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SKLIC 21. seje skupščine družbe SIJ
Obveščamo
ULITO V ŠTEVILKE FEBRUARJA 2011
INVESTIRAMO IN SKRBIMO ZA OKOLJE
Acroni predeluje tudi Belo žlindro
Učinkovito upravljamo z energijo
Acroni – prvo industrijsko podjetje v 
Sloveniji s standardom 16001
Mesec racionalne rabe energije v Acroniju
invEstiramo
Investicija v nov avtomatični proces 
priprave metalografskih obrusov
Informatizacija proizvodnje
v podjetju Noži Ravne
spoznavamo se
Intervju z mag. Edvardom Bjelajacem,
vodjem trženja v Elektrodah
spoznavamo poslovne partnerje
Japonska 2010
etični kodeks
Umazano perilo peremo doma
Skrbimo za varnost in zdravje
zaposlenih in motiviramo
varno in Spodbudno delovno okolje
skrbimo za varnost in zdravje pri delu
AVTOMATIČNI DEFIBRILATOR LAHKO REŠI ŽIVLJENJE
mala šola jeklarstva
Vrstični elektronski mikroskop,
nepogrešljiva razvojna naprava
marketinški kotiček
Glavni poudarki iz sveta 
jekla in Brazilski trg jekla
IMH-novičke
Remont livne naprave št. 6
Strategija uspeha
SVET ZA ZNANOST IN TEHNIKO
Kadrujemo
KADROVSKA GIBANJA V februarju 2011
Priznanje zvestobi in delu
Odkrivamo talente
Zapis iz hribovske beležnice
ozaveščamo
“Voda za mesta – odgovor
na izzive urbanizacije”
Lokalno–aktualno
Mesto jekla in cvetja v praznovanju
Doživetje ob praznovanju 50. pokala Vitranc
Slovenski planiški praznik
sponzoriramo
Naslov prvaka bi zacelil marsikatero rano
sponzoriramo
Obnavljamo energijo
Pohod na Slavnik in »(s)pust je pršu«
špikov kot
KOSOBRINSKI ŠPIK
AFORISTIČNA ŠARŽA • karikatura
modrujemo
možganski križkraž

Fotografija na naslovnici:
Tomo Jeseničnik

Nekateri ljudje ljubijo cvetlice in živali,
ker se ne razumejo s svojim bližnjim.
Sigrid Undset

Interni mesečni časopis skupine SIJ –
Slovenska industrija jekla
Glavna in odgovorna urednica:
Anja Potočnik.
Področna urednika:
za gorenjsko regijo Stane Jakelj, Acroni,
in za koroško regijo Melita Jurc, Metal Ravne.
Uredniški odbor:
SIJ – Slovenska industrija jekla: Monika Štojs; Acroni: Petra
Žvan; Metal Ravne: Vesna Pevec Matijevič, Eleonora
Gladež; Elektrode Jesenice: Rafko Penič, mag.
Mojca Šolar; Noži Ravne: Egidij Hudrap; SUZ: mag. Tanja
Avguštin Čufer, Teja Platiša; ZIP center: Kristijan Oprešnik.
Stalni sodelavci:
Boris Berginc – Špikov kot; Tone Kelbl in Marjan Mencinger –
Obnavljamo energijo/pohodništvo in potovanja; Drago Ronner –
križanka; Andrej Brumen - Dejde – Aforistična šarža.
Nepodpisane fotografije:
arhiv SIJ-a, Dreamstime, iStock, Shutterstock,
Microsoft Office Online, www.wikimedia.org.
Jezikovni pregled: mag. Andreja Čibron - Kodrin.
Oblikovanje: Sans, Andrej Knez, s. p.
Tisk: ZIP center.
Naklada: 3000 izvodov.
Izdajatelj in naslov uredništva: SIJ – Slovenska industrija
jekla, d. d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/242 98 18,
e-pošta: anja.potocnik@sij.si;
melita.jurc@metalravne.com
stanislav.jakelj@acroni.si

Marca je SIJ dobil nova področna urednika,
spremembe so tudi v sestavi uredniškega odbora. Urednike in uredniški odbor bomo predstavili
v naslednji številki.
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uvodnik

Anja Potočnik, univ. dipl. kom.,
pomočnica uprave za odnose z javnostmi in odgovorna urednica

fotografija: Borut Krajnc

Neznosna lahkost
anonimnosti

Oh, ta pomlad! Kar planila je
po nas. Vse se prebuja, projekti se množijo
in vse se hoče zgoditi prav zdaj. Vse to odseva tudi
marčevska številka, ki je ena »obilnejših« v zgodovini internega
časopisa. In prav je tako! Smo velika in uspešna jeklarska skupina,
sestavljena iz občudovanja vrednih posameznikov, ki se dokazujemo na
delovnem mestu in v prostem času. Slednji je namenjen polnjenju baterij za
nove poslovne podvige. O tem, kako se »odklopi« direktor Metala Ravne Andrej
Gradišnik, lahko preberemo v njegovem doživetem zapisu iz hribovske beležnice.
Ne posnemajte ga brez predznanja in prave opreme, zato je pohod na Slavnik po
navodilih Toneta Kelbla za začetek povsem dovolj.
Medtem ko že cvetijo rožice, pa z njimi ni najbolj postlano Acronijevim železarjem,
kakor navijači ljubkovalno pravijo svojim hokejistom. So nekakšni »ptički brez gnezda«,
saj tekem državnega prvenstva ne morejo igrati v domači dvorani Podmežakla, dokler
se ne uredijo zapleti z uporabnim dovoljenjem. Držimo pesti, da bodo železarji letos
že četrtič zapored prinesli državno hokejsko zvezdico na Jesenice.
Pa, da ne pozabim na spomladansko čiščenje. Občudovanja vredno opravilo, če se ga lotiš na pravi način. Žal se nekateri tega lotevajo sila nerodno.
Umazano perilo raje – skladno s priljubljeno (slovensko) prakso – izobesijo
v javnosti. Pri tem s svojim pisanjem zastavijo vse drugo – dobro ime
podjetja, ugled in preteklo delo sodelavcev in vodstva, samo svojega imena ne. V tem je pač velika neodgovornost anonimk,
ki jo skušajo prikriti, ko nam mahajo pred očmi s
pamfleti o odgovornosti in skrbi za druge.

4
besedilo Dušanka Šegatin, univ. dipl. ekon., pomočnica uprave za ekonomiko,
SIJ – Slovenska industrija jekla

ULITO V ŠTEVILKE
FEBRUARJA 2011

PROIZVODNJA GOTOVIH PROIZVODOV
"SORAZMERNI
LETNI NAČRT
2011"

I.-II. 2010

I.-II. 2011

Indeks
2011/načrt

Indeks
2011/2010

ACRONI

54.317

41.742

51.138

94

123

METAL Ravne

12.527

9.121

11.409

91

125

227

178

217

96

122

ELEKTRODE 
Jesenice

1.650

1.006

1.337

81

133

SUZ

1.057

616

1.238

117

201

69.777

52.663

65.339

94

124

DRUŽBA

NOŽI Ravne

SKUPAJ

PRODAJA V TONAH
"SORAZMERNI
LETNI NAČRT
2011"

I.-II. 2010

I.-II. 2011

Indeks
2011/načrt

Indeks
2011/2010

ACRONI

55.865

46.118

56.979

102

124

METAL Ravne

12.527

9.280

12.173

97

131

256

203

267

104

132

ELEKTRODE 
Jesenice

1.703

1.120

1.449

85

129

SUZ

1.057

776

1.395

132

180

19.600

21.007

35.858

183

171

RSC*

1.122

955

1.592

142

167

DANKOR Osijek**

4.653

-

4.773

103

-

NIRO WENDEN***

633

-

831

131

-

97.416

79.459

115.317

118

145

DRUŽBA

NOŽI Ravne

ODPAD Pivka

SKUPAJ
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PRODAJA V evrih
"SORAZMERNI
LETNI NAČRT
2011"

I.-II. 2010

I.-II. 2011

Indeks
2011/načrt

Indeks
2011/2010

ACRONI

81.923.456

50.491.187

82.748.268

101

164

METAL Ravne

27.310.425

15.853.779

25.729.039

94

162

NOŽI Ravne

2.568.106

1.792.340

2.686.496

105

150

ELEKTRODE Jesenice

2.925.708

1.708.524

2.275.165

78

133

SUZ

1.328.945

756.812

1.200.195

90

159

383.177

334.913

427.854

112

128

116.439.817

70.937.555

115.067.017

99

162

ODPAD Pivka

6.231.459

5.284.977

13.426.165

215

254

RSC*

2.249.112

1.769.201

3.323.014

148

188

DANKOR Osijek**

951.503

644.424

1.574.614

165

244

NIRO WENDEN***

3.300.000

-

4.662.412

141

-

SIJ, d. d.

1.135.440

702.408

1.226.062

108

175

930.000

714.645

965.701

104

135

IUENNA

2.783.500

1.089.626

2.395.187

86

220

KOPO In.

6.411.243

3.691.420

6.922.383

108

188

719.652

615.047

1.123.840

156

183

90.000

35.000

82.000

91

234

ŽELEZARNA JESENICE

3.080

708

2.931

95

414

ŽIČNA CELJE

1.326

1.626

659

50

41

SIDERTOCE

1.940.918

-

1.939.890

100

-

GRIFFON & ROMANO

5.642.629

-

6.200.591

110

-

INOXCUT

1.056.678

-

1.260.381

119

-

INOXPOINT

944.500

-

716.076

76

-

SMG

757.592

-

746.145

98

-

SKUPAJ OSTALE DR.

35.148.631

14.549.082

46.568.051

132

320

SKUPAJ VSE DRUŽBE

35.531.809

85.486.637

161.635.068

455

189

DRUŽBA

ZIP center
SKUPAJ

SERPA

ACRONI ITALIA
ACRONI DEUTSCHLAND

*od 1. 4. 2009 del skupine SIJ, **od 1. 12. 2009 del skupine SIJ, ***od 1. 4. 2010 del skupine SIJ
SIJ – Slovenska industrija jekla • IMH
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Obveščamo

SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D.
Ljubljana, Gerbičeva 98
Na podlagi določbe 37. člena statuta SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.,
uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.,

sklicuje in vabi delničarje na

21. sejo skupščine družbe SIJ –
Slovenska industrija jekla, d. d.,
ki bo v torek, 5. aprila 2011, ob 11. uri
na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva 98, Ljubljana
z naslednjim DNEVNIM REDOM in s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predsednika skupščine in zapisnikarja po
predlogu uprave.
2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.
Predlog sklepov:
1. Skupščina družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.
d., sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe SIJ –
Slovenska industrija jekla, d. d., in sicer:
 3. člen statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi:
Šifra
Naziv dejavnosti
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov
46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih

62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen
za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem in
zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup,
razen avtorsko zaščitenih del
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
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 22. člen statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Uprava družbe šteje predsednika uprave in enega do tri
člane. Predsednika in člane uprave imenuje in odpokliče
nadzorni svet družbe.
Predsednik in člani uprave so lahko imenovani za mandatno
obdobje največ 6 (šest) let in so po poteku mandata lahko
ponovno imenovani. Trajanje mandata se določi s sklepom o
imenovanju.«

 v 28. členu statuta se doda četrti odstavek, ki se glasi:

»Nadzorni svet mora pri določitvi prejemkov predsednika
oziroma člana uprave slediti načelom iz 7. odstavka 294.
člena ZGD-1.«

 prvi odstavek 29. člena statuta se spremeni tako, da se

sedaj glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje 7 (sedem) članov, ki jih izvoli ali odpokliče skupščina delničarjev za obdobje največ 6
let in so lahko ponovno izvoljeni. Trajanje mandata se določi
s sklepom o imenovanju.«

 v 31. členu se dodata 4. in 5. odstavek, ki se glasita:

»Nadzorni svet lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko
ali z uporabo elektronskih medijev (korespondenčna seja),
če tako odloči predsednik nadzornega sveta.
Poleg članov nadzornega sveta se lahko sej nadzornega sveta udeležuje uprava družbe, na povabilo predsednika
nadzornega sveta pa se obravnave posameznih točk lahko
udeležijo tudi izvedenci ali poročevalci.«

 tretji odstavek 33. člena statuta se spremeni tako, da se

sedaj glasi:
»Skupščina lahko sklepa o nagradah članom nadzornega
sveta za dobro izvrševanje njihovih dolžnosti oziroma drugih
izplačilih, ki se lahko izplačajo tudi v delnicah.«
 35. člen statuta družbe se spremeni tako, da se sedaj

glasi:
»Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali preko pooblaščencev.

SIJ – Slovenska industrija jekla • IMH
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Delničarji morajo svojo prisotnost na skupščini pisno prijaviti
najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

– Slovenska industrija jekla, d. d. (Andrey Zubitskiy, Sergey
Cherkaev, Sergey Frolov, Leonid Novikov, Konstantin Zaytsev,
Marija Zagožen, Borut Frantar).
Pooblaščenci delničarjev morajo svoja pooblastila shraniti na
2. Skupščina družbe sprejme sklep, da se za nove člane
sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.
d., izvolijo Andrey Zubitskiy, Sergey Cherkaev, Sergey Frolov,
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in glasujejo pred skupLeonid Novikov, Alexey Reshotka, Marija Zagožen in Borut
ščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične
Frantar, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči
prisotnosti. Podrobnejši postopek za tovrstno udeležbo in
11. aprila 2011.
glasovanje uredi uprava družbe.«
Pisna gradiva (obrazložitev sprememb in dopolnitev statuta
družbe in čistopis statuta družbe ter utemeljitve predlogov za
 39. člen statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi:
izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe), o katerih bo
odločala skupščina družbe, so delničarjem na vpogled v taj»Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnem, predvidenim za
ništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Gerbičeva 98, in sicer od
sejo.
9. do 13. ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica seje
skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklic se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pa
se objavi tudi v dnevnem časopisu, ki ga s sklepom določi
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta in
uprava družbe.
čistopisa statuta je objavljeno tudi na spletnih straneh SIJ –
Slovenska industrija jekla, d. d. (www.sij.si)
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko skupščina družbe
skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem. V takem
Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sklaprimeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave
du s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 najpozneje do
sklica skupščine.
vključno 11. marca 2011.
Dnevni red zasedanja skupščine se v sklicu objavi skupaj s
predlogom sklepov in obvestilom, kje je na razpolago in vpogled gradivo, ki je podlaga za odločanje na skupščini.«

Delničarji lahko sporočijo družbi predloge za objavo iz prvega
odstavka 300. člena ali 301. člena ZGD-1 najpozneje do
vključno 11. marca 2011.

 v 44. členu statuta se izbriše tretji odstavek. Dosedanja

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do
obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

 Spremeni se 49. člen statuta, ki se sedaj glasi:

»Z dnem pričetka veljavnosti tega prečiščenega besedila statuta preneha veljati prečiščeno besedilo statuta družbe, sprejeto na skupščini družbe z dne 11. (enajsti) april 2007
(dva tisoč sedem).«
2. Skupščina družbe sprejme prečiščeno besedilo statuta
družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe
SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.

Na zasedanju skupščine družbe lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe pri KDD na dan 31. marca 2011 in se izkažejo z
veljavnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci
delničarjev morajo svojo udeležbo na skupščini pisno najaviti
najpozneje do vključno 31. marca 2011 in istočasno tudi
deponirati svoja pooblastila na sedežu družbe.
Če skupščina družbe ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka

Predlog sklepov:
1. Skupščina družbe ugotavlja, da bo dne 11. aprila 2011
potekel mandat vsem članom nadzornega sveta družbe SIJ 

Interni časopis skupine SIJ • marec 2011
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INVESTIRAMO IN SKRBIMO ZA OKOLJE
besedilo Blaž Jasnič, dipl. ekon., asistent glavnega direktorja, Acroni
fotografija Dušan Bizjak, Acroni
vir B. Bradaškja, J. Triplat, M. Dobnikar, B. Mirtič: Mineraloška karakterizacija
jeklarskih žlinder, Naravoslovnotehniška fakulteta in Acroni

Acroni predeluje
tudi Belo žlindro
Jeklarske žlindre nastajajo pri proizvodnji vseh vrst jekel in se glede na vrsto
izdelanega jekla med seboj razlikujejo po sestavi in lastnostih. Največji del jih
nastaja pri pretaljevanju recikliranega jeklenega odpadka v električni obločni
peči (EOP), manjše količine pa tudi pri procesih sekundarne metalurgije v
peči VOD (Vacuum Oxygen Decarburization).

 S predelavo bele žlindre, to je z drobljenjem in mletjem, se sortirajo nečistoče v obliki kovin iz
žlindre. Kovine se nato reciklirajo z vrnitvijo v elektroobločno peč kot surovina.

