovnih procesov, 
Spodbujanje inovativnosti ter Prodaja in marketing
Najprej smo teme dodobra obdelali in jih nato predstavljali vsem kolegom. »Stroga« 
uprava pa je postavila tudi kakšno zapleteno vprašanje, a nam je kar šlo.
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16 koles za otroški nasmeh do ušes
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Najprej smo preverili, da nimamo dveh levih rok in da smo primerni za mehanično 
delavnico, kjer smo sestavljali ta prava kolesa, jih tudi krasili, vmes pa smo se 
ogrevali s petjem in dretjem ter dokazali, da imamo jeklene glasilke. Zares toplo 
pri srcu pa nam je postalo šele, ko smo okrašena kolesa izročili učiteljicam iz 
jeseniškega vrtca in koroške osnovne šole.
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Miha Gržina,  
vodja projektov, SIJ
Strateška konferenca skupine 
SIJ je omogočila, da se srečamo 
v neformalnem, a produktivno 
naravnanem ozračju. Pri tem je 
zaradi premišljeno zastavljene-
ga programa prišlo do pretoka 
informacij o dobrih praksah ter 
medfunkcijske delitve izkušenj, 
kar menim, da pozitivno 
vpliva na motivacijo zaposle-
nih ter pripelje do novih idej. 
Izvedeli smo tudi, kakšen je 
trenutni položaj podjetja iz 
rezultatskega in vsebinskega 
vidika ter kakšni so srednje- oz. 
dolgoročni strateški načrti in 
strategija razvoja.

Adem Sen, pomočnik 
direktorja, Niro Wenden
Čestitke za dobro organizacijo. 
Vsi udeleženci iz vseh družb 
skupine SIJ smo imeli prilož-
nost, da se seznanimo z dob-
rimi dosežki, priložnostmi za 
izboljšavo in cilji naših sestrskih 
podjetij. V različnih delavnicah 
smo krepili timski duh in se 
med skupno slavnostno večer-
jo spoznavali tudi v neformal-
nem ozračju. Poleg prezentacij 
ciljev podjetja in koristnih 
delavnic smo bili navdušeni 
nad profesionalnim in obenem 
sproščenim sodelovanjem 
uprave in izvršnih direktorjev 
skupine SIJ. S svojim pristo-
pom so nas spodbudili in nam 
pokazali, da ne glede na to, v 
kateri družbi, oddelku ali na 
kateri poziciji delamo, lahko 
cilje dosežemo le, če delujemo 
kot ena enota ali »as one«.

Anja Sušel, finančno – 
računovodska služba, ZIP 
center
Decembra lani sem se udeleži-
la odmevnega dogodka skupi-
ne SIJ. Priložnosti prisostvovati 
na prvem dnevu prve strateške 
konference res ne gre zamuditi. 
Še posebej, če je dobro orga-
niziran in izpeljan. S SIJ-evo 
poslovno zgodbo in smelimi 
načrti sodelavcev drugih družb 
v skupini motiviranost za delo 
še narašča. Zato, vedno SIJ-mo.

Bernarda Janet, razvojna 
inženirka, Metal Ravne
Konferenca je kljub natrpa-
nemu programu potekala v 
delovno sproščenem vzdušju. 
Večina strokovnih predstavitev 
je bila zanimiva, pridobljeno 
znanje smo potrdili še s prak-
tičnimi delavnicami v skupinah. 
Naloge smo opravili bolje, če je 
skupina delovala organizirano, 
homogeno ter inovativno. To 
pa so tudi smernice za uspeh 
na našem delovnem mestu. 
Pomembno je bilo tudi, da smo 
se seznanili z dolgoročnimi cilji 
ter pričakovanji v družbi SIJ. 
Zastavljena strategija s sabo 
prinaša nove razvojne izzive, 
pri katerih nam bo izmenjava 
znanj, izkušenj ter mnenj z 
različnih področij prišla še kako 
prav, teh pa na konferenci 
ni manjkalo. Bilo je »fajn« in 
takih konferenc si želim še v 
prihodnje.

Vsako srečanje je natanko tako uspešno, kot so z njim zadovoljni udeleženci. 
Sodelavce udeležence smo zato vprašali: »Kakšna se vam je zdela 1. Strateška 
konferenca skupine SIJ in zakaj so tovrstna srečanja pomembna?« Veseli smo 
izjemno pozitivnih odzivov, tudi kakšnega namiga za izboljšanje, kar nas dodatno 
spodbuja in obvezuje k pripravi naslednje strateške konference.

Skupino SIJ prvič začutili kot celoto

Anja Potočnik, vodja internega 
komuniciranja

Foto: Peter Irman in arhiv SIJ-a

à STRATEŠKA KONFERENCA
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dr. Boštjan Bradaškja, 
razvojni inženir za nerjavna 
jekla, RCJ 
Najprej naj pohvalim odlično 
organizacijo. Celoten sklop 
predstavitev, strokovnih preda-
vanj ter delavnic je bil izpeljan 
z veliko mero občutka. Bilo je 
poučno ter marsikatero pri-
dobljeno spoznanje s pridom 
uporabljamo pri vsakodnevnih 
opravilih. 

Mislim, da je tovrstno 
strokovno druženje izjemnega 
pomena. Le-to namreč poleg 
uvedbe celostne grafične po-
dobe odločilno vpliva na širši 
način dojemanja skupine SIJ v 
smeri že dodobra vpeljanega 
gesla »as one«. 

Primož Drakslar, vodja 
trženja, Elektrode
Konferenca je bila odlično or-
ganizirana in izvedena. Prepri-
čan sem, da bo imela pozitivne 
posledice tako za skupino SIJ 
kot za posamezne družbe, in 
sicer v smislu postavljanja 
konkretnih, jasnih, merljivih, 
ambicioznih in izvedljivih ciljev.

S predstavitvijo strategij 
družbam skupine ter pred 
predsedstvom skupine smo 
se zavezali, da jih bomo tudi 
uspešno udejanjili. Za Elek-
trode se mi zdi to še posebno 
pomembno ter osebno obve-
zujoče.

Za preverjanje in potrje-
vanje letošnjih predstavljenih 
strategij se mi zdi pomembno, 
da postanejo te konference 
tradicionalne.

Samo Lečnik, vodja projek-
tov, SIJ
Konference sem se udeležil po 
dobrem mesecu dni od zaposli-
tve na SIJ-u, zato sem jo v prvi 
vrsti izkoristil za spoznavanje 
novih sodelavcev in podjetij 
znotraj skupine. Konferenca 
se mi zdi zelo koristna, še 
posebno iz vidika povezo-
vanja podjetij v skupini, saj 
poleg druženja prinaša veliko 
novih informacij in tudi kopico 
novih idej. Verjamem, da bodo 
pripomogle k uresničevanju 
zastavljenih ciljev.

Stephen Cucich, direktor, 
Kopo International
Nisem vedel, kaj naj pričaku-
jem, ko sem prejel povabilo in 
kasneje program, ki je od nas 
zahteval predstavitev inve-
sticij in načrtov za prihodnje 
desetletje, kar je težka naloga. 
Potem mi je bilo načrtovanje 
vznemirljiv izziv, ki je dovoljeval 
kreativnost in snovanje vizije 
za prihodnost podjetja. Prezen-
tacije so nas odlično seznanile 
z vlaganji posameznih družb 
v naslednjih desetih letih in 
pričakovanji uprave skupine SIJ. 
Spodbudno je delati za lastnike, 
ki vlagajo v dobro premišljene 
in donosne projekte.

Užival sem v naših tim-buil-
dingih, kjer sem spoznal veliko 
zanimivih kolegov, s katerimi 
smo dokazovali, da je mogoče 
s timskim delom in odločnostjo 
doseči prav vse.

Zavedam se, da ima 
ameriški trg velik potencial za 
nadaljnjo rast skupine, zato 
bi bilo zelo dobro, da bi imeli 
na konferenci tudi priložnost 
te možnosti – razvoj trga in 
načrte – še dodatno natančne-
je proučiti skupaj z Metalom 
Ravne, Acronijem in drugimi 
sestrskimi podjetji. 

Tanja Avguštin Čufer, vodja 
splošnega sektorja, SUZ
Konferenca se mi je zdela zelo 
dobro organizirana, poučna 
in prijetna. Vsebina je bila 
zanimiva in je uporabna pri 
vsakdanjem delu. Udeleženci 
smo pridobili kakovostne 
informacije, spoznali drugačne 
načine dela in vzpostavili nova 
poznanstva, predvsem pa smo 
začutili skupino SIJ kot celoto. 
Konferenca je nedvomno 
pripomogla h kakovostnejše-
mu delu in večjemu sodelo-
vanju med družbami, njena 
pomembnost je v formalnem 
in neformalnem druženju 
zaposlenih v skupini ter v tem, 
da skupina SIJ zaživi kot celota. 
»As one.«

Vanja Prevodnik, vodja 
kadrovske službe, Acroni
Zelo sem vesela, da sem preje-
la vabilo in imela možnost ude-
ležiti se te konference. Že prvi 
dan, ko smo poslušali predsta-
vitve načrtov podjetij v skupini 
SIJ in predavanja strokovnjakov, 
je nakazoval, da bo konferenca 
poučna. Konferenca je bila 
zanimiva, ker sem vsak dan 

izvedela kaj koristnega, delo v 
timih pa je bilo izjemno kreativ-
no in motivacijsko. Pozdravljam 
tovrstna srečanja, kjer si lahko 
izmenjujemo mnenja, izkušnje 
ter znanja in se, navsezadnje, 
med seboj tudi bolje spozna-
mo.

Tilen Ravlan, vodja razvoja in 
tehnologije, Noži Ravne
Konferenca je bila zelo dobro 
organizirana in tudi uspešno 
izvedena. Vsa podjetja iz skupi-
ne SIJ so predstavila strategije 
delovanja do leta 2025. Zelo 
dobro je, da imamo vsi v skupi-
ni enake cilje, saj jih bomo kot 
celota tudi lažje izvedli. Imeli 
smo več različnih delavnic. 
Najbolj zanimiva mi je bila 
delavnica na temo vitke proi-
zvodnje, saj jo v naše podjetje 
Noži Ravne tudi intenzivno uva-
jamo. Rezultate pa je mogoče 
izmeriti in tudi videti. Namen 
konference je tudi, da se ljudje 
med seboj spoznajo, družijo 
in v sproščenem okolju iščejo 
priložnosti, s katerimi lahko iz-
boljšajo medsebojno delovanje, 
in skupaj ugotovijo, kje bi še 
lahko kot skupina prihranili čas 
v proizvodnem procesu. Zelo 
dobra je po mojem mnenju 
tudi ideja, da bi se pri večjih 
kupcih predstavljali kot skupina 
SIJ in jim tudi ponudili vse iz-
delke, od nožev in materiala do 
končnih produktov. Strateška 
konferenca je zelo pomembna 
in mislim, da bi jo morali izvaja-
ti vsako leto. 
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V preteklem letu je bil v Acroniju ustanovljen novi oddelek z 
imenom Nadzorni center. Osnovna listina, ki sta jo potrdila 
glavni direktor Acronija in predsednik uprave SIJ-a, takole 
opredeljuje njegove temeljne naloge in cilje:

1. Optimizirati število zaposlenih v različnih oddelkih, ki 
se povezujejo z energetiko, in združevanje obstoječih 
delovnih mest ter odpiranje novih.

2. Ohraniti oziroma izboljšati učinkovit nadzor nad ener-
getskimi napravami ter vzdrževanjem le-teh.

3. Vzpostaviti celovit nadzor nad porabami energentov 
(zajem podatkov).

4. Koncept jasnih in razumljivih premic, na podlagi katerih 
bodo trendi takoj razvidni in razumljivi. Povezanost z 
obratnimi energetskimi menedžerji, obratovodji, logisti-
ko itd. Tako dobimo končne, jasne in razumljive rezultate 
ter, kar je najpomembnejše, rešitve in ukrepe.

Vse navedene aktivnosti in njihov potek so bili skrbno načr-
tovani, saj je bilo prvenstveno treba poskrbeti za varnost ljudi 
in energetskih naprav ter neprekinjeno dobavo energetskih 
medijev. Ključni del so bili tudi vsi potrebni republiški in interni 
izpiti za delavce NC-ja. V skladu s temeljnimi nalogami smo 
združili tri samostojne centre in oddelek CSRE (ciljno spremlja-
nje rabe energije):

RTP Jeklarna

Ú
ENOTEN  
NADZORNI  
CENTER

Črpalnica Jeklarna

EP Bela

Oddelek CSRE

Za zagotovitev varnega in nemotenega obratovanja smo 
izdelali prioritetno listo ukrepov ob delnem ali vsesplošnem 
izpadu (prioritetni objekti, naprave). Obenem smo izvedli opti-
mizacijo števila zaposlenih na skupno 24 sodelavcev. 

Dodana vrednost Nadzornega centra
V podjetju smo zavezani glavnim ciljem v sklopu URE – učinko-
vite rabe energije in energetskega standarda SIST ISO 50001:

• Zagotoviti nemoteno in zanesljivo oskrbo z energijo, tudi 
cenovno ugodno.

• Okolju in zaposlenim omogočiti prijazno ravnanje z 
energijo.

• Pripraviti analize za povečanje URE.
• Stalno poučevanje, osveščanje in usposabljanje zaposle-

nih.
• Izboljšati energijsko učinkovitost tehnološke opreme v 

proizvodnih procesih.
• Izboljšati energijsko učinkovitost naprav za energetsko 

oskrbo industrijskih zgradb in razsvetljavo.
Osredotočili smo se na smotrno in varčno porabo energije 

in si predvsem skupaj s tehnologi, zadolženimi za posamezne 
agregate, linije in peči, zadali cilj zmanjšati specifično porabo v 
proizvodnji.

Izmenski vodja NC bo neprekinjeno spremljal učinkovito in 
specifično rabo energije po posameznih proizvodnih agregatih 
glede na proizvodni asortiment z uporabo ustreznih progra-
mov ter trendnih premic in krivulj. Spremljal bo torej pretok 
materiala skozi obrate na najbolj pomembnih energetskih 
linijah in v pečeh.

Največ v podjetju porabimo električne energije (približno 
52-odstotni delež), sledi poraba zemeljskega plina s približno 
36-odstotnim deležem, poraba drugih energentov skupno pa 
zajema preostali 12-odstotni delež. 

Novi Nadzorni 
center v Acroniju

à VLAGAMO 

MATEJ LUŽNIK, vodja 
Nadzornega centra, Acroni

Foto: Matej Lužnik, Acroni
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Struktura 
organiziranosti 

v novem 
Nadzornem 

centru

Elektroobločna peč (EOP) v Jeklarni je največji porabnik 
energentov v Acroniju, s 23-odstotnim deležem celotne pora-
be energentov, največ električne energije.

Drugi največji porabnik energentov je potisna peč, njen de-
lež vse porabe v podjetju je 21-odstotni, prednjači pa poraba 
zemeljskega plina. Sledita linija Crno v Hladni valjarni s 6,4-od-
stotnim deležem vse porabe energentov in linija Wellman v 
Predelavi debele pločevine s 5,4 odstotki celotne porabe.

Trenutno iščemo ponudbo za neposredno spremljanje 
porabe energentov na EOP-ju v Jeklarni, in sicer za električno 
energijo in kisik. Spremljali bomo trenutne porabe na izdelavo 
posamezne šarže oziroma tehnološke grupe glede na pred-
videne specifične porabe v KWh/t, ki so določene v gospo-
darskem načrtu. S pomočjo sistema oziroma aplikacije bodo 
izmenski vodje Nadzornega centra lahko takoj opozorili na oči-
tna odstopanja (porabe). Ta sistem nam bo pomagal izboljšati 
analize, določiti nove specifične porabe in, kar je najpomemb-

nejše, doseči optimalne porabe energentov, zlasti električne 
energije, ki je v skupnem deležu Acronija največji strošek.

Cilj je, da bo sistem omogočal sočasno spremljanje porabe 
tako v Nadzornem centru, kabini EOP-ja in z omejenim dos-
topom tudi iz drugih sistemov (vodja Jeklarne, glavni direktor, 
SIJ …).

Namen takega sistema je vzpostavitev referenčnih centrov 
(na primer za EOP), ki bi jih pozneje nadgradili oziroma v njih 
vključili še druge agregate in peči v Acroniju. Tako bomo 
vzpostavili kontroliran nadzor nad približno 80-odstotno pora-
bo energentov v Acroniju.

V Nadzornem centru se zavedamo dveh najpomembnejših 
vidikov: zagotoviti varno in nemoteno obratovanje Acronija in 
imeti stalen nadzor nad porabo vseh energentov v podjetju, 
kajti vemo, da je poraba energentov dinamičen proces. 

vodja NC

inž. za CSRE  
in obračun

inž. strojne 
energetike

izmenski 
vodja NC

EE stikalničar

pomočnik  
izmenskega  

vodja NC

strojnik 
energetskih  

naprav

odgovorna  
oseba v obratih 

za EE

odgovorna  
oseba v obratih 

za CSRE

odgovorna  
oseba v obratu  
za strojni del

vodje obratov

vzdrževalec 
energetskih 

naprav

LEGENDA

podrejenost

komunikacija
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V okviru posodabljanja 
raziskovalne opreme oddelka 
Metalurške raziskave in razvoj 
smo v Metalu Ravne nabavili 
opremo za merjenje toplotnih 
lastnosti jekel. Naša najnovejša 
pridobitev je instrument 
švedskega proizvajalca Hot 
Disk TPS1500 s pečjo Carbolite 
za izvajanje meritev tudi pri 
povišanih temperaturah od 
200 do 750 °C.

Uporaba prehodnega ploskovnega toplotnega vira (ang. transient plane so-
urce) je verjetno najbolj precizna in priročna tehnika za preiskavo toplotnih 
lastnosti. To je absolutna tehnika, z njo lahko določimo pomembne para-
metre – toplotno prevodnost, toplotno difuzivnost in specifično toplotno 
kapacitivnost po enoti volumna v skladu s standardom ISO 22007-2.

Pri tej metodi se uporablja senzor v obliki dvojne spirale, izjedkane iz 
električno prevodnega materiala, po navadi iz niklja. Ta spirala je obložena 
z izolacijskim materialom, kot sta denimo kapton in mica. Ko se izvajajo 
meritve, je senzor postavljen med dvema vzorcema. S pretokom električne-
ga toka, dovolj močnim, da poveča temperaturo za delček stopinje do nekaj 
stopinj, in hkrati z merjenjem upora v funkciji časa se senzor uporablja kot 
izvor toplote in tudi kot senzor za dinamično spremembo temperature.

Merilni sistem deluje na principu Wheatestonejevega mosta, kot je 
to prikazano na shemi. Povečanje vrednosti upora senzorja ΔR povzroči 
razliko v napetosti ΔU v mostu. Drugi parametri v tokokrogu so: upor sen-
zorja pred gretjem Ro, upor vodnikov (kablov) senzorja RL in serijski upor 
Rs. Meritev toplotne prevodnosti se izvaja pod predpostavko, da se senzor 
nahaja v brezkončnem mediju. Meritev se mora končati, preden toplotni 
val doseže mejne površine vzorca.

Z instrumentom Hot Disk TPS 1500 je mogoče izmeriti vrednosti toplo-
tne prevodnosti med 0,01 in 400 W/ (m·K), toplotno difuzivnost med 0,1 in 
100 mm2/s in specifično volumetrično toplotno zmogljivost do 5 MJ/m3K.

