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UVODNIK

Anja Potočnik, pomočnica uprave za odnose z javnostmi in
odgovorna urednica, SIJ – Slovenska industrija jekla
foto Irena Herak

Naj pride trojka –
vljudnost, prijaznost
in spoštovanje

Kako zelo smo odvisni od nje, smo
spoznali pred dnevi, ko nas je oklenil žled in ko
je v temo mrknilo veliko gospodinjstev in podjetij. Veliki
izumitelj Nikola Tesla, ki je omogočil njeno najširšo uporabo,
je o njej spoštljivo rekel, da bo dan, ko bomo lahko do potankosti
razložili, kaj je elektrika, eden najpomembnejših trenutkov v zgodovini
človeštva. Enako skrivnosten in v številke neprevedljiv je tudi učinek
dobre komunikacije. Pri tem ne mislim na neke sofisticirane komunikacijske
oblike, kot so javni nastopi, vodenje sestankov, zahtevna pogajanja … Ne, na
žalost mislim na tiste veščine, ki jih učijo že otroke v vrtcih in ki jih prepogosto
pogrešamo v »vrtcih s kravatami«, kot šaljivo rečemo poslovnemu svetu. Gre
za preproste besede »dober dan«, »prosim« in »hvala« ali preproste geste, kot
so trkanje na vrata ali pridržanje vrat, če vidimo, da je nekdo pet metrov za
nami. Ali pa majhne in na videz nepomembne vljudnosti, ki pa vzbujajo v
sodelavcih občutek, da nam je mar zanje in da jih spoštujemo. Če vsega
tega ni, se to odraža v klimi podjetja in ne nazadnje v odnosu do strank.
In tako posledično v končnem rezultatu določenega oddelka ali
podjetja. Brez dobrih sodelavcev nismo nič, z njimi pa smo
skupina. In to ena jeklena in nepremagljiva pa še SIJoča, če
le znamo in želimo dati svoj doprinos in se vsak dan
posebej potrudimo, da smo vljudni, prijazni
in spoštljivi sodelavci.
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PREDSTAVLJAMO

ANTON CHERNYKH,
predsednik uprave skupine
SIJ – Slovenska industrija jekla

TIBOR ŠIMONKA,
nekdanji predsednik uprave skupine
SIJ – Slovenska industrija jekla

“Zdaj je čas, da vlaganja
oplemenitimo z dobrimi rezultati”

“Ponosen sem, da sem
bil del trdno povezane in
uspešne skupine”

Včasih se zdi, kot da je v podjetjih in drugih organizacijah merilo
delo samo po sebi – »počnemo nekaj samo, da se nekaj počne«,
pa čeprav brez rezultatov in učinka. To ni nič presenetljivega, saj
živimo v potrošniškem svetu instantnih izdelkov in rešitev. Tako
smo zadovoljni že s tem, da se v podjetju in na trgu nekaj dogaja.
Takemu pristopu in površnim splošnim rešitvam servisiranja kupcev je potek rok trajanja. Tu smo, da soustvarjamo in uresničujemo
potrebe vsake stranke posebej, torej da se obnašamo strateško
in do potankosti natančno vemo, kaj delamo, kako delamo in za
koga delamo. Pomembno je, da razumemo in ločimo taktiko od
strategije. Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla sloni na večstoletni tradiciji znanja in jeklene volje številnih generacij. Zadnja leta
pa so zaznamovala intenzivna vlaganja v tehnologijo, raziskave
in razvoj ter v pridobivanje novih trgov in v kakovostnejše storitve
našim kupcem. Zdaj je zato čas, da vse preteklo bogato znanje,
izkušnje in nedavna vlaganja oplemenitimo z dobrimi rezultati. Kot
predsednik uprave ne bom iskal instantnih kratkoročnih rešitev,
temveč bom s svojo ožjo ekipo in skupaj z vsemi sodelavci v skupini naredil vse, kar je potrebno, da bo skupina SIJ – Slovenska
industrija jekla napredna in dolgoročno uspešna jeklarska skupina,
ki bo s svojimi visokospecializiranimi nišnimi jeklenimi izdelki ohranjala in osvajala nove trge ter kovala dobiček. •

Po 12 letih vodenja skupine sem 17. januarja 2014 odstopil z
mesta predsednika uprave skupine SIJ – Slovenska industrija
jekla. To ni bila lahka odločitev, toda moral sem jo sprejeti, kajti
moje in lastnikovo videnje razmer in s tem povezanih nadaljnjih
potez za izpolnitev njegovih pričakovanj je bilo različno.
Rad bi se vam zahvalil za zaupanje, ki ste mi ga izkazovali,
za vaš trud in prizadevanje pri načrtovanju in izpolnjevanju
skupnih ciljev in za vse dosežene rezultate, ki jih je skupina
SIJ – Slovenska industrija jekla dosegla v času našega skupnega sodelovanja. Iz finančno šibke, razvojno in tehnološko
zaostale skupine smo v tem obdobju postali finančno močna
in zaupanja vredna skupina z najsodobnejšo tehnologijo in
tržno prenovljenim programom. Ponosen sem, da sem bil
del ekipe, ki je vedno znala z znanjem, poštenim profesionalnim odnosom in z medsebojnim zaupanjem dosegati dobre
rezultate in vedno iskati vse priložnosti, da bi jih še nadgradili.
Vse to se neizpodbitno odraža tudi v dejstvu, da smo lani
poslovali boljše od večine naših konkurentov.
Verjamem, da boste tako nadaljevali tudi v prihodnje in
rezultati ne bodo izostali. •
Interni časopis skupine SIJ • 1 • 31. januarja 2014
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PREDSTAVLJAMO

SLAVKO KANALEC,
izvršni direktor za tehnologijo
skupine SIJ – Slovenska
industrija jekla

“Vedno pripravljen
na nove izzive”
Čeprav se ljudje praviloma bojimo sprememb, moramo
biti vedno pripravljeni na nove izzive. Večkrat sem v šali
povedal, da imam kovčke vedno pripravljene, in sedaj je
prišel ta trenutek. Po 23 letih službe in šestih letih vodenja
podjetja Acroni se poslavljam od vas. Kariero bom nadaljeval na sedežu skupine SIJ – Slovenska industrija jekla
kot izvršni direktor za tehnologijo. To pomeni, da bomo
tudi v prihodnje sodelavci in si bomo še naprej prizadevali
za visoke skupne cilje.
Na našo skupno prehojeno pot me veže veliko lepih
spominov in zavedam se, da sem si veliko večino znanja
in izkušenj pridobil prav v podjetju Acroni. Podjetje so
ljudje, zato sem vsakomur izmed vas hvaležen za vse, kar
sem se od vas lahko naučil. Ponosen sem, da sem lahko
delal v Acroniju in z vami.
Vsi skupaj smo pred velikimi izzivi in prepričan sem,
da bom lahko na novem delovnem mestu tvorno prispeval k razvoju in uspehu družb v skupini SIJ – Slovenska
industrija jekla. •

SIJ – Slovenska industrija jekla

BLAŽ JASNIČ,
glavni direktor Acronija

“Motivirani acronijevci – največja
konkurenčna prednost”
Težko je v kratki predstavitvi povzeti vso dinamiko poti, ki sem jo prehodil skupaj z vami. Vsakdo od vas, od katerih sem se imel privilegij
učiti in spoznavati različna okolja, je v meni pustil neizbrisen pečat
zadovoljstva, izkušenj, znanja, motivacije in predvsem nepopustljivosti – jeklene volje.
Zaupano delovno mesto si štejem v veliko čast in odgovornost. Ob tem naj se iz srca zahvalim svojemu predhodniku Slavku
Kanalcu, ki je s svojim prizadevanjem in energijo postavil močne,
zdrave temelje podjetja.
Ne bom dolgovovezil o trenutnih časih in situaciji, verjamem pa, da
z našo jekleno voljo, medsebojnim spoštovanjem, timskim delom in
odkritostjo lahko prehitimo vsakega našega konkurenta. »Naš Acroni«
si predstavljam kot povezano družino, ki bo uspešna le kot celota.
Usmerjenost v kompleksnejše izdelke, povezovanje znotraj
skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, stalno prizadevanje za
kakovost in velika prilagodljivost so le glavne točke, ki bodo zapolnjevale naš vsakdanjik v prihodnje. Prepričan sem, da so največja
vrednota ljudje – motivirani in zadovoljni sodelavci, ki ustvarjajo
zadovoljstvo naših strank oziroma kupcev in tako prispevajo k njihovim ponovnim nakupom. To je temelj nadaljnjega investiranja in
rasti tudi v prihodnosti. •
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POROČAMO
besedilo Dušanka Šegatin, pomočnica uprave za ekonomiko, SIJ – Slovenska industrija jekla

ULITO V ŠTEVILKE DECEMBRA 2013
Proizvodnja gotovih proizvodov v t

Prodaja gotovih proizvodov v t

DRUŽBA

jan.–dec. 2012

* ACRONI

317.100

ocena jan.–dec. indeks
2013
284.110
90

METAL RAVNE

74.208

72.155

jan.–
dec. 2012
ACRONI
315.677

DRUŽBA

ocena jan.–
dec. 2013
273.898

indeks
87

97

METAL RAVNE

74.335

72.035

97

1.683

100

NOŽI RAVNE

1.497

1.335

89

NOŽI RAVNE

1.688

ELEKTRODE JESENICE

10.064

8.881

88

ELEKTRODE JESENICE

10.398

9.245

89

SUZ1

4.027

4.475

111

SUZ1

5.518

6.003

109

SKUPAJ

406.895

370.955

91

ODPAD PIVKA

235.689

256.108

109

SUZ – V obdobju januar–december 2012 so storitve žarjenja znašale 313 t, v letu 2013 142 t.
1

Število zaposlenih

Zadnji dan v mesecu

3.141

ocena jan.–
dec. 2013
3.162

Kumulativno povprečje

3.247

3.120

DRUŽBE SKUPINE SIJ

jan.–dec. 2012

Prodaja gotovih
proizvodov v EUR

* proizvodnja in prodaja sta bili
januarja nižji zaradi zaključevanja
investicije v novo valjavsko ogrodje
** nekonsolidiran podatek
*** družba je od 1. 1. 2013 v likvidaciji

DANKOR OSIJEK

31.913

23.660

74

RAVNE STEEL CENTER

9.258

10.115

127

NIRO WENDEN

4.546

4.600

101

** GRIFFON & ROMANO GROUP

12.702

11.165

88

SKUPAJ

701.725

668.513

95

indeks
101
96

DRUŽBA

jan.–dec. 2012

ocena jan.–dec. 2013

indeks
85

ACRONI

432.348.213

368.700.113

METAL RAVNE

162.626.766

150.603.338

93

NOŽI RAVNE

16.661.970

18.114.563

109

ELEKTRODE JESENICE

17.862.409

15.832.373

89

SUZ

6.979.424

7.196.450

103

ZIP CENTER

2.788.723

2.765.270

99

SKUPAJ

639.267.505

563.212.107

88

ODPAD PIVKA

79.603.702

78.324.751

98

DANKOR OSIJEK

9.740.953

6.572.471

67

**** METAL EKO SISTEM

5.837.184

12.821.109

-

RAVNE STEEL CENTER

19.353.869

20.589.261

106

NIRO WENDEN

21.340.059

19.904.794

93
97

SIDERTOCE

12.923.086

12.571.816

** GRIFFON & ROMANO GROUP

43.975.084

38.117.542

87

SIJ SLOVENSKA OBDELAVA JEKLA

1.003.750

932.847

93

KOPO INTERNATIONAL

43.197.065

38.389.971

89

ACRONI ITALIA

4.369.646

36.710

1

*** ACRONI DEUTSCHLAND

513.500

-

-

SIJ, D. D.

8.224.176

8.806.550

107

SERPA

6.934.370

6.896.563

99

ŽELEZARNA JESENICE

5.948

3.170

53

***** ŽIČNA CELJE

4.686

1.731

37

**** družba je postala del skupine SIJ 28. 8. 2012

SKUPAJ OSTALE DRUŽBE

257.027.078

243.969.286

95

***** družba je od 1. 7. 2013 v likvidaciji

** SKUPAJ VSE DRUŽBE

896.294.583

807.181.393

90
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besedilo Eleonora Gladež, vodja Kadrovske službe, Metal Ravne
foto Arhiv Metala Ravne

NOVA VODSTVENA EKIPA
VALJARSKEGA PROGRAMA
S 1. decembrom 2013 so se v Valjarskem programu zgodile spremembe na področju vodenja
programa. Zaradi odhoda nekaterih ključnih sodelavcev iz Valjarskega programa je bilo treba temeljito
oceniti obstoječe kadrovske resurse in pognati voz dalje. Vodenje programa je prevzel Jure Jamer, univ.
dipl. inž. metalurgije, do tedaj vodja Tehnološkega oddelka. Pomočnica direktorja mag. Silva Sirk, univ.
dipl. inž. metalurgije, je prevzela dodatne naloge Tehnološkega oddelka in bo pomagala pri vodenju
programa. Svetovalec Franc Hartman, inž. metalurgije, je prevzel dodatne naloge pri vodenju srednje
proge, Miran Škalič, ekon., pa bo poleg adjustaže vodil še toplotno obdelavo. V Tehnološkem oddelku
smo zaposlili pripravnika Gašperja Stoparja, univ. dipl. inž. metalurgije. Vsi vodje imajo veliko uspešnih
izkušenj pri vodenju Valjarskega programa, verjamemo v njih in želimo jim uspešno delo tudi naprej.
Jure Jamer, univ. dipl.
inž. metalurgije, direktor
Valjarskega programa,
je pred 21 leti diplomiral na
Fakulteti za naravoslovje in
tehnologijo v Ljubljani in se
že naslednji mesec zaposlil
v Valjarni kot pripravnik. Vso
svojo kariero je rasel skupaj z
valjarno, v kateri je delal tudi
njegov oče. Valjarno pozna do
zadnjega kotička, pozna njene
slabosti in zmožnosti, zato verjamemo, da jo bo obvladal.

Mag. Silva Sirk, univ. dipl. inž.
metalurgije, pomočnica direktorja Valjarskega programa,
je svojo poklicno kariero začela
pred 27 leti na raziskavah in šest
let zatem magistrirala na Fakulteti
za naravoslovje in tehnologijo v
Ljubljani. Nato pa jo je bolj veselilo
delo v proizvodnji, tako da je najprej
opravljala delo glavne planerke,
nato pa prevzela vodenje Jeklovleka
oziroma Proizvodnje svetlih profilov.
Pomočnica direktorja Valjarskega
programa je že od leta 2004.

Franc Hartman, inž.
metalurgije, svetovalec v
Valjarskem programu,
je že 36 let zapisan
Valjarskemu programu. Njegov
razvoj je bil zelo uspešen, od
pripravnika, obratnega inženirja na srednji in lahki progi,
vodje srednje in lahke proge,
vodje proizvodnje dela in komercialista za domači trg do
obratovodje Valjarne profilov.
Sedaj je že skoraj 15 let svetovalec v Valjarskem programu.

Miran Škalič, ekon., vodja
oddelka Adjustaža profilov,
je kot elektrotehnik začel svojo
poklicno pot pred 30 leti v Jeklarni
kot pomočnik in operater ponovčne peči, nato pa kot delovodja. Pred enajstimi leti je ob delu
dokončal prvo stopnjo ekonomije
in od takrat dalje dela v Valjarskem
programu, sprva kot vodja
Adjustaže. Pred tem si je že kar nekaj izkušenj pridobil tudi pri toplotni
obdelavi, tako da sedaj gotovo ne
bo imel večjih težav pri dodatnih
zadolžitvah, ki jih je prevzel.

SIJ – Slovenska industrija jekla
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PREDSTAVLJAMO
besedilo Melita Jurc, področna urednica za koroško regijo, Metal Ravne
foto Jure Jamer, Metal Ravne, in arhiv Metala Ravne

“FABRIKO” SMO SI
IZPOSODILI OD VNUKOV
Jure Jamer, novi direktor Valjarskega programa, ima globoke
družinske korenine prav v valjarni. Svojo pripadnost valjarni, Metalu
Ravne in svojim sodelavcem dokazuje že vse od dne, ko je prvič
prestopil prag »fabrike«. Novih nalog se je lotil z optimizmom, ker
verjame vase in v svoje sodelavce v Valjarskem programu. Na vseh
nas, predvsem pa na zaposlenih v Valjarskem programu, je, da njemu
in njegovi ekipi stojimo ob strani in voz vsi vlečemo v isto smer.
 Jure Jamer, novi direktor
Valjarskega programa: »Fabrike
nismo podedovali od dedov, ampak
smo si jo izposodili od vnukov.«

S prevzemom vodenja Valjarskega programa ste sprejeli
izziv, ki je še posebno v teh časih zelo zahteven. Kako se
soočate z njim?
Izzivov se nikoli nisem branil, niti v službi niti v zasebnem življenju. Ko mi je bilo ponujeno vodenje Valjarskega programa, sem
ponudbo z veseljem sprejel, saj verjamem, da lahko z ljudmi, ki
delajo v valjarni, dobro in uspešno delamo še dolga leta. Kar
pa se tiče »zahtevnih« časov – mislim, da se moramo takšnih
zahtevnih časov čim prej navaditi, saj postajajo naša stalnica.
Razmere na svetovnem trgu, kjer deluje Metal Ravne, so takšne,
da lahko na »zlate« čase pozabimo. Sem pa prepričan, da se
bomo – tako kot vedno doslej – dobro znašli tudi v teh novih,
zahtevnih razmerah.
Kako dolgo ste zaposleni v Metalu Ravne in kakšno poklicno pot imate za sabo?
Moj prvi delovni dan v Metalu Ravne – še v takratni Železarni
Ravne – je bil davnega leta 1983, ko sem 1. julija prvič prestopil prag železarne. Takrat še kot dijak, ki si je prišel zaslužit
nekaj denarja med počitnicami. To se je nato nadaljevalo vsake
počitnice do konca šolanja na srednji tehnični metalurški šoli
na Ravnah. Ker je bil moj oče zaposlen v valjarni, sem bil vesel,
da sem tudi sam lahko opravljal počitniško delo v valjarniškem
okolju. Bil sem na najrazličnejših delovnih mestih – transportni delavec, lanser, brusilec, ogrevalec in še kaj, velikokrat pa
sem bil tudi v družbi »najbolj priljubljenega vajenskega« orodja
– metle. Verjetno je bilo kar logično, da sem se potem odločil
za študij metalurgije v Ljubljani. Po zaključku študija sem se kot
Interni časopis skupine SIJ • 1 • 31. januarja 2014
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 Juretov ded Franc Apohal
– nekdanji obratovodja
stare valjarne in Božidar
Cimerman – nekdanji vodja
toplopredelovalnih obratov

štipendist vrnil v železarno in moj prvi »resni« delovni dan na delovnem mestu obratnega inženirja v valjarni je bil 15. november
1992. Bilo je ravno po razpadu Jugoslavije in izgubi takratnega
skupnega jugoslovanskega trga, ko je železarna preživljala res
hude čase. Vse pohvale takratnemu vodstvu, ki je znalo krmariti našo ladjo v pravi smeri in obdržati večino delovnih mest.
Kmalu so mi bile zaupane nove naloge in sem najprej prevzel
službo za planiranje v valjarni, nato vodenje srednje in lahke valjalne proge, zadnjih deset let pa sem vodil tehnološki oddelek
Valjarskega programa.

ravno z valjarno. Sam imam dva sina in vse bolj se mi dozdeva,
da bo vsaj eden nadaljeval to družinsko tradicijo.
Starša me nista silila v metalurške vode, vsaj direktno ne.
Nista pa znala – tako kot večina od nas – pustiti službenih dolžnosti v službi. In tako sem doma kar naprej poslušal zgodbe
o kemijskih analizah, šaržah, napačnih raztopitvah in še o marsičem, o čemer pravzaprav nisem imel pojma, kaj naj bi to bilo.
Je bilo pa očitno dovolj, da sta v meni vzbudila dovolj zanimanja,
da sem se odločil za to poklicno pot. In odločitve nikakor ne
obžalujem.