V EOP nastajata črna žlindra (pri pretaljevanju recikliranega nelegiranega
jeklenega odpadka) in bela žlindra (pri
pretaljevanju recikliranega legiranega
jeklenega odpadka). Med seboj se razlikujeta po kemični in mineralni sestavi,
kar bistveno vpliva na njune lastnosti in
s tem tudi na možnosti uporabe. Črna
žlindra se danes že uporablja v raznih
vejah gradbeništva, predvsem v cestogradnji, bela žlindra pa poleg gradbeništva tudi v inženirstvu.
V Acroniju že nekaj časa pri predelavi bele žlindre sodelujemo z ameri-
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ško korporacijo Harsco, ki ima sedež v
Camp Hillu v Pensilvaniji. To je dolgoročno medsebojno sodelovanje, pri katerem
je intenzivnost v posameznih obdobjih
odvisna od količine bele žlindre, ki se
spreminja glede na proizvodne količine
in vrsto naročenega jekla. Vsako leto
nastane približno trideset tisoč ton bele
žlindre.
Načrtovana je postavitev predelovalne linije, kjer se bodo na osnovi
mokrega postopka ločevali mineralni
produkti od magnetnih in nemagnetnih
kovinskih delcev. Kovinski delci se bodo

vračali na pretaljevanje v elektroobločno
peč, mineralni ostanek pa bodo predvidoma porabili v eni izmed avstrijskih
cementarn kot surovino za proizvodnjo
klinkerja. To je preizkušena tehnologija,
saj ima podjetje Harsco nekaj podobnih
linij v Evropi in drugod po svetu.
Predeluje se vsa začasno odložena
žlindra in tudi tista, ki sproti prihaja iz
procesa. V ta namen bomo uporabili
vzhodni del hale Jeklovleka, tako da bo
celotna predelava potekala v zaprti hali.
Trenutno Harsco pridobiva potrebna
dovoljenja.

•
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Učinkovito upravljamo z energijo
besedilo Dušan Novkovič, dipl. upr. org., svetovalec za energetiko, Acroni
fotografija Boštjan Ilenič, Acroni

Acroni – prvo industrijsko
podjetje v Sloveniji s
standardom 16001
21. februarja 2011 je Acroni uradno pridobil certifikat
SIST EN 16001: SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO.

Sistem upravljanja z energijo SIST EN 16001 je še eden od
manjkajočih sistemov, ki gradijo celoto upravljanja sodobne družbe. Uvedba sistema upravljanja z energijo skladno z
zahtevami standarda SIST EN 16001 v družbi Acroni je bila
logično nadaljevanje prizadevanj vodstva in zaposlenih, da
nadgradijo svoj sistem energetskega menedžmenta in mu
dajo nov zagon, predvsem pa vgradijo sistematičen pristop,
ki bo prispeval zlasti k njegovi kakovostni rasti.
Sistem ni sam sebi namen in je integriran oziroma se aktivno povezuje z drugimi sistemi (ISO 9001 in 14001 ter OHSAS
18001), ki smo jih v podjetju vzpostavili in jih uspešno vzdržujemo že vrsto let.
Konec koncev bistvo ni v certifikatu, ampak v tem, da
vzpostavljen sistem zares deluje in prinaša vrsto prednosti,
od celovitega pregleda, obvladovanja sistema upravljanja z
energijo, optimalne oskrbe, rabe energije … Certifikat zato
jemljemo bolj kot potrditev nam samim, da smo na pravi poti.
Sistem v podjetju so zaposleni gradili več let in potrditev
(certifikacija) standarda upravljanja z energijo je bila le logična
posledica nadaljevanja procesa. V nekaj mesecih po sprejetju uradnega standarda SIST EN 16001 (oktobra 2009) je
bil sistem energetskega menedžmenta formalno podprt s
poslovnikom, z organizacijskimi predpisi in drugimi dokumenti
(politika, okvirni in izvedbeni cilji, notranje presoje, vodstveni
pregled …), ki dokazujejo, da sistem upravljanja z energijo
deluje.
V okviru standarda so zahteve za vzpostavitev sistema
upravljanja z energijo razdeljene na šest glavnih področij.

Interni časopis skupine SIJ • marec 2011

Učinkovito upravljamo z energijo

Prvi korak je narejen, začenja se potovanje …
Acroni je kot prvo industrijsko podjetje oziroma drugo nasploh
v Sloveniji pridobil certifikat SIST EN 16001.
Zunanja certifikacijska presoja, ki jo je izvedlo podjetje TÜV
SÜD Sava, je potrdila, da je podjetje Acroni ustrezno organizirano na energetskem področju in da izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 16001 (Sistem upravljanja z energijo).

Koristi vzpostavitve in delovanja sistema
upravljanja z energijo
Aktualna vprašanja, povezana s klimatskimi spremembami, z obnovljivimi viri energije in učinkovito rabo energije, se
nanašajo predvsem na učinkovito in varčno rabo vseh dobrin.
Energija je le eden od mnogih elementov, ki pa je žal ali na
srečo prisotna skoraj povsod, zato lahko z urejenim sistemskim pristopom v energetiki neposredno in posredno vplivamo
na vse druge. Pri tem nam bodo organiziranost in izvajanje ter
vzdrževanje omenjenega sistema izdatno pomagali.

Kakovostno izdelan načrt aktivnosti, ki temelji na podrobni
analizi možnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti, je
solidna osnova za doseganje prihrankov. Dejansko realizacijo
prihrankov pa omogočata stalno preverjanje doseganja ciljnih
vrednosti glavnih kazalnikov učinkovitosti in ustrezno ukrepanje ob negativnih odstopanjih.
Uvajanje sistema upravljanja z energijo ima za podjetje
mnogo koristi. Prihranki energije oziroma učinkovita raba
energije so pomembni, če že ne najpomembnejši za uskladitev človekovih dejavnosti z načelom trajnosti. »Težko si namreč
predstavljamo zniževanje standarda, kakršnega smo navajeni,
lahko pa za dosego tega porabimo manj energije!«
Znižanje stroškov za energijo igra tudi pomembno strateško vlogo in vodi k večji dobičkonosnosti in konkurenčni
prednosti, ne gre pa pri tem zanemariti okoljske in promocijske koristi.

 Ob prevzemu certifikata (od desne proti levi): Dušan Novkovič, Andreja Kranjc, predstavnica presojevalske hiše TÜV
SÜD Sava, Janez Bernat, direktor presojevalske hiše TÜV SÜD Sava, in Slavko Kanalec, direktor Acronija
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Učinkovito upravljamo z energijo

 Graf 1: Trend padanja specifične porabe
(2009 – drastičen upad naročil)

 Graf 2: Trend zniževanja rabe sveže vode za hlajenje

Specifična raba energije na enoto proizvodnje in raba sveže
vode za hlajenje sta dva izmed kazalnikov učinkovitosti, ki kažeta
na dobro delo v zadnjih letih in trend stalnega zniževanja porab.
Leto 2009 je bilo krizno leto, poleg tega je zaradi velike naložbe
v novo kontinuirno napravo za ulivanje v jeklarni prišlo do izpada
proizvodnje, ki je trajal več kot mesec dni, kar se vse žal negativno odraža tudi na kazalniku. Aktivnosti, ki smo jih tudi v teh časih
izvajali na energetskem področju, so vsekakor pripomogle, da
je bila specifična poraba na ravni leta 2005, ne pa ravni izpred
leta 2002. Spodbudno je, da se trend leta 2010 zopet usmerja
navzdol.
Sistem upravljanja z energijo zagotavlja v vseh fazah od
snovanja, realizacije in zaključka projekta do delovanja naprave v
njeni življenjski dobi kakovostno spremljanje.
Spremljanje rabe na eni strani in stalna primerjava le-te s preteklo rabo ter z najboljšimi v panogi sta nam osnova in merilo, kje
je posodobitev nujna in ne nazadnje tudi ekonomsko upravičena, kar pa zopet sistemsko beležimo in ovrednotimo v seznamu
priložnosti. Na podlagi analize in vrednotenja se izdelajo oziroma
posodobijo okvirni in izvedbeni cilji ter programi, vse to pa prispeva k večji preglednosti in lažji odločitvi pri določanju prioritet.
Poslanstvo Acronija je proizvodnja kakovostnega jekla in
jeklenih izdelkov z najvišjo možno dodano vrednostjo glede na
vloženo energijo in druge resurse. Energetski menedžment bo
s stalnim prilagajanjem sledil tem zahtevam in v okviru realnih
možnosti to proizvodnjo ustrezno optimalno podpiral, pri čemer nam bo sistem upravljanja z energijo vsem skupaj izdatno
pomagal.

•
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besedilo Dušan Novkovič, dipl. upr. org., svetovalec za energetiko, Acroni

Mesec racionalne rabe
energije v Acroniju
V Acroniju je februar minil v znamenju aktivnosti, posvečenih racionalni rabi
energije. Poudarek je bil predvsem na ozaveščanju zaposlenih. Ne le v službi,
tudi pri vsakdanjih opravilih doma lahko vsak posameznik zelo veliko prispeva
k skupnim naporom za zmanjšanje rabe energije. Z racionalno rabo energije
lahko namreč brez bistvenega odrekanja in zniževanja standarda, ki smo ga
navajeni, prihranimo ogromno energije.
Februar je bil v Acroniju še posebno energijsko obarvan, saj
smo v podjetju poleg že uveljavljenih standardov kakovosti
(ISO 9001), varnosti in zdravja pri delu (OHSAS 18001) in varovanja okolja (ISO 14001) uvedli še sistem upravljanja z energijo
po standardu SIST EN 16001.
Presojevalska hiša TÜV SÜD Sava je januarja 2011 opravila
certifikacijsko presojo, ki smo jo uspešno zaključili ter 21. februarja prejeli certifikat. Uradna slavnostna podelitev je potekala v Acroniju 9. marca.
Raba energije predstavlja pomemben delež stroškov v
podjetju, prav tako pa tudi obremenjuje okolje. Brez energije
ni življenja, zato je nujna. Postavlja se vprašanje, ali res v takšnem obsegu, kot jo trošimo danes?
Ali ste vedeli, da z zamenjavo petih navadnih žarnic z varčnimi prihranimo 500 kg lignita?
Evropska komisija se trudi, da bi zmanjšala porabo elektrike, ki jo električne naprave porabijo, ko jih dejansko ne uporabljamo, torej ko so v stanju pripravljenosti (tako imenovani
standby in off mode). Zadnje raziskave namreč kažejo, da bi
lahko z obveznimi standardi o porabi elektrike znotraj 27-erice
vsako leto prihranili približno 30 TWh električne energije. Če
vemo, da v Sloveniji na leto porabimo približno 13 TWh, to pomeni oskrbo za več kot dve leti in štiri mesece.
Na delovnem mestu, kjer posamezniki upravljajo z napravami, ki za svoje delovanje porabljajo večje količine energije,
je zelo pomembno, da se zavedajo teh potencialov in jih v
največji možni meri izkoriščajo, pri čemer pa ne smejo ravnati
v nasprotju z veljavnimi navodili v proizvodnem procesu.
Kaj lahko storimo in na kaj moramo biti še posebno
pozorni?
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Začnimo se obnašati racionalno in varčno, pri tem pa ne
pozabimo na varnost sodelavcev, lastno varnost in niti na
okolje.
Da zaposlene spomnimo na racionalno rabo energije, so v
Acroniju februarja potekale naslednje aktivnosti:
 Inovacije, ki so bile tema meseca januarja, so se nadaljevale tudi februarja. Med tematskimi razpisi, ki se bodo
zaključili 31. maja letos, je bil poseben poudarek na prijavi
inovacij, koristnih predlogov in iskric, ki se nanašajo na
učinkovito rabo energije, tematika meseca marca je varnost in zdravje pri delu, kar pomeni, da se inovacijska aktivnost nadaljuje, poudarek pa se seli na temo o varnosti.
 Februarja je bilo predavanje o standardu 16001, povezano
s konkretnimi primeri načrtovanja in spremljanja rabe energije in tudi ukrepanja ob neželenih odstopanjih. Predavanja
in dejavnosti za ozaveščanje zaposlenih bomo pripravili
tudi v prihodnjih mesecih.
 Februarja je bil opravljen tudi letni pregled doseganja ciljnih
premic rabe energije za leto 2010. Prihranki iz naslova
nižjih rab energije, načrtovanih v letu 2010, so bili glede
na planske cene ocenjeni na približno dva milijona evrov.
Energetski menedžerji organizacijskih enot in odgovorne
osebe za posamezne energetske medije so kritično ocenili
dogajanja na področju racionalne rabe energije in glede na
Gospodarski načrt za leto 2011 pregledali in ocenili nove
cilje na tem področju. Splošna ugotovitev je bila, da so cilji
precej zahtevnejši od ciljev minulega obdobja, nikakor pa
ne nedosegljivi ob izvajanju aktivnosti, ki že tečejo, in programov, ki jih bomo začeli izvajati v prihodnjih mesecih.

•
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MODRA je spet
naπa REKA!

XLMS

• RD BORGIS

Kako

Z uvajanjem novih tehnologij in izgradnjo zaprtih hladilnih
sistemov odpravljamo πkodljive vplive, ki so jih v naπem okolju
zapustili predhodniki. Ohranjamo za vnuke, kar so naπi dedi
dobili od svojih dedov - zeleno dolino in modro reko.

4270 Jesenice
Cesta Borisa KidriËa 44
Slovenija
E-poπta: uprava@acroni.si

SVOJO SKRB ZA OKOLJE VSAK DAN POTRJUJEMO:
• z zmanjπevanjem in nadzorom izpustov v zrak, vodo in zemljo,
• z zniæevanjem porabe energentov,
• z vlaganjem v Ëisto tehnologijo in znanje,
• s predelavo odpadnega æeleza v kakovostna jekla,
• s spoπtovanjem zakonskih meril in standardov kakovosti (ISO 9001, 14001),
• z zavestnim sprejemanjem okoljevarstvenih vrednot in seznanjanjem javnosti
o okoljevarstvenih ukrepih.

www.acroni.si
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invEstiramo
besedilo Vlado Perovnik, univ. dipl. inž. metal., direktor Kontrole in
metalurškega razvoja, Metal Ravne, in Sonja Hrnčič, univ.
dipl. inž. metal., vodja Metalurških laboratorijev, Metal Ravne
fotografije Samo Gerkšič, Metal Ravne, dr. Henrik Kaker, Metal Ravne

Investicija v nov
avtomatični proces priprave
metalografskih obrusov
Kontrola mikrostrukture je eden od pogojev za določitev lastnosti jekla.
Pri konstrukcijskih jeklih kontroliramo poleg mehanskih lastnosti še
mikrostrukturo, pri orodnih jeklih pa je mikrostruktura odločilen podatek za
odločitev o ustreznosti jekla.

Za kakovostno in zanesljivo oceno mikrostrukture je treba ustrezno pripraviti vzorce. Priprava vzorca se začne z
odvzemom reprezentativnega vzorca v
proizvodnji. Sledi izrez obrusa velikosti
približno 25 mm x 20 mm na predpisanem mestu v osnovnem profilu (z roba,
iz centra, na določeni standardizirani
oddaljenosti od površine).

Tako razrezan vzorec, ki ga s
posebno žago odrežemo in odstranimo napake zaradi rezanja s tračnimi
žagami, je osnova za izdelavo obrusa.
Do zdaj smo obruse pripravljali ročno. Delavec je v roki držal obrus in ga
pritiskal na vrteči se kolut, na katerem
je bil brusilni papir različnih gradacij
(finosti) ter na koncu filc, na katerega

smo dodajali diamantno suspenzijo
različnih granulacij.
Končni izdelek je bil obrus s popolno odsevnostjo, površina pa je kot
ogledalo. Na njem ne sme biti nobene napake, ki jo zazna prosto oko, niti
napake, ki jo vidimo v mikroskopu pri
100-kratni povečavi (kar je v realnosti
velikost 1 mm, je v mikroskopu 100
mm, oziroma kar v mikroskopu vidimo
kot 1 mm, je v realnem svetu 10 µm). Pri
ocenjevanju nekovinskih vključkov pa je
napaka takšne velikosti že lahko vzrok
za zavrnitev materiala.