Hot Disk – precizno o  
toplotnih lastnostih

Gabor Sekereš, raziskovalni 
inženir, Metal Ravne

Foto: Gabor Sekereš,  
Metal Ravne

à VLAGAMO 

Þ Shema merilnega sistema: 1 – potenciometer, 2 – senzor, 3 – vodniki senzorja

Ý Izvajanje meritev toplotne prevodnosti
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Za vgradnjo nove opreme na 180 metrov dolgi linji, ki je bila 
prvotno namenjena za luženje in gašenje nerjavnih pločevin, 
je bilo najprej treba odstraniti staro, neuporabno in poško-
dovano opremo. Priprava delovišča in izdelava temeljev 
za novo opremo sta bili zahtevni, saj je linija locirana med 
delujočo staro lužilno linijo SCAP, valjavskim ogrodjem ZRM 
in linijo za toplotno obdelavo elektro pločevine CRNO. 

Celotna rekonstrukcija poteka istočasno z rednim obrato-
vanjem naštetih linij.

Po zaključenih gradbenih delih januarja letos smo zdaj 
v fazi postavitve nove opreme. Najzahtevnejše je bilo 
sestavljanje novega peskalnega stroja z osmimi turbinami ter 
dveh krtačnih – čistilnih enot, vključno z obdelavo vode. Za-
čele so se tudi aktivnosti pri postavitvi novih centrirnih enot.

Hkrati poteka zahtevna posodobitev elektro opreme. 
Na novo se postavlja regulacija linije z novimi kabelskimi 
povezavami.

Obenem se opravlja remont stare opreme, ki bo upora-
bljena v novi konfiguraciji. To je izjemnega pomena, saj stara 
linija ni obratovala že pet let. Pri servisiranju opreme smo 
ugotovili poškodbe, nastale zaradi agresivne atmosfere iz 
sosednje lužilne linije. Posledično so potrebna obsežnejša 
sanacijska dela. 

V prihodnjih mesecih nas čakata zaključek montaže ter 
začetek testiranj nove opreme in inovativne tehnologije.

Projekt brezkislinskega čiščenja pločevine 
v Hladni predelavi Acronija je v polnem 
teku. Gradbena dela na novi tehnološko 
in inovativno povsem sodobni liniji 
potekajo po načrtu. Projekt vodi podjetje 
SMS INNSE s podizvajalci, vanj se aktivno 
vključujemo tudi zaposleni v Acroniju. 
V nekaj mesecih pričakujemo že prva 
tehnološka testiranja in prve kakovostne 
testne rezultate nove peskane pločevine.

Brezkislinsko čiščenje  
pločevine v polnem teku

Janez Katnik, vodja tehnologije v 
Hladni predelavi, Acroni

Foto: Bojan Finc, Acroni

Bojan Finc, inženir strojništva v 
obratu Vzdrževanje, Acroni

à VLAGAMO

Izkop temeljev 

Ü Krtačne čistilne enote
ÜÜ Nova elektro oprema

Komore s turbinami Končna podoba
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Septembra lani je v obratu 
Regeneracija v Acroniju prišlo 
do eksplozije zemeljskega plina 
v reaktorju. Tako je bil uničen 
izjemno pomemben tehnološki 
postopek regeneracije 
rabljene solne kisline. Sedaj 
rabljeno kislino izvažamo in 
jo predelajo zunanji izvajalci, 
mi pa dobavljamo le novo 
koncentrirano kislino. V 
tokratni številki predstavljamo 
pomen in tehnološki postopek 
regeneracije rabljene solne 
kisline, ki smo ga uspešno dolga 
leta izvajali v Acroniju, a bo 
kmalu le še spomin. 

à VLAGAMO 

Tehnologija regeneracije v  
Hladni valjarni kmalu zgodovina

Igor Smolej,  
industrijski inženir, Acroni 

Foto: Igor Smolej, Acroni
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ÛÛ Odprtina zaradi eksplozije

Û Po eksploziji peči 4. septembra 2014

Ý Skladišče kislin 

Ù Obrat Regeneracija 

Površinska obdelava ogljičnih in silicijevih toplo 
valjanih trakov je vsa ta leta v Hladni predelavi 
(HP) v Acroniju potekala na lužilni liniji SCAP, kjer 
se je kot lužilno sredstvo uporabljala klorovodi-
kova kislina HCl (solna kislina). Kakovost luženja 
je odvisna od koncentracije solne kisline (od 5 do 
18 odstotkov) in temperature, ki mora biti višja 
od 50 °C. Z luženjem solna kislina izgublja svojo 
moč in ko koncentracija pade pod pet odstotkov, 
je treba kislino zamenjati. V osnovi je proces 
potekal po naslednji kemijski formuli: 

FeO + 2 HCl → FeCl2 + H2O

Rabljeno kislino iz kislinskih banj smo pošiljali v 
Regeneracijo, kjer je potekal postopek regenerira-
nja kisline. Z njim smo dobili obogateno kislino, s 15- 
do 18-odstotno koncentracijo. Regenerirano kislino 
smo pošiljali nazaj v kislinske banje, kjer je potekalo 
luženje. Med procesom regeneriranja so izgube 
kisline približno 20-odstotne. Izgube smo nadome-
ščali z novo, 32-odstotno koncentrirano kislino. 

Regeneracijo so sestavljali štirje večji sklo-
pi: skladišče kislin, reaktor (peč), absorpcijska 
kolona ter čistilna kolona. Iz skladišča kislin se je 
rabljena kislina filtrirala, da so se odstranili večji 
delci. Očiščeno rabljeno kislino se je brizgalo 
skozi šobe v reaktor, kjer so se kapljice segrele 
na temperaturo vrelišča. Izparela je voda, delci 
železovega klorida (FeCl2) pa so padali protitočno 
proti vročim zgorevalnim plinom v spodnji del 
reaktorja, kjer so se pri temperaturi 650 °C do 
700 °C v prisotnosti kisika spražili v železov oksid 
(Fe2O3) in plin HCl. Glavni del železovega oksida 
se je usedal na dno reaktorja, manjši del pa so 
ga s seboj odnesli pražilni plini, ki so se potem 
usedali v izločevalcu prahu. Nastali železov oksid 
se je pnevmatsko transportiral v vreče z upora-
bo dozirne naprave. Plinasti produkti (pražilni 
plini) pa so se zaradi podtlaka, ki ga je ustvarjal 
ventilator za podtlak, uvajali v absorpcijsko kolo-
no, od zgoraj navzdol pa je pršila voda. Voda je 
absorbirala vso količino plinastega HCl in na dnu 
absorpcijske kolone se je zbirala regenerirana sol-
na kislina. Naprej je potekal še postopek čiščenja 
dimnih plinov v čistilni koloni. Kemijska reakcija, 
ki je potekala v reaktorju, je bila naslednja: 

2 FeCl2 + 2 H2O + 1/2O2 → Fe2O3 + 4 HCl

Po eksploziji reaktorja jeseni lani se je prekinil 
zaprti tokokrog solne kisline. Rabljene kisline ne 
moremo več sami regenerirati. V Hladni valjarni 
sledimo novim visokotehnološkim inovativnim re-
šitvam in bomo za čiščenje pločevine letos uvedli 
edinstveno tehnologijo brezkislinskega čiščenja.
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Že kar nekaj časa smo ugotavljali, da 
bi bilo treba razširiti prostor pred 
proizvodno halo podjetja Ravne Knives. 

Nekatere vrste vhodnega materiala morajo biti pod 
streho, saj je zaradi tega tudi poznejša obdelava hitrejša 
in posledično cenejša. Oktobra lani smo se lotili projekta. 
Najprej smo izbrali izvajalca, ki je uredil izkop in položil 
betonsko ploščo. Nato smo začeli iskati ustrezne rešitve, 
kako bi na ta prostor karseda ustrezno umestili tudi nad-
strešnico. Osnutke le-te smo izročili izbranemu izvajalcu, 
ta pa je pripravil statične preračune in nadstrešnico smo 
proti koncu leta tudi postavili. Meri 22 m × 6,5 m in jo že 
uporabljamo, za kar je bila namenjena. 

Nadstrešnica za boljšo  
zaščito materiala

Jurij Perše, vodja  
projektov, Ravne Knives

Foto: arhiv Ravne Knives

à VLAGAMO 

Û Pred postavitvijo 
nadstrešnice

Ù Dreves žal ni več, 
a material je zdaj bolje 

zaščiten pred slabim 
vremenom. 
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200 μm

Tisti, ki so se udeležili 1. strateške konference skupine SIJ, so imeli priložnost slišati, 
kako morajo velike korporacije medsebojno sodelovati. Njihovo vodilo mora biti 
»as one«. Nekako v tem duhu, čeprav brez kravat in »poštirkanih« oblek, smo se že 
pred časom lotili sodelovanja pri razvoju platiranih pločevin za cevarsko industrijo. O 
samih platiranih pločevinah ste si lahko več prebrali v prejšnji reviji SIJ-a. Če na kratko 
povzamem, gre za dve plošči različnih jekel (nerjavno in konstrukcijsko), spojeni z 
vročim valjanjem. Glavni trik pri sami tehnologiji pa je v pripravi paketov, ki jih vroče 
valjamo v te plošče. In tu se naša "as one" - kot eden, zgodba pravzaprav začne. →

Platirana pločevina ali  
hiter napredek v duhu "as one"

dr. Matevž Fazarinc, razvojni 
inženir, Razvojni center Jesenice

Foto: Matevž Fazarinc,  
Razvojni center Jesenice

à SODELUJEMO-NAPREDUJEMO

à Mikrostruktura na meji med nerjavnim (zgoraj) in konstrukcijskim jeklom (spodaj)
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Paket formiramo nekako tako kot dober dvojni hamburger; 
plast konstrukcijskega jekla, dve plasti nerjavnega jekla in 
ponovno plast konstrukcijskega jekla. Med ploščama nerjav-
nega jekla je poseben premaz, ki skrbi, da se med valjanjem ne 
sprimeta. Med seboj pa se sprimeta konstrukcijsko in nerjavno 
jeklo. Po končanem valjanju paket toplotno obdelamo, nato pa 
plošče obrežemo ter razdelimo na dve končni plošči; nekako 
tako, kot če bi zgornji del hamburgerja hoteli pojesti posebej. 
Tako iz enega paketa dobimo dve končni plošči.

Sam paket mora biti pripravljen tako, da je v delu, kjer 
je nerjavno jeklo, možno doseči vakuum nekaj milibarov, ki 
preprečuje, da bi plošče na stičnih površinah med ogreva-
njem pretirano oksidirale. To smo naredili tako, da smo okoli 
sredinskega dela privarili profile, ki so jih izdelali v SUZ-u. Ko že 
omenjamo varjenje, so elektrode seveda izdelali v Elektrodah 
Jesenice, hkrati pa s poznavanjem procesa svetovali pri izbiri 
dodajnega materiala.

Pakete smo pripravili v podjetju Serpa, v Nožih Ravne pa so 
poskrbeli, da so bile plošče pred varjenjem lepo očiščene in 
ogrete. Plošče obeh vrst jekel so bile izdelane v Acroniju.

Valjanje je potekalo v Acroniju in kot se za vsako dobro 
zgodbo spodobi, tudi pri tej ni manjkalo napetih trenutkov, 
jeze, občutka nemoči in v končni fazi srečnega konca. Za tak 
konec pa so odgovorni predvsem zaposleni v obratu Vroča 
valjarna v Acroniju, ki so se resnično izkazali kot srčni ljudje, ki 
se ne ustrašijo izzivov. Saj veste, kako pravijo: »Če konec ni 
srečen, to pomeni le to, da še ni konec!«

Na koncu tega zapisa pa še iskrena zahvala vsem, ki so-
delujete pri tem projektu! Tak, »as one« pristop se je izkazal 
za izjemno poučnega, zabavnega in predvsem s hitrimi in 
dobrimi rezultati, saj se pri taki interdisciplinarnosti eden 
sam težko znajde! Upam, da se bo dobra praksa povezovanja 
lahko prenesla še na druga področja in da bodo rezultati 
podobno uspešni. 

Ý Rob paketa; levo in desno je konstrukcijsko jeklo, v srednjem delu pa je privarjen okrogli profil.

Û Zvaljan paket

22



Predstavniki družb, ki delujejo znotraj ZGO-ja Ravne (Zaokroženo gospodarsko območje Ravne), 
so se januarja zbrali na jubilejnem, 20. srečanju in ponovno dokazali, da je mogoče združiti 
prijetno s koristnim. Srečanja se vsako leto udeležijo predstavniki vodstva družb skupine SIJ 
na lokaciji Ravne, vodstva drugih družb na lokaciji in direktorji podjetij, ki so zaradi izločitve 
nekaterih dejavnosti v takratni Železarni Ravne odšli na samostojno podjetniško pot.

Leta 1994 se je v Slovenskih železarnah zaradi prestrukturira-
nja zgodil prvi val privatizacije ali tako imenovani outsourcing. 
Vse dejavnosti, ki niso sodile direktno v proizvodni proces, to 
so bile predvsem storitvene dejavnosti, so se iz sistema izločile. 
Nastalo je veliko manjših podjetij z isto dejavnostjo kot prej, 
vendar z novimi imeni in novimi lastniki. 

Logistični center je bil transfer med državo in temi podjetji. 
Urejali smo vse formalnosti in kompletno dokumentacijo. Ker 
sem bila v tistem času direktorica Logističnega centra, me je 
doletela čast, da ob tem lepem jubileju povzamem nekaj misli, 
utrinkov in pogledov na prehojeno pot.

Tukaj samo nekaj povzetkov.
»Vsi, ki so se odločili za samostojno pot, so verjeli, da jim bo 

uspelo. In imeli so dovolj poguma, da so vztrajali tudi takrat, 
ko časi niso bili najbolj prijazni, saj je gospodarska kriza terjala 
davek tudi v njihovem poslovanju. Pa vendarle je 'fabriška 
ograja' ves ta čas dajala občutek varnosti in tudi preživetja.

Čeprav je zgodba privatizacije z leti šla v pozabo in so se 
spremenili časi, trgi in ljudje, smo še vedno na istem naslovu, 
torej sosedje.

Večina podjetij, ki je takrat nastala, še danes prodaja svoje 
izdelke in storitve tako družbam na lokaciji Ravne kakor tudi na 
odprtem trgu.

Dokaz sožitja in dobrega poslovnega sodelovanja so vsako-
letna srečanja, ki jih popestri kulturni program lokalnih društev 
in umetniških skupin.«

Skrbni organizator teh letnih srečanj je Damjan Berložnik, 
direktor podjetja Transkor.

Letos je bilo še posebno slovesno, saj smo zaznamovali 
dvajset let. Za nekaj ur smo obudili spomine, pogled pa je bil 
usmerjen v prihodnost: v nove naložbe na lokaciji, v nove cilje 
in v strategijo skupine SIJ, saj je prihodnost teh podjetij v veliki 
meri odvisna od naštetega.

Zaželimo jim vse dobro še za prihodnjih dvajset! 

Jubilejnih dvajset za pogum in sožitje

à SODELUJEMO-NAPREDUJEMO

Alenka Stres, direktorica,  
ZIP center 

Foto: arhiv ZIP centra
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•  nerjavna jekla
•  orodna jekla
•  jekla za namensko industrijo 
•  mikrolegirana in visokotrdnostna jekla

dosegli prebojne inovacije, ki nas uvrščajo v sam svetovni 
jeklarski vrh.

Nerjavna jekla
Nerjavna jekla tvorijo Acronijev udarni prodajni program na 
področju debele pločevine. Tudi razvoj je zato usmerjen v zah-
tevne in kakovostno nadpovprečne pločevine različnih skupin 
nerjavnih jekel.

Uspešno smo razvili izločevalno utrjevalno martenzitno ner-
javno jeklo 17-4PH, legirano z dodatki Cu in Nb. S tem razvojem 
smo posegli v višji debelinski razred plošč debele pločevine, kar 
pomeni nov produktni potencial in širitev trga.

Predstavljamo vam pozitiven 
vpliv sodelovanja med 
Oddelkom za razvoj jekel 
in tehnologij v Razvojnem 
centru Jesenice in Acronijem, 
ki prinaša odličen poslovni 
uspeh. Na področju razvojne 
dejavnosti dobesedno živimo 
vitkost poslovanja in delovanja. 
V letu 2014 smo na širokem 
spektru različnih vrst jekel, ki ga 
sestavljajo naslednje skupine:

Uspeh vitkega razvojnega pristopa 

à NAPREDUJEMO

Stane Jakelj, razvojni inženir | 
Menedžment idej, Razvojni 
center Jesenice | Acroni 

Foto: arhiv Acronija

dr. Matevž Fazarinc, razvojni 
inženir, Razvojni center Jesenice

dr. Jure Bernetič, direktor KRT-a, 
Acroni | direktor Oddelka 
za razvoj jekel in tehnologij, 
Acroni | Razvojni center Jesenice

Û mag. Milan Klinar
Þ dr. Jure Bernetič
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Prvi na svetu smo na kontinuirni napravi za litje slabov 
uspešno ulili superdupleksno jeklo S32750. Čeprav teoretično 
utemeljeno tovrstnega jekla naj ne bi bilo mogoče uliti na taki 
napravi, smo z lastnim znanjem in inovativnim pristopom ustva-
rili kombinacijo procesnih pogojev, ki so nam omogočili uspešno 
izdelavo te zahtevne vrste jekla.

Velik tehnološki, razvojni in strokovni potencial pomeni 
izdelava superavstenitnega jekla 1.4547. Razvili smo povsem 
novo procesno pot in ulite slabe uspešno plasirali na trg. Tako 
smo utrdili svoje mesto med proizvajalci v najzahtevnejši skupini 
nerjavnih jekel.

To so le glavni trije produkti, ki so bistveno zaznamovali leto 
2014 pri razvoju nerjavnih jekel. Uspešen in zelo učinkovit razvoj se 
nadaljuje v celotnem spektru najzahtevnejših vrst nerjavnih jekel.

Orodna jekla
Uspešno smo razvili plošče debele pločevine iz korozijsko 
odpornega jekla za predelavo plastike z lastno blagovno 
znamko Acroni T85S. Jeklo ima odlično dimenzijsko stabilnost 
po mehanski obdelavi, boljšo termično stabilnost in kar za 15 
odstotkov boljšo toplotno prevodnost v primerjavi s klasičnim 
jeklom 2085. Omogoča uspešen razvojno-prodajni prodor na 
področje zahtevnih orodnih jekel.

Razvili smo tudi orodno jeklo za delo v vročem 1.2343. Sledili 
so uspešna izdelava, ulivanje in predelava jekla X120Mn12, tako 
imenovanega Hadfieldovega jekla. To jeklo je eno najzahtevnej-
ših jekel v smislu tehnološke izdelave, saj ima izredno širok strje-
valni spekter. Smo prvo podjetje na svetu, ki je jeklo X120Mn12 
ulilo na napravi za kontinuirno litje. Gre za izjemen dosežek v 
jeklarstvu v svetovnem merilu.

Û mag. Erika Bricelj in dr. Boštjan Bradaškja
Þ Aleš Čop

Ú dr. Matevž Fazarinc
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Tako smo postali prva jeklarna na svetu, ki je razvojno močna 
do te mere, da tovrstno skupino jekel uspešno uliva na napravi za 
kontinuirno litje.

Jekla za namensko industrijo
Razvili smo in uspešno plasirali na trg celotno skupino jekel 
blagovne znamke PROTAC: Protac 500M, Protac Special, Protac 
600P, Protac 500M in Protac Special. Gre za razvoj vrhunske 
oklepne pločevine nove generacije. Prvenstveno je namenjena 
varovanju življenj. Poleg kakovostnih mehanskih lastnosti imajo 
na novo razvita jekla tudi odlične balistične lastnosti, in sicer pri 
nižjih debelinah kot konkurenca, kar potrjujejo NATO certifikati 
AEP 55 STANAG 4567 in VPAM APR 2007.