Tudi vaši starši so bili zaposleni v nekdanji Železarni Ravne.
Kakšen vpliv so imeli pri vaši odločitvi za poklic in kako
globoko v železarstvo segajo vaše družinske korenine?
Res je, moji starši so bili zaposleni v »fabriki«. Vsi malo starejši zaposleni v Metalu Ravne se obeh verjetno še spomnijo.
Oče Stanko je vseh 40 let delal v valjarni, mama Jerica pa vso
delovno dobo v kemijskem laboratoriju. Moj praded po mamini
strani Friderik Roženk se je leta 1894 s 14. leti zaposlil v takratni
ravenski železarni. Pred upokojitvijo je bil obratovodja stare valjarne in je doživel kar 103 leta. Za njim je mesto obratovodje valjarne prevzel mamin oče, Franc Apohal. Tudi oče mojega očeta,
moj ded Zdravko Jamer, je nekdaj delal v kemijskem laboratoriju. Tako so moje družinske korenine zasidrane kar globoko
v »fabriški zemlji«, saj so si vsaj štiri generacije mojega rodu
služile kruh v železarni, kar je najmanj sto let, če seštejem vse
skupaj. Torej je moja družina zelo daleč v preteklost povezana

Katere prednosti Valjarskega programa bi še posebej izpostavili in na kaj morate biti pozorni?
Valjarski program ima dve veliki prednosti v primerjavi s konkurenco – to sta širok asortiment proizvodov in pa velika fleksibilnost. Če poenostavim, sposobni smo skoraj vedno narediti skoraj karkoli. Ko smo pred časom iskali možnosti za posodobitev
naše valjarne, so bili potencialni dobavitelji opreme osupli nad
tako širokim asortimentom naših proizvodov. Za takšen asortiment bi sicer potrebovali vsaj tri ali pa celo štiri različne valjarne.
In to nas dela edinstvene v svetu. S petdeset let staro srednjo
valjalno progo uspešno konkuriramo vsemu svetu z množico
novejših in sodobnejših naprav.
Na kaj moramo biti pozorni? Bom odgovoril kar s kratko
zgodbo. Pred časom je bil na avditu starejši gospod, predstavnik znanega podjetja. Stala sva ob valjalni progi, po kateri
so sem in tja švigali žareči valjanci. Ko sem končal z razlago
načina in tehnologije dela, je gospod zadovoljno zamrmral v
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svojo brado in rekel: »Perfect old machine.« Pa sem ga popravil:
»Machine is old, people are perfect.« In to je bistvo. Ljudje, njihovo znanje, izkušnje in prizadevanje. To je naša prihodnost in
na tem moramo graditi.
Kateri bodo vaši najpomembnejši cilji in naloge v prvem
obdobju?
Energetski sektor je trenutno zelo dobičkonosen, zato moramo narediti vse, da bodo kupci s tega področja zadovoljni tako
z našo kakovostjo kot tudi z dobavnimi termini. Nadaljevati
moramo s skupnim razvojem novih jekel in jim dokazati, da
smo poslovni partner, na katerega se lahko vedno zanesejo. Z
našo novo naložbo v toplotno obdelavo – novo komorno kalilno
popuščno pečjo – bomo še razširili možnost sodelovanja na
področju novih jekel.
S kupci specialnih jekel moramo nadaljevati tesno sodelovanje in v njih vzbuditi zaupanje v nas in naše proizvode. To je
občutljiv in zaprt trg, na katerega je težko priti, vendar smo tam
že prisotni in moramo naš delež le še povečati.
Na področju nižje in srednje legiranega programa moramo najti optimalne tehnološke poti, tako da bodo naši izdelki cenovno konkurenčni na trgu, kjer se pojavlja vse hujša
konkurenca.
Razvoj novih jekel in proizvodov pa je področje, kjer moramo biti vedno aktivni. Mogoče ne za jutri, je pa nujno za
našo prihodnost. Nova jekla po VOD-postopku, novi proizvo-

di, nikljeve in titanove zlitine, predelava proizvodov iz prašnate
metalurgije … to so področja, kjer je še ogromno potenciala za
naš razvoj.
Kaj počnete v prostem času?
Zadnjih šest let sta bili moje življenje in življenje moje ožje in
širše družine posvečeni gradnji družinske hiše. In ko smo se
lani preselili v novo hišo, smo – malo naivno – mislili, da je delo
za nekaj časa končano. Seveda smo se zmotili in še vedno se
najde kar precej dela v hiši in okoli nje. Imamo pa hišo na čudovitem kraju v naravi in idealnem mestu za sprehode.
Morda še kakšen napotek sodelavcem, zaposlenim v
Valjarskem programu?
Osebno zelo zaupam svojim sodelavcem in izjemno cenim njihovo znanje. S skupnimi močmi bomo gotovo uspešno delali v še
tako težkih časih. Za nas, vodilne delavce pa ena (predelana) misel – sicer znana bolj iz ekoloških vod: »Fabrike nismo podedovali
od dedov, ampak smo si jo izposodili od vnukov.« Upam, da bo
nekoč moj vnuk nekje zapisal: »Tu, kjer je sedaj nova valjarna, je
nekoč stala stara in moj ded Jure je bil obratovodja v njej.«
Najlepša hvala za intervju in čas, ki ste ga delili z nami.
Prepričani smo, da boste s svojo ekipo in sodelavci v
Valjarskem programu uspešno dosegali zastavljene cilje.
Srečno! •
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VZDRŽUJEMO
besedilo Anton Mikša, strokovni delavec I v oddelku Strojno vzdrževanje, Metal Ravne
foto Anton Mikša, Metal Ravne

ZNAMO IN ZMOREMO –
SMO DOBRA EKIPA

V prvih dneh letošnjega leta smo uspešno
zaključili sanacijo stiskalnice 40/45 MN in
manipulatorja 600/1500 WP. Pravzaprav so
se dela začela že pred novoletnimi prazniki,
med katerimi smo v Kovačnici težkih odkovkov
intenzivno izvajali dve večji aktivnosti: menjavo
hidravličnega bloka na glavi stiskalnice SMS
40/45 MN in tesnjenje cilindra za stisk klešč s
sanacijo krakov klešč na tirnem manipulatorju
Glama GSM 600/1500 WP.

 Demontaža zaščitnih oblog na krakih klešč manipulatorja

Oktobra smo namreč odkrili razpoko na hidravličnem bloku
najpomembnejšega agregata kovačnice, ki je srce tega obrata
– stiskalnici 40/45 MN. Ker je bil dobavni rok novega bloka predolg, česar si zaradi naročil kupcev nismo mogli privoščiti, smo
se odločili okvaro začasno sanirati sami, dokler od proizvajalca
stiskalnice ne prejmemo novega hidravličnega bloka. S pomočjo Serpe in ob požrtvovalnem delu naših sodelavcev smo po
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dveh tednih napornega dela in številnih usklajevanj stiskalnico
ponovno spravili v pogon.
Za dokončno rešitev težave ob prihodu novega hidravličnega bloka za stiskalnico pa je bilo treba začrtati številne aktivnosti v zelo kratkem časovnem roku. Zato smo se priprav lotili že
veliko pred datumom začetka del. Ker smo domnevali, da je do
nevarne razpoke na bloku prišlo zaradi konstrukcijske napa-
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ke, smo dobavitelja na to opozorili in se sami dejavno vključili
v spremembo konstrukcije novega bloka. Tu sta se ponovno
izkazali velika izkušenost in inovativnost naših ljudi ter sodelavcev Serpe.
Pri teh delih smo sodelovali s Serpo, tako pri demontaži in
montaži hidravličnih komponent s hidravličnega bloka in nanj
kot tudi pri sanaciji klešč s konstrukcijsko zasnovo in samo
izvedbo (strojno obdelavo in varjenjem). Ni zanemarljivo dejstvo,
da smo imeli opravka z velikanskimi masami saniranih delov:
hidravlični blok z vsemi komponentami je tehtal 9,5 tone, klešče 25 ton in hidravlični cilinder sedem ton. Nedvomno je to
velik uspeh predvsem naših ljudi, ki so pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi del ponovno dokazali, da znajo, da znamo!
Zato bi se rad zahvalil vsem sodelavcem, ki so tudi med
prazniki, ko so se drugi veselili v krogu družin, sodelovali pri
projektu. Pri tem delu se je izkazala velika inovativnost in požr Strojna obdelava klešč manipulatorja
tvovalnost naših ljudi. •

 Tik pred poskusnim zagonom manipulatorja

 Montaža hidravličnega bloka na stiskalnico 40/45 MN

 Montaža hidravličnega bloka
na stiskalnico 40/45 MN
Interni časopis skupine SIJ • 1 • 31. januarja 2014
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CENIMO PRIZADEVNOST
besedilo Andrej Gradišnik, glavni direktor, Metal Ravne
foto Arhiv Metala Ravne

ČESTITKA IN ZAHVALA
SODELAVCEM V SERPI IN
VZDRŽEVALCEM METALA RAVNE
»Ko ima hudič mlade, jih ima več!« je bila moja prva misel,
ko so mi kovači sporočili, da je počil hidravlični blok na
stiskalnici v novi kovačnici težkih odkovkov.
»Že tako stežka izpolnjujemo zelo kratke dobavne termine, ki jih v zaostreni tržni situaciji pričakujejo kupci, in
komaj smo sanirali okvaro ogrevne peči v valjarni. Sedaj
pa zastoj agregata, ki s približno 1700 tonami gotove proizvodnje na mesec zagotavlja dobrih 25 odstotkov mesečne prodaje Metala Ravne. In to prav zdaj, ko bi morali
povečati proizvodnjo in narediti še zaloge za predvideno
ustavitev jeklarne in posledično kovačnice v decembru,
in sicer zaradi začetka naložbe v novo VOD-napravo,«
sem razmišljal.
Strokovno mnenje nemškega proizvajalca stiskalnice,
da sanacija bloka ni možna, dobavni rok za novi blok pa
je tri mesece, je bilo naravnost boleče. A strokovni sodelavci v Serpi in Metalu Ravne so staknili glave in našli
rešitev ter začasno sanirali blok, ki je zdržal do dobave
novega v decembru 2013. Tudi, da je prišlo do razpoke

zaradi konstrukcijske napake, so ugotovili naši sodelavci,
in sicer z analizo materiala v laboratoriju Metala Ravne in
trdnostno analizo po metodi končnih elementov, ki jo je
izvedel naš novi sodelavec v Serpi dr. Branko Kramer.
Ugotovitve so upoštevali tudi nemški kolegi pri izdelavi
novega hidravličnega bloka. Sočasno s sanacijo stiskalnice smo popravili tudi klešče manipulatorja, pri tem sta
se ravno tako izrazili strokovnost Serpinih konstruktorjev
in požrtvovalnost Metalovih vzdrževalcev.
Skupno smo zaradi zastojev izgubili 22 delovnih dni.
Tako nam je predviden zastoj proizvodnje uspelo zmanjšati za 70 odstotkov. Hkrati pa bodo predlagane in upoštevane konstrukcijske rešitve garancija, da se napake ne
bodo ponovile v prihodnosti. •

Sodelavcem v Serpi in Metalu Ravne
izražam globoko spoštovanje ob
izkazani strokovnosti, inovativnosti in
požrtvovalnosti ter se jim zahvaljujem
v imenu celotnega Metala Ravne.
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NAPREDUJEMO
besedilo Matija Kranjc, izvršni direktor za finance, Acroni
foto Stane Jakelj, Razvojni center Jesenice, in Jani Novak, Acroni

NAŠE VODILO:
STROŠKOVNO UČINKOVITO DELO
Vodilo podjetja Acroni mora biti še naprej, da smo stroškovno zelo
učinkoviti, to pomeni, da nabavimo samo tisto in toliko, kot nujno
potrebujemo za samo poslovanje. Ob vsakem naročilu se moramo
vprašati, ali to res potrebujemo in zakaj to potrebujemo. Če si bomo
znali odgovoriti na ti dve vprašanji, potem naročilo lahko damo.

Začetek leta 2013 je bil v znamenju zagona novega valjavskega ogrodja, ki smo ga uspešno zagnali januarja. To valjavsko
ogrodje omogoča valjanje debelih plošč do širine 2,5 m, kar
je pomemben doprinos k ponujenemu prodajnemu miksu.
Naložba v novo valjavsko ogrodje je stala več kot 42,5 milijona
evrov in je odlično izhodišče za doseganje visokih proizvodnih in prodajnih ciljev v prihodnjih letih. Zaradi zagona sta bili
proizvodnja in prodaja januarja zelo nizki, a sta v naslednjih
mesecih rastli. Vzporedno z zagonom valjavskega ogrodja
smo dokončevali naložbo v razširitev proizvodnega programa debelih plošč do širine 2,5 m, ki smo jo uspešno zaključili
konec aprila 2013. Bila je logično nadaljevanje naložbe v novo
valjavsko ogrodje, stala pa je preko 16 milijonov evrov.

S tema dvema naložbama smo zaključili cikel, ki se je začel
leta 2008, in smo v tem obdobju skupno investirali več kot 130
milijonov evrov. Lahko rečemo, da je Acroni, vsaj kar zadeva
proizvodni vidik, pravzaprav nova tovarna.
Poleg vlaganj v proizvodnjo smo se večji del leta 2013
ukvarjali z vpeljavo novega poslovnega informacijskega sistema. Načrtovali smo sicer, da bo projekt zaključen do konca
leta 2013, vendar se je izkazal za zelo kompleksnega, tako da
smo prehod »v živo« nekoliko zamaknili in zaključek predvidevamo v letu 2014. Čeprav je vrednost projekta nižja od zgoraj
opisanih naložb, je sistem zelo kompleksen, saj gre za prenovo vseh poslovnih funkcij v podjetju. Glavno korist pri tem
projektu vidimo pri načrtovanju proizvodnje in s tem izboljšaInterni časopis skupine SIJ • 1 • 31. januarja 2014
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nju dobavnih rokov, računamo pa tudi, da se bodo zmanjšale
zaloge medfaze.
Kljub izvedenim vlaganjem leta 2013 nismo končali v skladu s pričakovanji.
V letu 2014 so zato naši poglavitni cilji na naslednjih področjih: optimiziranje prodajnega miksa z vidika doseganja boljše
profitabilnosti; znižanje internih reklamacij in izmeta; izboljšanje izplena; izboljšanje specifičnih porab energentov, ognjevzdržnih materialov, elektrod in lakov; na finančnem področju
pa zagotavljanje zadostnih virov za nemoteno poslovanje in
seveda doseganje dobička.
Leto 2014 mora biti z rezultatskega vidika prelomno. Vse
od začetka krize v drugi polovici leta 2008 smo vsako leto bolj
ali manj životarili, a kljub temu smo izpeljali veliko večino vseh
načrtovanih investicij. Sedaj je napočil čas, da te naložbe dajo
rezultate, ki smo jih ob odločitvi za njih načrtovali, in končno
začnemo poslovati z dobičkom, ki bo zadovoljil tako lastnike
kot tudi nas same. Dejstvo je, da smo za to odlično opremljeni,
in na nas samih je, da zadane cilje dosežemo.
SIJ – Slovenska industrija jekla
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Vodilo podjetja mora biti še naprej, da smo stroškovno
zelo učinkoviti, to pomeni, da nabavimo samo tisto in toliko, kot nujno potrebujemo za samo poslovanje. Ob vsakem
naročilu se moramo vprašati, ali to res potrebujemo in zakaj
to potrebujemo. Če si bomo znali odgovoriti na ti dve vprašanji, potem naročilo lahko damo. Ker samo z notranjimi ukrepi
zadovoljivega rezultata ne bomo dosegli, se moramo posvetiti
prodajnemu miksu v smeri nišnih proizvodov z visoko dodano
vrednostjo.
Moje mnenje je, da smo proizvodno zelo dobro opremljeni,
imamo zanimive proizvode, odpraviti pa moramo pomanjkljivosti, ki so predvsem posledica človeškega faktorja.
Za leto 2014 vsem želim, da nam bo kot podjetju uspel
preboj in se bomo čez eno leto pogovarjali – ne o tem, katere
ukrepe še dodatno sprejeti za znižanje stroškov, ampak v kaj
bomo v prihodnosti vlagali, da bomo zadostili povpraševanju
po naših proizvodih.
SREČNO v letu 2014! •
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PREDSTAVLJAMO
besedilo Mitja Laure, direktor proizvodnje, Serpa
foto Arhiv Serpe

STROKA JE V SLOVENIJI PODCENJENA
Tokrat vam predstavljamo našega novega sodelavca, dr. Branka
Kramerja, ki ima za sabo bogate izkušnje tako na teoretičnem kot tudi
praktičnem strokovnem področju. Veseli smo, da se je nam pridružil.
ljev. Na tem področju smo imeli precej težav, vendar pa smo se
od njih veliko naučili. Takšen način dela, to znanje in izkušnje
pa bi želel uporabiti tudi pri svojem nadaljnjem delu. Mislim namreč, da je to eden izmed ključev za zagotavljanje uspešnosti
podjetja.