Omejitve pri ročni pripravi
obrusov
Ročno delo pomeni veliko fizično obremenitev, saj je treba s prsti dosegati
pritisk do 5 kg na obrus za eno brušenje
(za en obrus je potrebno približno pet
brušenj in dvakratno poliranje, pri čemer
vsak korak traja približno 30 sekund),

 MAPS – avtomatski stroj za
pripravo metalografskih obrusov
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dnevno pa je treba pripraviti tudi do 150
vzorcev.
Ker mora biti obrus natančno pripravljen tudi na robovih, je treba ves čas
paziti, da ne pride do zaobljenja robov.
Za opravljanje tega dela je potreben poseben občutek v rokah, kar je zelo težko
osvojiti. Veliko ljudi se je v tem delu preizkusilo, toda le redki so imeli dar, da so
ga tudi lahko opravljali.
Zaradi zahtev kupcev po ocenjevanju
vedno manjših nekovinskih vključkov
(pod 10 µm), slabše priprave obrusov
z ročnim načinom in brez ponovljivosti
smo iskali različne načine, kako to delo
narediti lažje, boljše in bolj ponovljivo.
Veliko različnih postopkov smo preizkusili, toda pri vseh smo ugotovili premajhno produktivnost.
Novi avtomatski stroj za
pripravo obrusov
Na koncu smo se odločili za nakup in v
začetku marca letos tudi končali montažo avtomatskega stroja za pripravo
obrusov. MAPS (Modular Automatic
Preparation System) je izdelek podjetja Struers iz Danske. To je modularni
avtomatski sistem priprave metalograf-

skih obrusov, ki je popolnoma avtomatiziran proces priprave za večjo količino
metalografskih obrusov od planparalelnega brušenja do končnega čiščenja in
sušenja.
Sistem je sestavljen iz dveh modulov, ki sta opremljena z vhodnim, s povezovalnim in z izhodnim silosom. Vsak
modul ima dve delovni postaji, pnevmatsko roko, postajo za čiščenje, dozirni
sistem in sušilca na vroči zrak.
Šest obrusov, vpetih v držalo, vstopa po podajalnem silosu v prvi modul.
Pnevmatska roka drži držalo z vzorci in
v prvem modulu izvede planparalelno
brušenje in fino brušenje, v drugem modulu pa dva koraka poliranja. Po vsakem
koraku sledi faza čiščenja.
Avtomatika skrbi, da se po zaključku
dela v enem modulu začne takoj delo v
drugem modulu, medtem ko prvi modul
začenja delo na drugem držalu obrusov.
Po končanem čiščenju in sušenju roka
odloži držalo v silos, ki ga pripelje iz
modula. Vzorce vzamemo iz držala in jih
pripravimo za ocenjevanje na metalografskem mikroskopu.
V PC-sistem lahko shranimo 32
različnih metod priprave, ki jih izberemo

tako, da vsako držalo delamo po drugi
izbrani metodi, ki ustreza vrsti vzorcev.
Postavljeni sistem MAPS v Metalu
Ravne je stroj druge generacije in je
drugi te vrste na svetu.
MAPS-sistem omogoča visoko
zmogljivost priprave in skozi kontrolo
procesa ter dodajanja polirnih sredstev
odlično ponovljivost ob minimalnih
stroških priprave.
Preureditev celotnega metalografskega laboratorija
Naložba pa se ni zaključila le z novim
strojem, ampak bomo uredili celoten
metalografski laboratorij.
Poleg priprave obrusov smo uredili tudi prostor za jedkanje. Oprema v
prostoru omogoča izvajanje standardnih
korozijskih preizkusov v laboratoriju. To
pomeni, da je vzorec več dni izpostavljen vreli razredčeni kislini, na koncu se
izmeri izguba teže in določi obstojnost
na interkristalno korozijo. V tem prostoru tudi jedkamo obruse. Za določitev
mikrostrukture je treba vsak obrus za
kratek čas jedkati v ustreznem jedkalu, v katerem se različne mikrostrukture
različno odkrijejo. To pa potem ocenimo
z mikroskopom.
Opremili smo tudi nove prostore za
optično mikroskopijo. Prostore, ki so
bili prej razporejeni v tretjem nadstropju,
bomo združili na enem mestu, kar bo
omogočalo podjetnejše delo in še boljše
sodelovanje med pripravo obrusov in
ocenjevanjem mikrostrukture.
Z novim laboratorijem bomo nadomestili staro pripravo obrusov in
postavili temelje novemu, sodobnemu
načinu priprave in ocenjevanja kakovosti jekel Metala Ravne ter izboljšali
delovno okolje zaposlenim.

•

 Stiskalnici za toplo zalivanje
metalografskih obrusov
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invEstiramo
besedilo Marko Pavše, inž. stroj., vodja informatike, Noži Ravne
fotografije Marko Pavše, Noži Ravne

Informatizacija proizvodnje
v podjetju Noži Ravne
Začetni bum informacijske tehnologije, ki je prodrla v vse pore našega
življenja, se je že zdavnaj polegel. Samoumevno se nam zdi, da so
računalniki in informacijska tehnologija prisotni skorajda na vsakem
koraku našega življenja. S širjenjem informatizacije in orodij, ki jih ponuja
informacijska tehnologija, od stacionarnih omrežij, mobilnih naprav in do
vse večje dosegljivosti, pa se dvigujeta hitrost pretoka informacij in časovni
okvir aktualnosti teh informacij. Z ozkim časovnim okvirom se je drastično
skrajšal reakcijski čas, ko je na te informacije in zahteve treba reagirati. Prav
to dejstvo je v zadnjem času postalo eden izmed ključnih faktorjev nastopa
podjetja na tržišču.
Vsi vemo, da so ključnega pomena na
tržišču cena, kakovost in zanesljivost. To
so sicer že dokaj standardne zahteve v
delovanju tržišča, a v teh novih razmerah je zelo pomembna tudi časovna
komponenta. Le-ta se je bistveno skrajšala in s tem postala vse teže obvladljiva.
V podjetjih so že pred desetletji spoznali,
da brez ustrezne informacijske podpore
v takšnih razmerah ne bodo mogli obstati in delovati na tržišču.
Tako je v zadnjih dveh oziroma treh
desetletjih informacijski sistem podjetja
postal pomemben faktor poslovanja in
nemalokrat tudi eden izmed ključnih elementov za uspešno poslovanje podjetja. Če je še pred nekaj leti podjetje bilo
zgolj zaprta organizacija ljudi in procesov znotraj nekega okolja, je danes to
kompleksna struktura, v katero posega
ogromna količina vplivov, informacij in
procesov od zunaj. Obvladovati procese
znotraj podjetja, jih uskladiti z vplivi od
zunaj in jih optimalno izkoristiti so torej
ključne naloge informacijskega sistema.
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 Pregled zasedenosti zmogljivosti

Obvladovanje celotnega procesa proizvodnje z doseganjem hitrih reakcijskih
časov pa je še vedno nemalokrat "črna
luknja" informacijskih sistemov. Prav za
obvladovanje tega dela poslovanja smo
se pred leti v Nožih Ravne odločili za
prenovo informacijskega sistema, s katero smo želeli podpreti predvsem proizvodni del poslovanja, ki je bil do zdaj
nekje na obrobju informatizacije podjetja.
Informatizacija proizvodnega procesa
pa se žal ne začne in konča v proizvodnji. Proizvodnja kot najkompleksnejši
člen v verigi pretoka podatkov je vpeta
med zunanje zahteve in lastne zmožnosti. Za usklajevanje teh dveh faktorjev
znotraj nekih časovnih okvirov pa je treba razpolagati s kopico pravih informacij,
ki so na voljo v čim krajšem času. Prav
zato, da zagotovimo ta osnovni pogoj za
uspešno obvladovanje proizvodnje, smo
se dela pri obvladovanju zmogljivosti lotili z zajemanjem podatkov v proizvodnji.
Osnovni cilj je bil zajeti proces proizvodnje v realnem času.
Ker gre v našem primeru za naročniško in maloserijsko proizvodnjo, zajemanje podatkov z avtomatskimi metodami
preko elektronskih odčitavanj ekonomsko ni smiselno in upravičeno, v določenih segmentih proizvodnega procesa pa

je tudi realno povsem nemogoče. Zajem
podatkov tako sloni na zajemu dela
posameznega delavca, ki med opravljanjem dela podatke o njem vnese v
sistem. Glede na to, da je bil cilj doseči
čim realnejšo sliko o procesu proizvodnje, smo se odločili za tako imenovani
start/stop sistem zajemanja podatkov.
To pomeni, da delavec ob začetku dela
evidentira začetek dela, po koncu pa
zaključek dela, s čimer se zajame časovna komponenta. Ob dodatnem vnosu
izdelane količine, izmeta in časovnih
presežkov pa so naknadno na razpolago
še informacije za analizo proizvodnega
procesa. Za vnos podatkov in čim večjo
eliminacijo napak se uporablja podpora
črtne kode na dokumentaciji in karticah
delavca in stroja. Vnos podatkov poteka
preko mobilnih in stacionarnih terminalov,
postavljenih v proizvodnji. Prav zaradi
zagotavljanja mobilnosti in širše podpore
povezovanja ostalih strojev in naprav v
omrežje smo celotno proizvodnjo pokrili
s sistemom brezžičnega omrežja. Tako
zajeti podatki bodo v prihodnje temelj za
terminiranje proizvodnje, ki je naslednja
faza implementacije sistema v proizvodnjo. V tem trenutku pa lahko rečemo,
da na osnovi teh podatkov obvladujemo
strojne zmogljivosti proizvodnje, ki so

podlaga za načrtovanje proizvodnje in
predvideno zasedenost zmogljivosti in
obsega proizvodnje.
Uvedbo zajemanja podatkov iz
proizvodnje v realnem času in s tem
obvladovanje zmogljivosti smo si v celotnem projektu prenove informacijskega
sistema zastavili kot etapni cilj. Lahko
rečemo, da je cilj v tej etapi bil dosegljiv
in dosežen le z veliko ekipo skorajda celotnega podjetja. Brez sodelovanja vsakega posameznika in vseh zaposlenih v
proizvodnji ter zavedanja, da je podatek
vsakega izmed udeležencev v procesu
proizvodnje pomemben za celotno sliko,
zastavljenega cilja ne bi dosegli.
Cilji projekta prenove informacijskega
sistema so široko zastavljeni, zato je to
le vmesni cilj do končnega obvladovanja
proizvodnje vse do nivoja mikroplaniranja in aktivne uporabe sistema APS
(APS – Advanced planning and scheduling). Seveda pa se zavedamo, da je od
tu do končnega cilja še kar nekaj etap. A
za te nadaljnje korake imamo v podlagi
zajetih podatkov iz proizvodnje in pregleda nad proizvodnjo v realnem času
dobro osnovo, ki jo bomo v prihodnosti
nadgradili v celovit sistem obvladovanja
proizvodnje s časovnega in stroškovnega vidika.

•
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besedilo Petra Žvan, univ. dipl. ekon., tržna analitičarka, Acroni
fotografija Boštjan Ilenič, Acroni

Intervju z mag. Edvardom
Bjelajacem, vodjem trženja v
Elektrodah
Oktobra 2010 ste postali »novopečeni elektrodovec«, nas pa
zanimajo vaša dosedanja poklicna pot in izkušnje.
Prvič sem se zaposlil leta  1997 v takratni Metalki Inter, ki se
je ukvarjala  s prodajo črne metalurgije. Kasneje sem nadaljeval
pot v podjetju Kovintrade, ki je prevzel ta del Metalke. Leta 2006
sem sprejel izziv v Merkurju,  kjer sem opravljal delo produktnega
vodja za ploščati program in varilnotehnične materiale.
Kakšni so bili vaši prvi vtisi ob prihodu na delovno mesto
vodja trženja?
To je popolnoma drugačno okolje kot na predhodnih delovnih
mestih, tokrat gre za proizvodno podjetje, ki je bolj kompleksno
kot trgovina. Novo okolje je ponudilo tudi nove zanimive izzive.

 mag. Edvard Bjelajac, univ. dipl. inž. metal.

Kaj obsega vaše področje dela v Elektrodah, kakšna je vaša
vloga?
Primarna naloga je širjenje trga, svetovanje kupcem in promocija naših izdelkov na domačem trgu in tujih trgih, kjer nismo
prisotni ali je naš delež majhen in vidimo možnost za rast in dober zaslužek glede na kondicijo konkurentov na trgu.  Ukvarjam
se tudi s  pridobivanjem novih, cenovno ugodnejših nabavnih
virov, kjer mi pomagajo izkušnje iz preteklosti. Sodelujem tudi pri
kakšnem bolj tehničnem problemu. Zelo pomembno je stalno
opazovanje konkurence in izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja
trg. Za prepričljivo predstavitev izdelkov pa je potrebno poznavanje proizvodov tudi v praksi. Varilnotehnični materiali se prodajajo
preko varilcev in tehnologov, od katerih mora nabava podjetja pridobiti pozitivno mnenje za komercialni dogovor posla.
Elektrode Jesenice so priznana blagovna znamka, kar nam
pri tehnični sprejemljivosti izdelka zelo  pomaga, pri komercialnem delu pa zaradi blagovne znamke dosežemo višjo ceno.
Kakšne lastnosti odlikujejo uspešnega tržnika?
Predvsem dobro poznavanje trga in produkta, komunikativnost, sposobnost izkoriščanja tržnih priložnosti in predstavljanja
prednosti izdelka pred konkurenco. V izdelek je treba verjeti, ga
uporabljati tudi v praksi in znati svetovati. Tržnik mora glede na
specifiko trga, igralce na trgu in  potrebe trga izdelati uspešno
strategijo napada na trg. Na trg se lahko ponudijo vsi proizvodi
ali pa samo del njih, odvisno pač od situacije. Proizvod je treba
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kakovostno in cenovno pozicionirati na
trgu, kar nam da odgovor, kateremu konkurentu lahko odščipnemo tržni delež in
povečamo svojega.
Kakšno je trenutno stanje na trgu
elektrod, s kakšnimi konkurenti se
srečujete?
Konkurenco lahko razdelim v tri skupine. V prvi skupini so predvsem največji igralci, ki del svoje proizvodnje, to je
nizkocenovne izdelke, kot je žica G3Si1 in
G4Si1, selijo v države s poceni delovno
silo. Drugo skupino  sestavljajo specializirani proizvajalci, ki izdelujejo denimo samo
masivne varilne žice v nekaj osnovnih
kvalitetah in imajo proizvodnjo optimizirano samo za nekaj izdelkov. Ti lahko z
nizkimi stroški predelave in s promocijo
evropskega blaga višje kakovosti držijo
korak z velikimi iz prve skupine. V tretji
skupini so proizvajalci s  širokim spektrom
izdelkov, kar ima svoje prednosti, saj so
sposobni proizvajati izdelke z večjo dodano vrednostjo, to pa je pozitivno in ključno
za obstanek.
Slabost teh podjetij pa je, da  delajo z
večjimi stroški in je njihova konkurenčnost
pri masovnih izdelkih, kot so prej omenjene varilne žice ali osnovni tipi elektrod,
razmeroma slaba.
Po mojem mnenju bodo podjetja iz
tretje skupine v prihodnosti zaradi globalizacije in odprtosti trgovskih poti doživljala
največje spremembe.  V lastni proizvodnji
bodo obdržala bolj profitabilne izdelke,
drugo pa reševala  s strateškimi povezavami.  S takim pristopom bodo zadržala
pozicijo na trgu.

 Nerjavne elektrode v pločevinki

Vaše izdelke uporabljajo v gradbeništvu, avtomobilski industriji, strojegradnji, ladjedelništvu … To so gospodarske dejavnosti, ki jih je kriza v preteklih
dveh, treh letih najbolj prizadela.
Kakšen vpliv je imela na vaš prodajni
program? Kako ste se spopadli s tem?
Kljub krizi je uspelo z velikimi napori
podjetju ohraniti tudi v tem obdobju visoko prodajo, v času krize se je bilo zato še
posebno treba osredotočiti na zavarovanje terjatev in redno spremljanje plačil

kupcev. Zato se terjatve kupcev zavarujejo
oziroma jih tudi drugače redno nadzorujemo s ciljem, da ohranimo dobre kupce,
razpršenost terjatev, primerno strukturo in
čim nižjo izpostavljenost.
V veliki meri smo posredno povezani z gradbeništvom, druge skupine
uporabnikov so krizo bolje preživele kot
gradbeništvo.
Rizik izgube denarja je realnost, ki se ji
na dolgi rok podjetje težko izogne, zato je
treba s preudarnim pristopom minimalizirati take dogodke.
Kakšne so smernice in cilji v bližnji
prihodnosti ter možnosti za njihovo
realizacijo?
Smo podjetje s širokim asortimentom
in v prihodnosti bo nujno povečanje prodaje profitabilnih izdelkov, kot so:
 specialne elektrode,
 žice za varjenje drobnozrnatih jekel,
 strženske žice.
Z izdelavo masovnih proizvodov bomo
težko cenovno konkurirali največjim
igralcem na trgu. V tem primeru bomo
verjetno vzpostavili strateške povezave,
ki bodo povečale konkurenčnost tudi pri  
masovnem delu proizvodnje. Kupec od
nas zahteva dobro razmerje med ceno
in kakovostjo, in naša naloga je, da to
zagotovimo.
Vsi potrebujemo tudi odklop od delovnih obveznosti. Se ukvarjate s hobiji, ki
pomagajo pri zbistritvi naših sivih celic
in nabiranju nove energije?
Predpogoj za uspeh v službi je, da
imaš rad delo, ki ga opravljaš, k vsemu
skupaj pa veliko pripomore splošno zadovoljstvo tudi v zasebnem življenju. Saj to je
bistvo vsega. Hobijev je precej. Rad imam
morje in vse, kar je povezano z njim, lovim
ribe, jadram ... Drugače pa pozimi smučam, čez leto pa kolesarim. Lotim se tudi
kakšnega bolj tehničnega projekta doma.
Delo, ki te veseli, izpopolnjuje človeka
in  mu daje bistvo ter zadovoljstvo.