Z razvojem celotne skupine vrhunskih oklepnih pločevin nove 
generacije PROTAC smo si zagotovili odlične reference v svetov-
nem prodajnem asortimentu pločevin za protibalistično zaščito.

Mikrolegirana in visokotrdnostna jekla
Pri mikrolegiranih jeklih Micral in Nicrodur smo razvili postopke in 
določili nove pogoje za izdelavo večjih debelinskih razredov plošč 
vse do debeline 110 mm (za ND 400 ter S690QL). Obenem je bilo 
razvito in izdelano tudi jeklo A543 type B, za katerega je bila prip-
ravljena kompletna varilna tehnologija za ročno obločno varjenje 
ter elektro varjenje pod praškom.

Skupaj s partnerjem smo povsem na novo razvili in tehnološko 
izdelali jeklo Abracorr 600, ki obdrži odlične mehanske lastnosti 
tudi pri povišanih temperaturah, in jeklo Abramax MU iz skupine 
proti obrabi odpornih jekel z boljšo obdelovalnostjo. 

Û Stane Jakelj 
Þ Gaj Slivnik

Ú mag. Anton Košir in Miha Štefelin 
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V najboljših stvareh na  
svetu je slovensko jeklo.
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à NAPREDUJEMO

Vhodni material – trak 
Osnova za zagotavljanje kakovostnega preobli-
kovanja traku v ovalno cev je trak konstantnih 
dimenzij in mehanskih lastnosti. Med letom je 
glavni dobavitelj traku nihal v kakovosti traku, kar 
je bilo tudi povod za nadaljnje raziskave dobavite-
ljev in variant lastnosti traku. Z dobaviteljem smo 
se tako dogovorili o novih pogojih in tehničnih 
značilnostih traku za toplo valjan trak, obenem 
pa smo se odločili za preskušanje hladno valjane-
ga traku, ki je glede dimenzijskih toleranc mnogo 
preciznejši, s tem pa prihaja do manjših nihanj v 
preoblikovanju. 

Oblikovalska orodja –  
lasten razvoj ključnih orodij in izdelava
Za uspešno preoblikovanje traku je pomembno 
zagotavljati ustrezne pogoje, eden izmed glavnih 
je ustreznost preoblikovalskega orodja. Proizva-
jalec orodij nam ne zagotavlja ustrezne tehnične 
podpore (dolgi roki dobave nadomestnih orodij, 
cena), zato smo sklenili, da bomo začeli razvijati 
izdelavo lastnih orodij (predvsem jedra preobli-
kovalskih orodij) v sodelovanju s proizvajalcem 
linije in pa tudi v lastni režiji. Najpomembnejše 
pri oblikovanju ovalne cevi je, da robovi ostanejo 
nepoškodovani, ravni in vzporedni. Pri zapiranju 
cevi in laserskem varjenju se ves proces izvaja 
brez dodajnih materialov, kar pa pomeni, da ob 
poškodbi posameznega robu pride do manka 
osnovne taline, posledično do longitudinalnih 
utorov na površini žice in pa do nestabilne 
globine vara. Ta se lahko preslika v laserski zažig 

polnila, posledica pa je talina v središču žice, ki 
onemogoča poznejše valjanje in vlek zaradi blo-
kiranja pretoka polnila. Skupaj s proizvajalcem 
linije nam je tako uspelo izdelati 2. in 3. par oro-
dij, ki sta podvržena največji obrabi, obenem pa 
sta tudi najpomembnejša pri določanju oblike 
cevi. Prav tako smo skupaj s SUZ-om začeli z 
izdelavo teh dveh parov.

Eden glavnih problemov lasersko varjene 
polnjene žice je odprtost žic zaradi napak v 
fazi varjenja. V tem letu, predvsem z razvojem 
orodij, smo tako izboljšali proces do te mere, da 
smo pogostost napak v žici znižali za faktor 20.

Trženje polnjenih varilnih žic 
Zgoraj navedeni razvojno-tehnološki dosežki 
in stabilnost proizvodnje so v preteklem letu 
omogočili dobro prodajo več kot 20 različnih 
kvalitet – tipov polnjene žice v skupni količini 71 
ton in konstantne top kakovosti brez kakršnih-
koli reklamacij. 

Navedeno nas je opogumilo, da smo še 
odločneje in bolj pospešeno pristopili k vzor-
čenju končnim industrijskim kupcem – uporab-
nikom. Trenutno imamo na Češkem v Ždasu 
na testiranju polnjeno žico za navarjanje, v 
Sloveniji testiramo polnjeno žico, pakirano v 
sodih, ki se uporablja pri visoko produktivnem 
robotskem varjenju, v Skandinaviji pa vodimo 
obsežen projekt z našim novim agentom, in 
sicer testiranje polnjene žice pri več kot 70-tih 
končnih industrijskih uporabnikih. V ta namen 
smo pripravili posebne testne formularje, ki jih 
izpolnijo neodvisni končni uporabniki – varilci. 

Tržni preboj  
varilnih žic

Jernej Kunšič, vodja programa 
varilnih žic, Elektrode Jesenice 

Foto: Jernej Kunšič,  
Elektrode Jesenice 

Vir članka: dokumentacija 
projekta Polnjene varilne žice

Û  Oblikovanje s starim 
orodjem in oblika vara

Primož Drakslar, 
vodja trženja, 
Elektrode Jesenice
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Prve pozitivne teste, ki potrjujejo 
našo kakovost in uporabnost polnjene 
žice, smo že prejeli od končnih industrij-
skih kupcev na Danskem. So iz nasled-
njih industrij: ladjedelništvo, popravila 
in vzdrževanje ladij, izdelava nosilnih 
cevi za vetrne elektrarne, metalne 
konstrukcije in transportni sistemi ter 
izdelava cistern.

Z novim agentom za Skandinavijo, s 
katerim smo podpisali pogodbo o sode-
lovanju v začetku letošnjega februarja, 
načrtujemo z zgoraj navedenim pris-
topom v letu 2015 samo v Skandinaviji 
prodati 140 ton polnjene žice, z vzdržno 
konstanto rastjo pa leta 2020 doseči 
510 ton ali več letne prodaje. Celotni 
načrt prodaje polnjene žice v letošnjem 
letu je 300 ton.

Trg polnjene žice v Evropi obsega 
50 tisoč ton, polnjena žica pa ima 
osemodstotni delež med vsemi varilnimi 
dodajnimi materiali. Več kot 70 odstot-
kov se je porabi v ladjedelniški industriji, 
dobrih 20 odstotkov v gradbeništvu ter 
preostalih 10 odstotkov v avtomobilski 
industriji in drugje. 

Û  Oblikovanje z novim 
lastnim orodjem in oblika vara
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Leto 2014 je bilo prelomno tudi iz vidika inova-
cijske dejavnosti v skupini SIJ. Ne smemo reči, da 

ta dejavnost v skupini SIJ v preteklosti ni bila pri-
sotna, ker se Acroni in Metal Ravne lahko pohvalita 

z vrsto odličnih dosežkov iz preteklih let. Novost 
je predvsem v enotnem pravilniku in spremljanju 

ter spodbujanju te dejavnosti v vseh družbah skupine 
SIJ. Inovativnost je bila prepoznana kot eden glavnih 

potencialov za razvoj skupine v prihodnjih letih. Poleg 
samega razvojnega potenciala pa sta izredno pomembni 

komponenti inovacijske dejavnosti zniževanje stroškov ter 
motivacija zaposlenih. 

V letu 2014 se lahko pohvalimo z naslednjimi dosežki:
→ Skupno smo ustvarili 829.642 EUR prihran-

kov, največ v Metalu Ravne, kar 651.545 EUR.
→ Skupna gospodarska korist je znašala 3,4 milijona 
EUR, največ v Acroniju, in sicer 2,053 milijona EUR.

→ Izplačali smo 91.011 EUR nagrad predlagateljem 
in avtorjem, v povprečju 112 EUR na avtorja.

→ Zbranih je bilo 792 idej, koristnih predlogov in izboljšav ali 
0,29 predloga na zaposlenega, najbolj so bili aktivni v Acro-
niju z 0,47 predloga na zaposlenega. Cilj je, da bi v povpre-
čju vsak zaposleni pripravil en koristni predlog na leto. 

Glede na dejstvo, da smo v Ravne Knives, Elektrodah, SUZ-u in Serpi 
lani sistem šele uvajali, imamo v letu 2015 zelo dobre možnosti za hiter 
napredek in vključitev še večjega števila zaposlenih. Inovacijska dejav-
nost mora delovati po principu piramide. Imeti moramo široko bazo, iz 
katere bomo znali izluščiti najboljše ideje, ki bodo krojile industrijo v 
prihodnjih desetletjih. 

à INOVIRAMO

Inovativnost v 
skupini SIJ v  
letu 2014

Slavko Kanalec,  
direktor za tehnologijo, SIJ
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Horizon 2020 je razpis Evropske komisije, ki naj bi spodbudil 
raziskave in inovacije v državah članicah. Od letos do leta 2020 
bo na voljo skoraj 80 milijard EUR za financiranje raziskovalnih 
projektov v različnih fazah, od temeljnih raziskav do pilotne 
proizvodnje novih izdelkov. Evropska komisija bo v navedenem 
obdobju izvedla več razpisov, ki bodo usmerjeni v različna pod-
ročja raziskav in inovacij. Za nas bo aktualno področje razpisa, 
kjer želijo s sofinanciranjem projektov spodbujati rast nizko-
ogljične in surovinsko ter energetsko učinkovite ekonomije na 
osnovi trajnostne oskrbe s surovinami. Dve posebni področji 
sta posvečeni jeklarstvu, in to sta:

• Novi metalurški sistemi; trajnostno naravnane piro, 
hidro, bio ali elektrokemične metalurške tehnologije, ki 
vključujejo procesiranje ali rafinacijo kovin, izboljšanje 
izkoristka kovin ali znižanje porabe energije. Projekti 
morajo dokazovati ekonomičnost novih tehnologij. Sofi-
nancirajo se projekti do 8 milijonov EUR.

• Materiali za ekstremne pogoje; poudarek je na znižanju 
vsebnosti/porabe kritičnih surovin v visokotehnoloških 
produktih, kot so: temperaturno obstojne super zlitine, 
trdine, jeklo in nerjavno jeklo. V projekte morajo biti 
aktivno vključeni tudi končni uporabniki teh materialov, 
tako da se v največji možni meri izkoriščajo nastale 
sinergije. Sofinancirajo se projekti do 5 milijonov EUR.

Pri projektih morajo sodelovati vsaj trije partnerji iz treh 
držav članic EU, prvi razpis pa bo objavljen že 24. aprila 2015. 
Ti projekti so lahko financirani 100-odstotno.

LIFE je finančni inštrument EU, ki podpira naravovarstvene 
projekte v državah članicah. V obdobju 2014 do 2020 bo na 
voljo 3,5 milijarde EUR. Sofinanciranje bo namenjeno pred-
vsem inovativnim industrijskim projektom, ki bodo izkazovali 
zmanjšanje vpliva na okolje skozi učinkovitejšo rabo naravnih 
virov, učinkovitejše obvladovanje odpadkov, izboljšanje kako-
vosti zraka in znižanje emisij ter znižanje emisij toplogrednih 
plinov.

V okviru razpisa se bodo sofinancirali projekti v demonstra-
tivni fazi. Pri projektu ni potrebnih dodatnih partnerjev. 

Pred nami je zanimivo obdobje do leta 2020, ko se nam odpira 
veliko možnosti, da bo naše najboljše inovacije na podro-
čju metalurških tehnologij in novih materialov tudi izdatno 
sofinancirala Evropska komisija. V preteklosti smo se večkrat 
izgovarjali na slabo podporo naše panoge s strani države in 
EU, sedaj teh izgovorov ni več. Napočil je trenutek resnice, ko 
bomo morali pokazati, koliko dobrih idej premoremo in kako 
inovativni smo. 

Razpisi Evropske 
komisije za  
podporo raziskav  
in inovativnosti –  
tudi za jeklarstvo

à INOVIRAMO Slavko Kanalec,  
direktor za tehnologijo, SIJ

Foto: spletna stran EC

vir članka: spletna stran EC
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à PREVERJAMO ODLIČNOST

Certifikacijska 
hiša Bureau 
Veritas Slovenija 
je 19. novembra 
lani v SUZ-u 
izvedla zunanjo 
kontrolno presojo 
po standardu  
ISO 9001:2008.

Izvajanje procesnega pristopa v sistemu vode-
nja kakovosti (v nadaljevanju SVK) v družbi je 
pokazalo, da odločitev o uvedbi SVK-ja pred 
nekaj leti daje prave rezultate. Izkazalo se je, da 
vodstvo družbe in tudi zaposleni širijo zavedanje 
o pomembnosti delovanja sistema kakovosti, saj 
se na vseh področjih dejavnosti podjetja kažejo 
vidne izboljšave.

Zunanja presojevalca sta sicer ugotovila dve 
manjši neskladji, ki pa nista vplivali na ohranitev 
certifikata. Družba je s primerno reorganizacijo 
vzpostavila procesni pristop delovanja glavnih in 
podpornih procesov sistema kakovosti. 

Ugotovili smo, da zaposleni razumejo politiko 
in pomen kakovosti, ki jo je določilo vodstvo 
družbe. Ohranitev certifikata je za družbo kot 
tudi za zaposlene bistvenega pomena, kar 

se kaže s tem, da zaposleni pri svojem delu 
vključujejo kakovost v aktivnosti in naloge, ki jih 
opravljajo.

Kakovost je vodilo na začetku vsake aktivnosti, 
postopka in projekta. Nosilci procesov vsak na 
svojem področju upoštevajo priporočila notra-
njih presoj, predvsem pa priporočila zunanjih 
presojevalcev. Le s skupnim sodelovanjem 
in zagotavljanjem sistema vodenja kakovosti 
je podano jamstvo za ohranitev certifikata, s 
katerim je družba dokazala, da je sposobna in da 
zmore kakovostno opravljati naloge, ki izhajajo iz 
njenega poslanstva. S spremljanjem in statistično 
analizo uspešnosti in učinkovitosti posameznega 
delovnega procesa zaposleni prispevajo k vzpo-
stavitvi pravih meril za ugotavljanje dejanskega 
stanja SVK. 

Anton Zupan, predstavnik 
vodstva za kakovost, SUZ

Foto: arhiv SUZ-a

Uspešna zunanja presoja ISO v SUZ-u
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Metal Ravne se vseskozi trudi ostati najboljši, prilagaja se 
trgu in zahtevam kupcev. To podjetju omogoča prihodnost, 
zaposlenim pa varnost in blaginjo. Vseskozi smo v stiku s 
trgom in kupci ter s tem pridobivamo tržne informacije, 
na podlagi katerih širimo svojo ponudbo jeklenih izdelkov 
na zelo različna področja. 

Manjši segment prodajnega programa Metala Ravne 
obsegajo mehansko obdelani odkovki. Ti so rezultat no-
vejšega projekta, s katerim se, skupaj s Serpo, ukvarjamo 
zadnjih pet let. Tudi s temi izdelki poskušamo zapolniti vse 
možne vrzeli na trgu in tako prispevati k uspehu podjetja. 
Tako smo decembra lani uspešno zaključili posel z grškim 
podjetjem, ki smo mu dobavili posebne odkovke za upora-
bo v gradbeništvu.

Fundacija Stavros Niarchos Foundation gradi v središču 
Aten velik kulturni center, kjer postavljajo tudi novo dr-
žavno knjižnico in državno opero. Gre za enega največjih 
gradbenih projektov mlajše grške zgodovine v vrednosti 
566 milijonov evrov.

V Metalu Ravne smo skupaj s Serpo izdelali odkovke, 
ki so del te velike grške zgodbe. Izdelki bodo vgrajeni v 
nosilno konstrukcijo strehe na operni hiši. 

à TRŽIMO

Svetovni jeklarski trg je danes 
podoben trgom vseh drugih 
proizvodov. Je neusmiljen, 
konkurenca pa velika. Preživijo le 
najboljši, tisti, ki proizvajajo izdelke s 
konkurenčno prednostjo v primerjavi 
z drugimi ponudniki. 

Metalovo jeklo   
v operi v Atenah

Miran Čevnik, produktni 
menedžer za odkovke,  
Metal Ravne

Foto: arhiv Metala Ravne

ÛÛ … in ko se združita Metalovo jeklo in umetnost, dobimo SRCE … 

Û Naš izdelek je del velikanske strešne konstrukcije.

Þ Maketa operne hiše, v konstrukcijo bodo vgrajeni naši izdelki. 

Po ulivanju šarže je bil izdelek skovan in 
toplotno obdelan v kovačnici. V Serpi so ga 
mehansko obdelali in izdelali vse izvrtine.
V izdelku so združena znanja in izkušnje 
zaposlenih v Metalu Ravne in Serpi, na 
kar smo še posebno ponosni. Za podjetje 
pomeni ta izdelek nov dosežek in promocijo, 
za nas zaposlene pa navdih za iskanje novih 
potencialov tudi v prihodnje.
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Makroekonomsko okolje
Svetovna gospodarska rast v letu 2014 je 
znašala 3,3 odstotka in je v primerjavi z 
letom 2013 nespremenjena, razlike med 
posameznimi regijami pa so ostale veli-
ke. Razen v Združenih državah Amerike 
in Veliki Britaniji je bila gospodarska rast 
v razvitih državah nizka in s povprečno 
stopnjo 1,8 odstotka še vedno ni dosegla 
predkriznih ravni. Gospodarska rast v 
razvijajočih se državah na območjih 
Azije in Afrike je v povprečju znašala 4,4 
odstotka in se je v primerjavi z letom 
2013 zmanjšala za 0,3 odstotne točke. 
Kljub nizki gospodarski aktivnosti v 
prvem trimesečju sta Indija in Kitajska 
v letu 2014 zabeležili 5,6-odstotno 
oziroma 7,4-odstotno rast gospodarstva. 
V celoti je svetovno gospodarstvo še 
vedno doseglo nižjo stopnjo rasti kot 
pred letom 2009.

Upoštevajoč geopolitično situacijo 
in padec cen nafte, se po najnovejših 
napovedih Mednarodnega denarnega 
sklada v prihajajočem obdobju pričakuje 
3,5-odstotna rast svetovnega gospodar-
stva v letu 2015 ter 3,7-odstotna v letu 
2016. Za razvite države je napovedana 
0,6 odstotne točke višja gospodarska 
rast kot v letu 2014, medtem ko je priča-
kovana stopnja rasti za države v razvoju 
nižja za 0,1 odstotne točke in znaša 4,3 
odstotka.

Jeklarski trg
Svetovna poraba jekla je med gospo-
darsko krizo leta 2009 močno upadla 
in po dveh zaporednih letih okrevanja 

– zaradi krize v evrskem območju – zopet 
upadla. Kljub optimističnim napovedim 
je do pravega okrevanja evropskega 
gospodarstva prišlo šele konec leta 2013, 
v letu 2014 pa se je trend okrevanja 
nadaljeval.

Industrijske panoge, kot so gradbe-
ništvo, strojegradnja in avtomobilska 
industrija, ki so glavne porabnice jekla 
in močno vplivajo na njegovo porabo, 
so znotraj EU, ki je največji trg skupine 
SIJ, v letu 2014 po večini zabeležile rast. 
Ta je v povprečju znašala 2,2 odstotka 
in se je v primerjavi z letom 2013, ko je 
bila negativna, povečala za 4,7 odstotne 

točke. Najvišja, 5-odstotna rast je bila 
leta 2014 dosežena v avtomobilski indu-
striji, medtem ko je sektor proizvodnje 
gospodinjskih aparatov edini dosegel 
negativno rast, in sicer –1 odstotek. V 
letu 2015 se ravno tako kot v letu 2014 
pričakuje povprečna 2,2-odstotna rast 
omenjenih industrijskih panog, v letu 
2016 pa 2,5-odstotna. 