Lani ste se zaposlili v Serpi, vendar imate za sabo že precej kilometrine. Kakšno poklicno pot ste prehodili?
Po končanem dodiplomskem študiju leta 1996 na Fakulteti
za strojništvo v Mariboru sem se zaposlil kot mladi raziskovalec. Nadaljeval sem s podiplomskim študijem na isti fakulteti in
istočasno izvajal vaje na predmetnem področju Mehanika. Po
zaključenem magistrskem študiju leta 1998 sem nadaljeval z
doktorskim študijem in ga leta 1999 zaključil.
Ker me je vedno veselilo reševanje praktičnih problemov,
sem si kmalu začel iskati službo v industriji. Vleklo me je nazaj
na Koroško in tako sem se leta 2001 zaposlil v takratnem podjetju STO na delovnem mestu projektant v oddelku Stroji. Leta
2004 sem v tem podjetju postal vodja razvoja in to delo opravljal, vse dokler nisem prišel v Serpo.
V prejšnjem podjetju smo delali predvsem s tujimi kupci, tako iz evropskih držav, kot so Nemčija, Francija, Španija,
Slovaška, Češka, Poljska in Madžarska, kot tudi iz drugih
držav, denimo iz Amerike, Kanade, Japonske, Kitajske, Koreje,
Irana, Turčije … Tako sem imel priložnost obiskati in videti precej podjetij v teh državah ter spoznati način dela na različnih
koncih sveta.
Med kupci je bilo tudi kar nekaj velikih, svetovno znanih podjetij, kot so PSA, Renault, VW … Vsa ta podjetja imajo urejene
sisteme in takšen način dela zahtevajo tudi od svojih dobavite-

Vaša poklicna pot je bila res nekoliko neobičajna. V industrijo ste namreč prišli s fakultete, običajno se dogaja
ravno obratno. Ali vam je bilo v teh letih kdaj žal, da ste se
odločili za ta korak?
Ne, nikoli mi ni bilo žal, da sem se tako odločil. Pa čeprav je bilo
v tistem času v podjetju, kjer sem bil zaposlen, precej težav.
Da sem se po zaključenem dodiplomskem študiju zaposlil
na Fakulteti za strojništvo, je bil kriv splet okoliščin. Prof. Oblak
me je takrat opazil med študenti in mi ponudil možnost, da dobim štipendijo in se nato zaposlim pri njem kot mladi raziskovalec. To sem takrat tudi sprejel in takoj ko je bilo možno, sem
se zaposlil na delovnem mestu asistenta. Ker pa sem si od
nekdaj želel delati pri reševanju praktičnih problemov, me delo
na fakulteti sčasoma ni več zadovoljevalo. Zato sem se odločil
za odhod v prakso. V tem času sem si pridobil veliko praktičnih izkušenj in sem precej napredoval na strokovnem področju.
Prehod je bil zame velik izziv. Znanje, ki sem ga pridobil pri študiju in raziskovalnem delu, sem lahko začel s pridom izkoriščati
in uporabljati pri reševanju praktičnih problemov.
Kako vas je pot pripeljala k nam, v Serpo?
Moja prejšnja služba je bila, kar se tiče proizvodnega programa,
idealna zame. Proizvajali smo dokaj kompleksne stroje, vsak
je bil nekoliko drugačen, posamezni sklopi so se ponavljali,
tako je bilo možno določene stvari optimirati in standardizirati.
Bilo je dovolj praktičnih problemov, ki jih je bilo treba reševati.
Problematika, s katero sem se ukvarjal, je bila dokaj široka, od
trdnostnih analiz ohišij stiskalnic in drugih strojnih delov, kinematične in dinamične analize mehanizmov, optimizacije mehanizmov in strojnih delov do optimizacije konstrukcije. Povsod pa
sem si pomagal tako, da sem probleme opisal z računalniškimi
programi, ki so omogočali iskanje čim boljše tehnične rešitve.
Reševanje strokovnih problemov je bilo zame največji izziv in
me je tudi najbolj zadovoljevalo pri delu. Toda v zadnjih letih je
bilo žal vse manj časa za strokovno delo. Uvidel sem, da je čas,
da si poiščem možnosti za lasten kreativni razvoj drugje. Moja
želja je bila predvsem služba, v kateri bo prioriteta reševanje
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 Model klešč

 Varjenje manipulatorja

strokovnih problemov in ki mi bo omogočala napredovanje na
tem področju. Prepričan sem, da bo v novi službi dovolj strokovnih izzivov zame in se jih tudi veselim.
V čem se delo, ki ga sedaj opravljate v Serpi, razlikuje od
dela, ki ste ga opravljali v prejšnjem podjetju?
Vesel sem, da je tukajšnje okolje bolj umirjeno in stimulativno, da se
lahko v zadostni meri posvečam reševanju strokovnih problemov.
Že moja prva večja naloga na tem delovnem mestu je bila sodelovanje pri zahtevni sanaciji 45 MN stiskalnice v Metalu Ravne.
Izdelal sem trdnostno analizo hidravličnega bloka, ki je počil
ravno v času, ko sem menjaval službo. Ugotovil sem določena
slaba mesta v konstrukciji bloka. Na osnovi trdnostne analize
smo skupaj s predstavniki iz Metala Ravne proizvajalcu stiskalnice in projektantu hidravlike ter hidravličnega bloka predlagali
določene konstrukcijske spremembe. Predloge so sprejeli in na
tej osnovi spremenili tudi konstrukcijo novega bloka.
Poleg tega sem izdelal tudi analizo klešč manipulatorja,
namenjenega za manipulacijo odkovkov pri kovanju na 45 MN
stiskalnici. Na kleščah so se namreč pojavile razpoke, zaradi katerih je bilo delo onemogočeno. Na podlagi analize sem
izdelal predlog in dokumentacijo za sanacijo klešč ter navedel
možne vzroke, zaradi katerih je prišlo do razpok, ter tudi ukrepe,
ki bi jih bilo treba uvesti pri delu, da bi zmanjšali možnost ponovnega nastanka razpok.
Kakšne cilje ste si zastavili in kakšne možnosti vidite za
uspešen razvoj naše industrije v naslednjih dveh letih?
Kot osebni cilj sem si zastavil vrnitev v strokovno delo, kjer se
bom lahko v večji meri posvetil reševanju strokovnih problemov,
izpopolnitev na programski opremi za 3D-modeliranje, trdnostne analize, simulacije …
Kar se tiče razvoja industrije, pa mislim, da bi se morali zgledovati po zahodnih državah. Priložnosti, ki jih vidim, so
SIJ – Slovenska industrija jekla
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 Gabor Sekereš pri pregledu
hidravličnega bloka

predvsem v ustrezni organiziranosti podjetij, ustreznem načrtovanju delovnega procesa ter ustvarjanju zdrave klime v podjetju.
Treba je vrniti veljavo tehnični stroki. Mislim, da so v splošnem
tehnični poklici v Sloveniji premalo cenjeni. Merila za nagrajevanje pa bi morala biti v večji meri odvisna od uspešnosti in
rezultatov opravljenega dela.
Na vseh teh področjih bi se dalo v večini podjetij na območju nekdanje Železarne Ravne in tudi v vsej Sloveniji še precej
narediti. To konec koncev dokazuje tudi uspešnost nekaterih
slovenskih podjetij, v katerih so te stvari urejene in ki kljub krizi
uspešno poslujejo ter se razvijajo.
Kako preživljate prosti čas, imate kakšne hobije?
Glede na to, da v službi večino časa preživim v zaprtem prostoru in za računalnikom, sem v prostem času najraje na prostem.
Otroštvo sem preživljal na kmetiji, ob strojih in s ključem v roki.
Tako je tudi danes. Mimogrede, od tod dobim tudi marsikatero
idejo za konstrukcijske rešitve pri svojem profesionalnem delu.
Sicer pa se lotim vseh vrst opravil okrog hiše, naredim kakšen
izdelek iz lesa …
Ob večerih grem večkrat na kolo ali na sprehod v naravo.
Letos pa sem si priskrbel tudi opremo za alpsko smučanje in
bom prvič po dvajsetih letih spet stopil na smuči, seveda če bo
sneg.
Kako bi najbolje opisali sebe v enem stavku oziroma kateri
moto vas vodi skozi življenje?
Pravi uspeh in zadovoljstvo v življenju sta lahko le sad lastnega
znanja in dela.
Za vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujemo in vam
želimo veliko užitka pri trenju strokovnih orehov. •
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CENIMO SODELAVCE
besedilo Stane Jakelj, razvojni inženir, Razvojni center Jesenice
foto Jani Novak, Acroni

NAJ SODELAVCI ZA LETO
2013 V PODJETJU ACRONI
Vodstvo Acronija je v petek, 20. decembra 2013, na zadnjem razširjenem
kolegiju glavnega direktorja v preteklem letu podelilo priznanja in nagrade
najbolj zaslužnim sodelavkam in sodelavcem, ki so s svojo jekleno voljo,
pozitivnim pristopom in odličnim delom zaznamovali leto 2013. Predloge in
obrazložitve za sedem naj jeklenih sodelavk in sodelavcev v lanskem letu
so pripravili njihovi nadrejeni skupaj s sodelavci.

Odločili smo se, da poiščemo sodelavce, ki v sebi nosijo jekleno voljo, zanos, željo po napredku in ustvarjalnosti. Med nami
zaposlenimi je kar nekaj takih ljudi, ki vsak dan znova dokazujejo, kako pomembno je biti ustvarjalen, čuteč in pogumen.
Za vseh sedem letošnjih nagrajencev lahko rečemo, da v sebi

nosijo prav to, neizmerno voljo in zagnanost do dela, prav to pa
je tista prava pot do končnih dobrih rezultatov.
Naj jekleni sodelavci in sodelavke v Acroniju za leto 2013 so
postali:
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 Efremov Veličko, operater VOD-procesa v Jeklarni
 Janez Robič, valjavec v Vroči valjarni
 Stanko Kolac, izmenski vodja proizvodnje v Predelavi

debele pločevine
 Valentin Jakelj, brusilec valjev valjavskega
 ogrodja Sendzimir v Hladni valjarni
 Doris Jeklič, planerka Vroče valjarne na Logistiki
 Uroš Zorman, strojni izmenski delovodja na Vzdrževanju
 mag. Erika Bricelj, glavna metalurginja v Razvojnem

centru Jesenice in Kakovosti, razvoju in tehnologijah, v
oddelku jekel in tehnologij
Glavni direktor Acronija Slavko Kanalec je
nagrajence pospremil z naslednjimi besedami:

V podjetju Acroni je izbiranje naj
sodelavcev postalo že tradicija in z
veseljem ugotavljam, da imajo vodje kar
veliko težav pri izbiri, kajti v množici odličnih
sodelavcev se težko odločajo, kdo je tisti
najboljši. Vsem izbranim sodelavcem se
iskreno zahvaljujem za ves trud in vloženo
energijo. Dokazali ste namreč, da vam
ni vseeno za Acroni, in dodali ste svoj
doprinos k rasti in napredku podjetja.

LEON VIDIC, VODJA PROIZVODNJE V JEKLARNI, JE
SKUPAJ S SODELAVCI O EFREMOVU VELIČKU MED
DRUGIM ZAPISAL:
Efremov je že od samega začetka veljal za zanesljivega in
prizadevnega delavca. S svojo učljivostjo, doslednostjo in prizadevnostjo je v zelo kratkem postal popolnoma samostojen in
inovativen ter je tudi brez dlake na jeziku, ko se vprašanja vrtijo
okoli delovnega procesa.

SIJ – Slovenska industrija jekla
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Tako predanega ga ne poznamo samo pri delu. Pri nogometu, ki ga je igral rekreativno, je bil ravno tako nepopustljiv. »Žoga
lahko, človek ne more,« je bil njegov moto. Ko gre za zagovarjanje stališč, je prav tako neuničljiv, in starejši sodelavci, ki ga
poznamo, se takim debatam elegantno izognemo.
S svojimi izkušnjami in znanjem je bil kot operater VODnaprave od samega začetka mentor mnogim sodelavcem, pa
tudi delovodij ni bilo malo, ki so se lahko učili od njega. Ker je
pravi vakuumski veteran in se bliža čas, ko bo odšel v zasluženi
pokoj, se velikokrat pošalimo, da ga ne bomo spustili. On namreč ni več samo zaposleni pri vakuumu, ampak je del njegovega inventarja. Velička zelo moti, če je kdo površen in neodgovoren, »ošpice« pa dobi, ko ima opraviti z lenuhi.
Če bi morali Velička opisati z enim stavkom, bi se glasil takole: »Človek, ki je vedno videl delo in ga je tudi dosledno opravil.«
ERNEST MEDJA, VODJA PROIZVODNJE VROČE VALJARNE, JE SKUPAJ S SODELAVCI O JANEZU ROBIČU
MED DRUGIM ZAPISAL:
Janez je v podjetju že več kot 33 let. Kmalu je začel valjati na
Šteklu, najprej kot drugi, potem prvi in na koncu kot vodilni
valjavec. Ob rekonstrukciji Štekla je bil eden od dveh valjavcev,
ki sta imela pogum in znanje ter začela valjati. Drugi so tako
dobili možnost in priložnost, da se ob njem učijo. Podobno
je bilo tudi pri zagonu novega valjavskega ogrodja v začetku
leta 2013. Izvrstno in strokovno zna rokovati z večino naprav v
obratu Vroča valjarna. Pri svojem delu je natančen, dosleden,
rad pomaga in svetuje sodelavcem. Delo pri valjavskem ogrodju
Štekel pozna do obisti in mu tudi zato lahko rečemo mojster
vročega valjanja.
BLAŽ JASNIČ, ASISTENT GLAVNEGA DIREKTORJA,
ODGOVOREN ZA PREDELAVO DEBELE PLOČEVINE, JE
SKUPAJ S SODELAVCI O STANKU KOLACU ZAPISAL:
Po opravljeni nalogi vodje priprave vložka je Stanko sredi leta
2001 sprejel novi izziv v obratu Predelava debele pločevine kot
operater peči. Niti dobro se ni ogrel na tem delovnem mestu,
že je napredoval v izmenskega vodja proizvodnje, pri tem delu
vztraja še danes.
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Stanko nam je s svojim odnosom do dela in sodelavcev že
ničkolikokrat dokazal izjemno pripadnost kolektivu. Delovno
mesto, ki ga zaseda, zahteva poleg izkušenj tudi kanček iznajdljivosti, vztrajnosti in predvsem organizacijskih sposobnosti,
saj rezultati na koncu izmene ne pridejo sami od sebe. Obrat
Predelava debele pločevine je zaradi nenehnih izzivov pod stalnim pritiskom povečevanja proizvodnje, zato kot izmenski vodja
proizvodnje nosi pomembno odgovornost za dober rezultat
obrata in podjetja v celoti.
MIHEC HLADNIK, VODJA PROIZVODNJE HLADNE
PREDELAVE, JE SKUPAJ S SODELAVCI O VALENTINU
JAKLJU MED DRUGIM ZAPISAL:
Valentin je leta 1994 prestopil v obrat Hladna valjarna, kjer se
je zaposlil v brusilnici na delovnem mestu brusilca valjev.
Poleg primarne naloge brušenja valjev ogrodja Sendzimir
je pod svoje okrilje popolnoma prevzel tudi celotni postopek
priprave podpornih ležajev valjavskega ogrodja Sendzimir.
Suvereno obvlada celotni postopek od razstavljanja, kontrole,
brušenja in sestavljanja. Mnogokrat sam opravi reparaturo (to
se pravi obnovo), kljub fizično napornemu delu.
Njegovi zvedavost in sistematičnost sta pripomogli, da v
oddelku pozna vsa dela do potankosti.
»Problem je treba rešiti in odpraviti,« je njegov moto. Krasita
ga vestnost in natančnost. Delo opravi kakovostno in največkrat
pred rokom. Nedelo mu ni poznano, samoiniciativno poišče tudi
taka opravila, v katera je treba vložiti več truda.
Med sodelavci je cenjen, priljubljen in spoštovan. Svoje
znanje rad deli z njimi. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč. Mnogokrat na iskriv in hudomušen način še tako težko
problematiko pospremi v dosledno in intenzivno reševanje.
SIMON ŠTUMPF, DIREKTOR LOGISTIKE, JE SKUPAJ S
SODELAVCI O DORIS JEKLIČ MED DRUGIM ZAPISAL:
Doris je v »fabrk« že 27 let. Je skrbnica optimalnega plana
Vroče valjarne. Delovno mesto je zelo zahtevno, saj ima velik
vpliv na produktivnost Vroče valjarne, izplene, porabe … Ker
zadnje leto delamo z minimalnimi zalogami slabov, je Doris
tako rekoč v službi na klic 24 ur na dan in seveda tudi ob koncih tedna.
Doris se ob delu tudi izobražuje in pod budnim očesom mentorja – dr. Jureta Bernetiča končuje študij na Fakulteti za metalurgijo. Ta študij ji bo še dodatna pomoč na njeni karierni poti.
Tudi zunaj delovnih obveznosti je Doris človek z veliko začetnico. Bila je pobudnica za sankcioniranje grdega govorjenja v pisarni, kjer dela. Tako je s sodelavci uvedla skrinjico, v
katero se stekajo sankcije – 10 centov za vsako grdo besedo
(kletvice in podobno). Ker je delo v tej pisarni dokaj stresno, v
skrinjico kletvic največ prispevajo zaposleni iz te pisarne. Ta
akcija poteka že drugo leto. Lani smo nabrani znesek podarili