•
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besedilo mag. Marko Šuler, univ. dipl. inž. metal. in mater., vodja proizvodnje jekla, Metal Ravne
fotografije mag. Marko Šuler, Metal Ravne

Japonska 2010
Ob nedavnem rušilnem potresu, ki je povzročil tudi cunami in težave v
jedrski elektrarni Fukušima, so znova oživeli spomini na lansko službeno pot.
Pridnost, skromnost in izjemna disciplina ljudi, visoko razvita
tehnologija, ki se na poseben način prepleta z njihovo kulturno
dediščino ter jo tako hkrati ohranja in bogati. Tako bi opisal
Japonsko v enem stavku v začetku decembra 2010, ko sem
se vrnil s tritedenske službene poti na Japonskem.
Glede na dolgo odsotnost od doma in kasnejše nenehno
pripovedovanje o življenju na drugem koncu sveta sem poskušal vsaj za nekaj časa to »življenjsko« izkušnjo potisniti nekam
v podzavest, kar mi je tudi delno uspelo in potem naenkrat …
nas začnejo sredstva javnega obveščanja zasipati z grozljivimi
informacijami o rušilnem potresu, ki je prizadel Japonsko. V
upanju, da gre za odlomke iz kakšnega novega znanstvenofantastičnega filma o katastrofi, ki prihaja v naše kinodvorane,
lahko človek le nemo spremlja grozljive posnetke po televiziji.
Žal je to kruta realnost in spomini na službeno pot ponovno
pricurljajo na plan. Predstavljam Japonsko, kot sem jo imel
priložnost videti in doživeti.
Na obisku v šestih železarnah
V treh tednih bivanja na Japonskem sem obiskal šest železarn in vsaka je bila na nek način posebna. Za Metal Ravne
je predvsem zanimiva primerjava s podjetjem Japan Casting
and Forging Corporation (JCFC), kjer jeklo odlijejo v ingote in
imajo skromnejši asortiment jekel. Litje »manjših« ingotov (do
90 ton) poteka enako kot v Metalu Ravne, torej sifonsko. Večje
ingote pa zaradi menjave ponovc odlijejo preko tako imenovanega tundisha direktno v velikih vakuumskih komorah. Njihov
največji ingot tehta kar 650 ton! Podjetje JCFC slovi predvsem
po svojih ekstremno velikih mehansko obdelanih odkovkih
(končni izdelki so denimo ogromne odmične gredi, puše in
valji) ter kompletno obdelanih velikih jeklenih odlitkih (slika 1).
Pri tem tehtajo končni, mehansko in toplotno obdelani odkovki
tudi več kot 300 ton, odlitki pa okrog 200 ton.
Podobno proizvodnjo imajo še v podjetju Pacific Steel v
Toyami, le da njihov največji ingot tehta »samo« 80 ton. Znani
pa so predvsem po odkovkih zelo zahtevnih oblik.
Ostala podjetja so s svojimi kontilivi bolj spominjala na
proizvodnjo v Acroniju, a za vsako tovarno je značilna kakšna
posebnost. Tako podjetje Nippon Steel Corporation v Kokuri
izstopa s štirimi kontilivi in dvema milijonoma ton letne proizvodnje. Mitsuboshi Metal v Niigati preseneča z DC-pečjo,
s čimer je povezana izjemno nizka poraba grafitnih elektrod.
Podjetje NSSC – Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel
Corporation (Niigata) pa se ponaša s horizontalnim kontilivom.
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 Sestavljen odkovek podjetja Pacific Steel

Podjetje Godo Steel v Osaki je bilo zanimivo predvsem zato,
ker je to v celoti na novo postavljena tovarna s povsem avtomatizirano proizvodnjo.
Vrhunska oprema,
obrati izjemno čisti
V vseh omenjenih podjetjih dobi obiskovalec zares neverjeten vtis. Oprema, s katero razpolagajo, je več kot vrhunska in
dobesedno imajo na voljo vse, kar potrebujejo. Še več, imajo
»vse, kar bi bilo dobro imeti«!
Tudi težki metalurški obrati so zelo urejeni in skoraj nenormalno čisti. Kot zanimivost naj omenim, da so operaterji pri
glavnih pečeh in vakuumskih postajah v svojih kabinah bosi,
saj le-te spominjajo na domače dnevne sobe. Seveda si lahko
to privoščijo zaradi vse možne dodatne opreme, ki omogoča skoraj celotno vodenje procesa kar iz kabine. Verjetno je
čistost obratov tudi posledica manjše proizvodnje, saj je bila
japonska jeklarska industrija med mojim obiskom še vedno
v hudi krizi in so povsod dosegali le 60 odstotkov običajne
proizvodnje. Zato so najbrž tudi imeli dovolj časa za urejanje
delovnega okolja.
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 Končni izdelki podjetja JCFC za elektrarne

Ozko specializirani inženirji
Zanimiva je tudi kadrovska politika. Na ključnih delovnih mestih,
kot so denimo operaterji pri pečeh in vakuumskih postajah,
poteka intenzivno uvajanje (teoretično in praktično) oziroma
izobraževanje prihodnjih operaterjev kar dve leti.
Inženirjev je zaposlenih več kot dovolj, pri čemer so odgovorni za zelo ozko področje, vsako odstopanje od določenega ozko začrtanega dela pa je za vsakega inženirja popolna
neznanka. Tako imajo na primer v jeklarnah (v večini obiskanih podjetij) zaposlenega inženirja, ki je odgovoren samo za
obzidavo peči, potem enega, ki ves čas spremlja in analizira
obremenitve ter porabe elektrod, zopet drugega, ki vseskozi
analizira reakcije na meji talina-žlindra, pa spet strokovnjaka
posebej za študij temperatur in hitrosti pri litju itd. Skoraj za
vsako področje je zaposlen vsaj en inženir.
Vse našteto je izjemno dobrodošlo pri razvoju in izpopolnjevanju tehnologije, vendar je mogoče opaziti tudi pomanjkljivosti. Po mojem mnenju je prva ta, da vseh teh dodelanih in
pridobljenih informacij nekako ne znajo med seboj povezati v
celoto, iz katere bi nato izluščili tisto »pravo«, ki bi lahko takšna
podjetja res katapultirala v sam vrh.
Verjetno sta eni izmed ovir pri povezovanju vsega znanja
tudi velika disciplina in stroga hierarhija, ki ju je moč občutiti na
vsakem koraku in ki sta že skoraj na meji zdravega razuma.

 Valji, izdelani v podjetju JCFC

 Izdelki JCFC, namenjeni za industrijo

Red in disciplina tudi v
zasebnem življenju
Tudi v zasebnem življenju Japoncev sem dobil občutek, da
strogo sledijo sistemskim pravilom strogega reda. Na ulicah so
zarisane črte za čakalne vrste (na primer za bankomate, avtobuse, vlake) in ljudje res potrpežljivo in mirno stojijo pred temi
črtami z geodetsko natančnostjo. Na vsakem vogalu dobivajo
smernice, bodisi na velikih TV-zaslonih ali samo po zvočnikih. Vse je tako izjemno čisto, da bi lahko jedli s tal sredi ulice.
Celo na prostem, v urbanih središčih je kajenje prepovedano.
Izjema so le posebej za to označena mesta.
Ves red in disciplina pa se v hipu končata na širokih
mestnih ulicah, kjer ni talnih označb za smer hoje in drugih
smernic – tu pa je hiter tempo in brezglavo tavanje oziroma
zaletavanje ljudi prav zanimivo opazovati.
In prav v tem pogledu je katastrofa, ki je zdaj prizadela
Japonsko, še toliko hujša, saj so ljudje brez natančnih navodil,
kako in kaj, še posebno izgubljeni.
Žal je sonce za Deželo vzhajajočega sonca zašlo kar za
nekaj časa. Upam pa, da se bo lahko narod z globoko zakoreninjeno disciplino in marljivostjo, ki je že iz zgodovine vajen
hudih udarcev, tudi z zunanjo pomočjo čim prej znova začel
prebujati v novo, brezskrbno jutro.

•
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etični kodeks
besedilo Eleonora Gladež, univ. dipl. psih., vodja kadrovske službe, Metal Ravne

Umazano perilo peremo doma
Etični kodeks Metala Ravne postavlja vsem zaposlenim dokaj visoke
moralne norme v obnašanju do sodelavcev, dela, širšega družbenega
okolja in do samih sebe.
Tu smo, da svoje delo opravimo zavzeto in strokovno, kot smo
se dogovorili v pogodbi o zaposlitvi. Vendar preživetje podjetja
in zagotavljanje zadovoljstva posameznikom zahtevata stalno
strokovno rast in osebni razvoj. Preživetje je mogoče le, če smo
danes boljši kot včeraj in jutri boljši kot danes. Zato se moramo
nenehno učiti in rasti, biti moramo sprejemljivi za spremembe,
poslušati in upoštevati moramo spodbude svojih sodelavcev in
vodij. O svojem delu moramo razmišljati in mu dodati svoj ustvarjalni delež. Verjeti moramo, da se da vsako delo opraviti še bolje,
in tako tudi ravnati. V znanju skoraj ni meja.
Meje nam postavlja okolje, v katerem delamo. Obstoječi stroji
in oprema so lahko nevarni, če z njimi ne ravnamo pazljivo, v
skladu s postavljenimi pravili. Da je človek naše največje bogastvo, ni fraza. Samo s temi ljudmi, ki jih imamo, lahko delamo
to, kar delamo. Zato moramo s tem svojim bogastvom ravnati
skrbno, da ga ne poškodujemo in potrošimo preveč. Družba
lahko zagotavlja varno delo do določene meje. Največ pa lahko
za svoje zdravje in varnost naredi vsakdo sam. Zato je zaveza
vsakega posameznika, da bo skrbel za svojo varnost in svoje
zdravje, tako pomembna.
Zaposleni skoraj tretjino svojega življenja preživimo na delu, s
svojimi sodelavci. Najbrž si vsi želimo, da bi se pri delu počutili
dobro, saj ni smiselno tretjine življenja zapraviti tako, da se počutimo slabo. Da nam bo lepo, pa se moramo potruditi prav vsi. V
kodeksu močno poudarjamo medosebne odnose: spoštovanje
sodelavcev, medsebojno zaupanje, odprtost v medsebojnih odnosih in dostopnost. Spoštovanje drugačnosti in osebnega dostojanstva daje pridih človečnosti v vsakdanjem hitenju. Zavedati
se moramo, da prav nihče izmed nas ni samozadosten, da nihče
v tej družbi ne more preživeti sam. Samo vsi skupaj smo družba.
Timsko delo in sodelovanje krepita ustvarjalno moč družbe.
Dobri odnosi z drugimi, s sodelavci, sosedi ali z zakonskim
partnerjem niso nekaj, kar je dano od boga, ni samo po sebi
umevno. Veliko truda je potrebnega, da te odnose negujemo in
vzdržujemo. Normalno je, da včasih tudi zaškriplje. Iluzija je, če
mislimo, da lahko živimo brez problemov. Kakovost odnosa pa
se kaže v tem, kako probleme rešujemo. Če hočemo skupaj
živeti in delati, moramo težave reševati skupaj. Umazano perilo
moramo oprati doma. Probleme, ki nastajajo pri delu, rešujemo
tam, ne pri sosedu in ne na zabavi v soboto zvečer. O nesporazumih, ki nastajajo v delovnem okolju, se moramo najprej pogoSIJ – Slovenska industrija jekla • IMH

voriti s svojim vodjem. V kodeks smo zapisali, da smo zaposleni
ambasadorji svojega podjetja. S svojim delom in z obnašanjem
ohranjamo ugled podjetja in se tudi v zasebnem življenju vedemo tako, da ugled podjetja varujemo in ga povečujemo.
Tretjino življenja preživimo na delovnem mestu, delo pa v veliki
meri oblikujemo sami. Kot smo rekli, uspešno delo in prijetno
delovno okolje gradimo s svojim znanjem in z dobrimi odnosi
s sodelavci. Pregovor pravi: »Tako kot si boš postlal, tako boš
tudi spal,« lahko pa tudi rečemo: »Tako kot si boš uredil delovni
prostor, v takem boš tudi delal.« V urejenem prostoru se počutimo dobro, urejen prostor je varen, nemalokrat pa tudi pogoj za
ustvarjalno delo.
Pravzaprav nič novega, vse znano, vse že videno, pa vendar
nas čaka obilo dela, potrebne pa bo tudi veliko volje, da bo vse
to postalo resnica.

•
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Skrbimo za varnost in zdravje
zaposlenih in motiviramo
besedilo Nataša Karo, univ. dipl. ekon., menedžerka HRM 1, Acroni
Andreja Purkat, univ. dipl. inž. metal., predstavnica vodstva
za okolje, varnost in zdravje pri delu, Acroni

varno in Spodbudno
delovno okolje
V Acroniju se zavedamo, da so zaposleni srčika podjetja, zato je zelo
pomembno, kako se med vsakodnevnim izvajanjem del in nalog počutijo.
Skupaj z vodstvom podjetja si zaposleni, ki smo odgovorni za ta področja,
prizadevamo, da omogočamo nam vsem varno in spodbudno okolje, v
katerem se posamezniki lahko dokažejo in nadalje razvijajo.
Varno in zdravju prijazno delovno okolje
Delodajalec mora skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri
delu izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, z
obveščanjem in usposabljanjem delavcev, ustrezno organiziranostjo ter s potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec je
dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne

in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo
varnosti in zdravja pri delu ter bodo vključene v vse aktivnosti
delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh. Delavec mora
spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Delavec mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo,
da s tem varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje
drugih oseb. Delavec mora uporabljati varnostne naprave ter

 Varno in preudarno z vso predpisano opremo
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zaposlenih in motiviramo

sredstva in osebno varovalno opremo pri delu skladno z njihovim namenom, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju. Vse to v Acroniju tudi zagotavljamo in smo
ponosni, da se rezultati skupnih prizadevanj delodajalca in
delavcev odražajo v trendu zmanjševanja števila poškodb
pri delu.
Vsako leto manj poškodb pri delu. Storili bomo vse, da se
bo ta trend nadaljeval.
Leto

2006

2007

2008

2009

2010

Štev. poškodb

104

124

141

93

78

Motivirani sodelavci so temelj
trajnostnega razvoja Acronija
Acroni je tehnološko napredno podjetje, ki v sodelovanju s
kupci usmerja svoj razvoj k doseganju vzajemnih koristi vseh
deležnikov. V Acroniju se zavedamo, da so za nadaljnji razvoj
in konkurenčnost podjetja zelo pomembna  vlaganja v posodobitev proizvodnje in tehnologije. Vendar še tako sofisticirani
stroji in vrhunska tehnologija  sami po sebi ne pomenijo dodane vrednosti. Tisto nekaj več, kar naredi zmagovalca med
podjetji s primerljivo opremo in tehnologijo, so zaposleni.
Zadovoljni in motivirani zaposleni. Zato v Acroniju sistematično izboljšujemo delovne razmere in iščemo načine motiviranja
zaposlenih ter skrbimo za njihov osebnostni in poklicni razvoj.

Z izvedeno reorganizacijo avgusta 2010 smo združili nekatere organizacijske enote in že danes se kažejo pozitivni
učinki pri povečanju količinske proizvodnje in kakovosti
naših izdelkov, hkrati pa dosegamo sinergije na nabavni in prodajni strani. V okviru reorganizacije so bila ukinjena
samo delovna mesta, ki za nadaljnje poslovanje – skladno s
posodobitvijo procesa in z uvajanjem novih tehnologij – niso
več potrebna. Številni sodelavci so tako dobili priložnost za
nadaljnje usposabljanje in osebnostni razvoj, saj se je zahtevnost del in nalog na nekaterih novoustanovljenih delovnih
mestih povečala. Postopoma vpeljujemo tudi usposobljenost
za delo na več različnih delovnih mestih. Z večopravilnostjo
tako pri zaposlenih povečujemo občutek odgovornosti za
opravljanje dela, izboljšujemo poznavanje delovnih rezultatov
in omogočamo samostojno določanje delovnih ciljev, hkrati
pa lahko nadomeščamo odsotne sodelavce. Z novo organizacijo podjetja smo posegli v kadrovsko sestavo podjetja,
ki bo po mehki metodi omogočila odhod 89 zaposlenih.
Nadomeščali jih bomo z notranjimi rezervami. Zato že danes
ustrezno usposabljamo in prenašamo znanje na naše zaposlene, ki bodo nadomestili upokojene sodelavce.
Z načrtnim vlaganjem v izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih dvigujemo strokovno usposobljenost in izobrazbo
zaposlenih, kar pomembno vpliva na pripravljenost sprejemanja izzivov in obvladovanja sprememb. Za izobraževanje naših
zaposlenih smo zato lani namenili 303.000 evrov.

•

 Obvezna neobvezna oprema
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skrbimo za varnost in zdravje pri delu
besedilo Mirko Vošner, univ. dipl. var. inž., direktor, BVD-Ravne
Vesna Gajič, BVD-Ravne
fotografije Vesna Gajić, zdravstveni tehnik, medicinska sestra, BVD-RAVNE

AVTOMATIČNI DEFIBRILATOR
LAHKO REŠI ŽIVLJENJE
Na območju nekdanje Železarne Ravne smo bogatejši še za en defibrilator,
kupljen z donacijami podjetij Metal Ravne, Noži Ravne, Serpa, ZIP center,
Oprema Ravne in BVD-Ravne. Defibrilator je nameščen v postaji prve pomoči.