Proizvodnja jekla
Svetovna proizvodnja jekla v letu 2014 se 
je, kot posledica pozitivne gospodarske 
rasti, v primerjavi z letom 2013 v povpre-
čju povečala za 1,2 odstotka. Znotraj EU 
je bilo proizvedenih 169,2 milijona ton 
jekla, kar znaša za 1,7 odstotka več kot v 
letu 2013. 

à MARKETINŠKI KOTIČEK

Poslovno okolje  
skupine SIJ

mag. Mario Ivankovič, vodja marketinga, SIJ

Viri: 
IMF: World economic outlook update, Januar 2015 
WSA: Short Range outlook, April 2014 
EUROFER: Economic and steel market  
outlook 2015-2016, Februar 2015 
SMR: Quarterly report, Januar 2015

Gospodarska rast
Vir: IMF, World economic outlook update, Januar 2015
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Glede na napovedano svetovno 
gospodarsko rast ter rast industrijskih 
panog, ki so glavne porabnice jekla, se 
na svetovni ravni v letu 2015 pričakuje 
3,26-odstotno povečanje porabe jekla, 
na ravni EU 2,9-odstotno povečanje, v 
Združenih državah Amerike pa 3,4-od-
stotno. Napoved rasti za proizvodnjo 
jekla v letu 2015 je prav tako pozitivna in 
znaša 2 odstotka.

Izkoriščenost zmogljivosti proizvo-
dnje jekla je na globalni ravni v letu 2014 
znašala 76,2 odstotka in se je v primerja-
vi z letom 2013 še dodatno znižala za 1,1 
odstotne točke. Nizka povprečna zase-
denost kapacitet v kombinaciji z uvozom 
cenejšega jekla iz neevropskih držav je 
ustvarjala dodatne pritiske na raven cen, 
kar gre pričakovati tudi letos.

Trgi skupine SIJ
Delež izvoza v prihodkih od prodaje 
skupine SIJ je v letu 2014 znašal več kot 

86 odstotkov, kar ponovno dokazuje, 
da smo resnično izvozno usmerjeno 
podjetje. Podobno kot v preteklosti smo 
največ jekla in izdelkov iz jekla prodali 
na trge Nemčije, Italije in Slovenije, 
kjer smo ustvarili več kot 60 odstotkov 
prihodkov. 

Med proizvodnimi programi osta-
jajo najpomembnejši segmenti debele 
nerjavne pločevine, dolgega programa 
orodnih jekel ter ploščatega in dolgega 
programa specialnih jekel, delež teh smo 
v prodajnem programu v primerjavi z 
letom 2013 izdatno povečali in s tem še 
dodatno okrepili vodilne položaje med 
evropskimi proizvajalci.

V leto 2015 lahko zremo z optimiz-
mom, saj so napovedi za porabo jekel 
v najpomembnejših tržnih segmentih 
skupine SIJ pozitivne. Do leta 2020 se 
globalno pričakuje povprečna 5-odsto-
tna rast porabe debele nerjavne plo-
čevine, medtem ko je predvidena rast 

porabe znotraj EU 2,2-odstotna, glavni 
porabnici pa bosta še vedno Nemčija in 
Italija. Prav tako se pričakuje pozitivna 
rast v segmentu specialnih ter orodnih 
jekel, in sicer med 3 in 5 odstotki.

Razmere na jeklarskem trgu seveda 
ostajajo težke, vendar skladno z napo-
vedmi lahko pričakujemo nadaljevanje 
pozitivnega trenda iz leta 2014. Glede na 
to, da je za skupino SIJ najpomembnejši 
in obenem največji trg EU, so povečanje 
gospodarske rasti, rast industrijskih 
panog, največjih porabnic jekla, ter na-
povedi povečanja porabe jekla v nišnih 
segmentih, v katerih smo prisotni, spod-
budna popotnica za prihajajoče obdobje, 
v katerem smo si zadali ambiciozne cilje, 
ki so z jekleno voljo, značilno za nas, več 
kot dosegljivi. 

Poraba jekla je neposredno odvisna od splošnih gospodarskih 

razmer, saj te narekujejo stanje v industrijskih panogah, 

porabnicah jekla. V letu 2014 se je trend gospodarske rasti s 

konca leta 2013 nadaljeval in s tem pozitivno vplival na porabo 

ter proizvodnjo jekla. Napovedi za glavne trge in tržne segmente 

skupine SIJ v letu 2015 so pozitivne.

Povprečna letna rast industrijskih panog v EU 
Vir: Eurofer market report Q1, Januar 2015

 % v skupni porabi 2013 KV1 14 KV2 14 KV3 14 KV4 14 2014 KV1 15 KV2 15 KV3 15 KV4 15 2015 2016

Gradbeništvo 35 % –2,9 7,6 0,6 –1,4 –0,1 1,3 –1,5 1,7 2,9 2,4 1,5 2,3

Strojegradnja 14 % –3,8 3,1 –0,3 1,7 0,5 1,2 1,7 2,5 1,8 2,3 2,1 3,1

Avtomobilska industrija 18 % 1,0 10,5 3,9 3,6 2,4 5,0 2,7 3,7 3,9 5,0 3,8 2,5

Gospodinjski aparati 3 % 0,2 1,4 –1,7 –4,5 0,7 –1,0 0,5 1,2 4,0 2,6 2,1 2,1

Druga transportna sredstva 2 % 1,9 2,3 –0,3 –0,2 –0,6 0,3 2,1 3,0 2,2 3,3 2,7 3,9

Cevi 12 % –10,0 5,4 5,1 2,8 –5,8 2,0 2,1 0,7 0,9 1,1 1,2 1,6

Kovinski proizvodi 14 % –0,3 5,1 2,3 1,5 1,0 2,5 0,6 1,9 2,7 4,2 2,4 2,8

Razno 2 % –0,6 3,8 1,7 1,7 1,5 2,2 0,8 1,7 1,9 2,8 1,8 2,7

SKUPAJ 100 % –2,5 6,5 1,7 0,8 0,1 2,2 0,8 2,2 2,6 3,1 2,2 2,5
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Po drugi svetovni vojni, ko se je močno razvila industrija, se 
je povečalo število nesreč z nevarnimi snovmi. Čeprav so se 
nesreče dogajale po vsem svetu, je bila prav nesreča v severni 
Italiji, v mestecu Seveso leta 1976, dogodek, ki je spodbudil k 
ureditvi zakonodaje na tem področju. 

Leta 1982 je bila sprejeta direktiva, ki je bila usmerjena v 
določene večje industrijske vire tveganja za nastanek nesreč z 
nevarnimi snovmi. Sprejeta je bila šest let po nesreči v Sevesu, 
ko je iz kemičnega obrata za proizvodnjo pesticidov in herbi-
cidov ušel iz reaktorja za proizvodnjo triklorfenola gosti oblak 
plina dioksina. Nesreča ni povzročila neposrednih smrtnih 
primerov, čeprav je prišlo do takojšnjega onesnaževanja nekaj 
kvadratnih kilometrov zemlje in rastlinstva. Več kot 600 ljudi 
so evakuirali iz njihovih domov, medtem ko je potrebovalo 
zdravljenje zaradi zastrupitve okoli 2000 ljudi. 

Obseg direktive je bil razširjen še z dvema amandmajema 
v luči izkušenj, pridobljenih pri nesreči s hudimi posledicami 
1984. leta v tovarni Union Carbide v Bhopalu v Indiji in nesreči 
v skladišču Sandoz v Baslu v Švici leta 1986. V Bhopalu je izhaja-
nje metil izocianata povzročilo več kot 2500 smrtnih primerov, 
kot enega izmed poglavitnih vzrokov za tako veliko število 
žrtev so krivili neposredno bližino bivališč lokaciji nesreče. Pri 
nesreči v skladišču Sandoz je gasilna voda, onesnažena z živim 

srebrom, organofosfatnimi pesticidi in drugimi kemikalijami, 
povzročila močno onesnaženje Rena in pogin več kot pol mi-
lijona rib. Po tej nesreči je postalo jasno, da je treba ustrezno 
pozornost posvetiti tudi okolju, in sicer prepoznavanju možnih 
virov tveganja ter pripravi načrtov preprečevanja nesreč in 
omejevanja njihovih vplivov.

Proučitev vzrokov in posledic nesreč je postopoma pripe-
ljala do potrebe po uvedbi novih konceptov pri obvladovanju 
nesreč in ukrepov, ki jih ni bilo moč več zadostiti z novimi 
amandmaji, ampak so terjale novo direktivo za zmanjšanje 
tveganj za nastanek večjih nesreč 96/82/EC, imenovano tudi 
Seveso II. Le-ta zahteva, da operaterji lokacij, kjer so prisotne 
nevarne snovi, sprejmejo vse potrebne ukrepe za preprečitev 
in omejitev učinkov večjih nesreč na ljudi in okolje. Kot vir 
tveganja so zajete tako industrijske dejavnosti kot tudi skladi-
ščenje nevarnih snovi. Direktiva razvršča vire tveganja na vire 
večjega in vire manjšega tveganja za okolje v skladu s količino 
nevarne snovi na lokaciji.

Prvega junija 2015 stopi v veljavo nova direktiva o obvla-
dovanju nesreč z nevarnimi snovmi – Seveso III (Direktiva 
2012/18/EU), glavni razlog pa je novo označevanje kemikalij z 
nevarnimi lastnostmi. 

à SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Acroni je kot Seveso zavezanec (obravnavan kot obrat manjšega tveganja 
za okolje) pridobil okoljevarstveno dovoljenje za luženje v obratu Predelava 
debele pločevine. V zasnovi zmanjšanja tveganja za okolje smo morali v 
celoti upoštevati zakonske zahteve Seveso direktive II. Zakaj Seveso? 

Preprečevanje industrijskih nesreč – 
zakaj Seveso direktiva?

Erika Vidic, svetovalka za 
nevarne snovi, Acroni

vir: internet

Foto: internet

Û Nesreča v mestecu Seveso je bila povod za 
ureditev zakonodaje na področju preprečevanja 
industrijskih nesreč.
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Današnji tempo življenja je vse hitrejši, naši 
delavniki vse daljši, časa za razvedrilo, konjičke 
in šport pa je vse manj. Večina nas ure in ure 
presedi pred računalniškim zaslonom s sklju-
čeno hrbtenico, očmi, priklenjenimi na ekran, 
in s ponavljajočimi se gibi prstov na tipkovnici 
in miški. Da taka prisilna drža ni naravna, nas z 
bolečinami v križu, vratu, zapestju, z glavoboli in 
drugimi tegobami začne opozarjati telo samo, a 
dokler so bolečine znosne in nas pri opravljanja 
vsakodnevnih aktivnosti ne ovirajo preveč, jim 
ne posvečamo pozornosti. Teorijo o tem, kako 
ublažiti negativne posledice sedečega načina 
življenja, vsi precej dobro poznamo, večina pa 
nekaj zares stori zase šele takrat, ko na vrata 
potrka bolezen.

Čeprav dolgoročno prinese koristi, je uva-
janje novih (zdravih) navad v začetku težko, še 
posebno, če zahtevajo dodaten čas, ki nam ga 
že tako ali tako kronično primanjkuje, zato vam 
predstavljam nekaj zelo preprostih vaj, ki bodo 
tudi na delovnem mestu poživile vaš um in telo. 
Ko med delom začutite utrujenost, si namesto 
skodelice kave vzemite nekaj minut za vaje, ki 
jih lahko naredite kar v pisarni. Stoje ali sede 
na stolu boste raztegnili prste, zapestja in roke, 
sprostili vrat in rame, razbremenili hrbtenico in 
oči ter pospešili prekrvavitev nog.

Vaje so res preproste in za izvajanje ne zah-
tevajo dodatnega časa ali posebnega prostora, 
telo pa vam bo svojo hvaležnost za nekaj minut 
sprostitve izkazalo tako, da vam bo bolje in dlje 
služilo. 

1. RAZTEZANJE PRSTOV:  
Prste stisnemo močno v pest in jih nato 
raztegnemo, kolikor lahko.

2. RAZTEZANJE ZAPESTIJ:  
Prste med seboj prepletemo in krožimo z zapestji 
najprej v eno, nato pa še v drugo smer.

3. RAZTEZANJE PODLAHTI:  
Roki iztegnemo vstran in obračamo 
zapestja navzven in navznoter.

4. VAJA ZA BOLJŠO PREKRVAVITEV:  
Roki spustimo ob telesu navzdol in ju stresemo.

5. RAZTEZANJE LAKTI, ZAPESTJA IN PRSTOV:  
Prekrižamo prste in roki iztegnemo pred seboj, z 
dlanmi obrnjenimi stran od sebe.

6. VAJA ZA RAME IN VRAT:  
Rame dvignemo navzgor proti ušesom, da 
začutimo rahlo napetost v vratu in ramenih, 
zadržimo nekaj sekund in nato sprostimo.

7. RAZTEZANJE HRBTA:  
Sedimo na stolu ter se močno nagnemo naprej (glava naj visi 
navzdol, vrat pa naj bo sproščen), zadržimo 10 do 20 sekund 
in se zravnamo tako, da se z rokama odrinemo od tal.

8. SPROŠČANJE OČI:  
Zamižimo in si približno pol minute s krožnimi gibi 
dva prsta daleč od obrvi masiramo sence.

9. GLEŽNJI IN PREKRVAVITEV:  
Sede na stolu dvignemo eno nogo in vrtimo stopalo v eno, 
nato pa še v drugo smer. Ponovimo še z drugo nogo.

Prgišče vaj, a obilo koristi za telo in duha

Adijo, utrujene oči,  
zakrčenost in 
bolečine v križu

Monita Plevnik,  
administratorka, SIJ

vir www.fitnes-zdravo.si

V
A

JE
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à SODELUJEMO

Kadar grem skozi naše proizvodne obrate, mi pogled vedno znova uhaja 
k ženskam, sodelavkam, ki delajo v enako težkih razmerah kot njihovi 
moški sodelavci. Te sodelavke v modrih delovnih oblačilih v meni vedno 
vzbujajo občudovanje in spoštovanje. Zato me je zanimalo, kakšen 
je odziv okolice, njihovih moških sodelavcev. Kako se same počutijo 
pri takšnem delu? No, v nadaljevanju je zabeleženih nekaj izjav. Vsem 
sodelavkam – materam in dekletom – želim, da vam bodo za dan žena, 
ki letos pade ravno na nedeljo, vaši domači in sodelavci, če boste ravno 
takrat v službi, namenili kakšen prijaznejši pogled, bolj toplo besedo in 

…. no, upam, da vas morda presenetijo s kakšno kavico.

Zorica Mirkac, rezkalka, Serpa

V podjetju Serpa delam osem let kot rezkalka. Z veseljem opravljam 
to delo, ki je bolj za moške, bi človek rekel. Vendar me sodelavci 
spoštujejo in jemljejo kot sebi enako, zaradi česar sem jim hvaležna 
in rada delam med njimi. Seveda sem potrebovala nekaj časa, malo 
sem morala tudi improvizirati, predvsem pa tukaj pomaga ženska 
intuicija, da moške »prebereš«, kako jim »prideš pod kožo«. Res 
je, da ženske fizično nismo tako močne za določena dela, vendar je 
stabilnost odlika žensk. Mislim tudi, da smo ženske bolj prizadevne 
in zanesljive. Tudi v moških poklicih je mogoče uspeti, pri čemer pa 
mora ženska pri tem pokazati veliko več znanja in truda. Zato se mi 
zdi prav, da praznujemo 8. marec v duhu, kot so si ga izborile ženske, 
vendar mi pri tem veliko več pomenita iskrenost in topel nasmeh. 

»Dan žena (v originalu "dan delovnih 
žena") je mednarodni praznik žensk, ki 
ga v približno 100 državah praznujejo 
vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja 
ekonomske, politične in socialne 
enakopravnosti in dosežkov žensk.« 
Tako vsaj pravi Wikipedija.

Z ramo 
ob rami z 
moškimi 

sodelavci

Melita Jurc, področna urednica 
za koroško regijo, Metal Ravne

Foto: arhiv Metala Ravne, Serpe, 
Ravne Knives in ZIP centra
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Petra Golnar, delovodkinja, ZIP center
V grafični dejavnosti imam 37,5 leta delovnih izkušenj. Kot delovodkinja mo-
ram dobro poznati proces dela in sodelavce. Vključujem se v proizvodni pro-
ces in poprimem tako rekoč za vsako delo. V odnosih se trudim biti pravična, 
dosledna in ravno prav odločna; znam pohvaliti in na pravi način povedati 
kritiko, ki temelji na dejstvih. Pri delu se srečujemo tudi z obdobji poveča-
nega obsega dela; takrat poskušam v bolj »napetih trenutkih« umiriti žogo 
in spodbujati. Vodja mora znati tudi iz nebesedne govorice prebrati, kako 
se sodelavci počutijo, in takrat moram postavljati prava vprašanja. Ženskam 
vodjem ni vedno lahko, zelo se moramo dokazovati, vendar jaz to delo rada 
opravljam, ker je zelo dinamično, zanimivo in ker sem ves čas vpeta v sam 
proces, proizvodnjo. Morda se sliši nenavadno, ampak 8. marec je zame 
zelo pomemben praznik, ki smo si ga izborile ženske same, kot si moramo 
še dandanes marsikaj izboriti. 

Bernarda Pečoler, brusilka na  
kratkem programu, Ravne Knives

Delo med samimi moškimi se mi zdi čisto v redu. Fantje znajo biti 
zabavni, vedno se z njimi lahko kaj pomeniš. Kadarkoli so prip-
ravljeni priskočiti na pomoč, pa tudi sama lahko kdaj pomagam 
z nasvetom. S sodelavci se dobro razumem in če bi se morala 
ponovno odločati za novo delovno mesto, bi se odločila enako. 

Renata Požarnik, pultistka, Metal Ravne
Na srednji in lahki progi v obratu Valjarna delam že od leta 1983, danes 
pa opravljam delo na valjarskem pultu. Začela sem kot pultistka valjčnic, z 
leti pa sem si nabrala veliko delovnih izkušenj ter si pridobila naziv valjar 1. 
Samo delo ne zahteva fizičnega napora, je pa zelo nevarno, zahteva zbra-
nost in natančnost. Zlasti je naporno nočno delo na štiriizmenskem ciklusu, 
saj tudi star slovenski pregovor pravi, da je noč za spanje, kar še kako drži. 
Čuti se tudi pomanjkanje kadra, posebno še, če je kdo od sodelavcev v 
bolniški ali na dopustu. To pa lahko tudi neposredno vpliva na odnose med 
sodelavci. Drugače moram reči, da sem edina ženska v proizvodnji, pa še 
celo najstarejša. Kljub temu se s sodelavci dobro razumem, spoštujejo me 
in jemljejo kot sebi enako. Če je treba, pa tudi radi priskočijo na pomoč. 
Glede praznika žena, ja, pogrešam dobre stare čase, ko smo se znale usesti 
skupaj, si oddahniti in se malo poveseliti. A nori tempo življenja nam jemlje 
še to veselje. Pravzaprav vedno bolj opažam, da so drobne stvari tiste, ki 
nam bogatijo dušo in srce. Zato pa so odnosi na delovnem mestu še kako 
pomembni za dobro počutje in delovno vnemo. Želim si še veliko lepih 
in varnih trenutkov med sodelavci. A slej ko prej bo prišel čas, ko zjutraj 
budilka ne bo več potrebna za pot v službo. Upam, da mi bo zdravje takrat 
še služilo, da bom lahko še dolgo uživala to prehojeno delovno pot med 
svojimi vnuki in prijatelji.
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à SODELUJEMO

V podjetju 
Metal Ravne 

sem zaposlen 
eno leto. Prav 

toliko tudi traja 
pripravništvo za 
novozaposlene, 

ki so končali 
univerzitetno 

izobraževanje. 