v dobrodelne namene in tudi letos ga bomo, in sicer sodelavcu z oddelka Logistika, Amirju Alilovu za zdravljenje bolnega
sina Liana v Ameriki.
BRANKO POLANC, DIREKTOR OBRATA VZDRŽEVANJE,
JE S SODELAVCI O UROŠU ZORMANU MED DRUGIM
ZAPISAL:
Ljudje smo po naravi nenaklonjeni velikim spremembam. Vodijo
nas v nelagodje, stres in tako rekoč na nepoznano področje.
Zato se neradi spreminjamo.
A kaj, če so spremembe potrebne? Kaj če živimo v časih, ko
so spremembe nujne? Potem potrebujemo ljudi z jekleno voljo.
Ljudi, ki vedo, da so spremembe nujne. Ljudi, ki se s spremembami soočijo »iz oči v oči« in jih prenesejo v »resnično življenje«,
brez negodovanja, slabe volje in dvomov.
Pa imamo takšne sodelavce? Zagotovo jih imamo!
Letošnji naj sodelavec na oddelku Vzdrževanje je bil soočen
z veliko spremembo.
Z veliko sodelavci, ki so dvomili v vse in vanj.
Z velikim nepoznanim področjem.
Vendar ni obupal, ni podvomil – stvari je speljal, »tako kot se
šika«.
Naš naj sodelavec na oddelku Vzdrževanje je strojni izmenski delovodja. Vsak dan posebej dokazuje, da se z jekleno
voljo, dobro voljo in pozitivnim pristopom da biti najboljši strojni
izmenski delovodja v celotnem Acroniju.
DR. JURE BERNETIČ, DIREKTOR KAKOVOSTI, RAZVOJA IN TEHNOLOGIJ, JE SKUPAJ S SODELAVCI O MAG.
ERIKI BRICELJ MED DRUGIM ZAPISAL:
Na področju razvojno-raziskovalnega dela, laboratorijskih
metalografskih raziskav kovinskih materialov, karakterizacije
mikrostroktur in širokega spektra poznavanja tehnoloških značilnosti različnih skupin jekel magistrica Erika Bricelj pooseblja
človeka z veliko mero strokovnosti in izkušenj ter obenem človeka s pristnim osebnim pristopom.
Njeno zelo široko strokovno znanje in sposobnosti, ki so vezane direktno na poznavanje tehnoloških postopkov ter razvoj
končnih proizvodov z visoko dodano vrednostjo, imajo izjemen
pomen za uspešno tržno rast Razvojnega centra Jesenice in
družbe Acroni kot celote.
To pričajo tudi številna državna priznanja za vodenje raziskovalnih projektov.
Je sodelavka, ki od sebe vedno zahteva maksimum, a hkrati
ostaja skromna in preudarna. Svojemu delu se predaja s srcem
in zagnanostjo, talentom in željo po ustvarjanju napredka za
nas vse. Obenem pa zelo uspešno svoje znanje in izkušnje prenaša na mlajši rod sodelavcev inženirjev. •
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VLAGAMO
besedilo Egidij Hudrap, vodja toplotne obdelave, Noži Ravne
foto Arhiv Nožev Ravne

NOVI PEČI ZA TOPLOTNO
OBDELAVO V NOŽIH RAVNE
V kalilnici smo konec decembra prevzeli v uporabo novi peči za popuščanje
nožev. Obe sta v celoti proizvod domačih proizvajalcev. Nosilec projekta je
bilo podjetje Sardoniks, podizvajalci pa so bila podjetja Viptronik, Koring ter
Gradbeništvo Maklin iz Mežice. Peči sta v celoti rezultat našega skupnega
sodelovanja in razvoja pri izdelavi industrijskih popuščnih peči.

 Nova
pridobitev
v kalilnici
Nožev Ravne

Dimenzije koristnega prostora (d × š × v) ene peči so 1500 mm
× 1200 mm × 800 mm, druge pa 3000 mm × 1200 mm × 800
mm. Maksimalna obratovalna temperatura obeh peči je 860 °C.
Peči sta komorni z izvoznim ognjiščem. Komora peči se dviga
in spušča z jekleno vrvjo preko mehanizma za dvig in spust. V
peči poteka ogrevanje s konvekcijo s pomočjo ventilatorjev, ki
so montirani na komorah. Posebna oblika in izvedba ventilatorjev zagotavljata enakomerno porazdelitev temperature po
celotnem volumnu peči. Peči sta obzidani z lahko obzidavo iz
mineralne in keramične volne.
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Krmiljenje je računalniško, peči pa sta opremljeni z zasloni
na dotik. Za spremljanje in arhiviranje podatkov uporabljamo
nadzorni sistem, ki skrbi za zajemanje in prenos podatkov
o posameznem vložku v Microsoftovo bazo podatkov SQL.
Nadzorni sistem SACADA pa omogoča povezavo z ostalimi
pečmi v kalilnici.
Obe novi peči sta pomembna pridobitev in pomenita povečanje zmogljivosti v kalilnici Nožev Ravne, saj odpravljata ozko
grlo popuščanja in s tem omogočata nemoteno proizvodnjo
industrijskih nožev za celotno podjetje. •
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TRŽIMO
besedilo Viljem Pečnik, produktni menedžer nožev za recikliranje, Noži Ravne
foto Viljem Pečnik, Noži Ravne

VSTOPAMO NA NOVE TRGE –
AVSTRALIJA IN ZAE
Novi trgi zame pomenijo nov izziv – novi ljudje, nove kulture, novi poslovni
modeli ter zanimiva potovanja. Delo v prodaji Nožev Ravne, kjer izvozimo
skoraj 90 odstotkov naših proizvodov, zato nikoli ni dolgočasno. V skladu
z našo strategijo rasti in povečevanja tržnih deležev na drugih celinah, kjer
je gospodarstvo v boljšem stanju kot v Evropi, nam je v oddelku nožev za
recikliranje lani uspelo uspešno prodreti na za nas nove trge Japonske,
Pakistana, Združenih arabskih emiratov (ZAE) in Avstralije. Zaradi napovedi o
ugodnem gibanju tečaja ameriškega dolarja nameravamo letos okrepiti tudi
aktivnosti na trgu Združenih držav Amerike.

 Noži v granulatorju Eldan MPR

Zaradi specifike avstralskega trga in
seveda oddaljenosti smo se odločili, da
nanj vstopimo s pomočjo zastopnika. Po
opravljeni tržni analizi smo identificirali
možne zastopnike in navezali stike z njimi.

Odločili smo se za podjetje
Birk&Blyme, ki je po našem občutku
najbolj kompatibilno z nami in ima veliko
željo po rasti ter diverzifikaciji prodajnega
asortimenta. Po začetnem sodelovanju in

nekaj testnih naročilih smo jih prepričali v
prvi obisk na Ravnah. G. Blyme, eden od
dveh ustanoviteljev podjetja, se je vračal
s sejma v Ameriki in nas je tako oktobra
2012 obiskal. Birk&Blyme je majhno podjetje z osmimi zaposlenimi, ki je bilo ustanovljeno pred 20 leti po emigraciji obeh
lastnikov podjetja iz Danske v Avstralijo.
Med zelo kratkim obiskom na Ravnah je
bil g. Blyme navdušen nad Slovenijo in
našimi izdelki, zmožnostmi ter podporo,
ki mu jo lahko ponudimo. Postavili smo
si začetne cilje in opravili dodatne tržne
raziskave, ki so vodile v naslednji korak –
šolanje prodajnega osebja Birk&Blyme.
Maja 2013 nas je na Ravnah obiskala
članica ekipe Birk&Blyme Carol Watman,
odgovorna za prodajo nožev za recikliranje na avstralskem trgu. Cilj obiska je bil
Carol naučiti, kaj sploh je recikliranje in
kam v to zgodbo spadajo noži (in za vse
tiste, ki še ne veste, to niso ne kuhinjski
in ne lovski noži).
Birk&Blyme je kljub začetni rasti obsega posla pri novih potencialnih kupcih
pogrešal predvsem tehnično podporo
za uspešno promocijo blagovne znamke
RAVNE Knives, ki se le stežka doseže
brez osebnih stikov in razgovorov. Po
analizi razmer in trendov razvoja prodaje
v Avstraliji smo se odločili, da je potreba,
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 Vgrajeni industrijski noži za recikliranje

pravi čas in priložnost, da z obiskom v
Avstraliji utrdimo, predvsem pa povečamo in pospešimo prodajo proizvodov
Ravne Knives na avstralskem trgu. Cilj
obiska je bil Carol nuditi tehnično podporo ter jo naučiti še več o naših izdelkih,
njihovi aplikaciji in o možnostih reševanja
težav pri strankah. Obisk je sovpadal tudi
s sejmom Waste&Recycling Expo 2013
v Melbournu, zato smo ubili dve muhi na
en mah.
Avstralija je dežela velikih razsežnosti.
S površino 7.692.024 km2 je po velikosti
šesta država sveta, kjer pa živi samo 23
milijonov prebivalcev. Naseljevanje celine
se je začelo šele v poznem 18. stoletju,
zato je neverjetno, kaj so uspeli naseljenci narediti v dobrih 200 letih življenja na
tej celini. Avstralijo vsi poznate po aboriginih in kengurujih, le redki pa ne poznajo
s slik ali televizije znamenitega pristaniškega mostu in opere v Sydneyju.

 Opera v sydneyjskem pristanišču
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Življenjski standard je zelo visok, infrastruktura je zgledno urejena, Avstralija pa
se uvršča med najbogatejše države na
svetu. Bogastvo in finančna brezskrbnost v
kombinaciji z zelo ugodnim podnebjem sta
po mojem mnenju ključna, da so Avstralci
odprti, prijazni, brezskrbni in sproščeni.
Enajstdnevno službeno pot sem začel
v soboto zjutraj z vožnjo do letališča
v Benetkah, od koder sem z letalom
Boeing 777 družbe Emirates poletel
na 7-urno pot do Dubaja. Po prijetnem
kramljanju s Slovenci na letalu, bilo nas
je vsaj 40, med njimi veliko poslovnežev,
ki živijo v Dubaju, in celotna reprezentančna rafting ekipa Slovenije, namenjena na svetovno prvenstvo na Novi
Zelandiji, sem se psihično pripravljal
na dolgočasen 14-urni let do Sydneyja.
Zaradi časovne razlike 10 ur, kolikor so
Avstralci pred nami, sem na letališče
v Sydneyju prispel ob 23. uri v nedeljo
zvečer. Neprespan, utrujen po 28-urnem
potovanju, sem padel v posteljo, ampak
počitek ni trajal dolgo. Že ob peti uri zju-

traj sem moral vstati in se skupaj z našo
zastopnico Watmanovo odpraviti na let v
Melbourne.
Carol je bila navdušena nad našo
podporo in obiskom, zato je zame
pripravila zelo natrpan urnik za pet dni,
preživetih z njo. 15 obiskov strank v okolici Sydneyja in Melbourna, obisk sejma
Waste&Recycling, poslovni pogovori na
sedežu podjetja in spoznavanje ekipe
podjetja Birk&Blyme so pomenili vstajanje ob peti uri zjutraj, veliko vožnje in
celodnevne obiske pri strankah, ogledi
proizvodenj in svetovanja so trajali do poznih večernih ur, dnevi pa so se končali
tipično avstralsko – v pubu z večerjo in
pivom ob pogovoru o poslu.
Od poležavanja na plaži in dobrega izleta, ki so mi ga očitali sodelavci, tako žal
ni bilo nič, ampak da ne bi bil v Avstraliji
in nič ne videl, me je Carol med odmorom za kosilo (ker pač ni mogla organizirati kakšnega obiska) peljala v živalski vrt,
kjer sem si lahko ogledal tipične avstralske živali: vombata, kenguruja, koalo,

tasmanskega vraga in podobne živalce,
ki jih na drugih kontinentih ne najdeš.
Zaradi prekratkega bivanja in zgoščenega urnika nisem imel časa, da bi
se moje telo prilagodilo na avstralski čas
(jet lag), zato sem se zbujal večinoma po
nekaj urah spanja in sredi noči pripravljal
ponudbe za stranke, obiskane prejšnji
dan. Preko Skypa sem klepetal z družinskimi člani ob četrti uri zjutraj, ko so se
odpravljali spat, in tako sem preživel dolge noči. Ampak se je izplačalo, saj sem
prišel domov s šestimi novimi testnimi
naročili.
Na poti nazaj sem se za dva dni ustavil v Združenih arabskih emiratih s ciljem
obiskati obstoječe in potencialne stranke
ter pridobiti potencialnega distributerja, ki
bi v prihodnje za nas tržil izdelke v arabskih državah.
To službeno potovanje je bilo zanimivo
in naporno hkrati – v 11 dneh potovanj je
moja statistika kar impresivna:
 prepotovanih 38.000 km,
 v zraku, na letalih sem prebil 46 ur
(ali skoraj šest »šihtov«),
 na letališčih sem preživel 16 ur
(dva »šihta«),
 obiskal sem 19 podjetij (16 v
Avstraliji in tri v ZAE),
 v avtomobilih, na poti do letališča
in kupcev, se je nabralo približno
36 ur (4,5 »šihta«),
 povprečen sestanek je trajal eno
uro, razen pri Birk&Blyme, kjer
sem bil v dveh dneh skupaj 16 ur
(skupaj 35 ur ali dobre štiri »šihte«).
Na koncu lahko ugotovim, da smo
v dobrem letu uspešno vstopili na
avstralski trg in ustvarili iz praktično nič
več kot 150.000 evrov prihodkov v letu
2013, ki jih nameravamo letos podvojiti
in vstopiti tudi na trg Nove Zelandije. Za
menoj je spet ena dobra (in naporna)
izkušnja ter ugotovitev, da imamo s
podjetjem Birk&Blyme dobre možnosti,
da v prihodnjih nekaj letih postanemo
vodilni dobavitelj nožev za recikliranje v
Avstraliji. •

 Puščava v Združenih arabskih emiratih
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besedilo Tina Tominc, prodajna menedžerka, Metal Ravne
foto Arhiv Metala Ravne

EUROMOLD – PROSTOR,
KJER SE SKLEPAJO POSLI
Euromold je največji evropski sejem, na katerem so prisotni vsi glavni akterji
na trgu visokokakovostnih orodnih jekel – kupci kot seveda tudi proizvajalci, s
poudarkom na izdelavi orodij, dizajnu in razvoju izdelkov. Letošnji Euromold je
bil že dvajseti zapored.

 Utrinki s sejma

Poleg navezovanja stikov in intenzivnega iskanja novih
kupcev sejem izkoristimo tudi za srečanje z večino
naših kupcev iz Nemčije in drugih držav. Ravno zato je
pomembno, da smo na sejmu prisotni z močno ekipo s
tržnega vidika, ki je dodatno okrepljena z ustrezno tehnično
podporo. Prodaja v sodelovanju z našim razvojem in ob
njegovi podpori je vsekakor najboljša formula za uspešno
predstavitev Metala Ravne in sodelovanje na sejmih.
Sejem traja štiri dni – od torka do petka. Že po pravilu
je v sredo in četrtek največ obiska, ko se na sejmu kar tare
obiskovalcev in seveda potencialnih kupcev. Na sejmu tudi
sami obiščemo naše kupce, da vidimo, kam gre njihov
razvoj in kakšne so njihove zahteve do nas kot dobavitelja.

SIJ – Slovenska industrija jekla

Z obiskom na letošnjem sejmu smo zadovoljni, čeprav
ugotavljamo, da sejmi počasi nekoliko izgubljajo pomembnost. Morda delno zato, ker isti organizator pripravi več
podobnih sejmov po vsem svetu, še pred nekaj leti pa je
obstajal samo Euromold. Po drugi strani pa na spletu danes najdemo ogromno informacij, vendar tu manjka živi
stik s kupci, ki se je do sedaj vedno izkazal za izjemno pomembnega pri pridobivanju posla. Na sejmih pogovori tečejo malce bolj sproščeno in pogosto prav na tak način lažje
najdemo skupno točko s kupci in se dogovorimo za posel.
Euromold zato ostaja za Metal Ravne pomemben sejem.
Vsekakor pa razmišljamo o prisotnosti še na kakšnem sejmu
v Nemčiji, denimo na sejmu FAKUMA v Friedrichshafnu, ki iz
leta v leto pridobiva veljavo, poteka pa vsako drugo leto. •
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besedilo mag. Edvard Bjelajac, vodja trženja, Elektrode Jesenice
foto Dušan Šmid, Litostroj Jeklo

PREDNOSTI DIREKTNE POVEZAVE MED
PROIZVAJALCEM IN PORABNIKOM
Direktna povezava med proizvajalcem in porabnikom je
zahtevnejša kot poslovanje preko posrednika, prinaša pa
veliko prednosti v ekonomskem in razvojnem smislu.