Nenadna srčna smrt je vzrok za veliko
večino nenadnih smrti. Zdravstveni strokovnjaki ocenjujejo, da v Sloveniji vsako
leto zaradi nenadne odpovedi srca
umre med 1.500 in 2.000 ljudi, kar 95
odstotkov pred prihodom v bolnišnico.
Zakaj uporabimo avtomatični
defibrilator?
Čimprejšnja električna defibrilacija je
edini poseg, ki lahko vzpostavi ponovno
delovanje srca. Če bolnika defibriliramo
v treh minutah po izgubi zavesti, lahko
oživimo tudi 80 odstotkov umirajočih
src. Veliko večje možnosti za uspeh so
pri bolnikih, ki so deležni dobre zunanje
masaže.
Z elektrošokom poskuša defibrilator srce spraviti nazaj v normalen ritem.
Avtomatični defibrilator zna prepoznati
ritem in se tudi pravilno odločiti za nadaljnje ukrepanje.
Kdaj uporabimo avtomatični
defibrilator?
Uporabimo ga v vseh primerih nenadne
odpovedi srca. Znaka nenadne odpovedi srca sta dva: ponesrečeni oziroma
oboleli se ne odziva na klic in ne naredi normalnega vdiha med nekajsekundnim opazovanjem.
Interni časopis skupine SIJ • marec 2011
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Če zavesti in/ali dihanja ne moremo
ugotoviti z gotovostjo, ravnamo, kot da
nista prisotna, in priključimo avtomatični
defibrilator – naprava bo sama prepoznala morebitni učinkoviti srčni ritem in
električnega sunka ne bo dovolila.
Kako uporabimo avtomatični
defibrilator?
1. Ostanimo prisebni ter ukrepajmo
hitro.
2. Ko ugotovimo, da prizadeti ne diha
(sprostimo dihalne poti), takoj pokličemo 112 – službo nujne medicinske
pomoči.
Če smo sami in je avtomatični defibrilator v bližini, tečemo ponj. Na
območju nekdanje Železarne Ravne
nemudoma pokličemo interno telefonsko številko 6600 (Postaja prve
pomoči) ali 6222 (Koroški gasilski
zavod Ravne). Če je v bližini še kdo,
ga pošljemo po defibrilator, mi pa se
lotimo oživljanja. Prizadetega ne puščajmo samega, lotimo se temeljnih
postopkov oživljanja.
SIJ – Slovenska industrija jekla • IMH

3. Odpremo/vključimo defibrilator.
4. Sledimo govornim navodilom.
5. Prilepimo elektrodi, ki morata imeti
neposreden stik s kožo.
6. Odmaknemo se od prizadetega, žic
in defibrilatorja.
7. Po navodilu pritisnemo gumb za električni sunek, med sunkom se nihče
ne sme dotikati prizadetega ali žic
defibrilatorja.
8. Po sunku nadaljujemo s temeljnimi
postopki oživljanja, to pomeni 30 masaž in dva vpiha, ki jih izvajamo dve
minuti.
9. Defibrilator nas opozori, naj se umaknemo stran od prizadetega, saj bo
ponovno analiziral stanje srca.
10. Če je potreben ponoven sunek, bo to
defibrilator sporočil oziroma ukazal,
naj nadaljujemo s temeljnimi postopki
oživljanja.
11. Samolepljivi elektrodi pustimo na
prsnem košu ves čas oživljanja, ker
bo defibrilator v rednih intervalih ponavljal analizo srčnega ritma.
12. Postopek ponavljamo do prihoda
reševalne ekipe.

Če se pojavi dihanje, prizadetega namestimo v stabilni
bočni položaj. Do prihoda
reševalcev redno preverjamo njegovo stanje, do takrat tudi pustimo elektrode
prilepljene, defibrilator pa
vključen.
Pridobitev defibrilatorja
S pridobitvijo defibrilatorja so se v postaji prve pomoči izboljšale možnosti za
oživljanje ponesrečenih ali nenadoma
obolelih (zaposlenih, poslovnih gostov
in drugih obiskovalcev). Avtomatični
defibrilator je dostopen 24 ur na dan,
vse dni letu. Medicinske sestre so
za strokovno oživljanje še posebno
usposobljene.
Vsem donatorjem se za nakup avtomatičnega defibrilatorja iskreno zahvaljujem. To je ponoven dokaz, da je v
sodelovanju mogoče doseči višjo raven
varnosti in zdravja zaposlenih.

•
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mala šola jeklarstva
besedilo Erika Bricelj, sektor Raziskave in razvoj, Acroni

Vrstični elektronski
mikroskop, nepogrešljiva
razvojna naprava
V sektorju Raziskave in razvoj je od leta 2000 nameščen vrstični elektronski
mikroskop SEM XL FEI 30 z EDS-analizatorjem. Mikroskop je namenjen za
opazovanje mikrostruktur in različnih površin materialov pri večjih povečavah,
z analizatorjem EDS pa lahko analiziramo zelo majhne delce z velikostjo
okrog μm. Z običajnimi metodami kemične analize tako majhnih delcev
ni mogoče izvesti. Z EDS-analizatorjem uspešno ugotavljamo vzroke za
nekatere težave v proizvodnji (npr. prisotnost različnih faz, škodljivih kemičnih
elementov in vključkov). Je orodje za kontrolo kakovosti materiala in obenem
za razvoj novih materialov. EDS deluje samo v kombinaciji z elektronskim
mikroskopom.
Vrstični elektronski mikroskop sestavljajo:
 Elektronska puška, to je del, kjer s termoemisijo nastajajo elektroni. Izvor elektronov je volframova nitka.
 Energija elektronov je od 1 do 30 keV (kilo elektronski volt)
in jo lahko nastavljamo glede na preiskovan vzorec in želeno
ločljivost.
 Za puško so elektromagnetne leče, namenjene za ostrenje slike
pa tudi za odklanjanje snopa elektronov.
 Detektorji »lovijo« različne tipe elektronov oziroma sevanj, ki nastanejo pri interakciji elektronov s preiskovanim vzorcem.
Ves sistem, od leč do vzorca, je v vakuumu reda 10-4–10-5 mbar.
Pri elektronskem mikroskopu se
elektronski snop premera nekaj nm
pomika po površini vzorca v med
seboj enako oddaljenih vrsticah
(rečemo, da snop površino rastrira
oziroma skenira, od tod tudi ime
rastrski oziroma tako imenovani
scanning mikroskop). Istočasno kot
po vzorcu se snop pomika tudi po
monitorju.
 Volframova nitka
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Elektroni, ki izhajajo iz elektronske puške, z veliko energijo udarijo na vzorec in reagirajo z atomi materiala. Pri tem nastajajo sekundarni elektroni, odbiti elektroni in rentgenski žarki. Te elektrone
zaznavajo detektorji za posamezen tip elektronov oziroma sevanja.
Sekundarni elektroni nastajajo nekaj nm pod površino vzorca.
Z njimi opazujemo topografijo površine vzorca.
Pri odbitih elektronih s pridom uporabljamo princip, da težji elementi bolj odbijajo elektrone kot lažji. Zaradi tega so težji elementi
na sliki videti svetlejši. Z odbitimi elektroni dobimo informacijo o
kemični sestavi oziroma porazdelitvi elementov po nekem vzorcu
(prisotnost faz, npr. σ-faza, neželenih vključkov, delcev, aluminatov,
svinca, porazdelitev faz ali delcev po mikrostrukturi …).

 Sulfidni vključki v jeklu X8CrNIS18-9

Možne so povečave od 10 x do 200.000 x, v praksi pa so uporabne povečave nekje do 50.000 x.
Vrstični elektronski mikroskop ima v primerjavi z optičnim mikroskopom bistveno boljšo ločljivost (kar pomeni, da dve točki, ki
sta dovolj blizu tudi pri velikih povečavah, vidimo kot dve točki, ne
pa ene zabrisane) in globinsko ostrino.
EDS ali energijski disperzijski spektrometer se uporablja za
analizo majhnih delcev (vključkov, karbidov, faz ...). Temelji na
analiziranju X (rtg)-žarkov oziroma na tem, da ima vsak element
unikatno atomsko zgradbo in tako tudi karakteristične X-žarke za
določen element. Princip delovanja je naslednji: elektroni, ki zadenejo vzorec, reagirajo z atomi in vzbudijo elektrone atoma na višje

 Princip delovanja EDS-detektorja
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 EDS-spekter

energetske nivoje. Tako
nastanejo praznine, ki jih
morajo zapolniti elektroni iz
višjih obel. Razlika v energiji med zunanjo in notranjo
oblo se lahko sprosti kot
X (rtg)-žarek. Količino in
energijo žarkov rtg meri
EDS. Ta presežek energije,
ki nastane pri preskoku, je
karakterističen za vsak kemični element, zato se na
podlagi le-te lahko določi
kemična analiza nekega

majhnega delca.
EDS-sistem je sestavljen iz »termos« posode za tekoči dušik.
Ta hladi polprevodniški Si-Li-detektor, ki mora biti konstantno pod
vakuumom, sicer oksidira. Pred detektorjem je okence debeline
0,5 μm, namenjeno zaščiti detektorja pred vdorom zraka – atmosferskim pritiskom.
Od leta 2000, ko je bil mikroskop postavljen, pa do letos smo
samo enkrat plačali tujega serviserja (približno 1.500 EU). Napake,
ki so se pojavile, smo odpravili sami (RR in RTA-VER). Pri nekaterih
softverskih težavah z EDS-sistemom pa nam je serviser EDS iz
Nizozemske pomagal brezplačno, popravil je programe in kalibral
sistem preko mreže.
Priporočljivo je, da se sistem na 3–5 let tovarniško pregleda.
Januarja letos je prišlo do okvare na okencu, nastala je luknjica
premera približno 1 mm. Zaradi tega se je vakuum v sistemu
detektorja porušil. Prišlo je do okvare celotnega dela (okence,
detektor, FET). Ker EDS dnevno potrebujemo za preiskavo napak,
spremljanje proizvodnje in razvoj, smo ga urgentno poslali na popravilo na Nizozemsko. Popravilo je trajalo 14 dni. Detektor bomo
namestili sami, kalibracijo pa bo po mreži izvedel serviser.

•
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marketinški kotiček
besedilo Monika Štojs, univ. dipl. ekon.,
direktorica marketinga, SIJ – Slovenska industrija jekla
vir World Steel Association, Metalprices, SBB

Glavni poudarki iz sveta
jekla in Brazilski trg jekla
V tokratni številki predstavljamo osveženo obliko marketinškega kotička. Vanj
bomo v prihodnje vključili glavne podatke o trgu jekla in surovin v preteklem
mesecu ter napovedi o gibanju trga v prihodnjem obdobju. Osrednja tema
bo predstavitev zanimivega trga, proizvoda, dogodka ali akterja na tem trgu.
S sodelavci, ki v skupini SIJ opravljajo naloge v marketingu, vam bomo
poskušali čim bolj približati dogajanja na trgu jekla.
Glavni poudarki iz sveta jekla
Svetovna proizvodnja surovega jekla je februarja letos znašala 116,6 milijona ton, kar je 8,9 odstotka več kot februarja 2010.
Skupna proizvodnja v prvih dveh mesecih leta 2011 je kar za 10,5
odstotka večja kot v enakem obdobju leta 2010.
Izkoriščenost jeklarskih zmogljivosti je bila februarja letos
82-odstotna, kar pomeni dvig glede na januar za 1,1 odstotka in
najvišjo vrednost po aprilu 2010.
Po začetku krize sredi leta 2008 je februarja letos cena niklja
dosegla rekordne vrednosti – povprečno je bila v tem mesecu
več kot 28.000 dolarjev. Marca so cene niklja nekoliko padle.
Cene jeklenega odpadka, ki so januarju letos dosegle rekordne vrednosti med 345 in 370 EUR/t, so se februarja znižale na
med 10 in 20 EUR/t in marca stabilizirale.
Število na novo registriranih avtomobilov se je v prvih dveh
mesecih leta 2011 v Franciji glede na enako obdobje lani pove-

čalo za 11, v Nemčiji pa za 16 odstotkov. Obratna je situacija v
Italiji in Španiji, kjer se je število novih registracij zmanjšalo za 20
oziroma kar za 26 odstotkov.

Tržna napoved
 Svetovna proizvodnja jekla naj bi se letos povečala za pet od-

stotkov in dosegla nov rekord 1,414 milijarde ton.
 Cene ploščatih izdelkov v ZDA so se od novembra 2010 po-
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večale v povprečju za 300 dolarjev na tono. Ocenjujejo, da je
bil vrh dosežen, za drugo četrtletje poznavalci napovedujejo
padec.
Cene ploščatih izdelkov v severni Evropi bi se lahko v začetku
drugega četrtletja še nekoliko povečale. Poraba bo v poletnih
mesecih verjetno padla.
Azijska poraba je v drugem četrtletju običajno šibkejša. Cene
se bodo verjetno stabilizirale ali rahlo padle.
Cene izdelkov dolgega programa so februarja padale v Evropi
in še močneje v ZDA. Če se bo povpraševanje zaradi gradbene sezone okrepilo, bi se cene lahko povečale ne glede na
padec cen jeklenega odpadka.
V Aziji so cene izdelkov dolgega programa padale ne glede
na rast cen jeklenega odpadka. Če se bo trend padanja cen
surovin nadaljeval, bodo cene izdelkov še dodatno padle, saj
ni možnosti za izboljšanje porabe.
Cene železove rude na Kitajskem so sredi februarja dosegle
nove rekordne nivoje, vendar so nato padle, ker kupci niso
bili pripravljeni plačati visokih cen. V prihodnjih mesecih bodo
cene po vsej verjetnosti padale.
Cene jeklenega odpadka so se močno povečale na začetku
leta, vendar so februarja padle. V naslednjih mesecih bi večja
razpoložljivost zaradi sezonskega vpliva lahko povzročila nadaljnje padanje.

vir World Steel Association, marec 2011
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marketinški kotiček

Brazilski trg jekla
Ob omembi Brazilije pogosto pomislimo
na deželo velikih priložnosti za proizvajalce
jekla, vendar je na tem trgu v resnici manj
možnosti za prodajo jeklenih izdelkov, več
pa je priložnosti za črpanje visokokakovostne železove rude za proizvodnjo jekla.
Brazilija je največja proizvajalka jekla v
Latinski Ameriki. Čeprav njena proizvodnja
jekla dosega približno polovico indijske
in le pet odstotkov kitajske, se uvršča na
lestvico največjih desetih proizvajalcev jekla
na svetu. Je pa Brazilija dežela priložnosti
za prodajo specialnih jekel. Tudi družbe v
skupini SIJ se na brazilskem trgu uspešno
uveljavljajo.
UVOZ
Za razliko od drugih latinskoameriških
držav, kot so Kolumbija, Peru in Mehika,
ki so bile že nekaj časa močno podvržene
uvozu jekla, brazilski proizvajalci niso bili
navajeni na konkurenco iz uvoza. Lani pa
se je situacija povsem spremenila, saj so
določeni dejavniki, kot na primer svetovna
prekomerna proizvodnja, devizni tečaj in
lokalno višje cene, povzročili pritisk jekla iz
uvoza na brazilski trg. Brazilski uvoz jekla je
tako leta 2010 dosegel rekordno vrednost
blizu 6 milijonov ton, kar je 150 odstotkov

več kot leto prej. Uvoz je tako dosegel kar
22-odstotni delež v celotni porabi, medtem
ko je bil običajno okrog osem odstotkov.
Trg ploščato valjanih izdelkov je bil bolj
prizadet kot trg izdelkov dolgega programa, saj v Braziliji primanjkuje zmogljivosti
za hladno valjana jekla in pločevino z višjo
dodano vrednostjo.
Po drugi strani pa pri izdelkih dolgega
programa poteka kar nekaj novih projektov,
ki bi lahko v prihodnje povzročili presežno
proizvodnjo teh izdelkov.
ZALOGE
Brazilska distribucijska mreža ima za zdaj
zalog za štiri mesece. Tako visokih zalog
na tem trgu še nikoli ni bilo, so pa neposredna posledica visokega uvoza v preteklem
letu. Zaradi močne konkurence so domači
proizvajalci znižali cene, česar pa tuji dobavitelji zaradi rasti cen surovin niso mogli
storiti. V zadnjem času se je zato povečala
konkurenčnost domačih dobaviteljev, kar
se odraža tudi pri dobavah končnim kupcem. Domače jeklo je v Braziliji trenutno za
pet odstotkov cenejše kot uvoženo.
NOVE NALOŽBE
Jeklarska industrija naj bi med letoma 2010
in 2013 investirala 28 milijard ameriških

dolarjev, nove naložbe pa naj bi predvsem
pokrile rastoče povpraševanje iz industrije
nafte in zemeljskega plina ter iz projektov,
ki jih bo gostila Brazilija – svetovno prvenstvo v nogometu leta 2014 in olimpijske
igre leta 2016. Jeklarske zmogljivosti se
bodo s tem povečale z 41,7 milijona ton v
letu 2009 na 52,5 milijona ton v letu 2014,
proizvodnja jekla pa s 26,5 milijona ton v
letu 2009 na 43,1 milijona ton v letu 2014.
Izkoriščenost zmogljivosti naj bi se tako
dvignila s 65 na 82 odstotkov. Poraba jekla
naj bi se povečala z 18,6 milijona ton na
33,4 milijona ton.
Brazilija bo tako še vedno razpolagala
s presežkom zmogljivosti, kar bo proizvajalcem omogočilo prilagajanje lokalnim
potrebam ter izvoz njihovih izdelkov.
Brazilska distribucijska mreža je v zadnjem letu okrepila svojo pogajalsko moč,
saj se je povezala z večjim številom ponudnikov. Priključili so se ji novi, predvsem
mednarodni distributerji. Tudi v prihodnje
lahko pričakujemo, da bodo deleži uvoza
večji kot v preteklosti, domači dobavitelji
pa bodo morali biti konkurenčni, saj bodo
cene pod večjim nadzorom neodvisnih
distributerjev in trgovcev.

•

 Mogočen jeklenobetonski most je poimenovan po
21. predsedniku Brazilije Juscelinu Kubitschku
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IMH-novičke
vir spletne strani in interni časopisi podjetij v skupini IMH

Remont livne naprave št. 6
V plavžarni Tulačermeta v Tuli so zaradi 15-dnevnega generalnega remonta zaustavili livno napravo št. 6. Med generalnim remontom so v obratu za izpust grodlja zamenjali še del
kovinskih konstrukcij ter razstavili in sestavili elektromotorje
livne naprave. Zamenjali so osvetljavo na transportni konstrukciji in v hali za izpust grodlja. Remontna dela so potekala tudi

na sistemu vlaženja grodlja na tekočih trakovih in vagonih ter
na zaporni armaturi naprave. Obnovili so valjčne transporterje,
vključno z valji in s pogonom, z mehanizmi pogonskih reduktorjev valjčnih transporterjev, dvigali ter rezervoarji za mokrenje. Generalni remont bo prispeval k večji stabilnosti delovanja
opreme.