Že od začetka pripravništva sem imel vso pod-
poro ljudi, s katerimi sodelujem, za kar se vsem 
najlepše zahvaljujem. Za uspešno sodelovanje pa 
je potreben tudi »feedback« pripravnika, torej 
moraš tudi sam pokazati voljo, zanimanje, vložiti 
ves trud in vse znanje, kar ga imaš. Ker sem bil že 
med študijem nekajkrat na praksi v podjetju, sem 
lahko takoj začel delati v že znanem okolju, kar je 
bila zame vsekakor velika prednost.

Prve tri mesece zaposlitve sem bil prisoten 
vsepovsod. Prioritetno sem sicer opravljal delo 
na svojem delovnem mestu, poleg tega pa še bil 
na obhodih po posameznih obratih v podjetju. Ti 
obhodi so vsekakor pozitivni v smislu spoznavanja 
odgovornih ljudi, naprav, procesov in tehnologij. 
Vendar prejmeš v kratkem času zelo veliko infor-
macij, pri čemer si najbolj pomembne in zanimive 
zapomniš, preostale pa se nekako porazgubijo. 
Za boljše poznavanje proizvodnje in zmožnosti 
podjetja bi bilo koristno predhodno sodelovanje 
podjetja s fakulteto v smislu predavanja usposo-
bljenega zaposlenega, ki bi študentom prenašal 
aktualne interne informacije. Naslednja rešitev bi 
bila obvezna praksa za štipendiste med poletnimi 
počitnicami. Tako bi na novo zaposleni v podjetju 
hitreje sledil rutinam oziroma bi hitreje pripomo-
gel k izboljšavam na posameznem področju.

Po končanih obhodih, kjer se pripravnik 
seznani z zmožnostmi proizvodnje in delovanjem 
uprave ter njenih oddelkov, se začne intenziv-
no praktično usposabljanje. Tukaj se seznaniš z 
glavnimi deli, opravili in napravami, s katerimi 
nato delaš na svojem delovnem mestu. Osebni 
napredek do konca pripravništva je v največji 
meri odvisen od samoiniciative posameznika.

Obdobje pripravništva v Metalu Ravne mi je 
minilo zelo pozitivno in edukativno. Sedaj sem 
dnevno v stiku s sodelavci, ki sem jih spoznal že 
pri obhodih, in so vedno na voljo za kakršna koli 
vprašanja ter obratno. S skupnimi močmi smo 
lahko uspešno kos vsem izzivom. 

Misija prenosa  
znanja uspešno zaključena

Emil Zohorović, Metalurške 
raziskave in razvoj, Metal Ravne

Foto: Melita Jurc, Metal Ravne

Û Po končanih obhodih se za 
pripravnike začne intenzivno 

praktično usposabljanje.
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à ČESTITAMO NAJ SODELAVCEM

Temelj uspeha podjetja smo zaposleni. Različnost vsakega 
posameznika nas kot celoto bogati, in to je naša največja doda-
na vrednost. Čvrstost in oporo nam dajejo delovne skupine, 
ker le na ta način se naše vrednote krepijo in nadgrajujejo. 
Kot skupina drugačnih, unikatnih in enakopravnih sodelavcev 
lahko delujemo harmonično, a obenem čvrsto, prijateljsko, a v 
vseh pogledih strokovno, preudarno, toda na vsakem koraku 
zagnano. 

Naj sodelavci leta 2014 v Acroniju so:

• ESMIR MUSTEDANAGIĆ, izmenski vodja 
proizvodnje v Vroči predelavi

• BOŠTJAN ULČAR, vodilni žarilec 
linije Crno v Hladni predelavi

• SLAVKO SKUMAVC, strojni tehnik v obratu Vzdrževanje

• ZDENKA NOČ, vodja finančne 
operative v oddelku Finance

• TANJA AVBAR, prodajna referentka in izvajalka 
dela prodajne logistike v oddelku Prodaja

Tudi ob koncu lanskega leta 
smo v Acroniju iskali in našli naj 
sodelavce za leto 2014.
Glavni direktor Acronija Blaž 
Jasnič je skupaj z vodji obratov 
in služb podelil priznanja in 
nagrade najbolj zaslužnim 
sodelavkam in sodelavcem v 
letu 2014. Vsi nagrajenci so si ta 
laskavi naslov prislužili s svojim 
delom, predanostjo, znanjem 
in inovativnostjo. Predloge in 
obrazložitev za pet naj jeklenih 
sodelavk in sodelavcev v letu 2014 
so pripravili in predstavili njihovi 
nadrejeni skupaj s sodelavci. 

Acronijevi naj sodelavci za leto 2014

Stane Jakelj, razvojni inženir | 
Menedžment idej, Razvojni  
center Jesenice | Acroni

Foto: Matjaž Marčetič,  
Razvojni center Jesenice

Esmir Mustedanagić Boštjan Ulčar Slavko Skumavc Zdenka Noč Tanja Avbar
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Obrazložitve in utemeljitve nagrad

Jože Klobučar, vodja proizvodnje Vroče va-
ljarne, je skupaj s svojimi sodelavci o Esmir-
ju Mustedanagiću med drugim zapisal:
Esmir je po osnovni izobrazbi kuharski tehnik, kar je bilo mogoče 
za koga tudi moteče. Tudi kaka pikra beseda je padla na ta 
račun. Toda s svojo prizadevnostjo, željo po znanju, odprtostjo 
in komunikativnostjo je vsekakor premagal tudi to oviro. 

Kmalu po prihodu v Acroni se je spopadel z delom na enem 
izmed težjih delovnih mest, bil je namreč operater valjavec 
štekla, kjer so za dobro delo ključne včasih že stotinke sekunde 
in ni kaj dosti časa za premišljevanje, kaj šele za filozofiranje, kaj 
bi, če bi … Pomembno je ukrepati takoj in tudi ročne spretnosti 
pri tem zelo pomagajo. Toda vse to temelji na znanju, kaj je 
treba v določenem trenutku storiti in kako ukrepati.

Na področju valjanja trakov je hitro presegel znanje in spret-
nosti vseh valjavcev in tudi »starih mačkov«.

Pri uvajanju vseh novih naprav je tudi mentor sodelavcem. Je 
izvrsten organizator, ki zna poskrbeti, da delo tekoče teče. 

Tako je napredoval na mesto izmenskega vodja proizvodnje, 
kjer delo izvrstno opravlja. S svojo dnino dosega dobre rezultate 
tudi pri faktorju predvidena dosežena proizvodnja. Tudi kadar je 
na planu izdelave oziroma predelave kak nov izdelek, je vedno 
pripravljen sodelovati.

Esmirja si zaradi njegovih lastnosti želijo tudi v drugih  
obratih, a mi ga ne damo!

Mihec Hladnik, vodja proizvodnje Hladne predelave, je sku-
paj s svojimi sodelavci o Boštjanu Ulčarju med drugim zapisal:
Boštjan je svojo delovno pot začel leta 1989 na oddelku vzdrže-
vanja v Hladni predelavi, kjer je slabi dve leti opravljal naloge 
elektrikarja. Leta 1991 je prestopil v obrat Hladna valjarna, kjer 
se je zaposlil v oddelku žarilnice kot drugi žarilec linije Crno.

Zadnjih 16 let opravlja naloge vodilnega žarilca linije Crno.
Krasijo ga vestnost, natančnost in predanost delu, samoinicia-

tivno poišče tudi taka opravila, za katera je treba vložiti več truda.
Med sodelavci je cenjen, priljubljen in spoštovan. Svoje 

znanje rad prenaša na mlajše sodelavce. Vedno je pripravljen 
priskočiti na pomoč.

Njegova zvedavost je pripomogla, da v oddelku pozna vsa 
dela do potankosti.

Težavo je treba rešiti in odpraviti, je njegov moto.

Branko Polanc, direktor obrata Vzdrževanje, je skupaj s svoji-
mi sodelavci o Slavku Skumavcu med drugim zapisal:
Kako bi z eno besedo opisali našega naj sodelavca? Mravlji-
ca! Pa ne tista, »bila je huda mravljica…«, ampak »pametna 
mravljica«. 

Zakaj? 
Naš naj sodelavec ni le marljiv, pripaden podjetju, vedno 

na voljo za reševanje težav, vedno s pozitivnim pristopom 
do dela. On je več! Je delavec – multitalent. Če je potrebno 
zahtevno varjenje, prime v roke varilni aparat in vari, če je 
treba nekaj postružiti, stopi za stružnico in struži, če je treba 
popraviti hidravlični sistem ali hidravlični cilinder, se loti 
popravila, če je potreben natančen orodjarski poseg, se tudi 

Utrinki s slavnostne podelitve priznanj naj sodelavcem za leto 2014



tega ne ustraši. Če sodelavec Bojan Finc polomi očala, Slavko 
od doma prinese finomehanične navojne svedre in Bojanu 
popravi očala. Skratka, »ni da ni«.

Tudi v medosebnih odnosih se Slavko dobro izkaže. Kot 
mirovnik poskrbi, da manjši spori med »šefi« in delavci ne 
prerasejo v kaj konkretnega. Kot mojster je vedno pripravljen 
prenašati svoje bogato znanje in izkušnje na mlajše sodelavce 
in s pozitivnim pristopom do dela spravi v zadrego sodelavce, 
ki neomajno trdijo »to ni moje« ali »to se ne da«. Za vzgled 
nam je tudi s svojo skromnostjo in mirnostjo.

Matija Kranjc, finančni direktor Acronija, je skupaj s svojimi 
sodelavci o Zdenki Noč med drugim zapisal:
Po končanem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se nam je 
pred 20 leti na oddelku financ pridružila sodelavka Zdenka Noč.

Odlikujeta jo sistematičnost in natančnost. Za Zdenko lahko 
trdimo, da je oseba, rojena za finance, saj površnost zanjo 
preprosto ne obstaja. Njeno delo je, čeprav ga pogosto opravlja 
v časovni stiski, vedno izvedeno kakovostno. Poleg matematič-
nih kontrol, ki jih je vključila v tabele, kjerkoli je to le mogoče, 
vsako poročilo tudi logično pregleda in tako pogosto odkriva 
pomanjkljivosti, ki so nastale v predhodnih fazah načrtovanja.

Svojemu delu podreja tudi dopust in prosti čas. Niso redki 
pozni popoldnevi pa tudi nedeljski večeri, ko Zdenka planira 
doma z namenom, da bo zahtevano poročilo narejeno pravo-
časno in brez napak.

Zdenka vsakomur rada priskoči na pomoč. Velja trditev: Na 
Zdenko se vedno lahko zanesemo.

Poleg vseh naštetih lastnosti Zdenko oblikuje tudi izredna hit-
rost, in celo po zvoku zvonjenja telefona, ki zvoni hitreje, ko kliče 
ona, vemo, da kliče Zdenka. Vemo tudi, da če takoj ne dvignemo 
slušalke, jo bo Zdenka že odložila.

Zdenki se še enkrat iz vsega srca zahvalim za dosedanje so-
delovanje in upamo, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje.

Andrejka Ilenič, vodja prodaje, je skupaj s svojimi sodelavci o 
Tanji Avbar med drugim zapisala:
Tanja je svojo delovno pot začela v livarni, nadaljevala na 
oddelku marketinga in na koncu pristala na prodaji v tedaj še 
Železarni Jesenice. Prihodnje leto bo dosegla že 30 let delovne 
dobe, od tega je na oddelku prodaje zaposlena kar 28 let.

Skozi njene prste gre nešteto računov, ki poskrbijo, da ob 
končnem plačilu kupca lahko uživamo sadove skupnega dela 
vseh zaposlenih v Acroniju. 

S svojim znanjem in predanostjo vestno opravlja delo. 
Uspešno rešuje izzive, ki se vsakodnevno pojavljajo na njenem 
področju dela. Nikoli je ne boste slišali, da se pritožuje zaradi 
preobilice dela, in ne razburi je niti dejstvo, da vedno eni in isti 
kupci izgubljajo poslane dokumente in mora vsakokrat le-te 
ponovno pošiljati. Zelo dobro sodeluje tudi z zaposlenimi zunaj 
prodajnega oddelka, tako s sodelavci na odpremah, v špediciji, 
pri A-testih, v financah in marketingu.

Tanja je vedno zelo pozitivna in optimistična oseba in je 
med sodelavci cenjena in spoštovana, zato smo jo izbrali za 
sodelavko leta.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem. 



à ČESTITAMO JUBILANTOM

Čestitke sodelavcem,  
jubilantom v letih 
2013 in 2014

Tradicionalno srečanje jubilantov  
dela Metala Ravne in Serpe, ki se je  
22. januarja letos odvijalo v Družbenem 
domu na Prevaljah, je združilo jubilante, 
ki so delovni jubilej dopolnili v letih 
2013 in 2014. Na srečanju in tudi 
sicer so močno prevladovali 30-letni 
jubilanti, ki jih je bilo 95, od tega  
84 iz Metala Ravne in 11 iz Serpe.  
Po številčnosti so sledili 20-letni 
jubilanti, teh je bilo 29, 26 iz Metala 
Ravne in 3 iz Serpe. 10-letnih jubilantov 
je bilo skupno 19, 17 Metalovih in 
2 Serpina. Doseči 40-letni delovni 
jubilej je bolj izjema kot pravilo, zato 
lahko 9 jubilantov dela, ki so dosegli 
častitljivih 40 let dela, poimenujemo 
»zvezde« jubilantskega srečanja. 
»Ena pot vodi na Koroško …,« 
je jubilantom s pesmijo povedal 
Milan Kamnik, Ana Liza je z vsemi 
podelila svoje življenjske izkušnje 
in dogodivščine in bila toplo 
sprejeta, glavni direktor Metala 
Ravne, Andrej Gradišnik, pa je s 
svojim govorom svečano podčrtal 
dogodek, posvečen jubilantom, 
delu in pripadnosti podjetju. 

mag. Polona Zih Rožen, Kadri, 
Metal Ravne in Serpa 

Foto: arhiv podjetja

vir: iz nagovora jubilantom dela 
Metala Ravne in Serpe 

Ú Največji je bil šopek 30-letnih jubilantov Metala Ravne in Serpe.

à Glavni direktor Andrej Gradišnik med pozdravnim nagovorom 

Ü Jubilanti Metala Ravne in Serpe z najdaljšo delovno dobo  
40 let med direktorjem Andrejem Gradišnikom in Ano Lizo,  

ki je na dogodku poskrbela za obilo smeha.

ÜÜ Jubilanti Metala Ravne in Serpe, ki imajo za sabo 10 in 20 let delovne dobe

àà Milan Kamnik s svojo zvesto kitaro
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Spoštovani jubilanti!
Začetek železarstva v Mežiški dolini in ustanovitveno leto železarstva na 
Ravnah segata v leto 1620. Tristo petindevetdeset let je minilo od takrat. 
Skoraj štiri stoletja ali štirideset desetletnih jubilejev, deset štiridesetletnih. 
Ena fabrika, številne generacije zaposlenih. Možje in žene so ji in ji dajemo 
najlepša, ustvarjalna leta svojega življenja. Z rokami, glavo in srcem jo gradimo. 
V zameno pa nam daje veselje, žalost, ponos in upanje. Z njo in od nje živimo 
mi in naše družine. Zaradi nas živi ona. Skozi obdobja miru in vojn, recesij in 
konjunktur, boja za preživetje in rasti. V nobenem obdobju, nobeni generaciji 
ni bilo lahko. Tudi naši ni. Nadvse delovno intenzivno in naporno obdobje 
živimo. A z veseljem nas navdaja zavedanje, da to ni obdobje krčevitega 
boja za preživetje, temveč obdobje veličastne rasti. Pri svojem delu smo 
uspešni, z velikimi koraki investiramo ter izgrajujemo sodobno podjetje. V 
nikoli dokončano knjigo ravenskega in slovenskega jeklarstva bo ta generacija 
zapisana z zlatimi črkami: »To je generacija, ki je v izrazito negotovem 
globalnem okolju temeljito posodobila in razvila proizvodne zmogljivosti 
in svoje podjetje ter skupino SIJ – Slovensko industrijo jekla postavila v vrh 
svetovnih nišnih proizvajalcev specialnih in orodnih jekel ter izdelkov iz njih!« 
Zato, spoštovane jubilantke in spoštovani jubilanti Metala Ravne in Serpe, 
se vam iskreno zahvaljujem za vsak trenutek, ki ste ga namenili delu, za vašo 
pripadnost in zvestobo našemu podjetju in vam ob vašem zaokroženem jubileju 
iskreno od srca čestitam ter kličem še na mnoga ustvarjalna in srečna leta.
Ponosen sem, da mi je dano delati z vami … 

Andrej Gradišnik
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à SIJ – Slovenska  
industrija jekla
V oddelku za IT sta se nam 
decembra pridružila nova sode-
lavca DEJAN KAŠNIK in PRIMOŽ 
KOS. 

Januarja je eni osebi preneha-
lo delovno razmerje.

V skupini SIJ je bilo konec 
decembra zaposlenih 3.133 oseb, 
konec januarja pa 3.129.

Elena Majnik, strokovna sode-
lavka za področje kadrov, SIJ

à ACRONI 
Podjetje je decembra zapustilo 
11 delavcev, januarja pa pet.

Decembra je umrla delavka 
VLASTA KORDIČ. Svojcem izreka-
mo iskreno sožalje.

Naša nova sodelavca sta 
januarja postala MUHAMED 
MUJEZINOVIĆ v Predelavi debele 
pločevine in BLAŽ PETERNEL v 
Obratu vzdrževanja.

Jubilanti
Decembra sta jubilanta z 10-le-
tnim delovnim stažem postala 
VANJA PREVODNIK iz Kadrovske 
službe in AMIR ALILOV iz Logi-
stike, 30-letni delovni staž pa je 
zaokrožil JOŽE ŠPOLAD iz Prede-
lave debele pločevine. Čestitamo 
vsem!

Januarja so 10-letni delov-
ni staž dosegli EDIN LELIĆ iz 
Jeklarne, DENIS ĆIRKIĆ iz Hladne 
predelave in ANŽE BENET iz 
Obrata vzdrževanja. Jubilant z 
20-letnim delovnim stažem je 
postal ROK RIŽNAR iz Obrata 
vzdrževanja. 30-letni delovni 
staž imata RUPRET CUNDRIĆ iz 
Hladne predelave in JOŽE KOSIČ 
iz Obrata vzdrževanja. Čestitamo 
vsem!

Zaključek šolanja
Šolanje je decembra uspešno 
zaključil LJUBIŠA PETROVSKI iz 
Obrata vzdrževanja in prido-
bil naziv inženir mehatronike. 
Čestitamo!

Nejra Rak Benič, dipl. upr. org., stro-
kovna sodelavka za HRM 1, Acroni

à METAL RAVNE 
Novi sodelavec je januarja postal 
MATEJ PRIKERŽNIK v Valjarskem 
programu. 

Podjetje je decembra zapus-
tilo pet sodelavcev, upokojili pa 
so se: BRANKO ODER in MILAN 
KOZEL iz Kovaškega programa, 
FRANC HERMAN iz Valjarskega 
programa in MARIJA LUŽNIK 
iz Financ. BORIS POLOVŠEK iz 
Valjarskega programa je v pokoj 
odšel januarja. Zahvaljujemo se 
jim za prizadevno delo in jim v 
pokoju želimo vse najlepše. 