 Turbina, varjena z našimi
dodajnimi materiali

Proizvajalec lahko prodaja svoje blago preko posrednika ali
direktno končnemu porabniku.
V nekaterih primerih je posrednik nujno potreben člen v
verigi prodaje. To velja za oddaljene trge, kjer prisotnost komercialnega osebja proizvajalca logistično ni mogoča v realnih
časovnih intervalih. V takih primerih posrednik oskrbuje tako
velike kot male kupce. Tu za razvoj trga igra pomembno vlogo
strokovnost posrednika, ki s kakovostnimi informacijami veliko
pripomore k rasti prodaje. Sposobnost prenosa tako dobrih
kot slabih informacij s trga do proizvajalca v uporabni obliki loči
dobrega in perspektivnega posrednika od povprečnega.
Na bližnjih trgih, kjer proizvajalec s svojim komercialnim
osebjem lahko obvladuje industrijske porabnike, je prioritetna
naloga trgovca oskrbovati manjše kupce.
Direktna povezava med proizvajalcem in porabnikom zahteva od prodajnega osebja v proizvodnem podjetju poleg obvla-

dovanja komercialnih dogodkov tudi dobro tehnično podkovanost o produktu.
Tehnična podkovanost omogoča komerciali prožnost in je
orodje, da ta spremlja, sledi in usmerja potrebe končnih porabnikov. Komercialisti so kreatorji spreminjanja navad kupcev v
smer, ki podjetju prinaša večji dobiček. Na poteze konkurence
pa lahko ustrezno in hitro odgovorijo.
Direktna povezava med proizvajalcem in končnim porabnikom je pomembna za rast proizvajalca, utrjevanje blagovne
znamke in maksimiziranje ekonomskih kazalcev.
Ena od naših prioritetnih nalog je zato povečati prodajo
izdelkov direktno končnim porabnikom tako v Sloveniji kot
na bližnjih tujih trgih, hkrati pa zmanjševati delež prodaje
preko posrednikov in ustvariti prodajno mrežo kakovostnih
sogovornikov, ki jim je dolgoročno sodelovanje pomembnejše
od priložnostnega. •
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MARKETINŠKI KOTIČEK
besedilo Monika Štojs, direktorica marketinga, SIJ – Slovenska industrija jekla
vir Platts SBB Insight, Issue 193, 16. 1. 2014

JEKLA ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO –
EVROPA PRIČAKUJE KAKOVOST
Ker je avtomobilski trg v Evropi medel in še vedno obstajajo presežne
zmogljivosti, čeprav je kar nekaj proizvajalcev v zadnjih letih prenehalo
obratovati, naložb v povečanje kapacitet ni pričakovati. Precej bolj verjetno
je, da bo še kakšen obrat ukinjen ali pa bo vsaj miroval, tako kot je denimo
nedavno ThyssenKrupp ukinil španskega proizvajalca galvanizirane pločevine
Galmed z letno zmogljivostjo 400.000 ton. Razlogi za zaprtje so bili slaba
domača poraba, prekomerne evropske kapacitete, nizke cene in le počasna
rast povpraševanja v avtomobilskem sektorju.
V razmerah, ko je trg jekla še vedno podpovprečen, dodaten
izziv pa pomeni rastoči uvoz, se evropski proizvajalci usmerjajo stran od standardnih nizkocenovnih kakovosti in iščejo
priložnosti v nišnih proizvodih z visoko dodano vrednostjo. Tako
na primer ArcelorMittal pričakuje, da bo delež prihodkov v
avtomobilskem sektorju, ki jih ustvari z visokotrdnostnimi jekli,
narastel z 20 na 30 odstotkov. Pred petimi leti je ta delež znašal
10 odstotkov.
Lani je podjetje razvilo ultra lahka avtomobilska vrata, ki
naj bi proizvajalcem avtomobilov znižala stroške za 27 odstotkov, nižja teža pa bo pomagala pri doseganju nižjih emisij
CO 2. Izdelana so iz kombinacije ultra visokotrdnostnega jekla in
»Usiborja«, lahkih jeklenih plošč s prevleko iz aluminija in silicija,

ki jih proizvaja Florange v Franciji. Manjša naložba, usmerjena v
avtomobilski sektor, je bila izvedena tudi v obratu v Liegu, nova
linija pa je začela obratovati tudi na Slovaškem.
Lani je Tata Steel napovedal 2,3 milijona evrov vredno naložbo v razvoj jekel z večjo odpornostjo v trčenjih, kar bi omogočilo razvoj varnejših in varčnejših vozil. Ena zadnjih napovedanih investicij pa je v razvoj palic specialnih kvalitet v bolgarski
Stomani.
Pripravljenost proizvajalcev jekla za razvoj novih, specialnih
kvalitet je vedno večja, pogosto pa pri tem sodelujejo s proizvajalci avtomobilov, da bi čim bolj upoštevali njihove potrebe in
pripomogli k uporabi takih jekel na najboljši možni način. •
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MARKETINŠKI KOTIČEK
besedilo Monika Štojs, direktorica marketinga, SIJ – Slovenska industrija jekla
vir

Eurofer, januar 2014

Tržna napoved
Zadnje ocene kažejo, da so se prej še nekoliko
negotove napovedi o možnem gospodarskem
okrevanju v EU uresničile. Večina držav je tako
v zadnjih dveh četrtletjih dosegla pozitivno
rast BDP, tudi drugi gospodarski kazalniki se
izboljšujejo. Pozitivne so tudi napovedi za naprej,
vse skupaj pa naj bi tudi posledično pozitivno
vplivalo na rast porabe jekla, ki naj bi bila v letu
2014 v EU triodstotna.
Še posebno pozitivne so možnosti za
avtomobilski sektor, prav tako pa naj bi se po
izredno slabi situaciji v letu 2013 izboljšale
razmere v proizvodnji cevi. Tudi gradbeni sektor
je po zadnjih ocenah že dosegel dno.

besedilo Monika Štojs, direktorica marketinga, SIJ – Slovenska industrija jekla
vir World Steel Association, Metalprices, SBB

Glavni poudarki iz sveta jekla
 Svetovna proizvodnja surovega jekla je bila leta 2013 1,607 milijarde ton, kar

je 3,5 odstotka več kot leta 2012. Rast je bila dosežena predvsem v Aziji in na
Srednjem vzhodu, medtem ko so ostale regije zabeležile padec.
 Izkoriščenost zmogljivosti je bila decembra 2013 74,2-odstotna. To je 2,2

odstotne točke več kot decembra 2012 in 1,6 odstotne točke manj kot
novembra 2013. Povprečna izkoriščenost zmogljivosti v letu 2013 je bila
78,1-odstotna, medtem ko je bila leta 2012 76,2-odstotna.
 Evropska proizvodnja jekla se je leta 2013 glede na leto prej zmanjšala za 1,8

odstotka. Nemška, francoska in španska proizvodnja so ostale približno na
enaki ravni, italijanska pa je padla za 11,7 odstotka.
 Za december 2013 je značilen rastoči trend cen niklja, ki pa se je proti koncu

meseca obrnil navzdol. Cena niklja se je gibala med 13.450 in 14.400 USD.
 Cene jeklenega odpadka so na začetku decembra nekoliko padle, nato pa

so začele ponovno rasti. Razlike pa niso bile velike, med začetnim in končnim
stanjem le 5 EUR/t.
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besedilo dr. Boštjan Bradaškja, razvojni inženir, Razvojni center Jesenice
foto Stane Jakelj, Razvojni center Jesenice

AVTOMATSKA ANALIZA
NEKOVINSKIH VKLJUČKOV
Decembra smo zaključili vpeljavo postopka avtomatskih analiz nekovinskih
vključkov na elektronskem mikroskopu FE-SEM. Osnovali smo ponovljiv ter
reprezentativen koncept nastavitve mikroskopa. Z uporabo že obstoječega
programskega paketa smo oblikovali postopek analize dobljenih rezultatov
(priprava klasifikacije analiziranih vključkov in koncept poročila) ter opredelili
postopek zajema vzorcev v proizvodnem procesu.
 Primož Jan in
Gaj Slivnik pri
elektronskem
mikroskopu FE-SEM

Sistem avtomatskih analiz tako omogoča sistematično spremljavo kakovosti izdelave šarž na relaciji IZDELAVA (VOD)–
ULIVANJE (kontiliv)–KONČNI IZDELEK. Na tej podlagi bo
možno slediti proizvodni proces z dveh zelo pomembnih vidikov,
in sicer z vidika:
 spremljave šarž, pri katerih se pojavljajo težave s tekočnostjo, s ciljem opredelitve vzrokov ter izvedbe ustreznih
ukrepov za preprečitev neželenega pojava (pričakovani
rezultat je stabilna izdelava sekvenc ter postopna izdelava sekvenc s Ti stabiliziranih vrst jekel),
 ter časovne optimizacije proizvodnega procesa (ovrednotenje vpliva časa degazacije, dodatkov po degazaciji, globokega vakuuma, obdelave taline s Ca, načina
nadušičenja taline … na razvoj vključkov ter posledično
kakovosti izdelanega jekla).

Na podlagi številnih analiz bo mogoče postaviti mejne kriterije za napoved pojava napak na končnih ploščah (aglomeratov
vključkov, vzdolžnih razpokic ...), ki so vezane na postopek izdelave posamezne vrste jekla.
Velikost analiznega področja obsega 9 mm2, ki je pri
800-kratni povečavi razdeljeno na 88 analiznih polj. V analizo so
zajeti vsi vključki, katerih premer presega 1 µm. Vsak vključek
velikosti nad detekcijsko mejo tako vsebuje podatek o kemični
sestavi, površini, dolžini, širini … Na podlagi zajetih podatkov
posameznega vključka je s postavitvijo različnih pogojev postavljena klasifikacija, ki vključke razdeli v posamezne vrste. V
končnem poročilu tako dobimo podatek številčne zastopanosti, razporeditve, deleža ter skupne površine posameznih vrst
vključkov v analizirani enoti.
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 Slika 1: a) Porazdelitev analiziranih vključkov na analizirani površini, b) porazdelitev aluminijevih oksidov in titanovih oksidov na analizirani površini.

 Slika 2: a) Ternarni diagram (Al2O 3 -CaO-MgO) vključkov aluminatnih oksidov, b) histogram velikosti vključkov aluminijevih oksidov.

Slika 1 prikazuje primer diagrama razporeditve vključkov,
kjer so na sliki 1 a) prikazani vsi analizirani vključki, na sliki b)
pa ločeno še aluminijevi oksidi ter titanovi oksidi. Gre za isto
analizno področje, treba pa je poudariti, da velikost oznake
ne pomeni dejanske velikosti vključka. Je shematični prikaz, iz
katerega lahko hitro opazimo, kateri vključki tvorijo večje aglomerate ter njihovo razporeditev. Za opredelitev velikosti lahko za
vsako vrsto vključka izrišemo histogram velikosti, prikazan na
sliki 2 b). Prav tako lahko za vsako vrsto vključkov prikazujemo
poljubne ternarne diagrame, iz katerih lahko vidimo natančno

SIJ – Slovenska industrija jekla

sestavo posameznih vrst vključkov. Primer na slika 2 a) prikazuje ternarni diagram (Al2O3-CaO-MgO) aluminatnih vključkov.
Sistem ima maksimalno analizno kapaciteto 40 vzorcev
tedensko, in sicer ob predpostavki, da analize tečejo zgolj v
popoldanskem času, brez prisotnosti operaterja. Nosilec za
vzorce je prilagojen tako, da lahko ob eni nastavitvi pripravimo in
analiziramo osem različnih vzorcev. Za nastavitev analize osmih
vzorcev je potrebna ena ura. Med analiziranjem naprava obratuje
samostojno (popoldanski in nočni čas ter konec tedna). Dodatna
ura je potrebna za pripravo poročil osmih opravljenih analiz. •
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INOVIRAMO
besedilo Stane Jakelj, razvojni inženir, Razvojni center Jesenice
foto Arhiv Acronija
vir Mesto mladih – Spodbujajmo inovativnost

TO JE NAŠ DAN ZA NOVE
IDEJE IN INOVACIJE
Želite biti inovativni?
Potem je čas, da vzljubite
spremembe in začnete
zaznavati, razmišljati in delovati
drugače, kajti inovativnost ni
nič drugega kot odprtost in
pripravljenost na spremembe.
Od ideje do projekta, do
izuma. In ko ravno mislimo,
da se je naša zgodba
tukaj končala, opazimo,
da je to šele začetek.

Model inovativnosti predstavlja tri ključne točke uspeha, ki bi
se jih morali zavedati vsi zaposleni skupaj z menedžmentom
podjetja. Te točke so:
 proces vodenja,
 ljudje in zaposleni, ki so nosilni steber podjetja,
 organizacijska kultura.
Za ogrodje sistema inovativnosti se priporoča uporaba modela »8 + 1« poslovnih odnosov. Vstop v upravljanje in vodenje
podjetij na ravni odnosov namreč omogoča reševanje izzivov in
iskanje priložnosti tam, kjer se v resnici vse začne in konča – pri
človeku in medsebojni komunikaciji. Šele razumevanje nivoja in
vsebine želenih poslovnih odnosov nas pripelje do učinkovitih
procesov in dinamične sposobnosti prilagajanja zunanjim ter
notranjim vplivom.

Glede na to, da inovativni procesi sestavljajo kombinacijo
operativnih in miselnih procesov, je pomembno, da se jih menedžerji zavedajo, jih ozavestijo in usklajeno upravljajo.
Praksa kaže, da je prav proces vodenja prva kritična točka uspeha in hkrati največja rezerva za učinkovite inovativne
procese (odnos vodstva do zaposlenih). Ali vaš način vodenja spodbuja inovativnost? Ali omogočate zaposlenim, da si
preko izobraževanj in izmenjave izkušenj širijo svoja obzorja?
Ali pohvalite, nagradite in nesebično uživate, ko vas »učenci«
presežejo?
Druga točka so ljudje, zaposleni in njihov odnos do samih
sebe in s tem neposredno tudi do poslanstva podjetja. Ključna
naloga menedžerjev pri tem je, da so sposobni zaposlenim natančno predstaviti in stalno komunicirati vizijo in vrednote podjetja, s katerimi se lahko identificirajo in na podlagi katerih lahko
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27 %

47 %

39 %

50 %

35 %

38 %

 Letna gibanja inovacijskih prijav v Acroniju

uresničijo lastne ambicije in sposobnosti, na zaposlenih pa je
osebna odgovornost za neprestani notranji razvoj in gradnjo
potrebe po drugačnosti in sodelovanju.
Tretja kritična točka je organizacijska kultura (odnosi med zaposlenimi, z vodstvom, lastniki in ostalimi deležniki), ki je lahko
najmočnejša ovira pri generiranju in implementaciji inovativnih
idej. Le-ta po svoji naravni značilnosti teži k ohranjanju obstoječega. Pri tem imajo inovativni posamezniki ali skupine omejen
poligon za uveljavljanje novih idej. Menedžerji se morajo zavedati, da sta le miselna participacija in izzivanje obstoječega na
vseh nivojih odločilna za inovativnost.
V Acroniju imamo vzpostavljen Sistem menedžmenta idej
kot podlago za inovativno okolje. Preko sistema stalnih izboljšav
lahko vsak zaposleni prijavi vse ideje, ki mu rojijo po glavi, in vse
izboljšave, ki jih realizira in s tem olajša delo sebi in sodelavcem.

SIJ – Slovenska industrija jekla

V letu 2013 smo prek Sistema menedžmenta idej evidentirali kar
444 inovacijskih prijav, to pomeni 38-odstotno udeležbo zaposlenih, in na ta način izkazali 900.000 evrov gospodarske koristi.
Naša želja je, da v vsakem izmed sodelavcev spodbudimo
tekmovalno željo po rojevanju novih idej, zamisli in inovacij.
Le tako bomo lahko kot posamezniki bistveno prispevali k
trajnostnemu razvoju podjetja in dolgoročni stabilnosti.
Ne stojmo križem rok, to je naš dan za nove ideje, predloge
in inovacije. •
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VZDRŽUJEMO
besedilo Branko Polanc, direktor obrata Vzdrževanje, Acroni
foto Jani Novak, Acroni

VEDNO IŠČEMO OPTIMUM
Način vzdrževanja je odvisen od
vrste industrijske dejavnosti oziroma
panoge. Kjer je prepletenost med
proizvodnjo in vzdrževanjem majhna,
je lažje uvesti pravi »outsourcing«. V
panogah, kot je naša, kjer med deli
vzdrževanja in proizvodnje poteka
dnevna interakcija v smislu priprave
tehnoloških orodij in neprestanega
optimiranja procesa, pa ravno ta
prepletenost omogoča neprestano
izboljševanje in optimiranje procesa.
Uvedba pravega »outsourcinga«,
tega je v Sloveniji sicer zelo malo,
pa je izjemno kompleksna.

V Acroniju načrtujemo in vodimo stroške vzdrževanja skladno s
tremi glavnimi pristopi k vzdrževanju:
 sredstva za redno vzdrževanje,
 sredstva za investicijsko vzdrževanje,
 sredstva za izvedbo generalnih remontov.

Skladno z vsemi tremi pristopi vedno iščemo optimum
med porabljenimi sredstvi ob hkratnem zagotavljanju ustrezne
razpoložljivosti naprav in ohranjanju naprav v takem stanju, da
omogočajo ponovljivo izdelavo kakovostnih produktov.
V letu 2013 smo za redno vzdrževanje potrošili približno 1,2
odstotka letne realizacije, 0,2 odstotka pa za izvedbo manjšega
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remonta ob koncu leta, medtem ko smo v okviru investicijskega
vzdrževanja v naprave tekom leta vložili okrog 0,86 odstotka
letne realizacije. V te podatke pa niso zajeta sredstva internega
oddelka vzdrževanja, ki znašajo 1,75 odstotka letne realizacije.
Podoben nivo sredstev načrtujemo tudi v letu 2014, in sicer
štiriodstotni dvig sredstev za redno vzdrževanje in šestodstotni
dvig sredstev, namenjenih za investicijsko vzdrževanje. Konec
leta 2014 nas čaka generalni remont naprav, za katerega načrtujemo nameniti približno 4,7-krat denarja več kot za izvedbo
manjšega remonta ob koncu leta 2013.
Zadnja leta smo zaradi nujnosti zmanjševanja stroškov
zmanjšali nivo koriščenja zunanjih storitev ter ta dela s kopico
organizacijskih ukrepov prevzeli pod svoje okrilje. Danes večino
vseh vzdrževalnih del izvedemo z lastno delovno silo, ki obsega
215 vzdrževalcev. Na zunanjem trgu najemamo samo storitve,
za katere v »lastni hiši« nimamo bodisi opreme (strojne obdelave, reparaturno avtomatsko navarjanje …) bodisi ustreznega
specialnega znanja (obnove/menjave izolativnih obzidav, gumiranje delov …).