•

Strategija uspeha
Tulačermet je le prvi člen v projektu
IT-strategija za Industrijski metalurški
holding (IMH). V okviru projekta bodo
izvedli analize IT-infrastrukture Koksa,
Ufalejniklja in drugih družb v holdingu
IMH ter izdelali koncept za razvoj infor-

macijskih tehnologij do leta 2015.
Danes so informacijske tehnologije
neločljivi segment uspešnega poslovanja. Postalo je jasno, da je za kar se le
da učinkovito uvajanje novih tehnologij v
proizvodnjo nujna IT-strategija. Ta anali-

tični dokument pomaga pri določitvi informacijskih orodij (programov, servisov,
storitev, strokovnjakov), ki so potrebna
za doseganje poslovnih ciljev.
»Poslanstvo IT-strategije je, da določi
osnovne usmeritve delovanja in projekte
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na področju informacijskih tehnologij,
tako za družbo IMH, ki upravlja s skupino, kot tudi za podjetja v skupini,« je
povedal vodja Oddelka za informacijske
tehnologije Igor Glazjev. »Ta dokument
je potreben zaradi nujnosti izdelave
enotnih usmeritev pri razvoju informacijskih tehnologij v holdingu, s čimer
bomo zagotovili zahtevano raven razvoja
IT-infrastrukture in ustrezno podporo
poslovnim procesom.«
Svetovalci družbe IBS so bili v
Tulačermetu zadnji teden v februarju.
Preučili so informacijski sistem, obiskali
vse oddelke v podjetju in analizirali vse
ključne proizvodne procese. S tem bodo
lahko ocenili učinkovitost obstoječih ITrešitev in ugotovili, v kolikšni meri zadostujejo potrebam in poslovnim nalogam
holdinga. Odkrili so tudi nekaj proble-

matičnih področij. V bližnji prihodnosti
bo IBS predstavil nasvete za zmanjšanje
negativnega učinka le-teh na proizvodnjo. »Na podlagi rezultatov preiskave
bodo strokovnjaki IBS izdelali koncept
razvoja informacijskih tehnologij do leta
2015 za družbo in tudi za celoten holding,« je dodal Igor Glazjev. »In kaj bomo
s tem pridobili? V prvi vrsti bomo z ITstrategijo laže določali dolgoročne cilje
in usmeritve na področju informacijskih
tehnologij. Če jo bomo uspešno izvajali,
bo uspešno tudi poslovanje družbe. Pri
izdelavi IT-strategije pa je nujno natančno poznavanje poslovne strategije
holdinga in vloge, ki jo imajo pri tem
informacijske tehnologije. Najtežji deli
izdelave tega dokumenta so prenos
pridobljenih izkušenj v prakso, torej pametna uporaba tehnologije, računalniške

in proizvodne opreme, ter učinkovita obdelava in shranjevanje podatkov. Z drugimi besedami: če je IT-strategija nekdaj
bila orodje za potrebe računovodstva in
upravljanja, se zdaj spreminja v orodje
za upravljanje in uporabo kapitala za
nadaljnji razvoja poslovanja.
IT-strategija bo IMH-ju v prihodnje omogočila, da bo svojim zaposlenim zagotavljal podatkovne vire v realnem času in
omogočal pravočasno izmenjavo podatkov med oddelki Tulačermeta in drugimi
podjetji v holdingu, pospešil obdelavo
dokumentov, povečal kakovost evidentiranja, avtomatiziral nekatere procese itd.
Že to pomlad naj bi vse družbe holdinga
IMH prejele usmeritve za nadaljnji razvoj
in informacijsko podporo proizvodnji.

•

Nadežda ČERNIČNA

SVET ZA ZNANOST IN TEHNIKO
Svet za znanost in tehniko družbe Koks
je sestavljen iz predstavnikov Inštituta
za kemijo premoga in materialov. O
ustanovitvi sveta sta se dogovorila
Sergej Djakov, direktor Koksa, in Zimfer
Ismagilov, direktor Inštituta za kemijo
premoga in materialov. Glavna tema
sestanka je bila sodelovanje znanstvenikov pri posodobitvi in uvajanju inovativnih tehnologij za zagotavljanje okolju
nenevarne proizvodnje. Direktorja sta se
dogovorila, da bodo znanstveniki z inštituta sodelovali na tistih sestankih sveta
za znanost in tehnologijo družbe Koks,
ki bodo obravnavali zagotavljanje okolju
prijaznejše proizvodnje, ter sprejela odločitev o ustanovitvi skupne strokovne
skupine za izdelavo rešitev za globoko
predelavo premoga.
Raziskovalna dejavnost Inštituta za
kemijo premoga in materialov sicer
zaobjema naslednja področja: globoka
predelava premoga, kemija premoga,
kinetika in sorbcijske lastnosti ogljikovih
materialov (vlaken in aktivnih premogov),
SIJ – Slovenska industrija jekla • IMH

strokovnjaki pa se posvečajo tudi kemiji
materialov, kemiji ogljikovih materialov, ogljikovih nanostrukturiranih vlaken,
ogljikovih sorbentov in metodam njihovega raziskovanja.

•
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V Sektorju za ekonomiko
in kontroling pozdravljamo
novo sodelavko ANASTASIO
KRYLOVO.
Elena Bajc, strokovna sodelavka za
področje kadrov

ACRONI
Podjetje je zapustilo 11 delavcev, od teh sta se upokojila
BOŠTJAN ŠOBERL iz Tehničnih
storitev in NIKOLA TOPIĆ iz
Uprave. Zahvaljujemo se jima
za prizadevno delo in jima v
pokoju želimo vse najlepše.
Naši novi sodelavci so postali:
DARIAN MANDŽIĆ, ALEN
MULALIĆ, AMIR BULUT, ARIF
HUSEINBAŠIĆ, ENES MEHIĆ
in TARIK OMANOVIĆ v Nabavi,
EDVIN AGIČIĆ v Predelavi debele pločevine in SADMIR PIVAĆ v
Hladni predelavi.
Jubilanti
Jubilanti z 10-letnim delovnim
stažem so postali: ALEŠ UDIR
iz Hladne predelave, GORAN
HRISTOV iz Predelave debele
pločevine in AMIR HUSKIĆ iz
Predelave debele pločevine.
Čestitamo!

Jubilanti z 20-letnim delovnim
stažem so postali: DARKO ŠEPIC
iz Vroče valjarne, PREDRAG
BASTA iz Predelave debele
pločevine, MARJAN KLAVŽAR
iz Proizvodno-tehničnih služb in
MIRAN PIRNAT iz Raziskav in
razvoja. Čestitamo!
Jubilanti s 30-letnim delovnim
stažem so postali: MATJAŽ
CANKAR iz Jeklarne, SENAD
VOJNIKOVIĆ iz obrata
Vzdrževanje, IVAN DELIĆ iz
Predelave debele pločevine, SUZANA JAN iz Nabave
in ZLATA MUSIĆ iz Nabave.
Čestitamo!
Jubilanta s 40-letnim delovnim stažem sta postala IVO
BUGANJIK iz Vroče valjarne in
BOŠTJAN ŠOBERL iz Tehničnih
storitev. Čestitamo!
Zaključek šolanja
Šolanje so uspešno zaključili:
ANTON KOŠIR iz Jeklarne je
pridobil naziv magister znanosti, MATJAŽ MUHIČ iz Hladne
predelave je postal univ. dipl.
organizator, ADMIR SMAJIĆ
iz Hladne predelave je pridobil
naziv strojni tehnik.
Čestitamo!
Nejra Rak Benič, dipl. upr. org.,
strokovna sodelavka za HRM 1,
Acroni

METAL RAVNE
Novi sodelavci so postali:
ALEKSANDER AJTNIK, MIHA
MERZDOVNIK, SIMON STOLNIK
in ROBERT JEŽ v Valjarskem
programu, TOMAŽ KLEMENC,
IZTOK VERDINEK in MLADEN
RAČNIK v Kovaškem programu.
Upokojila sta se CIRIL REPAS
iz Valjarskega programa in
MATEJ ŠUMAH iz Kovaškega
programa. Zahvaljujemo se
jima za prizadevno delo in jima
v pokoju želimo vse najlepše.
Podjetje so zapustili še štirje
sodelavci.
Jubilanti
Jubilanti s 30 leti dela so
postali: ALBIN VOLMAJER
in VERONIKA VINKLER
iz Kovaškega programa
ter DUŠAN KOŠUTNIK iz
Vzdrževanja. Čestitamo!
Zaključek šolanja
ANDREJ SMREKAR iz
Valjarskega programa je postal
strojni tehnik. Čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka,
Kadrovska služba, Metal Ravne

zadevno delo in jima v pokoju
želimo vse najlepše.
Podjetje je zapustil še en
sodelavec.
Jubilanti
Jubilant s 40 leti dela je postal
JOŽEF SVETEC iz Brusilnice.
Čestitamo!

Zaključek šolanja
ANDREJA REČNIK iz Financ,
računovodstva in kontrolinga
je postala magistrica znanosti
iz ekonomije in poslovnih ved.
Čestitamo!

Irena Praznik, strokovna delavka,
Kadrovska služba, Metal Ravne

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

ELEKTRODE JESENICE

SUZ

V oddelku Varilne žice sta postala nova sodelavca JONATAN
ANGELOV in JASMIN GRBIĆ.

V obratu Jeklovlek se nam je
februarja pridružil sodelavec
ANTON ZUPAN.

Upokojil se je STANISLAV ŽEN
iz Vzdrževanja. Zahvaljujemo
se mu za vestno in prizadevno
delo in mu želimo, da bi dolgo
zdrav užival v pokoju.

Invalidsko se je upokojil FRANC
KEJŽAR iz obrata Vroča
valjarna.

Za 30-letni delovni jubilej
čestitamo ELICI TRAJČOVI iz
Oplaščevalnice.
Rafko Penič, univ. dipl. ekon.,
vodja Kadrovske službe, Elektrode
Jesenice

NOŽI RAVNE

SERPA
Upokojila sta se JOŽEF
SVETEC iz Brusilnice in FRANC
APŠNER iz Vzdrževanja strojev.
Zahvaljujemo se jima za pri-

Trem sodelavcem je prenehalo
delovno razmerje.

Naši novi sodelavci so postali:
PETER KOBOVC v Prodaji, IGOR
LASNIK v Odpremi in TADEJ
NAGLIČ v Mehanski obdelavi.

Mag. Tanja Avguštin Čufer,
Kadrovska služba, SUZ

ZIP CENTER
Naši novi sodelavci so postali:
MIRA JELEN v OE Kooperacije,
KRISTIJAN ZAGMAJSTER v OE
Mizarstvo in TANJA ŠTALEKAR
v OE Rokodelnica.
Rezka Kerbev, ZIP center

ZAHVALA
Ob žalostni izgubi moje drage mame se vsem zahvaljujem za izrečeno sožalje. Iskrena hvala
tudi kolektivu Raziskav in razvoja za vso podporo in nesebično pomoč.
Martina Cuznar, Raziskave in razvoj, Acroni
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besedilo Eleonora Gladež, univ. dipl. psih., vodja kadrovske službe, Metal Ravne
fotografije Jože Apat, Metal Ravne

Priznanje zvestobi in delu
V Kulturnem centru na Ravnah na Koroškem smo se v soboto,
11. marca, srečali jubilanti dela in njihovi vodje.

67 sodelavcev iz Metala Ravne, pet pa
iz Serpe je delovni jubilej doseglo leta
2010. Različno dolgo in vsak zase so si
priznanje za zvestobo delu zaslužili:
 iz Metala Ravne: osem sodelavcev za
10 let dela, 19 sodelavcev za 20 let
dela, 38 sodelavcev za 30 let dela in
dva sodelavca za 40 let dela,
 iz Serpe: en sodelavec za 10 let dela
in štirje sodelavci za 30 let dela.
Ob tej priložnosti je glavni direktor Andrej Gradišnik Metalovim 30-letnim jubilantom dela podelil priznanja,
40-letnim jubilantom pa ročne ure s
posvetilom.
Priznanja za 30 let dela v obliki
plakete podeljujemo že 55 let. Direktor
koroških fužin Gregor Klančnik je leta
1956 namreč sprejel odločitev: »Za po-

 Jubilanti Metala Ravne in Serpe
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večavo ljubezni do tovarne in kraja se
bo v bodoče izrekalo priznanje vsem sodelavcem, ki 30 let neprekinjeno služijo
podjetju. Zaključek letošnjega poslovnega leta je prva priložnost, da počastimo
požrtvovalne sodelavce našega kolektiva.« (Vir: Učinkovitost dela je narastla
– Obletno poročilo direktorja Gregorja
Klančnika, v: Koroški fužinar, štev. 1–3,
28. februarja 1957)
Serpa oblikuje svojo tradicijo in vsem
jubilantom podeljuje knjižne nagrade s
posvetilom.
Svečano druženje sta popestrila
plesna skupina Mladi levčki z Raven
na Koroškem in gledališka igralka Tina
Gorenjak. Zaključek prireditve, prijeten
in sproščen, je sledil v gostišču Lečnik v
središču Raven.

•

 Prisrčen stisk rok – jubilant Ciril Repas s
40 leti delovne dobe in Andrej Gradišnik,
glavni direktor Metala Ravne
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besedilo Andrej Gradišnik, spec. za menedž., glavni direktor, Metal Ravne
fotografije Andrej Gradišnik, Metal Ravne

Zapis iz hribovske beležnice
Bili so časi, ko sem v hribovsko beležnico pisal
zaznamke in kratke zapise, a mi je kljub temu
zmanjkovalo prostora. Nato so sledila leta, ko
je beležnica samevala v kupu druge gorniške
literature. V zadnjem obdobju beležnico ponovno
občasno vzamem v roke, pišem daljše zapise,
a se ni bati, da bi prostora zmanjkalo. Zadnji je
zapis o ne ravno pomladanskem plezanju.

 V objemu viharja

Osredotočenost na obvladovanje zakonov
težnosti pri gibanju v navpičnih stenah
visoko nad varnimi tlemi mi na eni strani
pomeni popoln odklop, po drugi pa mi
daje nesluteno energijo, moč in voljo za
premagovanje izzivov v vsakdanjem življenju. Še posebno z adrenalinom nabiti
so zimski vzponi v velikih stenah. Zato
sem se občasno ponovno začel podajati v
ledeni objem strmin in previsov. Poredko,
a vendar dovolj, da sem spoznal, da moja
petindvajset let stara oprema sodi v muzej.
Tehnološki napredek je tudi pri razvoju
lednega orodja naredil velike korake. Bližal
se je konec zime, ko sem se odločil, da
opremo posodobim. Štirinajst dni, nekaj
logističnih problemov, zajeten kupček
evrov in že sem postal lastnik sodobnih,
zavito usločenih cepinov in avtomatskih
derez. Seveda sem nestrpno želel orodje
preizkusiti v pravem hribovskem okolju.
V torek me pokliče Grega: »Jutri ali
pa nič, za letos bo kon'c, topla fronta
prihaja.« S sekretarko Polono si razbijava
glavo, kako množico sestankov in obiskov
prestaviti in mi sprostiti en sam dan, a ne
gre. Službenih obveznosti ne morem preložiti. Polona, ki alpinizem pozna, saj njen
oče kljub letom še vedno pleza in v varno
obiskovanje gora uvaja mlade generacije
alpinistov, me potolaži: » Nič ne de, direktor. Saj to ni pokvarljiva roba, bo pa za
prihodnjo zimo.«

V petek zvečer, ravno si oblačim
svečano obleko, saj imamo prireditev za
jubilante Metala Ravne in Serpe, me pokliče Grega: »S Tadejem greva plezat v Dolgi
hrbet. Če bo vse po sreči, bo ponoči še
minus. A gresta s Flisom zraven?« Ne da
bi počakal na moj odgovor, še doda: »Pa
da se ne boš t'k 'fejst' oblekel kot zadnjič,
čez dan bo že vroče.«
Zjutraj kaže termometer na Zgornjem
Jezerskem minus tri stopinje Celzija.
Super! Z Matejem se nameniva v devetsto metrov dolgo, zelo kompleksno ledno
smer, ki so jo to zimo prvič preplezali in
jo poimenovali s pojmljivim imenom Bik.
Sledi nama še ena naveza. Čeprav sva
oblečena bolj spomladansko, se potiva do
vstopa in tudi prvih tristo metrov smeri, ki
vodi po lahkem terenu. Nato pa se stena
postavi pokonci. Matej pleza prvi navpični
skok, ko se nenadoma čezenj vsuje plaz.
Čez nekaj časa se vsuje še eden, pa še
eden in ko sem na vrsti jaz, že nepretrgoma teče ledena reka. Noro, saj sploh
ne morem dvigniti glave, ledeni prah
ovira dihanje in se nesramno vsiplje za
vrat. Orkanski veter, ki se je razdivjal čez
grebene Dolgega hrbta, pometa snežišča
visoko v steni in trumoma pošilja pošiljke
proti dolini. Na vrhu raztežaja sem podoben ledeni kocki. Naveza za nama je bila
opremljena s toplimi puhovkami in podkapami, pa se je vseeno odločila za sestop.
Pregovorno vztrajni Korošci se ne uma-
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Odkrivamo talente

knemo kar tako. Z Matejem se vztrajno
prebijava po žlebovih in razgibanem svetu
proti zgornjemu delu stene. Čeprav ves
čas delava, se ne morem ogreti. Mišice so
mrzle in toge, gibi okorni.
S pridobljeno višino moč snežnih plazov popusti, okrepi pa se divjanje vetra, ki
grozi, da odpihne vse, kar ni zraslo s steno. Matej pleza raztežaj po tankem ledu
na steni in snežnih gobah, ki mestoma
krasijo prehod. Vanje spretno zavija vijake.
Na konicah cepinov in derez se stiska
k steni in med sunki vetra izbira pravi
trenutek, da se izboči in zamahne s cepinom. Fant je iz pravega testa. Pred leti
se je udeležil odprave, na kateri je Davo
Karničar kot prvi človek smučal z Mount
Everesta. Matej je takrat z dvaindvajsetimi
leti postal najmlajši Slovenec, ki je stopil
na vrh najvišje gore na svetu. Medtem ko
on pleza, sam nerodno pritiskam na sprožilec fotoaparata. Rokavice so zmrznile in
prsti v njih so otrpnili.
Plezam prečko proti desni. Vrv se izteka. Veter hrumi in naznanja, da sem že tik
pod grebenom. Skozi skalno škrbino po-

 Na konicah derez
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gledam na južno stran gore. S pričakovanjem, da bo tam manj vetra, ni nič. Kaj bi
to! Tu je sidrišče za spust ob vrvi, spodaj
pa položna južna pobočja.
Zjutraj smo pustili avto na severni
strani gore, saj smo nameravali sestopiti
nazaj po poti preko Dolgega hrbta, do
Češke koče in našega izhodišča ture. Že
nekaj raztežajev pod vrhom pa sva se z
Matejem odločila, da sestopiva na drugo,
lažjo stran do bivaka na Podih, Cojzove
koče in do kmeta Suhadolnika v dolini.
Tako sta se odločila tudi Grega in Tadej,
le da sta od Cojzove koče oddrsala v
Kamniško Bistrico. Naša velika rešiteljica
pa je bila Tadejeva Simona, ki je z avtom
najprej pobrala Grego in Tadeja, nato pa
so skupaj prišli pričakat še naju z Matejem.
Razmočen sneg okoli avta potrjuje,
da se vremenoslovci niso veliko zmotili.
V dolini pomlad res že prihaja. Gora pa
nam je kot že ničkolikokrat pokazala svojo
nepredvidljivost in muhavost. Tudi zato
se je tako lepo odpraviti v nje skrivnostne
strmine, še lepše pa se je poln vtisov vrniti
v dolino.