Jubilanti
30-letni delovni jubilej so 
decembra dosegli: MAKS ADAM, 
JOŽE PUŠPAN iz Jeklarskega 
programa, ENVER EMINOVIĆ iz 
Valjarskega programa, SIMON 
HRIBERNIK iz Špedicije in MIRJA-
NA PRIKERŽNIK iz Kemije, 20-le-
tni delovni jubilej sta dosegla 
BORIS MAGER iz Jeklarskega 
programa in POLONA VRABIČ iz 
Sekretariata. Čestitamo!

Januarski jubilanti pa so: za 
30 let dela PETER GORENŠEK 
iz Jeklarskega programa in 
BOJAN SREBRE iz Logistike, za 
20 let dela MATEJ GRABNER iz 
Valjarskega programa in za 10 let 
dela MATEJ MAGER iz Kova-
škega programa ter KRISTIJAN 
BOGAR iz Valjarskega programa. 
Čestitamo!

Zaključek šolanja
BORIS OBROVNIK iz Jeklarskega 
programa, MATEJ MAGER in 
SILVESTER JAVORNIK iz Kovaške-
ga programa so decembra us-
pešno končali šolanje in postali 
diplomirani inženirji metalurgije. 
Čestitamo! 

Irena Praznik, strokovna delavka, 
Kadrovska služba, Metal Ravne 

à SERPA
Decembra se je upokojil JANEZ 
KOKOL iz Vzdrževanja strojev. 
Zahvaljujemo se mu za prizadev-
no delo in mu v pokoju želimo 
vse najlepše, obenem mu čes-
titamo tudi za 40-letni delovni 
jubilej, 20-letni delovni jubilej 
pa je dosegel SREČKO VAVH iz 
Tehnološkega oddelka. Čestita-
mo! Čestitamo tudi za 10-letni 
delovni jubilej, in sicer ga je 
januarja dosegel MATJAŽ BOSILJ 
iz Strojne obdelave. 

Irena Praznik, strokovna delavka, 
Kadrovska služba, Metal Ravne 

à ELEKTRODE JESENICE
Decembra in januarja ni bilo 
kadrovskih sprememb.

Nastja Šmid, Kadrovska služ-
ba, Elektrode Jesenice

à RAVNE KNIVES
Decembra se je upokojila sode-
lavka VLASTA ŠTEBLE iz Mehan-
ske obdelave. Zahvaljujemo se ji 
za prizadevno delo in ji v pokoju 
želimo vse najlepše. Delovno 
razmerje je konec leta prenehalo 
še enemu sodelavcu.

Naš novi sodelavec je januarja 
postal BOJAN MORN v Mehanski 
obdelavi. 

Jubilanti
Januarja smo za 20-letni delovni 
jubilej čestitali sodelavcu AN-
DREJU SREBRETU iz Mehanske 
obdelave, za 30-letni delovni 
staž pa sodelavcu MIRKU VEROV-
NIKU iz Mehanske obdelave.

Dragica Pečovnik, univ. dipl. soc.,  
kadrovska menedžerka, Ravne Knives

à SUZ 
Naš novi sodelavec je decembra 
postal KRISTIAN ŠNOBEL v oddel-
ku Strojna predelava, januarja pa 
sta se nam pridružila KLAVDIJA 
ZALOKAR na Upravi SUZ-a in 
ALIJA BRKIĆ v obratu Jeklovlek.

Podjetje sta na začetku leta 
zapustila dva delavca.

Mag. Tanja Avguštin Čufer, 
Kadrovska služba, SUZ

à ZIP CENTER
Decembra ni bilo kadrovskih 
sprememb, januarja pa sta se v 
OE Kooperacije zaposlili JOŽICA 
KOČET in GORDANA SIROVINA.

Jasna Tošić, poslovna  
sekretarka, ZIP center

Kadrovska gibanja v  
decembru 2014 in januarju 2015

à NAŠI SODELAVCI

ZAHVALA 
Ob smrti drage mame se za izrečena sožalja in denar-

no pomoč iskreno zahvaljujem vsem prijateljem in 

sodelavcem v Metalu Ravne.

Renata Požarnik

ZAHVALA 
V temni noči prišlo je slovo,

z žalostjo v srcih zremo v nebo.

A vemo, zdaj od tam boš gledal na nas,

saj ljubezni ne more izbrisati čas. 

Ob prerani izgubi dragega sina Anžeta se 

zahvaljujem vsem sodelavcem Acronija in 

Razvojnega centra Jesenice za vsa izrečena 

sožalja in materialno pomoč.

Miran Bricelj z družino 
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S 1. februarjem letos ste prevzeli delo vodje proizvodnje v 
obratu Predelava debele pločevine v Acroniju. Kakšni so vaši 
prvi vtisi?
Obrat je velik, razdrobljen, vsak del obrata pa ima svoje spe-
cifike. Vse to povezati v neko celoto, ki na koncu da ustrezen 
rezultat, pa je in tudi bo svojevrsten izziv.

Kaj obsega vaše področje dela? Kje ste videli izzive, da sprej-
mete to odgovorno funkcijo?
Moje delo obsega predvsem vodenje obrata in vse naloge, 
povezane s to dejavnostjo. Iz tega dela pa seveda sledi tudi 
odgovornost, tako za moja ravnanja kot tudi za ravnanja 
sodelavcev. Izziv vidim v organizaciji dela, saj sem v preteklosti 
vodil kar nekaj organizacij. Predvsem pa se zavedam, da je 
dejavnost tukaj drugačna, in moji prvi koraki bodo namenjeni 
stabiliziranju proizvodnje, hkrati pa bom kar nekaj truda vložil 
v odnose v kolektivu.

Vaša dosedanja poklicna pot?
Moja poklicna pot se je v prvem delu gibala predvsem v dr-
žavnih inštitucijah, povezanih z zagotavljanjem varnosti. Tako 
sem si pridobil veliko izkušenj iz vodenja, predvsem v siste-
mih, kjer je bilo potrebno neprekinjeno prilagajanje vplivom 
okolice. Vse to pa je pomenilo, da se je bilo za vsako dejav-
nost treba pripraviti, ne samo z osnovnim načrtom, temveč 

tudi z rezervnimi scenariji. Svoje izkušnje sem v drugem delu 
poklicne poti nadgradil še v gospodarstvu, kjer sem srečal še 
z drugim delom vodenja. Produkt, od katerega živimo, mora 
biti kakovosten, pravočasen in zanesljiv. Le tako lahko ustvariš 
prednost pred konkurenco. Ker pa živimo v svetu, kjer se oko-
lica zelo hitro spreminja (informacije potekajo bliskovito), pa je 
načrtovanje ključnega pomena. 

Kako bi se opisali v nekaj besedah?
V svoji karieri sem spoznal pomen pravih vrednot in jih vzel 
za svoje. Tako lahko izpostavim, da me v življenju vodi etično 
ravnanje, kar pa se odraža tudi pri mojem delu. Le tako lahko 
postaviš cilje na dolgi rok in jim tudi slediš. Seveda pa enako 
pričakujem tudi od svojih sodelavcev.

Kako se sprostite po napornem delovniku?
V prostem času se, v okviru možnosti, ukvarjam s športom, 
predvsem s tekom. Imam pa tudi kar nekaj aktivnosti zunaj 
delovnega časa, od predavanj na srednjih in višjih šolah do 
sodelovanja v komisijah nacionalnih poklicnih kvalifikacij na 
državni ravni. Dejaven sem tudi pri organizaciji športnih tek-
movanj, kot je na primer svetovni pokal v skokih v Planici.

Pri vašem delu vam želimo veliko uspeha 
in dobrodošli med nami. 

Gabru Kristanu, novemu 
vodji proizvodnje v 
obratu Predelava 
debele pločevine (PDP) 
v Acroniju, smo postavili 
nekaj vprašanj, na katera 
nam je prijazno odgovoril 
in se nam predstavlja.

“V življenju me 
vodi etično 
ravnanje”

Stane Jakelj, razvojni inženir | 
Menedžment idej, Razvojni  
center Jesenice | Acroni

Foto: Stane Jakelj, Razvojni  
center Jesenice | Acroni

à SPOZNAVAMO SE
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Namen IT je prikazovanje poslovnih 
vsebin, ki so pomembne za informira-
nost zaposlenih in gostov. Prikaz lahko 
popestrimo s slikovnim gradivom in 
grafiko, hkrati pa s katerokoli drugo 
vsebino, ki se lahko sproti osvežuje z 
internetnih strani (aktualna vremenska 
napoved, ura, novosti …). Sistem je 
centralno voden, kar pomeni, da lahko 
prikažemo vsebino na večjem številu 
prikazovalnikov. Za vse komunikacije 
med centralnimi enotami in prikazoval-
niki lahko uporabimo obstoječe interne-
tno ali intranetno omrežje. Prednost je 
dinamično spreminjanje vsebin na info 
točki.

Možnosti oglaševanja:
Poslovne informacije – dosežena 
dnevna, tedenska, mesečna ali letna re-
alizacija, doseganje kakovosti, obvestila 
o presoji ISO itd.
Interna obvestila – opozorimo za-
poslene na interna izobraževanja, 
pomembne dogodke in mejnike, lahko 
pa jim tudi prijazno sporočimo, kdaj bo 
družabno srečanje.

Z elektronskimi informacijskimi 
tablami bodo zaposleni pa tudi gostje 
bolje seznanjeni z novostmi v podjetju. 
Pri ljudeh so zato naletele na pozitiven 
odziv. 

Podjetje Serpa je z novim 
letom oglasne deske 
nadomestilo z elektronskimi 
informacijskimi tablami (IT).

“Dober dan, lahko pomagam?” 
reče novi infokolega

Jože Levar, vodja projektov, 
Serpa

Foto: Jože Levar, Serpa

à UČINKOVITO KOMUNICIRAMO

Û Zoran Jorgić nam je pokazal, kje je nameščena informacijska tabla v proizvodni hali.
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Živimo v zelo burnih časih. Naša prihodnost je negotova. Živimo 
v družbi, kjer so v poslovni kulturi na prvem mestu kratkoročni 
interesi, hitri dobički, sebičnost ter materialne dobrine. Obhaja 
nas občutek, da živimo na robu kaosa in da kot družba izgublja-
mo kompas. 

Pred kratkim sem na priporočilo prijatelja v roke vzela knjigo 
avtorjev Danah Zohar in Iana Marshalla »Duhovni kapital«. Že ob 
prvih prebranih vrsticah sem sprevidela, da knjiga ubeseduje in 
razlaga misli, občutke in dvome, ki se mi porajajo ob vsakdanjem 
doživljanju vrtinca življenja. 

Avtorja v knjigi pravita, da situacija, v kateri živimo, ni 
brezupna, da smo na prelomnici, ko se moramo odločiti, ali 
bomo dopustili obstoječe stanje kapitalizma, ki vodi v svetovno 
katastrofo in bo na koncu tudi sam sebe požrl, ali pa bomo v 
poslovno kulturo in vsakdanje življenje uvedli temeljne osnovne 
človeške vrednote, moralni čut, globok občutek za smisel svojega 
življenja, sposobnost za razumevanje, sočutje, vprašanja dobrega 

in zla, da bomo tudi v poslu delovali duhovno inteligentno, kjer 
bo cilj poslovanja ustvarjanje dostojnega dobička ob hkratnem 
delovanju za skupno dobro sedaj in prihodnjih generacij ter 
samega planeta.

Avtorja se sprašujeta, kako se lahko premaknemo iz prvega 
v drugi scenarij. Pravita, da sta razumska in čustvena inteligen-
ca potrebni, da lahko zaznamo in ocenimo sedanje stanje, za 
prehod iz sedanje družbe v družbo trajnostnega kapitalizma pa 
je potrebna visoka stopnja duhovne inteligence. 

Duhovna inteligenca omogoča človeškim bitjem ustvarjalnost, 
ima preobražajočo moč in omogoča spreminjanje meja našega 
položaja.

Kaj duhovna inteligenca je in kako deluje, avtorja najbolje po-
vesta v uvodu v njuno drugo skupno delo »Duhovna inteligenca«. 

Te lepe in globoke misli želim deliti tudi z vami, drage sodelav-
ke in dragi sodelavci:

Povabilo, po navdihu Oriaha Gorskega sanjača, indijanskega poglavarja, maj 1994:

Ne zanima me, s čim se preživljaš.
Hočem vedeti, po čem hrepeniš in ali si upaš 
sanjati o izpolnitvi svojega srčnega hrepenenja.
Ne zanima me, koliko si star.
Hočem vedeti, ali boš tvegal, da te bodo imeli 
za norega na ljubezen, sanje, na pustolovščino, 
ki se ji pravi biti živ.
Ne zanima me, kateri planeti so v kvadratu s 
tvojo luno.
Hočem vedeti, ali si se dotaknil središča svoje 
bolesti, ali so te doživetja izdajstva odprla, ali 
pa si postal stisnjen in zaprt iz strahu pred 
novim trpljenjem. Hočem vedeti, ali se znaš 
družiti z bolečino, mojo ali tvojo lastno, ne da 
bi jo želel skriti, ublažiti ali odpraviti. Hočem 
vedeti, ali znaš živeti z radostjo, mojo ali tvojo 
lastno; ali znaš razposajeno plesati in dovoliti, 

da te zanos preplavi do konic prstov na rokah 
in nogah, ne da bi naju opominjal, da morava 
biti previdna, realistična ali da se morava zave-
dati omejenosti človeškega bivanja.
Ne zanima me, ali je zgodba, ki mi jo pripove-
duješ, resnična.
Hočem vedeti, ali si sposoben nekoga razoča-
rati, da bi ostal zvest sebi; ali znaš prenesti, da 
si obtožen izdajstva, ali si sposoben ohraniti 
zvestobo lastni duši.
Hočem vedeti, ali znaš biti zvest in torej zaupa-
nja vreden. Hočem vedeti, ali znaš videti lepoto, 
čeprav ni vsak dan dražestna, in ali znaš napa-
jati svoje življenje z Božjo prisotnostjo. Hočem 
vedeti, ali znaš živeti z neuspehom, tvojim in 
mojim, pa kljub temu stopiti na jezerski breg in 
zavpiti srebrnemu mesecu »Da!«.

Ne zanima me, kje živiš ali koliko denarja imaš.
Hočem vedeti, ali si sposoben vstati po noči, 
polni bridkosti in brezupa, pobit in do konca 
zlomljen, in postoriti vse potrebno za otroke.
Ne zanima me, kdo si ali kako si se znašel tukaj.
Hočem vedeti, ali boš stal z menoj sredi ognja, 
ne da bi se odmaknil.
Ne zanima me, kje ali kaj ali pri kom si se učil.
Hočem vedeti, kaj te podpira od znotraj, ko vse 
drugo odpade.
Hočem vedeti, ali znaš biti sam s seboj in ali ti 
resnično ugaja družba, ki si jo izbiraš v trenut-
kih praznine.

Vsem nam želim, da bi živeli tako, da bi bil svet 
lepši, ko ga bomo zapustili, kot pa je danes. 

Duhovna inteligenca je naša najvišja, najpomembnejša 
inteligenca. Z njo se lotevamo vprašanj smisla in pomena 
našega življenja. Je nujna osnova za učinkovito delovanje 
razumske inteligence in čustvene inteligence.

Duhovna inteligenca –  
kapetan vseh kapitalov

dr. Tatjana Večko Pirtovšek, 
vodja metalurškega razvoja 
in raziskav, Metal Ravne 

vir članka: Danah Zohar, Ian 
Marshall, Duhovni kapital  
Danah Zohar, Ian Marshall, 
Duhovna inteligenca

à UČINKOVITO KOMUNICIRAMO
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V Metalu Ravne smo konec januarja konstruktivno in realno 
debatirali o knjigi Marketing 3.0 legendarnega Philipa Kotlerja 
in o tem, kako je mogoče v resnici živeti spoznanja avtorja in 
njegovih sodelavcev o novodobnem marketingu. Od Kotler-
jevega Marketinga 1.0, kjer je bil moto dober proizvod, preko 
Marketinga 2.0, kjer je bil cilj zadovoljen kupec, smo v Marke-
tingu 3.0 spoznali, da je treba imeti dober produkt, zadovoljiti 
potrebe kupca in hkrati soustvarjati boljši svet. Vendar le 
redka podjetja ali korporacije lahko to tudi zares udejanjajo. 
Na koncu bodo namreč lastnikom ali investitorjem ključni eko-
nomski kazalci in ne ogljični ali človekoljuben odtis podjetja. 
Kako daleč ali blizu smo zadnjemu Kotlerjevemu razumevanju 
marketinga, najbolje vedo Metalovi prodajni menedžerji.

 

Miran Čevnik, produktni menedžer za odkovke
Najprej naj povem, da v ta del ekonomije verjamem. Ver-
jamem, da razlage v teh knjigah niso samo teorija, ampak 
dejansko živijo v praksi. To nam plastično predstavljajo tudi z 
dejanskimi primeri. Ob teh knjigah sem skušal analizirati naše 
podjetje, kje smo pravzaprav mi v teh obravnavah. Naše pod-
jetje vidim globoko v »marketingu 2«. Dejansko raziskujemo 
trg, iščemo tržne niše, analiziramo kupce, njihove potrebe in 
jih skušamo razumeti. Od kupcev se učimo, zakaj so določene 
stvari tako pomembne, zakaj je termin tako pomemben, zakaj 
določene lastnosti izdelkov …

Vse te informacije prenašamo v podjetje, ki poskuša temu 
slediti s spremembami v proizvodnji, različnimi ukrepi itd., tudi 
investicije so posledica razmišljanja o trgu, o kupcih in o njiho-

vih potrebah. Investiramo v naprave, ki naj bi proizvajale take 
proizvode, kot si jih kupci želijo … Ja, smo v »marketingu 2«.

»Marketing 3« … horizontalna komunikacija med vsemi 
deležniki? Sem mnenja, da nas to še čaka … mogoče moramo 
dodobra spoznati in prevzeti »marketing 2«, šele potem bomo 
sposobni v celoti preiti na »marketing 3« … Mislim pa, da bi na 
določenih točkah lahko tudi že sedaj prešli na »marketing 3«. 
In to tam, kjer se mora vključiti vodstvo in ustvariti pogoje, da 
mi z naslednjih ravni sledimo. Zadovoljni zaposleni, zadovoljni 
delničarji, potrošniki, partnerji in prodajniki, ki verjamejo v 
idejo podjetja. Vsi se moramo videti v tej zgodbi enakovredne, 
upoštevane … verjeti moramo v to, kar delamo, kar prodajamo, 
kar proizvajamo, v kar investiramo, itd. 

Prodajniki moramo verjeti v to, kar delamo, verjeti v proi-
zvod, verjeti v strategijo podjetja … verjamem, da smo lahko s 
takim načinom delovanja in razmišljanja še uspešnejši na trgu, 
pri kupcih …

Naloga vodstva je poudarjanje vsebin »marketinga 3« z 
informiranjem in dejanska uvedba horizontalne komunikacije 
ter horizontalnega marketinga (dati zaposlenim občutek, da 
jih potrebujemo, dati potrošnikom občutek, da sodelujejo, 
dati prodajni mreži občutek, da soustvarja pogoje za prodajo, 
poslovanje …).