SIJ – Slovenska industrija jekla
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Dokončna izraba komponent/maziv, maksimizacija življenjske dobe komponent in maziv ter njihova menjava so ključni
faktorji pri obvladovanju stroškov in zagotavljanju ustrezne
razpoložljivosti naprav. V zadnjih letih smo zato uvedli vzdrževanje po stanju za naprave in za maziva. Po stanju vzdržujemo
vse ključne naprave in vse večje polnitve maziv. Vzdrževanje
po stanju nameravamo letos širiti še na področje večjih elektro
motornih pogonov. Uvedba takšnega sistema je seveda povezana z grajenjem ustreznega tehničnega znanja in naložbami v
opremo za izvedbo vzdrževanja po stanju. Sistem vzdrževanja
bomo skladno z razpoložljivimi sredstvi gradili tudi v prihodnjih
letih, predvsem s postavitvijo trajnih meritev na napravah, kjer
danes vzorčenje delamo najbolj pogosto.
V okviru novega informacijskega sistema bo letos implementiran tudi programski paket za podporo vzdrževanju, s katerim
bomo povečali sledljivost vseh aktivnosti, uvedli avtomatsko
alarmiranje za izvedbo nujnih posegov, bolj podrobno obvladovali delovno silo in še kaj. •
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SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
besedilo Jure Vindiš, strokovni delavec VZD, Acroni
foto Stane Jakelj, Razvojni center Jesenice

V NOVEM LETU BREZ POŠKODB
Preteklo leto, ki je bilo na vseh področjih zelo težko, ni prizaneslo tudi
varnosti in zdravju pri delu v Acroniju. Soočili smo se s povečanjem
števila poškodb, pozitivna stvar pa je bila zmanjšanje števila izgubljenih
dni kot posledice izostanka z dela zaradi poškodb pri delu (poškodovanci
so bili v povprečju manj dni v bolniškem staležu kot leto prej).
Za letos smo si na področju varnosti in
zdravja pri delu zadali smele cilje, in sicer
NIČ POŠKODB PRI DELU. Za izpolnitev
tega cilja ni dovolj samo odločno vodstvo
podjetja, uspe nam lahko samo tako,
da vsakdo na svojem področju stremi
k temu cilju in verjame vanj. Dejstvo je,
da nam brez zavedanja o pomembnosti
varnosti in zdravja pri delu, samodiscipline, spoštovanja navodil za varno delo in
uporabe osebne varovalne opreme to ne
bo uspelo.
Kot izhodišče doseganja tega cilja
lahko povzamemo velike naložbe (velika
in nevarna gradbišča, več izvajalcev na
majhnem prostoru, višinska dela …), ki
smo jih izvedli v preteklih letih brez ene
same poškodbe pri delu.
Letošnja novost pri varnosti in zdravju
pri delu je uvedba tako imenovanih rumenih kartonov, o katerih smo pisali že
v decembrski številki internega glasila
Acroni 24. Izvajala se bodo tudi periodična usposabljanja iz varnosti in zdravja pri
delu, nadzorovali bomo uporabo osebne
varovalne opreme, prisluhnili bomo predlogom zaposlenih za izboljšanje stanja
po delovnih mestih, posodabljali delovno
opremo in delovne procese.
Za konec bi dodal še to, da delavec,
ki ni zdrav, zelo težko opravlja delo (tako
miselno kot telesno), je nezbran in nemotiviran, kar se pokaže v upadu storilnosti
in slabši kakovosti dela, s tem pa se poveča tudi možnost za nastanek poškodb
pri delu. Torej, z zgoraj navedenimi cilji
oziroma ukrepi lahko to v veliki meri preprečimo, ker varnost in zdravje pri delu
nista strošek, ampak dobra naložba! •
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besedilo Robert Starc, strokovni sodelavec HRM 2, Acroni
foto internet

S CEPLJENJEM UČINKOVITO
NAD SEZONSKO GRIPO
Gripa je nalezljiva bolezen dihal, ki
povzroča povišano telesno temperaturo,
bolnik ima občutek »pretepenosti« in se
na splošno slabo počuti, kar ponavadi
spremlja tudi boleče grlo, pa še kaj bi
se našlo. Večinoma se pojavlja v zimskih
mesecih in ogroža vse prebivalce.

Najbolj učinkovita zaščita pred gripo je cepljenje. Zdravniki priporočajo, da se cepijo starejše osebe, kronični bolniki ter tisti, ki
so pri delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali/in pri delu lahko
prenesejo okužbo na sodelavce. Dobro je vedeti, da je cepljenje
potrebno vsako leto na novo, saj se virusi zelo hitro spreminjajo.
Odločili smo se, da sodelavcem v Acroniju ponudimo možnost, da se cepijo. Obvestilo o tem je bilo objavljeno na intranetu in vseh oglasnih deskah, prijavilo pa se je 33 delavcev.
Cepljenje je potekalo v upravni stavbi družbe Acroni v petek,
13. decembra 2013, od 12. ure, udeležilo se ga je 22 prijavljenih,
SIJ – Slovenska industrija jekla

trije pa so se cepili naknadno. Cepil je izvajalec medicine dela,
prometa in športa Branimir Čeh, dr. med., spec. med. dela,
prometa in športa.
Na splošno pa vseeno še vedno velja, da je najboljša
obramba pred okužbami zdrav način življenja, ki krepi in ohranja imunski sistem. Gibanje in zdrav način prehranjevanja sta
zelo pomembna dejavnika, prav tako tudi osebna higiena. Za
svoje zdravje torej največ lahko storimo sami. •
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SKRBIMO ZA OKOLJE
besedilo Andreja Purkat, vodja službe VZE, Acroni
foto Sabina Škrjanc, Acroni

NOVA BALIRNA NAPRAVA
ZA EMBALAŽO
Navajeni smo že, da odpadno embalažo ločujemo od
ostalih odpadkov. Kaj pa se zgodi z njo potem?

Sistem ravnanja z odpadno embalažo nam je že poznan. Po
obratih in službah Acronija so nameščeni ekološki otoki, na katerih ločeno zbiramo različne vrste odpadkov.
Skladno z zakonodajo moramo nato odpadno embalažo
oddati družbi za ravnanje z embalažo, ki ima pooblastilo ministrstva za kmetijstvo in okolje. Družba mora za vso pobrano embalažo zagotoviti njeno predelavo. Za to pa podjetja, ki
dajejo embalažo na trg (jo proizvajajo ali jo dajo skupaj z izdelki),
plačujejo embalažnino. To je taksa, s katero potem družba zagotavlja predelavo. Podjetja, pri katerih nastaja odpadna embalaža, pa plačajo le prevozne stroške oddaje odpadne embalaže.
Embalaža, ki jo poberemo z naših ekoloških otokov po obratih, se zbira v skladišču maziv in nevarnih odpadkov. Tam jo
nato prevzame družba za ravnanje z embalažo Interseroh oziroma njen podizvajalec Dinos. Vreče, ki so napolnjene z odpadno
embalažo, imajo velik volumen ter majhno težo. Tako je bil kontejner, ki je namenjen zbiranju vreč z odpadno embalažo, hitro

napolnjen, pri tem pa je imel zelo majhno težo. Stroški prevoza
odpadne embalaže so bili zato visoki.
Da bi zmanjšali stroške odvoza odpadne embalaže, smo
se z družbo za ravnanje z odpadno embalažo dogovorili za
najem stiskalnice. S stiskanjem odpadne embalaže bomo dobili
bale, ki bodo imele večjo težo in manjši volumen. Tako bomo
prihranili pri prevoznih stroških, saj bo manj odvozov odpadne
embalaže.
Stiskalnica je namenjena stiskanju odpadne embalaže. Zato
moramo biti toliko odgovorni, da v zabojnike oziroma vreče za
odpadno embalažo odlagamo le to. Plastenke, v katerih je bila
pijača, morajo biti popolnoma izpraznjene, prav tako lončki od
kave. V vreče pa se ne sme odlagati ostalih odpadkov.
Če bo pri rednem dnevnem obhodu ugotovljeno, da se v zabojnikih oziroma vrečah nahajajo še ostali odpadki, jih bo treba
sortirati. Sortiranje pa bodo izvedli zaposleni sami. •
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NAŠI SODELAVCI

KADROVSKA GIBANJA V DECEMBRU 2013
SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA

METAL RAVNE

V komercialnem sektorju se nam je pridružil DMITRY NOVITSKIY.
Eni osebi je prenehalo delovno razmerje.

Nova sodelavca sta postala GAŠPER
STOPAR v Valjarskem programu in EMIL
ZOHOROVIĆ v Razvoju in kontroli.
Upokojila sta se JOŽEF ŠUMNIK iz Kovaškega
programa in ŠTEFAN ŠIPEK iz Valjarskega programa. Zahvaljujemo se jima za prizadevno
delo in jima v pokoju želimo vse najlepše.
Podjetje je zapustilo še šest sodelavcev.

Elena Bajc, strokovna sodelavka za področje kadrov, SIJ – Slovenska industrija jekla

ACRONI
Podjetje je decembra zapustilo 32 delavcev.
Naša nova sodelavca sta postala TATJANA
ČRTALIČ in GORAZD ROLIH, oba v Upravi.
Jubilanti
Jubilant z 10-letnim delovnim stažem je postal EDIN DURANOVIĆ v Jeklarni. Čestitamo!
Jubilanta z 20-letnim delovnim stažem sta postala
UROŠ JOKIČ v Predelavi debele pločevine in
VALERIJA SUŠNIK v Informatiki. Čestitamo!
Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem so postali JUSUF TURKUŠIĆ v Jeklarni, BLAGOJE
KEŠINA v Jeklarni, ROMAN OBLAK v Hladni
predelavi, MUHAREM KIČIN v Obratu vzdrževanja, BLANK A KOVAČEC v Kakovosti, razvoju in
tehnologiji ter PIK A FERK v Prodaji. Čestitamo!
Nejra Rak Benič, dipl. upr. org., strokovna sodelavka za HRM 1, Acroni

SIJ – Slovenska industrija jekla

Jubilanti
30-letni delovni jubilej so dosegli MARTIN KRAJNC iz
Jeklarskega programa, MARTIN ODER iz Vzdrževanja
in SLAVKO JANŠEK iz Logistike. Čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka,
Kadrovska služba, Metal Ravne

SERPA
Upokojil se je IVAN MORI iz Konstrukcijskega
oddelka. Zahvaljujemo se mu za prizadevno delo in mu v pokoju želimo vse najlepše.
Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska služba, Metal Ravne

ELEKTRODE JESENICE
Decembra nas je zapustil en delavec.

Jubilanti
Jubilejno nagrado za 40 let dela v podjetju prejme
Marjan Jamar. Ob tem mu iskreno čestitamo.
Rafko Penič, univ. dipl. ekon., vodja Kadrovske službe, Elektrode Jesenice

NOŽI RAVNE
Upokojila sta se sodelavca BOJAN STROPNIK
in MILAN KRIČEJ iz Termične obdelave. Zahvaljujemo se jima za njuno prizadevno
delo in jima v pokoju želimo vse najlepše.
Dragica Pečovnik, univ. dipl. soc., kadrovska menedžerka, Noži Ravne

SUZ
Upokojila sta se MIRKO MOHORIČ iz Uprave
SUZ-a in ZLATKO MIKULAN iz oddelka KRT.
Zahvaljujemo se za njuno prizadevno delo
in jima v pokoju želimo vse najlepše.
Mag. Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska služba, SUZ

ZIP CENTER
Decembra se je upokojila MAJDA
SMOLAR v OE Čistilni servis.
Jasna Tošić, poslovna sekretarka, ZIP center
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Martina Ribič in Berta Grešovnik – profesorici strokovnih predmetov,

besedilo Srednja šola Ravne, Šolski center Ravne

foto Arhiv Srednje šole Ravne, Šolski center Ravne

OBISKALI SMO METAL RAVNE
V okviru projektnega tedna Srednje šole Ravne, ki deluje v sklopu Šolskega centra
Ravne, smo si z dijaki 2. AT-razreda (program strojni tehnik) v ponedeljek, 23. decembra
2013, v podjetju Metal Ravne ogledali oddelke Kovačnice, Valjarne in Jeklovleka.
V Kovačnici smo videli zalaganje peči z ingoti, ki jih segrejejo na
800 °C do 1200 °C, odvisno od materiala. Nato smo spremljali
kovanje na 25 MN stiskalnici ter kovaškem stroju. Stiskalnica 40
MN je bila takrat v popravilu.
V Valjarni smo videli različne postopke ogrevanja, valjanja,
ravnanja in adjustiranja raznih jeklenih profilov ter peči in opremo, ki je za to potrebna.

Ogledali smo si tudi luščenje in struženje v Jeklovleku.
Z obiskom smo bili zelo zadovoljni, saj smo pod strokovnim vodenjem in z razlago zaposlenih dobili vpogled v podjetje
Metal Ravne ter spoznali postopka kovanja in valjanja. Le tako
lahko teoretična znanja kakovostno povežemo s prakso.
Za obisk se zaposlenim v Metalu Ravne najlepše zahvaljujemo in se veselimo ponovnega srečanja. •
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mag. Irena Zakrajšak, vodja oddelka Potrjevanje kakovosti, Metal Ravne

besedilo mag. Silva Sirk, pomočnica direktorja Valjarskega programa, Metal Ravne
foto Arhiv Metala Ravne

KAR SEJEŠ, TO ŽANJEŠ
V podjetju se zavedamo, da je razvoj za podjetje zelo pomemben,
saj je ponudba podobnih izdelkov na trgu danes zelo velika. Ko se
kupec odloča za nakup, mu je zato treba ponuditi inovativni izdelek,
v katerem je vgrajen lastni razvoj. V podjetju si zato želimo mladih,
inovativnih in ustvarjalnih sodelavcev, s katerimi bomo lahko nadaljevali
začrtano smer razvoja. Ob koncu leta smo zaposlili mlada inženirja,
ki sta s svojim resnim pristopom in delom že pokazala, da sta lahko
del našega tima, in vam ju danes malo pobliže predstavljamo. Obema
želimo čim več delovnih uspehov v našem podjetju. Mi pa se bomo
potrudili, da bosta lahko dosegla svoje cilje.

EMIL ZOHOROVIĆ, RAZISKOVALNI
INŽENIR II V ODDELKU
METALURŠKI RAZVOJ IN
RAZISKAVE
Po uspešnem zaključku študija ste se
ob koncu leta 2013 zaposlili v Metalu
Ravne na delovnem mestu raziskovalnega inženirja na Oddelku za raziskave in razvoj. Kakšna so vaša pričakovanja glede nove zaposlitve in vašega
nadaljnjega razvoja v podjetju?
Že med študijem sem sodeloval z zaposlenimi v Metalu Ravne in so mi bili vedno
na voljo za vsa vprašanja in razlage. Ko so
mi ponudili možnost študentskega dela,
smo se bolje spoznali in odnose s časom
še bolj utrdili. Zato verjamem, da bomo
te odnose na delovnem mestu samo še
nadgrajevali in s skupnimi močmi reševali
tekočo problematiko. Za uspešen končni
rezultat je potrebno veliko trdega dela in v
podjetju znajo ceniti vložen trud.
Tudi vaša diplomska naloga je bila
tesno povezana z Metalom Ravne. Kaj
ste v njej predstavili?

SIJ – Slovenska industrija jekla

Odločili smo se, da bomo za diplomsko
nalogo opravili različne preiskave na
specialnem jeklu X12CrMoWVNbN10-1-1
(PT955), ki se uporablja predvsem v
energetiki za temperaturno obremenjene dele (npr. turbinske lopatice). Namen
diplomske naloge je bil določiti optimalno toplotno obdelavo, ki omogoča temu
jeklu doseganje predpisanih mehanskih
lastnosti in stabilno mikrostrukturo za
nadaljnjo uporabo v industriji.
Kje se vidite čez pet let?
Trenutno opravljam delo na področju
potrjevanja kakovosti in upam oziroma
verjamem, da bom še dolgo del tega
kolektiva in da bomo še naprej uspešno
sodelovali.
Katera je osnovna misel, ki vas vodi
skozi življenje?
Držim se pozitivnih življenjskih vrednot
in upoštevam star ljudski pregovor: Kar
seješ, to žanješ.
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SKRBIMO ZA NASLEDSTVO SODELAVCEV

GAŠPER STOPAR, OBRATNI INŽENIR I V TEHNOLOŠKEM ODDELKU
VALJARSKEGA PROGRAMA
Po uspešnem zaključku študija ste se
ob koncu leta 2013 zaposlili v Metalu
Ravne na delovnem mestu obratnega inženirja v Valjarskem programu.
Kakšna so vaša pričakovanja glede

nove zaposlitve in vašega nadaljnjega
razvoja v podjetju?
V današnjih časih, ko predvsem mladi
težko dobimo zaposlitev, bi se rad najprej
zahvalil Metalu Ravne za izkazano zaupanje, da sem lahko postal član »fabriškega« kolektiva. Kot inženir v Valjarskem
programu želim z znanjem, pridobljenim
med študijem, pomagati pri reševanju
težav, ki nastajajo pri valjanju, ter s tem
prispevati k nadaljnjemu razvoju podjetja.
Tudi vaša diplomska naloga je bila
tesno povezana z Metalom Ravne. Kaj
ste v njej predstavili?
Naslov diplomskega dela je bil Izboljšanje
izplena pri valjanju orodnega jekla
OCR8W. Raziskal sem plastične sposobnosti ledeburitnega orodnega jekla
za delo v hladnem, kvalitete OCR8W. V
ta namen smo izvedli tlačne preizkuse.
Analiziral sem dosedanji način valjanja na srednji valjalni progi. Na podlagi
pridobljenih rezultatov s tlačnih testov
je bil nato določen temperaturni interval

varnega preoblikovanja, določena pa
je bila tudi temperatura predgrevanja
obravnavanega jekla. Ob upoštevanju
plastičnih sposobnosti obravnavanega
jekla sem podal nove predloge za načrt
prevlekov. Rezultati in predlogi, predstavljeni v diplomi, bodo vodili do izboljšanja
izplena ter zmanjšanja nastanka razpok
pri vročem valjanju.
Kje se vidite čez pet let?
Ker sem se zaposlil šele ob koncu lanskega leta, si najprej želim, da bi se čim
prej vpeljal v delo inženirja v Valjarskem
programu. V prihodnosti pa si želim predvsem dobrega sodelovanja v kolektivu,
ker z dobrim timom tudi neuresničljive
želje lahko postanejo uresničljive.
Katera je osnovna misel, ki vas vodi
skozi življenje?
Carpe diem – užij dan, preteklosti ne
moremo popraviti, prihodnost je nepredvidljiva. Živi v sedanjosti in uživaj ta
trenutek. •

Interni časopis skupine SIJ • 1 • 31. januarja 2014

44

POGOVARJAMO SE

ZA VSAKO BOLEZEN ROŽ'CA RASTE
Te besede je izrekla zeliščarica in zdravilka teta Pehta navihanemu in
prisrčnemu Kekcu v prvem slovenskem barvnem filmu. Je tudi v vas kaj
tete Pehte? Radi gojite ali nabirate zelišča, iz katerih potem naredite kakšen
krepčilni, zdravilni ali dobro voljo ustvarjajoči pripravek? Če ni družinska
skrivnost, bomo zelo veseli tudi kakšnega recepta.