Osredotočenost
na obvladovanje
zakonov težnosti pri gibanju v
navpičnih stenah
visoko nad varnimi tlemi mi na
eni strani pomeni
popoln odklop, po
drugi pa mi daje
nesluteno energijo, moč in voljo za
premagovanje izzivov v vsakdanjem
življenju.

•

 Spust po vrvi na lahka južna pobočja
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ozaveščamo
besedilo mag. Matej Ivartnik, dipl. san. inž., Oddelek za higieno in ekologijo,
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
vir: Statistični urad RS, Svetovni dan vod 2010, http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3007
World Water Day 2011, http://www.worldwaterday2011.org/

“Voda za mesta – odgovor
na izzive urbanizacije”

Svetovni dan voda - 22. 3. 2011

Danes živi v mestih že vsak drugi zemljan, mesta pa še naprej nezadržno rastejo. Poleg naravnega prirasta mestne
populacije so razlogi za rast še migracije
s podeželja in postopno preoblikovanje
ruralnih območij v mestna. Večina te
urbanizacije, kar 93 odstotkov, poteka v
nerazvitih državah. Skoraj 40 odstotkov
svetovne rasti je na račun širjenja revnih
primestnih četrti. V obdobju 1990–2001
je bila rast prebivalstva v teh revnih
četrtih skupno 18 milijonov prebivalcev
na leto, v obdobju 2005–2020 pa naj bi
znašala 27 milijonov prebivalcev letno.
Razvoj potrebne infrastrukture ne
sledi hitri rasti prebivalstva, kar prinaša
velike težave pri oskrbi s pitno vodo in
ravnanju z odpadki. V rastočih revnih
četrtih se zaradi nezadostno razvite
komunalne infrastrukture kopičijo odpadki – narašča količina trdih odpadkov
in odplak. Odstranjevanje odpadkov in
odvajanje odpadnih vod ni zadostno,
pogosto pa sploh ni urejeno. Oboje re-

sno ogroža zdravje prebivalcev.
Zaradi vedno večje heterogenosti je
upravljanje mest vse težje, po drugi strani pa je prav v mestih največ priložnosti
za infrastrukturne izboljšave in izboljšanje življenjskih razmer ter manjšanje
vplivov na okolje. Možnosti so predvsem
v povečanju recikliranja in ponovne
uporabe vode in odpadkov, kar ne bi
izboljšalo samo stanja v mestu, ampak
tudi zmanjšalo negativne vplive mesta
na okolje. Pričakovati je, da bo problematika v prihodnjih letih naraščala, zato
je treba čim prej ukrepati.
V Sloveniji z velikimi mesti in revnimi
predmestji nimamo podobnih težav kot v
svetu, kar pa ne pomeni, da je komunalna infrastruktura neproblematična.
Leta 2007 je bilo v Sloveniji na naprave s
sekundarnim čiščenjem odpadnih voda
priključenih zgolj 48 odstotkov prebivalstva in čeprav se stanje stalno izboljšuje, je prostora za napredek še veliko.
Slovenska situacija je precej različna
Interni časopis skupine SIJ • marec 2011
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od globalne, saj so problemi predvsem
na ruralnih območjih, kjer je komunalna infrastruktura pogosto pomanjkljiva
oziroma neustrezna. Leta 2002 je bilo
po podatkih Statističnega urada RS na
greznice priključenih 47,6 odstotka prebivalcev Slovenije. Za izboljšanje stanja
je treba čim več gospodinjstev priključiti
na javno kanalizacijsko omrežje in urediti
ustrezno čiščenje zbranih odpadnih vod,
za preostala gospodinjstva pa zagotoviti
čiščenje odpadnih vod na malih čistilnih napravah. Strategija za oboje je v
Sloveniji pripravljena in se, predvsem pri
čiščenju odpadnih voda iz javnih kanalizacijskih sistemov, že uspešno izvaja.
Zanimiva je tudi problematika oskrbe
s pitno vodo. Kar precej prebivalstva se
oskrbuje z vodo iz lastnih sistemov. Tudi
tukaj je treba čim prej zagotoviti oskrbo
iz javnih sistemov na teh območjih in
seveda tudi vezavo odjemalcev vode
na javne sisteme. Poseben problem so
večji lastni sistemi, na katere se je tekom
let priključilo veliko odjemalcev vode,
in so ti sistemi dobili lastnosti javnih.
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS,
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št. 35/2006 in 41/2008) sicer določa, da
mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih
območjih znotraj občine. To ne velja za
območja, ki ležijo nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvena območja, kjer
se oskrbuje iz posameznega vodnega
vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim
prebivališčem ali letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo pod 10 m 3
na dan. To je v praksi precej težko izvedljivo. Uporabniki so v izgradnjo lastnih
vodovodov vložili veliko časa in sredstev,
vodo imajo pravzaprav zastonj, pridobili
pa so tudi vodna dovoljenja, na drugi
strani pa upravljavci javnih sistemov
niso zainteresirani skrbeti za sisteme, ki
pogosto niso strokovno grajeni, so slabo
vzdrževani in je kakovost vode vprašljiva.
Ne glede na očiten konflikt interesov
bo treba najti energijo za ureditev tega
problema, saj sta zagotovitev ustrezne
kakovosti pitne vode v zadostnih količinah in ustrezne varnosti oskrbe s pitno
vodo pomembni nalogi zagotavljanja
boljšega zdravja in višje kakovosti življenja ljudi.

•
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Lokalno–aktualno
besedilo Janko Rabič, novinar Radia Triglav
fotografije Iztok Novak

Mesto jekla in cvetja
v praznovanju
Občina Jesenice je na pragu pomladi praznovala v spomin na 20. marec leta
1929, ko je takratni trg dobil mestne pravice. Spet se je zvrstila paleta raznih
prireditev. Vrhunec je bil na praznični dan v dvorani Gledališča Toneta Čufarja.
Župan Tomaž Tom Mencinger je v govoru predstavil najpomembnejše dosežke v razvoju občine v preteklem enoletnem
obdobju. Med drugim je poudaril, da so večino zastavljenih ciljev na mnogih področjih uspešno uresničili. Izpostavil je »zgodovinski dogovor« s Slovensko industrijo jekla in z Železarno
Jesenice o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih zadev.
S tem so uredili lastništvo za številne objekte na Jesenicah.
Na prireditvi so podelili priznanja občankam in občanom za
vidne ustvarjalne dosežke. Nov častni občan občine Jesenice
je postal pesnik, pisatelj, dramatik in slikar prof. Valentin
Cundrič.
Plakete občine Jesenice so prejeli Branka Smole, mag.
Marjan Čufer in Zoran Kramar, županovo plaketo pa je dobil

Branislav Petrović. Osrednjo prireditev so s prisotnostjo počastili številni gostje, med njimi sta bila ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić in glavni direktor jeklarske družbe
Acroni Slavko Kanalec s soprogo. V glasbenem delu programa sta nastopila Trio Štiri in svetovno uveljavljeni zbor odličnih
glasov Perpetuum Jazzile, ki je še posebno navdušil občinstvo
v dvorani.
Ob prazniku občine Jesenice velja še poudariti, da je
družba Acroni vsa leta tesno vpeta v dogodke in razvoj mesta in okolice. Podpira številna društva in organizacije, kjer v
prostem času aktivno delujejo zaposleni delavci. Največja in
v javnosti najbolj odmevna podpora pa je vsa leta namenjena
športnemu paradnemu konju, Hokejskemu klubu Acroni.

•

 Letošnji nagrajenci (z leve proti desni):
Zoran Kramar, častni občan prof. Valentin
Cundrič, Branka Smole in Branislav Petrović.
Manjka nagrajenec mag. Marjan Čufer.
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 Nasmejana ministrica za gospodarstvo

 Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger in častni občan prof. Valentin Cundrič

mag. Darja Radić je ponosna Jeseničanka.

 Peder Karlsson se ni
izkazal kot običajen
dirigent, saj je z džezovsko
skupino prepeval in zato
še posebno navdušil
občinstvo v dvorani.

SIJ – Slovenska industrija jekla • IMH

42

Lokalno–aktualno
besedilo Stane Jakelj, Acroni

Doživetje ob praznovanju
50. pokala Vitranc
Tekmi na Vitrancu prvi marčevski konec tedna sta
krona svetovnega pokala v klasičnih disciplinah.
Vitranška strmina se je prebujala v čarobno zimsko jutro. Svit
jutra je v nenavadnem miru naznanjal, da se bo tu dogajalo
nekaj posebnega. Vrvež delavcev in spremljevalnih ekip je počasi začel naraščati. Kot mravlje se je vsakdo podal k svojemu
cilju in nalogi, ki jo mora še postoriti pred uradnim začetkom
tekmovanja.
Vse je skrbno načrtovano in vodeno. Lepo je opazovati zadovoljstvo in vedrino na obrazu ljudi, ki živimo s to prireditvijo
in zanjo.
Proga s snežno podlago je v odličnem stanju, posebno
in skrbno utrjena. Ko prvi sončni žarki obsijejo to strmino, se
zalesketa v vsej svoji lepoti in sijaju.
Preprosto človeku zaigra srce, ker se zaveda, da je del
tega trenutka in obenem del zgodovine.
Tu so zmagovali le najboljši tehnično podkovani smučarji.
Najbolj znani serijski zmagovalci zadnjih let,  Alberto Tomba,
Benjamin Raich pa tudi Bode Miller in zdaj njegov dostojni
naslednik Ted Ligety.
Ni veliko športnih prireditev v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo
s takšnim jubilejem. Trdo smo delali za to. Obenem pa tudi z

zanosom gledamo v prihodnost, saj bo pokal v Kranjski Gori
tudi v prihodnje.
Nemir in vrvež ob progi in na njej se počasi stopnjujeta. Tu
so že prvi tekmovalci, ki s spoštovanjem pogledujejo proti strmini in v mislih poskušajo ujeti sanje tega dne.
Zatopljeni ogledujejo postavitev, iščejo možne pasti, predele, kjer se bo dalo spustiti smuči, in spoznavajo prelomnice in
strmino.
Zahtevno delo za pravega tekmovalca, ki živi s snegom,
hitrostjo in časom, prebitim med smučarskimi vratci …
Enkraten je ta pogled na tekmovalce, njihove trenerje, ki
iščejo svojo priložnost in svoj dan, za katerega garaško delajo
iz dneva v dan ob vsakem vremenu.
Ciljna arena se začenja prebujati v živahnosti mavrice
obiskovalcev. Reklamni napisi zaokrožujejo prostor in ustvarjajo vtis mogočne arene. Tukaj bomo priča nečemu velikemu.
Nemir množic se stopnjuje in opozarja, da smo na pravem
kraju nepozabnega doživetja. Zaplapolajo slovenske zastave,
ki se jih ne da prešteti, in človeka objame veličasten občutek,
ki se kot val oceana prelije v nestrpno pričakovanje.

 Pogled na ciljno slalomsko strmino in zadnje priprave pred startom
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Zdaj gre za res. Na progo se spustijo prvi tekmovalci, ki se
kot gladiatorji neizprosno borijo s časom,  strmino in vratci.
Tu ni strahu, oklevanja in omahovanja. Vsak tekmovalec
ima pred seboj jasen cilj, vodi ga  trdna volja.  V tem trenutku  ostane povsem sam na progi v borbi s strmino, vratci in
samim seboj, nihče mu več ne more pomagati, sekunde pa
tečejo in tečejo …
Videti ves ta naboj in adrenalin, ki sta zbrana na enem mestu, je neprecenljivo.
Borba se brezkompromisno bije do konca, do zmage in
obenem tudi do grenkih porazov ter razočaranj. Prav tako kot
je naše življenje. Zelo podobna zgodba, ki jo lahko opazuješ in
preučuješ na drugačen način in v drugačni obliki.
Le najboljšim se uspe  povzpeti na slavolok zmage ter okusiti njeno slast in opoj.
Gotovo je ta ob zaključku smučarske sezone še toliko
slajša in obenem dragocen spomin ob jubileju, kot je 50. pokal
Vitranc.

 Na sobotnem veleslalomu so slavili:

1. C. JANKA ŠVI
2. A. PINTURAULT
3. T. LIGETY ZDA

s časom   2:27,05
FRA
z zaostankom +0,02
z zaostankom +0,12

 Na nedeljskem slalomu so slavili:

1. M. MATT
AVT
2. N. KASPER ZDA
3. A. BÄCK

s časom   1:49,14
z zaostankom +0,09
ŠVE
z zaostankom +0,09

Zmagovalec veleslalomske preizkušnje svetovnega pokala
v Podkorenu Carlo Janka je dokazal, da je v alpskem smučanju tudi po operaciji srca vse mogoče. Tudi zmagati.
V sijajnem vzdušju so najboljši slalomisti sveta v središču
Kranjske Gore izžrebali startne številke za nedeljsko preizkušnjo 50. pokala Vitranc na podkorenski strmini.
"Fantastičen kraj za smučanje in žuranje, ena najboljših postaj na moški turneji. Če še niste bili v Sloveniji, morate nujno
iti. Odličen kraj, krasni ljudje in poceni pivo," je o Kranjski Gori
zapisal britanski športni fotograf.
"Abrahamovski" pokal Vitranc je poleg belega cirkusa privabil številne zabave željne obiskovalce, med katerimi so bili tudi
znani obrazi iz sveta športa in politike.
Po veleslalomski ničli je čast slovenskega alpskega smučanja na 50. pokalu Vitranc s šestim mestom v slalomu rešil Mitja
Valenčič. Nedeljsko tekmo je dobil Avstrijec Mario Matt.