Prihodnje obnašanje je predvsem odvisno od tega, ali razu-
memo »marketing 2 in 3« in ali vanju verjamemo. Na to temo 
bi morali imeti morda kakšno delavnico s konkretnimi primeri 
in izobraževanjem …

Želimo vedno 
več, prav tako 
naši kupci

Anja Potočnik, glavna in 
odgovorna urednica, SIJ

Foto: Anja Potočnik, SIJ

à BEREMO
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Vesna Pevec, prodajna menedžerka
Današnja generacija potrošnikov je dobro ozaveščena, le »klik« 
na računalniku je potreben in imaš svet na dlani. Kupci so 
pametnejši in zahtevajo več od izdelka, ki ga želijo kupiti. Če 
danes ponujaš »slab« izdelek, bodo ljudje to takoj ugotovili. 
Marketing 3.0 poskuša dokazati, da je osredotočanje tako na 
kupca kot družbeno blaginjo naslednji mejnik v razvoju podje-
tja. Pri nakupu je danes ljudem pomembno tudi, kako podjetja, 
katerih izdelek bodo kupili, skrbijo za okolje, za svoje zaposle-
ne … Kupci imajo moč, da se sami odločijo, kakšen izdelek 
hočejo, in se ne zadovoljijo zgolj s tem, kar podjetja ponujajo. 
Tako delujemo tudi v vsakdanjem življenju – vedno želimo več 
in boljše od tega, kar imamo.

Stanko Triglav, direktor razvoja trženja
Ljubi svoje stranke in spoštuj tekmece.
Ščiti svoje dobro ime in jasno izražaj, kdo si in kaj ponujaš.

Tina Tominc, prodajna menedžerka 
Bilo je zanimivo branje, vsekakor. Ugotavljam, da včasih v 
praksi sicer ni vse tako, kot je predstavljeno v teoriji, a če si 
naredimo dober poslovni načrt, v katerem upoštevamo vsa 
teoretična znanja in usmeritve, je verjetnost, da bomo uspešni, 
veliko večja, kot če nas vodi zgolj trenutni navdih ali občutek. 
Je pa vsekakor zelo pozitivno, da gre tudi razvoj marketinga v 
smer prijaznosti do ljudi.

Janez Plohl, prodajni menedžer
Z branjem knjige Marketing 3.0 sem spoznaval, da je treba 
kljub nenehni rasti podjetja in kljub rasti dobička ostati pod-
jetje, prijazno kupcem, prijazno zaposlenim, prav tako pa so-
cialnemu okolju in ljudem, ki v tej okolici živijo, seveda pa tudi 
zelo prijazno naravi. Od Kotlerjevega Marketinga 1.0, kjer je bil 
moto dober proizvod, preko Marketinga 2.0, kjer je bil glavni 
kupec oz. motiv zadovoljiti kupca, smo v tej knjigi spoznali, da 
je treba ob vsem tem narediti svet še boljši in da so in bodo 
spremembe stalnica v življenju.

Olga Močilnik, prodajna menedžerka
Najbolj mi je bila všeč misel, da se obravnava stranke kot 
celovite »human beings«, kakršni so v resnici tudi naši kupci, 
in bolj ko jih obravnavamo v tem smislu in z njimi delamo ali 
se vživimo v njihove težave, pristnejši odnos ustvarimo, kar je 
tudi podlaga za sodelovanje. V naši branži je resnično to pogoj 
za dolgoročno sodelovanje.

Milan Gradišnik, direktor prodaje
Všeč mi je sporočilo, ki ga podaja Kotler v Marketingu 3.0, ker 
se vrača k človeku in njegovemu zadovoljstvu, tako na strani 
kupcev, zaposlenih in delodajalcev kot lastnikov, in celotnemu 
socialnemu okolju. V bistvu je nastavek idealne družbe, kar 
pa je v realnem življenju ob vseh posebnostih, ki jih nosi v 
sebi vsak posameznik, morda iluzorna ideja. Vseeno upam, 
da ni. 

Ù (z leve) Samo Jenič, Vesna 
Pevec, Miran Čevnik, Olga 

Močilnik, Janez Plohl, Stanko 
Triglav, Milan Gradišnik, Tina 

Tominc, Alojz Buhvald in 
Andrej Gradišnik
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Tam smo iz rok predsednika uprave skupine SIJ Antona Chernykha 
prejeli potrdilo o donaciji osmih koles. Donacije smo bili zelo veseli, 
saj na šoli vsako leto izvajamo kolesarski krožek in kolesarski izpit. 
Vedno več pa je otrok, ki si kolesa ne morejo privoščiti. 

Kolesa smo učencem postavili pod novoletno jelko, kjer jih vsako 
leto ob novoletni prireditvi in obisku Dedka Mraza čaka veliko daril. 
Učenci so bili donacije zelo veseli. Prireditve se je udeležila poslov-
na sekretarka Metala Ravne Polona Vrabič in učencem zaželela 
srečno vožnjo s kolesi ter hkrati povedala, da ji je v veselje, ker so 
kolesa odšla v prave roke.

Vprašali smo tudi učence, kako so zadovoljni z novo pridobitvijo. 
Povedali so nam enako kot Tim: »Vesel sem, da smo dobili kolesa, 
da se bom lahko prihodnje leto peljal.« 

Skupina SIJ nam je poslala povabilo  
na strateško konferenco, ki je bila  

13. decembra 2014 na Bledu.

SIJ-eva kolesa prižgala  
iskrice v otroških očeh

Romana Finžgar, Osnovna šola 
Juričevega Drejčka, Ravne na 
Koroškem

Foto: arhiv Osnovne šole 
Juričevega Drejčka,  
Ravne na Koroškem

à PODARJAMO IN RAZVESELJUJEMO

Û Otroške oči povedo vse …, tako malo je 
potrebno, da se v njih prižge iskrica sreče.
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dr. Karla Oder, muzejska 
svetovalka, Koroški pokrajinski 
muzej, Muzej Ravne na 
Koroškem

Foto: Melita Jurc, Metal Ravne

Metal Ravne in razstavo Mati fabrika – Železarna Ravne v Muzeju Ravne 
na Koroškem so konec januarja obiskali študentje etnologije in kulturne 
antropologije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Slušatelji predavanj pri predmetu Kulturno podjetništvo pri prof. dr. Rajku 
Muršiču so si v spremstvu docenta dr. Dana Podjeda ogledali proizvodni 
proces v kovačnici. Predstavil jim ga je Bojan Trost, skupino pa je skozi proi-
zvodnjo spremljal Miloš Dretnik, oba zaposlena v Metalu Ravne. Za bodoče 
etnologe in kulturne antropologe je bil obisk kovačnice dragocena in izjem-
na izkušnja, saj imajo le redko možnost videti delovni proces v tovarnah. 

Po dobri malici v železarniški jedilnici jim je dr. Karla Oder spregovorila o 
delu v muzeju in raziskovanju zgodovine železarstva in načina življenja žele-
zarjev. Pogovoru je sledil še ogled razstave Mati fabrika – Železarna Ravne v 
štauhariji. Na Ravnah na Koroškem so študenti tako preživeli nekaj prijetnih 
in poučnih ur in se zadovoljni vrnili v Ljubljano. 

Študijski dan za fabriško ograjo

à GOSTIMO

Û Za bodoče etnologe in kulturne antropologe je bil obisk 
kovačnice dragocena in izjemna izkušnja; med Milošem 

Dretnikom, skrajno levo, in dr. Karlo Oder, skrajno desno.

à LOKALNO–AKTUALNO
Bernarda Hribar, šolska 
svetovalna delavka, Osnovna 
šola Koroška Bela - Jesenice

Foto: arhiv OŠ Koroška Bela - 
Jesenice

Ideja se mi je porodila že novembra 2005 ob snovanju ustrez-
nih aktivnosti v mesecu boja proti odvisnosti. Zdelo se mi je, 
da je ob ozaveščanju otrok o različnih odvisnostih treba spre-
govoriti tudi o aktivnostih, ki prispevajo k ohranjanju zdravja.
Tako smo v Osnovni šoli Koroška Bela Jesenice začeli izvajati 
projekt Jabolko rdeče zlato.

V okviru tega projekta, ki letos poteka že deveto leto, 
pripravimo razstavo starih sort jabolk. Jabolka za razstavo v 
šolo prinesejo nekateri naši učitelji in učenci. Vsako leto pa 
so zastopane sorte, ki rastejo v sadovnjaku mojih staršev in 
katerih imena so se k sreči ohranila. 

Tudi letos smo k sodelovanju pritegnili učence in učite-
lje naše šole, ker sem želela, da se razstavijo stare sorte iz 
sadovnjakov našega šolskega okoliša. Cilj take dejavnosti je, da 
ohranjamo imena starih sort jabolk in da otrokom predstavi-
mo pomen starih sort jabolk v zdravi prehrani. Stara visoka 
drevesa s starimi vrstami sadja se zdaj zopet uveljavljajo, saj 
vemo, da je sadje s teh dreves bolj zdravo. Ta drevesa niso 
škropljena, sadeži so sicer nepravilnih oblik, vendar so zdravi. 
Želeli bi, da se ohranijo poimenovanja starih sort, da se obdrži-
jo stara drevesa in da se iz roda v rod neguje in prenese znanje 
s tega področja. Učenci naše šole pa tako poleg znanj posame-
znih predmetov pridobijo tudi tovrstna vseživljenjska znanja.

Lani smo na pobudo učitelja matematike Milana Hladeta za 
šolo posadili staro sorto drevesa londonski pepping. Drevo so 
ob pomoči naših učencev posadili člani Slovenskega rodov-

niškega društva v sodelovanju s Centrom za trajnostni razvoj 
Kranj v okviru akcije Boš sadil.

Letos poleg drugih aktivnosti načrtujemo z nadarjenimi 
učenci, ki si želijo dodatnega tovrstnega znanja, pripraviti 
zloženko, v kateri bomo predstavili stare sorte jabolk iz našega 
šolskega okoliša po posameznih krajih.

Z vsemi dejavnostmi želimo biti šola, ki učencem daje 
znanje za življenje in jih navdušuje za vseživljenjsko učenje, pri 
tem pa se povezuje z bivalnim okoljem in njegovimi viri (člo-
veški in naravni viri, znanje iz roda v rod). 

“Jabolko rdeče zlato”

Û Za šolo smo posadili staro sorto drevesa londonski pepping
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Miran Klančnik, Odvetniška 
pisarna Kos, Štumpfl in partnerji 

Foto: Boštjan Erjavec 

Koroška – svetovna  
športna velesila

à LOKALNO–AKTUALNO

Korošci smo že dvanajstič zapored izbrali najboljše in najper-
spektivnejše športnike naše regije. Akcija poteka v organizaciji 
športnega glasila Karizma in Koroškega radia.

Zaključna prireditev akcije Koroški športnik leta 2014 ozi-
roma svečana podelitev priznanj najboljšim je potekala konec 
januarja v Kulturnem centru na Ravnah.

In kdo so dobitniki? Kdo drug bi lahko bil najboljši, če ne 
Tina Maze. Najboljša alpska smučarka na svetu in v tem času 
ena najboljših športnic na svetu. Upam, da se Slovenci zaveda-
mo, kakšno šampionko imamo. Korošci, še posebej pa Črnjani, 
se gotovo. Na drugem mestu je, tako kot lani, Damir Dugonjić, 
plavalec ravenskega Fužinarja, katerega sponzor je vsa leta 
tudi Metal Ravne. Dugi je dobitnik bronaste medalje z evrop-
skega prvenstva v Berlinu. To je že njegova deseta medalja z 
velikih tekmovanj. Letos se je iz Amerike vrnil na Ravne, kjer se 
bo pripravljal na olimpijske igre v Braziliji. Še ena plavalka se je 
uvrstila med prve tri. Ravenčanka Tjaša Oder je osvojila na EP 
v Berlinu 4. in 8. mesto z doseženima državnima rekordoma na 
800 in 1500 metrov prosto. Nasprotno od Dugija pa se je Tjaša 
lani podala na študij v Ameriko. Želimo ji kar najboljše raz-
mere za treniranje. Na četrtem mestu je pristal slovenjgraški 
triatlonec Janez Klančnik, peta pa je najboljša slovenska igralka 
namiznega tenisa Manca Fajmut. 

Če sem uvodoma povedal, da moraš biti najboljši na svetu, 
če hočeš biti najperspektivnejši športnik Koroške, potem to 
velja za Janjo Garnbret. Mlada športna plezalka iz Šmartna 
pri Slovenj Gradcu je postala mladinska svetovna prvakinja v 
težavnostem in hitrostnem plezanju. Če bo tako nadaljevala, 
bo kmalu konkurenčna naši najboljši plezalki Mini Markovič. 
Druga med perspektivnimi športniki je judoistka Zala Pečoler, 
tretja in četrta sta plavalki ravenskega Fužinarja Janja Šegel in 
Janja Jamšek, peto mesto pa je pripadlo judoistki Tanji Anželak. 
Na šestem mestu je gorski kolesar Teo Pečnik, sedmi atlet Tine 
Glavič, osmi igralec namiznega tenisa Tilen Cvetko, deveta 
judoistka Nuša Perovnik, na desetem mestu je plavalec Lovro 
Knez, na enajstem pa atletinja Tina Česnik. Dvanajsta je pla-
valka Mojca Hancman, trinajsti je športni plezalec Zan Sudar 
Lovenjak. Gimnastičarka Asja Kotnik je štirinajsta, petnajsti pa 
judoist Vinko Prevolšek.

Poleg župana Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža 
Rožena, sta priznanja podeljevala še Henrik Medvešek, eden 
najuspešnejših trenerjev plavanja na Ravnah, in odbojkarska 
legenda Adi Urnaut. 

Da postaneš najboljši in najperspektivnejši športnik 
na Koroškem, moraš biti najboljši na svetu.

Ü Damir v družbi s perspektivnimi ravenskimi plavalci

Ü Janja Garnbret – mogoče že kmalu  
svetovna članska prvakinja v športnem plezanju

à Damir Dugonjić –  
že nekaj časa najboljši slovenski plavalec
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Tridnevno dogajanje se je začelo v petek zvečer, ko je na smu-
čišču v Črni na Koroškem potekal nočni slalom med baklami za 
pokal kralja Matjaža. 

Osrednji dogodek prireditve je bil sobotno tekmovanje ekip 
v gradnji snežnih gradov in snežnih skulptur, tematsko poveza-
nih z legendo o kralju Matjažu. Celodnevno gradnjo je sprem-
ljal pester zabavno-kulturni program (predstavitev ekip, izbor 
Alenčice, prižiganje bakel in sveč, ognjena predstava, svečani 
prihod kralja Matjaža, podelitev nagrad najboljšim ekipam in 
glasbeni nastopi). Gradnjo so popestrili grajski meričniki, ki 
so s starimi inštrumenti natančno izmerili, ali so parcele in 
stvaritve na njih v skladu s pravili. Njihova spremljevalka je bila 
vedeževalka, ki je napovedovala prihodnost. Letos so nas obi-
skali tudi člani kulturnega društva iz pobratene občine Šolta iz 
Hrvaške, ki so obogatili naš kulturni program in se preizkusili 
tudi v gradnji. V ločeni kategoriji graditeljev so sodelovali tudi 

učenci Unesco šol in zgradili sedem zanimivih gradov ter zanje 
prejeli posebne nagrade.

S prižiganjem bakel in razglasitvijo najlepših gradov je 
celodnevno pravljično dogajanje v Podpeci zvečer doseglo vrhu-
nec, saj ob soju plamenic snežni gradovi dodatno zažarijo.

Nedelja je bila namenjena otrokom, za katere so bile priprav-
ljene zanimive otroške animacije, lutkovne predstave, pesmice, 
iskanje skritega zaklada in možnost jahanja. V nedeljo so bile 
podeljene nagrade za najboljša likovna in literarna dela na temo 
kralja Matjaža, ki so jih ustvarjali učenci slovenskih osnovnih šol, 
in za fotografije učencev Unesco šol na temo Sneg in led.

Celotna prireditev Gradovi kralja Matjaža nam je pričarala 
zabaven in razigran zimski vikend v naravi, saj združuje, povezuje 
in odpira vrata domišljiji ter optimizmu, vse to kralju Matjažu v 
čast, ki že sedaj vabi na 24. prireditev konec januarja 2016. 

Konec januarja in v začetku februarja letos smo v Črni na Koroškem že triindvajsetič 
pripravili zimsko pravljico, imenovano Gradovi kralja Matjaža. Tradicionalna obuditev 
legende o kralju Matjažu je potekala pod koroško goro Peco na ravnici Mitnek nad Črno, 
kjer so pridne in marljive ekipe zgradile 51 snežnih gradov in skulptur. Simpatična prireditev 
je bila magnet za obiskovalce iz celotne Slovenije, ki jih je k obisku pritegnilo pestro kulturno 
in športno dogajanje, koroške tradicionalne dobrote in razigrano zimsko vzdušje.

Tam, kjer pravljice oživijo

Organizacijski odbor  
23. Gradov kralja Matjaža

Foto: arhiv Organizacijskega odbora
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Koroški pustni karneval v Kotljah, ki poteka neprekinjeno že 36 
let, je nastal leta 1978 na pobudo takratne Krajevne skupnosti 
Kotlje. Le-ta tudi bdi nad organizacijo tega dogodka, ki privab-
lja otroke in odrasle, puste in obiskovalce. Seveda dogodka ne 
bi mogli izpeljati brez pomoči Občine Ravne na Koroškem in v 
zadnjih letih Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske de-
javnosti ter mnogih gospodarskih družb, predvsem z lokacije 
združenega gospodarskega območja Ravne.

Približno 2000 obiskovalcev si je lahko ogledalo okrog 
300 aktivno sodelujočih posamičnih in skupinskih pustnih 
mask. V lepem vremenu, ki potrjuje, da se starka Zima od nas 
nedvomno poslavlja, se je povorka s skupinskimi maskami v 
spremstvu ptujskih kurentov in Pihalnega orkestra železarjev 
Ravne sprehodila skozi Kotlje do osrednjega prireditvenega 
prostora v vaškem centru. Pustno dogajanje se je nadaljevalo 
ob Kulturnem domu Kotlje z veselo otroško pustno zabavo, 
kjer so mlade puste razveseljevali pravljični junaki in živahne 
animacije. Program sta popestrila še nova koroška zvezdnika 
iz oddaje Slovenija ima talent Anej Piletič in Adrijana Kamnik. V 
Kulturnem domu Kotlje pa so se prisotni lahko zabavali v pri-
jetni glasbi vse do jutranjih ur. Zahvaljujemo se vsem pustnim 
maskam in obiskovalcem ter vas vabimo, da se nam pridružite 
tudi prihodnje leto – bodisi kot obiskovalci ali kot pustne šeme. 
Mi pa bomo poskrbeli za dobro organizacijo in odlično počutje. 

Iskrena hvala tudi vsem sponzorjem za njihov prispevek 
pri izvedbi pustnega karnevala, predvsem skupini SIJ, ki kot 
glavna sponzorka dogodka dokazuje, da je tesno vpeta v 
naše lokalno okolje. 

Koroški pustni karneval v Kotljah je ena 
večjih kulturnih prireditev na Koroškem, 
ki ohranja eno najstarejših tradicij našega 
naroda oziroma naših prednikov, združuje 
pa predvsem prebivalce Mežiške in 
Mislinjske doline.