JOŽICA MALI, PRODAJNA
REFERENTKA, SUZ
Da »za vsako bolezen rož'ca raste«, bo
že držalo, saj so se včasih zdravili več ali
manj samo s čaji. Gotovo je bolje nabirati
svoje rož'ce kot kupovati industrijske.
Vsak, kdor jih vsaj malo pozna, jih lahko
najde v svoji bližini. Kdor pa hodi po hribih, jih lahko nabere še veliko več. Največ
nabiram lipovega cvetja in materine dušice, janež in kamilice pa imamo na njivi.
Sama uporabljam spodnje recepte:
Pomladi sem nabrala in posušila pljučnik
in slez, kar uporabimo takrat, ko se hočemo dobro odkašljati.
Čez poletje sem nabrala ozkolistni trpotec in rman. Iz mešanice skuham čaj in je
odličen kot preventiva proti prehladu.
Najboljše, kar sem lahko nabrala, je pa
ajda – tu uporabiš poleg cvetov tudi
stebla. Ajda ima izrazit vonj in okus, zato
jo mešam z meto ali meliso z vrta. Ajda
je odlična za prekrvavitev, kar koristi nam
ženskam, ki imamo vedno ledene okončine. Prav tako je dobra prekrvavitev

pomembna tudi za možgane, saj se tako
bojujemo tudi proti kakšni od različnih
oblik Alzheimerjeve bolezni.
Ker pa imam krvno skupino A, v vsak čaj
narežem košček korenine ingverja, za
preventivo proti prehladu in za razkužitev
grla, preprečuje pa tudi alergije, dober
je za sinuse. Kar se tiče omembe krvne
skupine, ga edino skupina A lahko jemlje
v neomejenih količinah. Ostali pa ne
prevečkrat, ker lahko povzroči rano na
želodcu. No, vsaj nekje sem privilegirana.
Ingver naredi čaj rahlo pekoč, a se navadiš in meni prav prija.
Najboljša domača rastlina pa je žajbelj.
Za pitje rastlino samo popariš, pustiš tri
minute in zelišče odstraniš, ker drugače
postane čaj premočen in je nezdrav za
želodec. Če pa zelišče zavreš, prevreš in
narediš močnega, je odličen za grgranje
pri angini in pri boleznih dlesni, mlačen
čaj pa hitro pozdravi posledice izpuljenega zoba. Žajbelj je naravni antibiotik.
Doma imam vedno zalogo suhih kopriv
– če imam vnetje mehurja. Tudi sicer so
koprive odličen diuretik.
Čajev ne sladim, le včasih dodam žlico ali
dve medu. Samo ne v vroč čaj, da vročina ne zmanjša njegovega učinka.
Upam, da bo komu kaj od napisanega
koristilo in veliko zdravja z rož'cami želim.

MOJCA ŠOLAR, ELEKTRODE
Že od nekdaj sem bila rada v naravi in
pridelovanje lastne zelenjave in zelišč je
hobi, od katerega ima koristi vsa družina.
V vrtu imamo med cvetlicami in zelenjavo posajena zelišča za kuhanje in za
pripravo zeliščnih čajev. Večina zelišč
odganja vrtne škodljivce, tako da koristijo
zelenjavi. Nekaj zelišč naberemo tudi
v naravi med sprehodi in na dopustu.
Za ozimnico nekatera sveža kuhinjska
zelišča vložimo v oljčno olje z malo soli,
tako pripravimo baziliko, peteršilj, rukolo,
liste komarčka, čemaža in drobnjaka.
Vedno imamo doma pripravljeno tinkturo
ameriškega slamnika – »Imunal«, le-ta izboljša imunski sistem, priprava pa je zelo
preprosta: liste in cvetove te lepe rastline
ter (če so na razpolago) korenine dvoletne rastline nasekljamo in namočeno v
alkoholu pustimo v senci tri tedne, nato
precedimo in zvarek je nared. Jeseni letos smo na zelo podoben način pripravili
tinkturo iz enoletne korenine ščetice, ki
zdravi boreliozo, jemlje se jo po kapljicah.
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med dišečimi zelišči in domačo pridelano
zelenjavo. Zame je to čas, ko pozabim
na vse skrbi in tiho uživam na klopci ob
prečudovitem vrtu, kjer vse le nemo raste
in raste.

ANICA PESJAK, ACRONI
Za vsako bolezen ne raste rožica, za
nekaj pa prav gotovo. Ampak rožice niso
tako nenevarne. Pravilna uporaba je še
kako pomembna, zato nabiram tista zelišča, ki jih dobro poznam, in uporabljam
predvsem tista, ki jih imam posajena na
vrtu. Najraje uporabljam sveže, iz njih pa
pripravljam sirupe oziroma jih uporabljam kot vsakodnevne začimbe v kuhinji.
Posušene shranim za zimo. Prisegam
na domača zelišča, ki mi pomagajo pri
sezonskih obolenjih in pri izboljševanju
okusa pri pripravi jedi.

ZORANA (ZORICA) MIRKAC,
REZKALKA NA STROJNI
OBDELAVI, SERPA
…, je nekoč rekla teta Pehta. Dvomim
pa, da je poznala in uporabljala kurkumo,
ingver, ogrščico in podobne sodobne
začimbe in zeli, ki se vedno bolj modernizirajo in uveljavljajo na naših dnevnih
jedilnikih. Nevede se vračamo v čase
naših babic, verjamemo v njihove shrambe, kjer se nahajajo pozabljene magične
koreninice in suhe zeli. Tempo časa od
nas zahteva veliko, kar pa povzroči mnogo stranskih učinkov, kot so stres (kuga
današnjega časa), prekomerna nezdrava mastna industrijska hrana, premalo
gibanja in še bi lahko naštevali. Zame je
zeliščarstvo tudi hobi in na prvem mestu,
saj me popelje daleč stran od današnjega ponorelega sveta. Tam se ustavim!
Vse nekam hiti, a jaz v svojem vrtu vedno
najdem harmonijo in povezavo s svetom,
SIJ – Slovenska industrija jekla

JOVAN ILIČ, TISKAR, ZIP CENTER
Gabez (črni koren)
Gabezovo ljudsko ime, kostni celilec,
zgovorno priča o njegovi tradicionalni uporabi pri celjenju zlomljenih udov.
Gabez vsebuje alantoin, ki spodbuja rast
celic v mišičnem, vezivnem in kostnem
tkivu. Deluje tako, da zmečkano rastlino
nanesemo na prizadeto mesto, nakar se
alantoin absorbira skozi kožo in pospeši
celjenje.

ANTON PEČNIK, BRUSILEC,
NOŽI RAVNE
Zdravilna moč zelišč je znana že tisočletja
in tudi danes se vse več ljudi zateka nazaj
k »Pehtinim« modrostim. Vsi vemo, da
timijan lajša prehladne tegobe, tavžentroža prebavne, da baldrijan pomirja, da
je divja vijolica blagodejna za kožo, da
navadna kopriva razstruplja, da rman blaži
krče … Pravzaprav je za vsako zdravstveno težavo več zelišč in njihovih mešanic;
naštel sem le posamezne, ki so lokalno
najbolj dostopne in poznane. Vendar pa
je za pravilno uporabo zelišč v zdravilne
namene potrebno znanje o celotnem
postopku – od nabiranja do zaužitja. Pred
uporabo določenih zelišč in ob zeliščnih
terapijah se moramo posvetovati z zdravnikom (npr. bela omela). Name se večkrat
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obrnejo prijatelji, sorodniki in znanci za
nasvet, in če le lahko, jim pomagam s
kakšnim preverjenim receptom. Seveda
si tudi sam pripravim kakšen zdravilen ali
krepčilen napitek, zato tabletk pravzaprav
ne poznam. Poleg zdravilnih napitkov
pa pripravljam tudi takšne, ki imajo tako
blagodejne kot tudi bolj dobrovoljne
učinke (jaeger). Nabiranje zelišč mi veliko
pomeni, ne samo zaradi njihove uporabne
vrednosti, ampak predvsem zaradi tega,
ker se ob tem sprostim, saj ni lepšega kot
uživanje v lepotah narave in ob darovih, ki
nam jih ponuja.

MELITA JURC, PODROČNA
UREDNICA ZA KOROŠKO REGIJO,
METAL RAVNE
Pozimi, ko premalo časa preživimo na
prostem, smo veliko bolj podvrženi
raznim obolenjem. A preden stečemo k
zdravniku in začnemo jemati tablete, je
pametno še prej pogledati v skrinjo naših
mam in babic ter povprašati druge, kako
si sami pomagajo. Tako mi je sodelavka, ki se zelo dobro spozna na domače
»žavbe«, že večkrat priporočila kakšen
dober recept. Po napornem dnevu lahko
pripravimo odličen čas za umirjanje iz
četrtine sivkinih cvetov, dveh četrtin listov
poprove mete in četrtine ognjiča. Kdor
pa je bolj spreten, si lahko sam pripravi
domače gabezovo mazilo po naslednjem
receptu. Gabezovo korenino očistimo, jo
drobno narežemo in pražimo na olivnem
olju. Nato odstavimo in mešanico po nekaj urah ponovno segrevamo. Po drugem
segrevanju (praženju) pustimo stati čez
noč. Naslednji dan ponovno segrejemo in
precedimo skozi gazo. Gabezovo mazilo
vam bo gotovo pomagalo pri poškodbah
in obrabah tkiv. Vendar je pri doziranju
gabeza potrebna previdnost, uporabljati
pa se sme največ šest tednov na leto. Pa
na zdravje! •
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SPONZORIRAMO
besedilo Odbojkarski klub Prevalje
foto Arhiv Odbojkarskega kluba Prevalje

ODBOJKARSKI KLUB PREVALJE
V ZADNJIH LETIH EDEN IZMED

NAJUSPEŠNEJŠIH KLUBOV V SLOVENIJI

TUDI S POMOČJO METALA RAVNE

Odbojkarski klub (OK) Prevalje v svojih vrstah združuje vsako sezono okoli
120 pripadnic nežnejšega spola, največ s Prevalj in Raven, pa tudi iz Črne,
Mežice, Dravograda, s Sel … Klub deluje ob pomoči več sponzorjev, izmed
katerih je poleg Leka in Občine Prevalje med pomembnejšimi tudi podjetje
Metal Ravne, zato tudi logotip Metala Ravne na dresih našega kluba.

 Državne podprvakinje v
mali odbojki, maj 2013

 Članice OK Prevalje II

Klub je skozi vsa leta nizal velike uspehe. Omenimo naj le
najboljše rezultate zadnjih dveh sezon državnega prvenstva:
sedmo do osmo mesto mladink, prvo in tretje mesto kadetinj,
drugo in osmo mesto starejših deklic, drugo mesto v mali odbojki in četrto mesto v mini odbojki. Uspehi so tolikšni, da nas
Odbojkarska zveza Slovenije po pregledu rezultatov klubov pri
skupnem seštevku točk mladink in kadetinj postavlja po uspehih na tretje mesto, po skupnem seštevku uvrstitev kadetinj in
deklic pa na peto mesto v državi. Izjemno!
Mladi članski ekipi uspešno tekmujeta v drugi in tretji državni
ligi. Tekmujemo tudi v ligi »Žoga miga« ter v t. i. Mozirski ligi, v

 Nepopisno veselje kadetinj ob
zmagi za tretje mesto v državi

mlajših kategorijah se udeležujemo različnih mednarodnih turnirjev (Celovec, Beograd …).
Skozi strokovno delo smo vzgojili kar nekaj izjemno dobrih
odbojkaric. V pretekli sezoni se je v ožji izbor kadetske reprezentance uvrstila Saša Zdovc, ki je prve tekme za reprezentanco odigrala na pripravljalnem turnirju v Južni Ameriki, osvojila
prvo mesto na evropskem prvenstvu kadetinj in se uvrstila na
svetovno prvenstvo na Tajskem, Špela Bukovec pa je v letošnji
sezoni članica mladinske reprezentance. •
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LOKALNO–AKTUALNO
besedilo Matija Medvešek, trener Damirja Dugonjića, Plavalni klub Fužinar Ravne
foto Arhiv Plavalnega kluba Fužinar Ravne

DUGONJIĆ, NAJHITREJŠI PLAVALEC
PRSNEGA SLOGA V EVROPI
Slab začetek, dober konec. Podobno kot pred tremi leti v Istanbulu se je
začelo tudi tokratno evropsko prvenstvo v plavanju. Letalo Damirja Dugonjića,
plavalca ravenskega Fužinarja, iz Chicaga ni smelo vzleteti in sledila je
zamuda naslednjega leta do Frankfurta ter naprej do Herninga. Še sreča,
da sva z Damirjem tega navajena in naju takšne stvari ne vržejo iz tira.

 Damir, evropski prvak na 50 metrov prsno

Prvi dan na cilju je vedno namenjen spoznavanju bazena. Ker
sva bila z Damirjem na prizorišču en dan pred ostalimi, sva to
dodobra izkoristila. Iskanje zavesljaja, reakcija na skoku, pravilen obrat in še bi lahko našteval. Po drugem treningu so bili
občutki v vodi odlični.
Po pregledu liste prijavljenih sva ugotovila, da razen poškodovanega Scocolia nastopajo prav vsi najboljši plavalci prsnega
sloga v Evropi. Vseh skupaj je bilo sicer prijavljenih 800 plavalcev iz 44 držav. Največ do sedaj.
Prvi tekmovalni dan. Polna dvorana nas je presenetila. Damir
se je suvereno uvrstil v polfinale na 100 metrov prsno. Tudi
popoldanski polfinale je potekal brez zapletov. Vsi smo bili v
pričakovanju finala, ki je bil na sporedu naslednji dan. Finalni
nastop je Damir začel preveč napeto. Po 50 metrih je sicer vodil,
vendar je sledil padec v ritmu drugih 50 metrov. Osvojil je tretje
SIJ – Slovenska industrija jekla

 Pot k zmagi

mesto v Evropi. Bil je razočaran. Zavedal se je preveč napetega začetka in posledično slabše odplavanega drugega dela.
Pričakovanja po lanski odlični sezoni so bila pač večja.
Sledil je nastop na 50 metrov. Tu je Damir pokazal, da v
Evropi ni hitrejšega plavalca prsnega sloga. Osvojil je naslov
evropskega prvaka. Damir je bil vesel. Vedel je, da je hiter, vendar je pričakoval večji odpor tekmecev.
V treh tekmovalnih dneh je Damir popravil državna rekorda
na 50 in 100 metrov prsno. Dokazal je, da je najhitrejši plavalec
prsnega sloga v Evropi. V svojo zbirko je dodal še sedmo in
osmo medaljo v kratkih bazenih. Manjkata mu samo še medalji
z olimpijskih iger in svetovnega prvenstva v olimpijskih bazenih.
Naslednje tri sezone bodo podrejene ravno temu. Že poleti ga v
Berlinu čaka evropsko prvenstvo v olimpijskih bazenih, kjer bo
branil naslov evropskega prvaka na 50 metrov prsno. •
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LOKALNO–AKTUALNO
besedilo Aljaž Verhovnik, predsednik Mladinskega sveta Ravne na Koroškem
foto Aljaž Verhovnik

METAL RAVNE V PROJEKTU
MLADINA OD GUŠTANJA DO
RAVEN NA KOROŠKEM
Mladina od Guštanja do Raven na Koroškem je projekt Mladinskega sveta
Ravne na Koroškem. Obsega izdelavo dokumentarnega filma in postavitev
razstave, ki prikazujeta mladinske aktivnosti nekoč in danes. Namen projekta
je predstaviti pestre in raznolike dejavnosti mladine na Ravnah na Koroškem
od prve svetovne vojne pa vse do današnjih dni.