•

 Ekipa marketinga pod vodstvom Grega Benedika

 Večerno žrebanje startnih številk, Ivica Kostelič in
mladi up ASK Kranjska Gora Tine Mlinar
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 Ted Ligety – na ogrevanju pred startom
veleslaloma, na koncu slavil tretje mesto
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besedilo Stane Jakelj, Acroni
fotografije Stane Jakelj, Acroni
Vira MMC RTV SLO; http://www.Planica.si

Slovenski planiški praznik
Tretji konec tedna v marcu v Planici sodi med slovenske praznike, skorajda
legende. Dolgih poletov in prešernega vzdušja ni manjkalo niti na letošnji
prireditvi.
Največja redna športna prireditev v
Sloveniji hkrati ostaja tudi najbolj obiskana veselica v deželi na sončni strani Alp.
Nekaj več kot 50 tisoč ljudi se je v štirih
dneh zbralo v dolini pod Poncami in napisalo novo poglavje v že 77-letni zgodovini
Planice.
V soboto so na ekipni tekmi v smučarskih poletih avstrijski skakalci v Planici
pred 21.000 gledalci pričakovano zmagali.
Sijajno vzdušje je dopolnila slovenska reprezentanca, ki je osvojila tretje mesto.
Severni sosedje so bili najboljši že od
prvega poleta v prvi seriji, ko je Thomas
Morgenstern doskočil pri 215,5 metra.
Naši so bili po prvi skupini v prvi seriji na
šestem mestu, nato pa se je začel preboj
proti vrhu in po prvi seriji je bila Slovenija
izvrstna tretja. Vodili so Avstrijci, kjer je
Martin Koch poletel 221,5 metra, kar je

bilo najdlje od naših severnih sosedov.
Drugo mesto so zasedali Norvežani.
V finalni seriji so naši zelo zanesljivo
zadržali vrhunsko tretje mesto in s tem
stopničke za zmagovalce. Prevc je sicer
skočil manj kot v prvi seriji, a to ni bilo
usodno. Že naslednji naš, Damjan, je poletel do svojega osebnega rekorda pri 220,5
metra. To je naše skorajda dokončno že
utrdilo na tretjem mestu. Potrdil ga je še
Jurij Tepeš, ki je izenačil osebni rekord pri
207,5 metra, Kranjec pa je za konec dodal
še 212,5 metra.
Zmage so se torej pričakovano
in s prednostjo debelih 130 točk veselili Morgenstern, Kofler, Koch in
Schlierenzauer. Slednji je v poskusni seriji
jadral kar 233,5 metra, kar je najdaljši
polet v Planici 2011. Drugo mesto so
poslavljajočemu se Miki Kojonkoskemu,

izvrstnemu trenerju norveške reprezentance, pripravili Anders Bardal, Johan Remen
Evensen, Björn Einar Romören in Tom
Hilde.
Tretji so bili  Slovenci Peter Prevc,
Jernej Damjan, Jurij Tepeš in Robi Kranjec.
Finalni nedeljski dan svetovnega
pokala je pod Poncami pozdravilo prekrasno vreme, ki ga je pokvaril le veter.
Organizatorji so tako prekinili že poskusno
serijo, za končne rezultate pa so obveljali
rezultati prve serije, ki je trajala debelo uro.
Na koncu se je pred 13.000 gledalci
svoje tretje zmage letos in seveda prve v
Planici sploh veselil Poljak Kamil Stoch, ki
je poletel 215,5 metra in zbral 217,3 točke.
Na fantastičnem drugem mestu je končal
z izvrstnim poletom dneva, dolgim kar
224,5 metra, Robi Kranjec. Naš državni
rekorder je za Poljakom zaostal za vsega
2,3 točki.
Od kariere smučarja skakalca se je v
izjemnem slogu poslovil Adam Malysz, ki
je poletel do 216 metrov, kar je bilo dovolj
za popolno poljsko slavje, ki ga je dopolnil
s tretjim mestom. Na četrtem mestu je
končal Gregor Schlierenzauer, in tako
postal skupni zmagovalec seštevka v
smučarskih poletih.
Dobra zabava v Planico vsako leto privabi več  in več ljudi. Več sto Norvežanov
se kljub domačemu svetovnemu prvenstvu ni odpovedalo izletu v Slovenijo, več
kot tisoč Poljakov se je prišlo poslovit od
svojega "Batmana z Visle", Avstrijci so
v največjem številu do zdaj prišli proslavljat uspešno sezono. Veliko večino še
vedno sestavljajo  Slovenci, od Pirana do
Goričkega, ki se vsako leto zgrinjajo pod
planiško velikanko.

•

 Slovenska bronasta četverica se ni mogla upreti privlačnosti lepih deklet
(Peter Prevc, Jernej Damjan, Robi Kranjec in Jurij Tepeš).
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sponzoriramo
besedilo Zoran Račič, predstavnik za odnose z javnostmi, Hokejski klub Acroni Jesenice
fotografije Iztok Novak

Naslov prvaka bi zacelil
marsikatero rano
Slovenski ljubitelji hokeja po osmih mesecih že z nestrpnostjo pričakujejo
april in maj, ki prinašata najbolj zanimive hokejske dogodke v sezoni.

 'Trio fantasticus' (Žiga Jeglič-Rok Tičar-Robert Sabolič), povprečna starost fantov je 22 let, je v letošnji sezoni v ligi EBEL
zbral kar 181 točk. Navijači Acronija Jesenice si želijo, da bi še najmanj eno sezono navduševali v rdečem dresu.

1. aprila se namreč začenjajo zaključni
boji oziroma bitka za naslov državnega prvaka med večnima tekmecema, ljubljansko Olimpijo in jeseniškim
Acronijem, naslov prvaka branijo železarji, konec aprila in začetek maja pa je
SIJ – Slovenska industrija jekla • IMH

namenjen svetovnemu prvenstvu skupine A, v kateri bodo ponovno igrali risi.
Pod ligo EBEL so na Jesenicah črto potegnili že 25. februarja, ko je rdeča četa
odigrala svojo zadnjo tekmo v letošnjem
prvenstvu v družbi moštev iz Avstrije,

Madžarske, Hrvaške in Slovenije, končni
izkupiček pa je bil deseto mesto.
Cilj sezone, uvrstitev v končnico, sicer ni bil dosežen, a so bili jeseniški hokejisti vsem tekmecem dostojen nasprotnik, z nekaj več sreče in izkušenj pa tudi
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končnica ne bi bila neulovljiva. Varovanci
Heikkija Mälkiäja, finskega stratega, ki
bo na Jesenicah ostal še dve sezoni,
so namreč nekaj tekem izgubili tik pred
zaključnim zvokom sirene, na nekaterih
so bili oškodovani, najbolj pekoči pa so
bili domači porazi proti neposrednim
tekmecem za uvrstitev v končnico. Proti
madžarski Sapi so Jeseničani denimo
izgubili vse tri domače tekme, opekli pa
so se tudi proti večnim tekmecem tik
pred koncem rednega dela lige EBEL.
Navkljub desetemu mestu pa je jeseniški hokej, predvsem domači igralci,
dosegel velik napredek, najbolj pa je
navdušila trojica Robert Sabolič-Rok
Tičar-Žiga Jeglič, ki so jo poimenovali
'trio fantasticus', ti hokejisti so postali najbolj 'vroče blago' na hokejskem
tržišču. Vsi trije mladi igralci imajo sicer
še vedno veljavne pogodbe z moštvom
Acroni Jesenice, zato se uprava na
čelu s predsednikom kluba Slavkom
Kanalcem močno trudi, da se te pogodbe ne bi 'odkupile'.

»Mladi igralci so nas letos navduševali, zato si močno želimo, da bi se njihova
zgodba pod Podmežaklo nadaljevala,«
je kratko in jedrnato sporočilo jeseniških
navijačev, ki pa bodo morda primorani
'domače' tekme finala državnega prvenstva spremljati v Beljaku. Jeseniška 'stara dama' je namreč po odločitvi inšpektorjev zaprta, igralci, uprava, navijači in
drugi ljubitelji hokeja pa si močno želijo,
da bi bil ta zaplet rešen do 5. aprila
letos, ko bodo aktualni slovenski prvaki
gostili prvo tekmo v finalu.
Ob eksploziji mladih igralcev, ob
našteti trojici je treba za napredek
pohvaliti še vse druge (Jure Dolinšek,
Anže Kuralt, Miha Brus, Klemen Pretnar,
Matevž Erman, Andrej Židan…), pa je
nekaj grenkega priokusa ob izbiri tujcev,
ki železarjem niso dali želene dodane
vrednosti. Edina prava tuja svetla točka v
moštvu Acronija je bil vratar Michal Fikrt,
ki pa se je moštvu pridružil šele po novem letu, ko je bilo točkovni zaostanek
že težko nadomestiti.

 Michal Fikrt, češki vratar, je na Jesenice prišel po novem letu, kar je bilo sicer
prepozno, s svojimi obrambami pa si je izboril pogodbo za prihodnjo sezono.

 Finski trener je v moštvo Acroni Jesenice
vnesel veliko novosti in se navkljub mladi
ekipi odlično zoperstavljal tekmecem. Heikki
Mälkiä bo na Jesenicah ostal še dve sezoni.

Rane neuvrstitve v končnico lige
EBEL se nekoliko lahko zacelijo z osvojitvijo naslova državnega prvaka, ki za
marsikoga šteje veliko več kot uvrstitev v končnico lige EBEL. Odločitev o
državnem prvaku bo znana najpozneje
13. aprila, moštvi pa bosta sicer igrali na
štiri zmage. Prvi dve tekmi bodo gostili
Ljubljančani v dvorani Tivoli (1. in 3. 4.
2011), nakar sledita dve na Jesenicah
oziroma v alternativni dvorani (5. in 7. 4.
2011), če dvorana Podmežakla še ne bo
odprta, preostale morebitne tekme pa
bodo v presledku dveh dni (9., 11. in 13.
4. 2011).
Čeprav sezona 2010/2011 še ni zaključena, je vodstvo HK Acroni Jesenic
že močno zavihalo rokave in se začelo
pripravljati na novo sezono 2011/2012,
želja vodstva kluba pa je sestaviti konkurenčno moštvo s poudarkom na domačih igralcih, število tujcev pa naj bi bilo
precej manjše.

•
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Obnavljamo energijo
besedilo Tone Kelbl, Acroni
fotografije Tone Kelbl, Acroni

Pohod na Slavnik in
»(s)pust je pršu«
Pripravljalni odbor za planinske pohode pri društvu metalurških inženirjev
in tehnikov je v nedeljo, 6. marca 2011, pripravil pohod na Slavnik, zadnji
tisočak na Slovenski planinski poti pred morjem. Planinski izlet smo popestrili
s popoldanskim obiskom pustnega karnevala v Ilirski Bistrici.

Vremenska napoved in tudi nedeljsko jutro sta nakazala, da
bomo preživeli čudovit sončen dan. Vožnja z avtobusom do
vasi Skadanščina, kjer je bilo izhodišče naše pešpoti na vrh
Slavnika, je hitro minila. Sledila je prijetna hoja po markirani
poti, strmo je bilo le tik pod vrhom.
Trud je bil na vrhu Slavnika poplačan z lepimi razgledi.
Videli smo Jadransko morje, italijanske Dolomite, kjer izstopa

Marmolada, in Julijske Alpe s Triglavom. V bližini pa smo opazovali Golake, Vremščico in malo bolj oddaljeni Snežnik. Na
vrhu stoji razgledna plošča, s tem so bili oddaljeni vrhovi še
bolj razpoznavni.
Le nekaj korakov pod vrhom je Tumova koča na Slavniku,
zgrajena leta 1957. V koči so nas postregli z enolončnico, pa
tudi žejo smo potešili. Po okrepčilu in uživanju v razgledih

 Proti vrhu Slavnika

 Vrh Slavnika (1028 m)
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Obnavljamo energijo

 Skupinska fotografija pred Tumovo kočo na Slavniku

smo se vrnili v vas Skadanščina in se z avtobusom odpeljali v
Ilirsko Bistrico, kjer smo prisostvovali tradicionalni pustni povorki etnoloških in novodobnih mask.
Med škoromati in drugimi šemami
Turistično društvo Ilirska Bistrica vsako leto organizira karneval
Pust je pršu. Na njem sodelujejo pustne skupine iz sosednjih vasi.
Skupno vsem skupinam je, da imajo ta lepe in ta grde oziroma
dobre in hudobne. Večinoma se v vseh skupinah pojavljajo liki, kot
so ta stara in ta star, ženin in nevesta, črni in beli lovci, ta zeleni, ki
napoveduje pomlad.
Najbolj znani so škoromati, nekoč zelo razširjeni po Brkinih in
Čičariji, danes pa so ohranjeni le še po nekaterih vaseh. Med najbolj znanimi doma in po svetu so podgrajski in hrušiški škoromati.
V sprevodu gre najprej bandera, ki jo nosi zastavonoša, za njo pa
muzika. Med škoromati so najštevilčnejši zgončkaji, ki so oblečeni
v narobe obrnjen ovčji kožuh, pokriti pa so s čudovitimi pisanimi
pokrivali. Škoromati v Hrušici si obraz zakrijejo z lesenim obličjem, v
drugih krajih pa si obraz pobarvajo s sajami. Značilne zanje so tudi
bele hlače z rdečimi stranskimi robovi. Škoromati neprenehoma
poskakujejo, da jim okrog pasu obešeni zvonci glasno pozvanjajo.
Najbolj mogočni lik med njimi je kliščar, ki je od vrha do tal črn. Na
glavi ima pokrivalo iz zajčjega krzna, ptičjih peres, na čelu pa mu
visi kragulj. Najslajše delo mu je tisto, pri katerem lahko uporabi
svoje ogromne klešče. Če uzre mlado dekle, jo zgrabi s kleščami,
povleče k sebi in jo po obrazu namaže s sajami. Omeniti je treba
še zadnja dva v podgrajskem sprevodu, to sta škoromata, ki nosita
desko z napisom »Pust je prišou, rjepa ni, ča si rjevica čjekala, de
ga nisi ušafala«. Napis govori o pustu, s katerim se je začasno končala ženitna sezona, do velike noči pa mu sledi post vseh vrst.
Pustno povorko vsako leto popestrijo tudi številne novodobne maske, ki prihajajo iz sosednjih vasi na območju občine Ilirska
Bistrica in iz sosednje Hrvaške. Običajno ponazarjajo aktualnosti,
politične dogodke in druge zanimivosti.

 Zgodaj je treba začeti škoromatiti.

Kljub rahli utrujenosti po osvojitvi Slavnika smo si z zanimanjem
ogledali povorko, v kateri je sodelovalo 24 skupin. S številnimi obiskovalci smo občudovali več kot tisoč pustnih likov. Po izvirnosti so
seveda izstopali škoromati iz Podgrada. Škoromati združujejo dve
vlogi, prva je ohranjanje dediščine prednikov, z drugo pa prinašajo
tudi razlog za veselje in druženje ljudi. Danes sta to nadvse pomembni vrednoti. Zato naj škoromati še dolgo in veselo škoromatijo, mi pa smo se z lepimi vtisi s 16. pustne povorke v Ilirski Bistrici
odpravili proti domu.

•
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V najboljπih stvareh na svetu je tudi slovensko jeklo.

Acroni
Metal Ravne
Noži Ravne
Elektrode Jesenice
SUZ
ZIP center
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špikov kot
besedilo Boter Špik

KOSOBRINSKI ŠPIK
Č

rna žolna je pogosta,
se v bukvah, hrastih naseli,
elegantno črna, hkrati pa preprosta,
v drevesa dupla naredi.

Kljun kot ostro dleto.
Luknjo steše v trdi hrast.
Ponovi to vsako leto,
za udobje mladim, ne za čast.
Pobira drevesne zajedavce,
gozd ohranja zdrav in čvrst.
Razpoznavna tudi za neznalce,
ker je večja od sorodnih vrst.
Skoraj pol metra meri v dolžino,
se je z detlom zamenjati ne da,
čeprav žlahto ima obširno,
je povsem črna, rdeče teme ima.

Č

Kadar si par ponirkov dvori,
takrat gledati ju res je smešno.
Bi rekel, da sta ptici nori,
a z gradivom v kljunu zapeljevanje je
uspešno.
S polnim kljunom levo-desno,
on pokaže, da ni berač,
čeprav gnezdo malce je neresno.
Pa kaj! Je pa dober potapljač.
Če gledaš ga s kakšnega brega,
kako plavati hiti,
te kaj hitro lahko zbega.
V trenutku videti ga ni.
Se potopi za nekaj časa.
Si mislim: »Saj je odletel!«
Ne velja zaman za asa –
ribo ujeti je uspel.

Č

uk sovica je mala,
je velik kakor moška ped.
Deratizacija ga žal drago je stala,
pri nas si bo težko opomogel spet.

Je jedel zastrupljene miši,
izumrl je menda celo,
ker rad je bil ob kmečki hiši
in bojda klical smrt in zlo.
Preganjali so ga predniki pradavni.
Se stric Bedanec ga je bal
in pisec zgodovine slavni
na črno listo ga je dal.
Pa nič ni kriv, uboga reva.
Kaj more, če je klical: »Prid, prid, prid!?«
Kadar se kliče smrt, strahopetni ne
okleva!
Ubije čuka, da si reši rit.

opasti ponirek in pa ribnik,
eno brez drugega ne gre.
Je pri nas pogost prezimnik,
saj ob mnogih jezerih mu dobro je.
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AFORISTIČNA ŠARŽA • karikatura
besedilo Dejde
karikatura Boter Špik

Vsak tatu
ti je pisan na kožo.
Semenska banka je edina banka na svetu,
kjer imajo vse stranke zamrznjena sredstva.
V pristanišču poštenja ne boš našel jaht.
Duša je obleka, ki jo sam umažeš in
tudi sam očistiš.
Poceni delovna sila te lahko drago stane.
Če preveč koplješ po rudniku
preteklosti, te lahko
hitro zasuje.

SIJ – Slovenska industrija jekla • IMH

modrujemo

Kakor toliko rek ne spremeni okusa morja,
plaz neugodnih dogodkov ne spremeni značaja
pogumnega človeka.
Seneka, starorimski filozof

Na splošno večina ljudi ravna krivično,
takoj ko ima možnost za to.
Aristotel, starogrški filozof

Upravičena je vsaka ambicioznost razen tiste,
ki izrablja bedo in lahkovernost ljudi.
Joseph Conrad, angleški pisatelj

možganski križkraž
AVTOR:
DRAGO
RONNER,
ACRONI

S SEKRECIJO IZLOČENA
TEKOČINA

MESTO NA
JUGOVZHODU
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MOŠTVO,
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LENNONOVA
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ENERGIJSKA
STOPNJA
ATOMA
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OGLAS

GLEDALIŠKI
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GLIOM JE
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ŽIVČNEGA
TKIVA.
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ČASTNI
NASLOV
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RAFAEL
NADAL
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ŠIV
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ZVEZNA
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IRGOLIČ

ELSA
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