Pust mastnih ust

Boris Štriker, podpredsednik 
KS Kotlje

Foto: Stanko Mravljak

à LOKALNO–AKTUALNO
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Odprave se je udeležilo pet članov matičnega kluba in pridru-
žen član iz AK Ravne. Odprava se je začela 23. maja 2014, ko 
smo se v Črni v prisotnosti županje odpravili na pot. V Huaraz, 
izhodišče za hribe v gorski verigi Cordillera Blanca, smo prispe-
li dva dni kasneje. Takoj smo začeli z aklimatizacijo in se še isti 
dan podali na treking okoli lagune Villcacocha. Dosegli smo vi-
šino 4050 m. Že naslednji dan smo opravili izjemno lep treking 
do jezera Churup na višini 4450 m, del ekipe je pot nadaljeval 
do jezera Churupito (4580 m). Prvi vrh Urus Este (5420 m) je 
del ekipe osvojil 29. maja, dva člana pa sta se morala zaradi 
zdravstvenih težav vrniti v Huaraz. Naslednji vrh je bil osvo-
jen 29. maja, ko sta se »bolnika« povzpela na 4618 m visok 
vrh Japrijirca v Cordilleri Negri. Ishinca, vrh po katerem nosi 
ime ena najznamenitejših dolin v celotni gorski verigi, je bila 
osvojena 1. junija po jugozahodnem grebenu. Že naslednji dan 
je del ekipe krenil po severozahodnem grebenu in sestopil po 
grebenu, ki so ga uporabljali dan prej za pristop. 8. junij je bil 
velik dan za odpravo, saj je dosegla enega izmed glavnih ciljev 
odprave, markantno goro, nekoč celo proglašeno za najlepšo 
goro sveta, 5947 m visoko Alpamayo. Sledilo je slabo vreme in 

posledično premik dela ekipe v južni Peru. Preostanek ekipe je 
ostal na severu in čakal še zadnjo priložnost. Pomanjkanje časa 
je botrovalo poizkusu osvojitve vrha Tocllaraju po »normalki« 
Huaraz–Tocllaraju–Huaraz v enem dnevu. Po sedemnajstih 
urah vzpona se je naveza 200 m pod vrhom obrnila in končala 
zadnjo turo odprave. Sledili so snidenje v Limi in proslavitev 
uspešne odprave ter sklepno dejanje, vrnitev domov, kamor 
smo prispeli 25. junija 2014. Nabrali smo si dragocenih izkušenj 
in nepozabnih doživetij.

Za finančno podporo pri izvedbi odprave se zahvaljujemo 
sponzorjem, brez katerih odprave v perujske Ande ne bi mogli 
izpeljati. Iskreno se zahvaljujemo delodajalcem, Metalu Ravne, 
Kmetijski zadrugi Koroška ter Zavodu za gluhe in naglušne 
Ljubljana, ker so izkazali razumevanje in nam odobrili enome-
sečno odsotnost.

Sponzorji: Vertikala-X, d. o. o., Elektro Tim, d. o. o., Salus, d. o. o., Akers 
valji Ravne, d. o. o., JOIL, d. o. o., Viptronik, d. o. o., Geršak, Peter Potoč-
nik, Janko Potočnik, Kamot sistem, d. o. o., IKD, d. o. o., Transkor, d. o. o., 
Profin Sašo Prosenjak, s. p., Eko dim, d. o. o., Občina Črna na Koroškem, 

Občina Mežica in PD Mežica 

Odprava Peru 2014 – Cordillera Blanca; v okviru zaznamovanja 
štiridesetletnice Alpinističnega kluba Črna na Koroškem smo 
pripravili alpinistično odpravo v perujske Ande.

Osvojena tudi  
najlepša, Alpamaya

à OBNAVLJAMO ENERGIJO

dr. Rok Barbič, vodja odprave 
Peru 2014, Metal Ravne

Foto: dr. Rok Barbič, Metal Ravne

ÛÛ Člani odprave – od leve proti desni: Peter Modrej, Andrej Jež,  
Boštjan Jurič, Rok Barbič, Gašper Stopar in Blaž Penec

Û Sončni zahod
Ý Plezanje na sedlo pod Alpamayo – spodaj Blaž Penec, spredaj Andrej Jež
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Opis in ponudba iz objave sta me prepričala, da smo se v začetku julija 
lanskega leta odpravili na 16-dnevno potovanje med ledenike, vulkane 
in gejzirje, po poti Islandije, kjer smo obkrožili celoten otok in naredili kar 
2.433 kilometrov. In res, vse to, kar so opisali, smo doživeli in še več od tega! 
Med potjo, ki je prikazana na zemljevidu – smo si ogledali največje islandske 
znamenitosti.

Pa smo šli …
Prvi dve noči smo spali v Reykjaviku. Ogledali smo si celotno mesto z vsemi 
znamenitostmi, kolikor nam je celodnevni ogled dopuščal. Islandci veliko 
energije vlagajo v ogrevanje cest Reykjavika, kar je bilo za nas izredno 
zanimivo. Sledil je štiridnevni treking, ki velja za najlepšega na svetu, saj 
poteka po fantastični pokrajini, ki kar ne spada na ta planet. Pot smo začeli 
v Landmannalaugarju, od koder nas je peljala preko magičnih lavnih polj, 
rek, gejzirjev, jezer. V bližini pa so se bohotili mogočni ognjeniki in ledenik. 
Prenočili smo v tradicionalnih islandskih kočah sredi neokrnjene pokraji-
ne, kar tam sredi sneženega plazu. Treking smo zaključili v Thorsmorku. V 

Pritegnila me je že objava 
agencije, kjer je pisalo:
 »Islandija je ena izmed najlepših 
severnih točk potovanj. Spalo 
se bo v hiškah, hostlih, tudi v 
kampih in spoznavali bomo 
pravljična mesta, kjer je še 
vedno čutiti prisotnost palčkov 
in magičnih energij. Islandijo 
bomo raziskali z avtomobili, 
avtobusi, peš, ladjo, raftom in 
še kako. Sprehodili se bomo 
mimo naravnih jezer, gejzirjev, 
rek, občudovali slapove, vulkane 
in videli vse res najlepše, kar 
ta država s svojimi naravnimi 
pojavi ponuja in tega je več, kot 
si mislite! Ljudje na Islandiji so 
prijazni in spoznali bomo tudi 
njihovo družinsko plat. Pokazali 
nam bodo, zakaj jim pravijo 
dobri gostitelji. Po žilah jim še 
vedno teče vikinška kri .«

Sprehod po izvenzemeljskih poteh

Jože Benedičič, vodja kakovosti 
za laboratorije, Acroni

Foto: Jože Benedičič, Acroni

à OBNAVLJAMO ENERGIJO

Û Pot okoli Islandije je bila dolga, naporna a nepozabna, skupaj kar 2433 kilometrov
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štirih dneh smo prehodili že okoli 64 kilometrov in se dodobra 
namučili z vedno (pre)težkimi nahrbtniki. 

Veseli smo bili, da smo končno zamenjali prevozno sredstvo 
(noge za avtomobile) in se zapeljali po t. i. zlatem krogu, kjer 
smo opazovali lepote geotermalnega izvira Geysir in številne 
slapove. Ob jezeru Thingvelir, kjer se je možno potapljati, smo 
občudovali krasno naravo in prelom sveta, kjer se deli ame-
riška in evrazijska plošča. Sledil je veliki islandski krog. Začeli 
smo s slapovi, ki mogočno padajo z Islandske planote v zelene 
doline. Hodili smo po narodnem parku Scaftafell, si ogledali 
veličastni Črni slap ter občudovali druge naravne lepote parka, 
ki je znan po bogati flori, favni in ledenikih. Od tam pa nas je 
pot vodila v malo toplejše kraje – v Hofen, kjer smo okušali 
jastogovo juho, se sprehajali po divjih plažah in obvozili toliko 
fjordov, da smo komaj pričakali tunel, ki vodi v notranjost 

otoka. Čakala nas je še najdaljša pot, krepko čez 400 km, 
po severni obali do polotoka Sneafelsness. Tu smo bivali v 
krasnem ambientu s pogledom na ledenik. Za zaključek so nas 
čakali še jacuzzi, nepozabni morski sprehod in ogled tjulnjev 
ter slikovite divje plaže polotoka. Potovanje smo zaključili na 
polotoku Reykjanes, kjer smo obiskali Modro laguno, očistili in 
oddali najete avtomobile ter se odpravili na večerni polet proti 
domu. 

Za konec le še to: Če boste izbirali med severnimi destina-
cijami – pojdite na Islandijo. Ne bo vam žal. Še posebej če ste 
ljubitelj neokrnjene narave, živali in zelene barve. Predstavil 
sem vam le delček čarobnih in nepozabnih vtisov, vse drugo 
boste morali doživeti sami. 
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1 – Veliko energije Islandci 
vložijo v ogrevanje cest 
Reykjavika

2 – Ena največjih mojstrovin 
Reykavika - koncertna 
dvorana Harpa in konferenčni 
center se nahaja v pristanišču. 
28.000 m² velika koncertna 
dvorana lahko sprejme 1.600 
obiskovalcev, oblečena je v 
steklo in nerjavno jeklo

3 – Ena skupinska pred 
veličastnim ledenikom

4 – Vulkanska polja ob jezeru 
Myvatn. Trenutno najbolj 
aktiven del Islandije, kjer 
povsod vse brbota, se kadi, 
puhti, … pa smrdi, smrdi po 
žveplu.

5 – Čudovitih slapov je na 
Islandiji ogromno, eden lepših 
je črni slap Svartifoss.

6 – Pluli smo med ledeniki
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à OBUJAMO PRETEKLOST 

Prvo poglavje razstave pripoveduje o rojstvu otroka. Na Jese-
nicah so porode opravljali v bolnici Bratovske skladnice, ki je 
bila zgrajena leta 1895. Ko otrok odraste, želi postati samosto-
jen. Samostojnost in socialno varnost mu predvsem zagotavlja 
služba. Pred nastopom dela mora opraviti zdravniški pregled, 
ki pokaže, če mu zdravstveno stanje dopušča izvrševanje 
delovnih nalog. Na Jesenicah je bil v preteklosti največji delo-
dajalec Železarna Jesenice. Zaposlovala je več kot sedem tisoč 
delavcev. Ker je bila odgovorna za njihovo zdravje, je veliko 
pozornosti namenjala delu Obratne ambulante, ki je bila v pro-
storih stare jeseniške bolnice. Tukaj so delovali: štiri kurativne 
ambulante, po dve preventivni in zobni ambulanti, psihološki 
oddelek in laboratorij. Opravljali so tudi lažje operativne pose-
ge. V železarni so bila razširjena pljučna in želodčna obolenja, 
nekateri so imeli težave s hrbtenico. V želji po pomoči tem 
bolnikom je zdravnik Obratne ambulante Aleksander Rjazan-
cev na Jesenicah uvedel zdravljenje z akupunkturo. 

Posebno poglavje bo namenjeno prvim letom delovanja 
Splošne bolnice Jesenice. Ta je imela na začetku le interni in 
kirurški oddelek. Prvega je vodil Franc Brandstetter, drugega 
pa Jože Hafner, ki je bil tudi direktor bolnice. Kasneje so se raz-
vili še drugi oddelki in odprli so nove specialistične ambulante. 
Bolnikovo stanje od diagnoze preko napotitve k specialistu in 
njegovo zdravljenje spremlja zdravnik splošne medicine. Na 
Jesenicah so pomembno vlogo pri razvoju splošne medicine 
odigrale bolnica Bratovske skladnice in zasebne ordinacije 
Frančiška Kogoja, Avgusta Tancarja, Viktorja Marčiča in Bartola 
Keržana, po letu 1955 pa je primat prevzel Zdravstveni dom 
Jesenice. Ta je bil nastanjen v starem župnišču nasproti Kosove 

graščine. Ker prostori niso bili namensko zgrajeni za zdravstve-
no službo, so se zaposleni in bolniki srečavali z nemalo težava-
mi. Situacijo je rešil upravnik Zdravstvenega doma Alojzij Jen-
ko. Izdelal in izpeljal je program izgradnje zdravstvenih postaj 
v Kranjski Gori in Žirovnici, splošne ambulante v Mojstrani in 
novega Zdravstvenega doma Jesenice, ki so ga odprli leta 1965. 
Pred njim so postavili kip Milanu Čehu, ki je leta 1933 začel 
delovno pot kot zdravnik bolnice Bratovske skladnice, potem 
pa je bil vodja Obratne ambulante do svoje smrti leta 1972. 

Pomembno vlogo v zdravstvu imajo medicinske sestre. Na 
Jesenicah je dobila prvo zaposlitev prva slovenska medicinska 
sestra Angela Boškin. V bolnici Bratovske skladnice je leta 1919 
organizirala Posvetovalnico za matere in dojenčke, ki je bila 
prva takšna ustanova na Slovenskem. Ker se je na Jesenicah 
razvoj organizirane zdravstvene službe nadaljeval, je bila 
potreba po šolanju zdravstvenega osebja vse večja. V začetku 
so bili v sklopu bolnice le bolničarski tečaji. Leta 1962 je bila us-
tanovljena Srednja zdravstvena šola. Novo obdobje v zgodovi-
ni šolstva na Jesenicah pa se začne leta 2006, z visokošolskim 
izobraževanjem. Ustanovljena je bila Visoka šola za zdravstve-
no nego Jesenice, ki se je leta 2014 preimenovana v Fakulteto 
za zdravstvo Jesenice. 

Zadnje poglavje razstave je namenjeno najpogostejšim 
vzrokom za smrt. Na začetku 20. stoletja je velik davek zahte-
vala tuberkuloza, po drugi svetovni vojni so prednjačile bolezni 
srca in ožilja, danes pa največ ljudi umre zaradi rakastih obo-
lenj. Spoznali bomo načine zdravljenja teh bolezni. 

Razstava bo na ogled od 12. marca do 17. aprila 2015 v Koso-
vi graščini na Jesenicah. Lepo povabljeni. 

Gornjesavski muzej Jesenice 
bo ob 120. obletnici izgradnje 
prve jeseniške bolnice in 
50. obletnici postavitve 
Zdravstvenega doma 
pripravil razstavo, katalog 
in spremljevalni program 
o zgodovini zdravstva na 
Jesenicah.

Zgodovina 
zdravstva  
na Jesenicah

dr. Marko Mugerli, kustos 
Gornjesavskega muzeja Jesenice

Foto: arhiv Gornjesavskega 
muzeja Jesenice
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V nevarnosti so bili Meži najbližji obrati in objekti: hala mehanič-
ne delavnice, energetski most in most ob metalurški šoli ter hali 
kovačnice in valjarne. Ob mehanični delavnici je narasla Meža 
začela odnašati breg, zato so jo delavci začeli utrjevati z jeklenimi 
bloki in starim železjem. Prevozni most ob metalurški šoli pa so 
gasilci utrdili z betonskimi kvadri ob obeh bregovih.

V noči s 24. na 25. oktober je bila situacija najbolj kritična, 
saj je tam nekje med polnočjo in 4. uro zjutraj Meža dosegla 
največjo višino. Halo mehanične delavnice so s pravočasnimi 
zavarovalnimi ukrepi rešili, preprečili pa so tudi to, da bi se zrušil 
energetski most. Obenem so zavarovali tudi dragocene aparatu-
re in stroje v OTKR, ki bi jih narasla voda, če jih le dosegla, gotovo 
uničila. Vodo iz obratov valjarne, kovačnice in OTKR so prizadevni 
gasilci morali črpati neprekinjeno, zato so dobili prepotrebno 
pomoč še iz sosednjih krajev: iz Dravograda, Kotelj in s Prevalj. 
Podivjana Meža pa je prekinila kable, vodovode in kisikovode, 
zato je železarna kljub vsemu morala prenehati obratovati. 

Vzdrževalci so pohiteli z delom in usposobili najprej topilnico, 
za njo pa tudi mehanično, kovačnico in valjarno. Tako je čez dob-
re tri dni, 28. oktobra 1964, naša »fabrika« ponovno 100-odsto-
tno delovala!

Posledice poplave pa je občutil tudi spodnji, stari del našega 
mesta. Razbesnela reka Meža je zalila celotno okolico sedanje 
Veleblagovnice TUŠ in tudi spodnji del Prednikove hiše pod 
cerkvijo sv. Egidija. Velika oktobrska poplava se je razširila tudi 
na dobršen del Malgajeve ulice in vrtove blizu sedanjega Elektra 
Oprešnik. 

Znani ravenski fotograf Franci Kamnik je s svojim objektivom 
posnel te, za naš kraj bolj redke prizore, saj nas stoletne vode na 
srečo obiščejo res bolj poredko, in tako ohranil zanimive foto-
grafske dokumente za naše zanamce. V fototeki Muzeja Ravne je 
to le eno od številnih zanimivih ohranjenih poglavij o živahnem 
utripu naših krajev v zadnjih sto petdesetih letih. 

V drugem delu oktobra 1964 je v Mežiški dolini cel teden lilo kot iz 
škafa. Mirna Meža, edina reka v naši dolini, je zato začela nevarno 
naraščati. 24. oktobra pa so se začele kazati posledice poplave tudi 
na Ravnah in »fabriški« gasilci so dobili znak za rdeči alarm.

Ko podivja 
pohlevna Meža

Mirko Osojnik, upokojeni 
strokovni sodelavec Koroškega 
pokrajinskega muzeja, Muzeja 
Ravne na Koroškem 

Foto: Franci Kamnik, fototeka 
Koroškega pokrajinskega 
muzeja, Muzeja Ravne na 
Koroškem

Vir: zapisi v rubrikah 
Informativnega fužinarja: Borba 
s pobesnelo Mežo, IF št. 2, str. 
2 (1964)

à OBUJAMO PRETEKLOST

ÙÙ Podivjana Meža ogroža 
Prednikovo hišo. 

Ù Meža poplavlja okolico 
Veleblagovnice TUŠ. 

ÙÙ Z železjem utrjen desni 
breg Meže ob mehanični 

delavnici 

Ù Gasilci branijo prevozni 
most pri metalurški šoli. 
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Andrej Brumen - Dejde,  
Ravne Knives

à AFORISTIČNA ŠARŽA

• Ali je migrena kronična bolezen frigidnosti?

• Ko se ženska omehča, moški otrdi.

• Nedelja je kot seks pri petdesetih: pride 
enkrat na teden in hitro mine. 

• Semenska banka je edina banka na svetu, kjer 
imajo vse stranke zamrznjena sredstva.

• Bil je tak žrebec, da ga je lahko 
zajahal samo moški.

• Črevesje je komunalna infrastruktura človeka.

Kdor ne uveljavlja svojih pravic, krši svoje 
dolžnosti.
Werner Ehrenforth, nemški pravnik

Imenitne ali celo sijajne priložnosti največkrat 
nisem zaznal tako dolgo, dokler ni minila.
Mark Twain

Najboljše stvari se zgodijo, ko ob pravem času 
napoči napačni čas.
Jacques Derrieda, francoski filozof 

Resnično imeti rad pomeni tudi koga užaliti in 
raniti, da bi ga izboljšali.
Michel de Montaigne, francoski pisatelj

Tradicija ni ohranjanje pepela, marveč 
razpihovanje ognja.
Jean Jaure, francoski politik

à MODRUJEMO

à SUDOKU
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à ŠPIKOV KOT

Boter Špik

à SMEH JE POL JABOLKA

Po prometni nesreči pripeljejo na 
urgenco bolj okroglo punco.
Zdravnik: Povejte mi vašo višino in težo.
Dekle odgovori: 175 cm in 55 kg.
Zdravnik nazaj: Poslušajte, gospodična, 
tukaj smo na urgenci, ne na Facebooku.

Janezek se pelje v taksiju in je čokolado.
»Fant, to ti bo uničilo najprej zobe, 
potem še zdravje!« reče taksist.
Moj dedek je živel do 103. leta.
Ker je jedel čokolado?
Ne, ker se je brigal zase.

Se pogovarjata moška s kozarcema v rokah.
Čemu bi se lažje odpovedal, vinu ali ženski?
Odvisno od letnika.

 
Si pred menoj že s kom hodila?
Ne, vsi so imeli avtomobile.

à SUDOKU
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