 Snemanje v muzeju, kjer je dr.
Karla Oder predstavila tesno
povezanost železarne z razvojem
kulture in športa v kraju

 Snemanje delovnega

 Premierno predvajanje filma na Ravnah

procesa v oddelku EPŽ

Dokumentarni film zajema 90-minutno zgodbo, ki jo podaja 97 oseb,
v preteklosti ali pa danes povezanih z mladinsko dejavnostjo v kraju.
Film predstavlja vključevanje mladine na osmih področjih. To so domoljubje, dogajanje nekoč in danes, kultura, gospodarstvo, šolstvo,
šport, gasilstvo in mladinske organizacije. V film je vključen bogat
fotografski arhiv vseh sodelujočih. Ker je bil film posnet na različnih
lokacijah v občini Ravne na Koroškem, je pomemben tudi za promocijo kraja. Režija in scenarij sta delo Aljaža Verhovnika, direktor
fotografije pa je bil Miha Kolar.
Spremljajoča razstava predstavlja skrajšano in zapisano zgodbo
dokumentarnega filma, ki je podkrepljena s fotografijami. Vsebino
razstave so oblikovali sodelujoči pri projektu, za grafično podobo
pa je poskrbel Vid Vaukan. Namenjena je promoviranju mladinskih
aktivnosti v kraju in spodbujanju mladine k aktivnemu vključevanju
v mladinske organizacije, ki se poleg zgodovinskega dela na tej razstavi tudi predstavijo.
V sklopu gospodarstva je predstavljena tudi družba Metal
Ravne. Snovalci projekta smo opravili intervju z glavnim direktorjem
Andrejem Gradišnikom, ki je v filmu spregovoril o pomenu mla-

dine za razvoj družbe Metal Ravne. Film v sklopu gospodarstva
opiše razvoj Železarne Ravne in njen vpliv na mladino nekoč. Metal
Ravne v filmu nastopa tudi kot naslednik nekdanje Železarne Ravne.
Prikazani so posnetki proizvodnje v oddelku EPŽ ter arhivski foto
material. Film zelo nazorno prikazuje tesno povezavo Železarne
Ravne z mestom Ravne na Koroškem in vpliv na njegov razvoj, saj
se prav v vsakem sklopu projekta najde povezava tovarne s krajem,
bodisi da obravnavamo šport, kulturno prireditev, šolstvo, gasilstvo
in mnoge druge dejavnosti.
Premiera filma je bila 14. decembra 2013 v Kulturnem centru
Ravne na Koroškem. V okviru premiernih predvajanj si je dokumentarec ogledalo skoraj 900 ljudi. Posnet je tudi na DVD-ju in ga lahko
dobite v TiC-u Ravne na Koroškem ter Turistični agenciji Eja na
ravenski pošti.
Naj poudarim, da je bil projekt rezultat prostovoljnega dela, saj je
bilo vanj vloženih več kot 500 prostovoljnih ur. V Mladinskem svetu
Ravne na Koroškem se še posebno zahvaljujemo podjetjem, ki so
kakorkoli podprla izvedbo projekta. •
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OBUJAMO PRETEKLOST
besedilo Viljem Kotnik, odgovorni vodnik pohoda Čez goro k očetu
foto Arhiv PD Ravne na Koroškem

21. POHOD ČEZ GORO K OČETU

V Planinskem društvu (PD) Ravne na Koroškem smo se po dvajsetih odmevnih nočnih
pohodih odločili za spremembo. Pohodi Čez goro k očetu bodo odslej potekali tudi
podnevi in v obratni smeri; izmenjaje neparno leto bo dnevni pohod, parno leto pa nočni.
Na pohod Čez goro k očetu smo se prvič podnevi odpravili 14. decembra 2013.

 Del pohodnikov na poti, ki se je kopala v soncu

Na prvem dnevnem pohodu Čez goro k očetu smo res uživali. V
meglenem jutru smo se zbrali na mejnem prehodu Holmec in se
z avtobusi skupaj odpeljali do Železne Kaple. Pri izvozu iz središča kraja ob smerni tabli Luscha Alm (Luže) in Leppen (Lepena)
smo zavili levo do zaselka Koprein Sonnseite (Koprivna) ter pri
kmetiji Raztočnik izstopili iz avtobusov in pot nadaljevali peš.
Že v Železni Kapli nas je pozdravilo sonce in nas spremljalo
ves čas do meje na Lužah.
Kljub soncu in svetlobi, popolnoma drugače kot doslej, nas
je spremljala misel na naporno pot, ki so jo pred mnogimi leti
prehodile hčerki in žena Prežihovega Voranca. Počasi smo
se vzpenjali do kmetije Čemer, uživali v soncu in razgledih; se
čudili, česa vsega ponoči še opazili nismo, na kratko postali in
nadaljevali vzpon do cerkve na Lužah, kjer se nam je prilegla
malica. Zvonček je zvončkljal. Množici se je kar nekako nerazumljivo mudilo naprej; prehitro smo se spustili v dolino do kmetije
Lipold, kjer smo morali nekaj časa še počakati na avtobuse, da
so nas odpeljali v Črno na Koroškem.
SIJ – Slovenska industrija jekla

 Še zadnji počitek na soncu

Udeležba je bila izjemna, kar 512 udeležencev. Pohodniki
so prišli z vseh koncev Slovenije: iz Lendave, s Ptuja, iz
Maribora, Ruš, Slovenskih Konjic, Celja, Škofje Loke, Ljubljane,
Grosupljega, s Ptuja in seveda iz naših Dravske, Mislinjske in
Mežiške doline. Marsikdo je ob prijavi rekel: »Zdaj si pa upam,
ker je podnevi.« Mnogi so dejali: »Vedno sem si želel videti, kje
hodimo, in zdaj sem to dočakal.« Pohod smo zaključili v Črni na
Koroškem, kjer so nas Črnjani s kulturnim programom, vročim
čajem in novoletnimi stojnicami lepo sprejeli. Zadovoljstvo pohodnikov nas je prepričalo, da je bila odločitev za dnevni pohod
pravilna. Pohode bomo zato pripravljali tudi v prihodnje, in sicer
izmenjaje; neparno leto podnevi, parno leto pa ponoči. Tako
bodo na svoj račun prišli vsi, tisti, ki želijo videti, kod nas vodi
pot, in tisti, ki si želijo pohoda v nočni tišini ob razsvetljavi bakel.
Na 22. nočni pohod Čez goro k očetu v decembru 2014 vas
vabiva odgovorni vodnik Viljem Kotnik in predsednica PD Ravne
na Koroškem Veronika Kotnik z vso prizadevno ekipo. •
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OBUJAMO PRETEKLOST
besedilo dr. Marko Mugerli, Gornjesavski muzej Jesenice
foto Silvo Kokalj, fotoarhiv GMJ

DELU ČAST IN OBLAST – PREDELOVALNI
OBRATI JESENIŠKE ŽELEZARNE
Gornjesavski muzej Jesenice je konec novembra minulega leta v Kosovi
graščini na Jesenicah odprl razstavo o predelovalnih obratih Železarne
Jesenice. Pripravil je tudi pester spremljajoči andragoško-pedagoški
program, ki so ga sestavljala srečanja železarjev, filmske projekcije za
odrasle in najmlajše ter delavnice (spremembe v času, sestavljanka,
iskanje detajlov in sestavljanje vratnega podboja). Konec januarja bo
razstava zapustila Jesenice in začela gostovati po slovenskih železarskih
krajih. Februarja bo najprej gostovala v Izobraževalnem centru Štore.

 Srečanje nekdanjih jeseniških železarjev z

 Odprtje razstave 20. novembra 2013 v Kosovi graščini

avtorjem razstave dr. Markom Mugerlijem

Razstava je razdeljena na dva vsebinska sklopa. V prvem so
prikazani način dela in zgodbe delavcev žebljarne, jeklovleka,
hladne valjarne in žičarne, cevarne, obrata vratnih podbojev,
elektrodnega oddelka in hladne valjarne na Koroški Beli.
Žebljarna je bila najstarejša od predelovalnih obratov, saj je
začela obratovati že leta 1899. Ko so bili žičniki izdelani, so jih
morali očistiti v posebnem bobnu z žaganjem. Čistilni boben
je povzročal velik hrup, kar se je poznalo pri sluhu zaposlenih.
Kljub temu so bili nekateri med njimi člani jeseniškega pihalnega orkestra in posebne žebljarske godbe, ki je igrala na vseh
pomembnih proslavah in obletnicah. Zelo naporno delo so
imele ženske, ki so jim rekli "pokarice". Dnevno so premetale in
zapakirale okoli 25 ton žičnikov.
Jeklovlek je začel obratovati že leta 1941. Najprej se je naha-

jal v bližini nekdanje Siemens-Martinove jeklarne. Po izgradnji
novih obratov na Belškem polju pa je nove prostore dobil tudi
jeklovlek, v njih deluje še danes. Tukaj so toplo valjano žico obdelali na Kochovi ravnalno-rezalni liniji ali na dveh Schumagovih
vlečnih linijah. Včasih so delali avtomatna jekla predvsem za
vojsko, Avtoelektriko, Iskro in tovarno svečk Tešanj.
Zgodovina hladne valjarne in žičarne se je začela že leta
1890. Ker je bil njun prostor v bližini martinarne utesnjen, so
ju želeli prestaviti. S tem vprašanjem se je veliko ukvarjal inž.
Miroslav Nikolič, ki je bil od leta 1940 obratovodja predelovalnih
obratov. Načrte za nove obrate je naredil v nemškem ujetniškem taborišču Oflag XIII.B pri Nürnbergu. Delno jih je uresničil leta 1953, ko so v na novo zgrajene predelovalne obrate v
Hrenovici preselili hladno valjarno in žičarno. V hladni valjarni
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 Rekonstrukcija dnevne
sobe iz šestdesetih
in sedemdesetih let
prejšnjega stoletja

 Ogled razstave po
otvoritvi, na kateri
sta bila tudi Slavko
Kanalec in upokojeni
tehnični direktor
Acronija Branko Banko

so valjali trakove do širine 600 mm. Strojni park so po večini
sestavljali še stroji izpred druge svetovne vojne. Posodobitev pa
ni bila kaj dosti verjetna, zlasti ne potem ko so na Koroški Beli
odprli novo hladno valjarno, kjer so lahko valjali do širine 1000
mm.
Jeseniška cevarna je začela obratovati leta 1931. Predelovali
so vroče valjane trakove s srednje proge na Javorniku. Trak
so hladno valjali, zvarili in naredili cev. Izdelovali so od pol- do
tricolske cevi. V glavnem so bile to vodovodne cevi. Nekaj časa
so delali tudi tanke cevi za elektroinštalacijo, ograje in za tovarno koles Rog. Ker se je cevarna soočila s preveliko konkurenco
železarne v Sisku, so jo leta 1968 zaprli, delavce pa premestili v
druge obrate jeseniške železarne.
Že zelo zgodaj so na Jesenicah začeli izdelovati elektrode.
Leta 1938 so izdelali prvo domačo varilno žico za plamensko
varjenje konstrukcijskega jekla in prvo domačo stržensko elektrodo, ki je dobila ime Savica. V tricolsko cev dolžine dva metra
so dali silikatne surovine in kalcit. Cev so v Siemens-Martinovi
jeklarni položili v kokilo, ki so ji zaradi oblike rekli gams, in jo zalili z jeklom. V žični valjarni so jeklo skupaj s polnilom zvaljali do
debeline 3 mm. To žico so odrezali in z njo varili. Konec štirideSIJ – Slovenska industrija jekla

setih let prejšnjega stoletja so v elektrodnem oddelku pri švicarskem podjetju Oerlikon kupili stiskalnico EP 5, ki je omogočila
izdelavo prvih dveh oplaščenih elektrod Bled in Planica.
Eden od najmlajših predelovalnih obratov je bil namenjen
proizvodnji vratnih podbojev. Na Javorniku so jih začeli izdelovati leta 1974. Veliko so jih izvozili, zlasti v Rusijo. V ruskem
letovišču Soči, kjer bo letos prizorišče zimskih olimpijskih iger,
je Železarna Jesenice z vratnimi podboji opremila potniško
letališče.
Drugi vsebinski sklop razstave je posvečen delavskemu
vsakdanu in standardu delavskih družin po drugi svetovni vojni.
Prikazuje, kako so delavci prihajali v službo, delovne razmere,
oblačila, delavsko malico, gradnjo stanovanj, trgovin, šol in vrtcev ter sindikalne počitniške domove. Tukaj je tudi rekonstrukcija dnevne sobe iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega
stoletja. Iz teh časov lahko poslušamo glasbo ali pa si ogledamo lutkovni seriji Kljukčeve dogodivščine in Zverinice iz Rezije.
Gornjesavski muzej Jesenice je pripravil še razstavni katalog,
kjer je poleg že naštete vsebine vključena tudi osebna izpoved
delavske družine, ki se je na Jesenice preselila iz Baške grape. •
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OBNAVLJAMO ENERGIJO
besedilo Olga Penec, poslovna sekretarka na oddelku Razvoj in kontrola kakovosti, Metal Ravne
foto Irena Zakrajšak, Metal Ravne

NAVDUŠENI NAD DOLENJSKO
Na Martinovo soboto smo se sodelavci Razvoja in kontrole
odpravili na enodnevni izlet na Dolenjsko. Čeprav je bil dan
deževno neprijazen, nam to ni pokvarilo razpoloženja.

 Udeleženci izleta na
Dolenjsko smo bili z
videnim in doživetim
zelo zadovoljni.

V jutranjih urah smo se z avtobusom prevozne družbe Plamen
odpravili proti prestolnici Dolenjske, Novemu mestu. Tam nas
je pričakala prijazna vodička Marjana in nas s kratko, a zelo
zanimivo razlago popeljala skozi zgodovino Dolenjske. Ogledali
smo si nekaj značilnosti njene prestolnice in kapiteljsko cerkev,
času primerno so nas zanimali tudi vinorodni griči. Zanimivo in
veselo je bilo tudi na Rudolfovem splavu, s katerim smo se popeljali po reki Krki. Tam so nas pričakali harmonikar, Primičeva
Julija in splavarji. Pogostili so nas s toplo malico in cvičkom.
Uprizorili so krst splavarja, med splavarje pa sprejeli tudi našega sodelavca.
Pot nas je vodila v vinorodno Grčevje. V eni od številnih zidanic so nas sprejeli s kostanjem in mladim cvičkom. Pogledali
smo si še zanimivo cerkvico, kjer raste potomka najstarejše trte.
Ustavili smo se tudi na Matjaževi kmetiji in si ogledali obnovljeno 150 let staro domačijo. Gospodar nas je povabil v klet na
kozarček cvička, ob vinu pa je zapel prav posebno cvičkovo
zdravico. Ker je Dolenjska znana po cvičku, smo si z zanimanjem ogledali tudi multivizijsko predstavitev Zgodba o cvičku.

Da brbončice ob okušanju vina ne bi bile preveč obremenjene,
so nam postregli tudi domač ajdov kruh z orehi, mladi domači sir in belokranjsko pogačo. Za zaključek pa se prileže tudi
dobra večerja. V gostišču Pri dediju so nas pogostili s pravo
Martinovo pojedino, kjer ni manjkalo mlincev, rdečega in belega
zelja, goske oziroma račke in krvavic, skratka vsega, kar sodi
na Martinov krožnik. Pripravili so nam tudi krst vina, ki smo mu
z zanimanjem prisluhnili. Dolenjci so nas več kot presenetili. K
njim se zagotovo še vrnemo.
Glede na bogat program, ki so nam ga pripravili na
Dolenjskem, pa gre prav posebna zahvala našim sodelavcem
pevcem za popestritev martinovanja. Polovica Dravograjskega
seksteta je naših oziroma Metalovih sodelavcev. Ker cenimo njihovo delo, še raje pa prisluhnemo njihovemu petju, jih radi povabimo v svoje vrste, saj so kot dodana vrednost naših izletov.
Seveda pa bi bil izlet težko izvedljiv tudi brez naših sponzorjev. Ob tej priložnosti se vsem iskreno zahvaljujemo, saj so nam
omogočili nepozabno soboto. •

Interni časopis skupine SIJ • 1 • 31. januarja 2014

Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana

V najboljših stvareh na svetu je tudi slovensko jeklo.

Acroni
Metal Ravne
Noži Ravne
Elektrode Jesenice
SUZ
Odpad
ZIP center

nerjavna jekla
orodna in hitrorezna jekla
specialna jekla
elektro jekla
konstrukcijska jekla
industrijski noži
elektrode
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ŠPIKOV KOT
besedilo Boter Špik

PTIČJI ŠPIK
K
o toplih dni nikjer ni več,
ko topla bunda ni odveč,
je ščinkavec rjavo-rdeč,
tak je tudi meni všeč.

Ker pôje zvonko in na glas,
povem, kako ga slišim jaz.
Pravi: »Hitr´ pr´letu pa fiču,
žužka kljunu pa uniču!«

Saj morda ne gre drugače.
Naj se ve, kdo nosi hlače!
Če drug samec se priklati,
šef hitro ga namlati.

Po teménu modro-siv,
po vejah skače ves igriv,
črna krila in pa rep,
komaj ga je za en žep.

To ponavlja kar naprej
na drevesu sredi vej,
kjer ima svoj skromen dom,
tam počenja rompompom.

Ko se pet ptičkov izvali,
jih ona hraniti hiti.
Še naprej on šefa »špila«.
Prav zares – lenoba gnila!

Če ne spoznaš ga (kar zgodi se),
na krilih ima bele lise.
Po teh ga jaz takoj spoznam,
saj tam za blokom ga imam.

Ko samica gnezdo spleta,
on samo za njo opleta.
Lenuh ji ne pomaga nič.
Res je čuden tale ptič.

Na zimo, ko ni žužkov več,
za v kljun semenje mu je všeč,
trave, sončnice in žir,
z oglašanjem pa moti mir.

Zdaj, na zimo nič ne pôje,
ne razglaša viže svoje.
Spomladi pa je druga reč.
Njegovo petje mi je všeč.

Le ozemlje on razglaša,
zato se pa tako obnaša.
In seveda, vem zakaj!
Samici je kot policaj.

Oglaša se pa kar na glas.
Zakaj je ščinkavec, vprašam jaz.
Če kratek »ščink« kdo zasliši,
ščinkavec je kje pri hiši.
Še tisto, kar je najbolj skrito.
Se zve, zato povem odkrito.
Jaz še bolj len sem kakor on,
odkar odšel sem v »penzjon«.
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AFORISTIČNA ŠARŽA
besedilo Andrej Brumen - Dejde, Noži Ravne

Gostilna je edina banka, kjer so vse
stranke sposobne plačevati obroke.

Z večjo žlico uživaš življenje, prej boš izpraznil skodelico.

Čustvena kriza te lahko stane več kot finančna.

Če ljubiš kakovost, tudi sebe ne moreš sovražiti.

Faliran študent je kot genij,
ki predčasno konča študij.

KARIKATURA
avtor Boter Špik
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MODRUJEMO

Bigamija pomeni imeti eno ženo
preveč. Monogamija pomeni isto.
Peter Ustinov
Kako moremo zahtevati, da drugi
ohrani našo skrivnost, če je niti sami
ne znamo ohraniti.
Francois de La Rochefoucauld

Ko nekomu poveste, da zapuščate
svoje imetje, je edino dostojno, da pri
priči umrete.
Samuel Butler
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