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ANJA POTOČNIK,
specialistka za korporativno komuniciranje, SIJ

V klubu SIJ ni mesta za »špilferderberje«
Nikoli ne bom pozabile Mateje, neprijazne analitičarke,
s katero sem »sodelovala« v prejšnji službi. Če smo
potrebovali kakšna dodatna pojasnila njenih analiz, smo
bili v stresu, še preden smo postavili vprašanje, saj nam je
vedno servirala odgovore v stilu: »Zakaj pa to potrebuješ?«,
»Pa kaj ti spet ni jasno!?«, »Ne vem, kaj je z vami, a ne
mislim vam razlagati, to bi moral vedeti vsakdo, ki je končal
srednjo šolo.« … Gotovo je tudi v vaši delovni okolici kakšna
taka Mateja ali Matej. Ti ljudje verjetno dobro vedo, da jim
njihovo neprijazno »lajanje« in nesodelovalnost ne bosta
prinesla naziva »naj sodelavec leta«, ne zavedajo pa se,
da zavirajo boljši skupni uspeh. So namreč šibki člen v t. i.
verigi vrednosti podjetja, katere cilj je zadovoljen in zvest
kupec. Četudi morda s končnimi kupci nimajo opravka,
pa so neprofesionalni do svojih neposrednih kupcev, ki
niso nihče drug – kot prav njihovi sodelavci. Ja, ko pride
Mojca h koordinatorju sejemskih postavitev Tomažu in
naroči sejemsko postavitev v zadnjem hipu zaradi nenadne
odločitve podjetja, verjetno ne potrebuje besed:

»Ne vem, če bom našel koga, ki bo pripravljen ….«, »A
tega ne morete načrtovati vnaprej?«, »A misliš, da se mudi
samo tebi …«. Ne, potrebuje kolega, ki se bo lotil izziva brez
odvečnih besed ali celo s kakšno spodbudno besedo, da
se bo lahko Mojca brez skrbi posvetila drugim, s sejmom
povezanim nalogam. Obstajajo pa tudi sodelavci, ki se
ne odzivajo burno, ampak izvajajo pasivno agresivnost
s tem, ko rečejo, da se za to nalogo nekako ne čutijo
usposobljene, da nimajo idej, da … Saj veste, kot tisti, za
katerega včasih prosiš šefa, da ti ga ne dodeli k projektu, za
katerega odgovarjaš, ker veš , da boš imel/-a od njegove/
njene pasivnosti več škode kot koristi. In potem taki
bivakirajo, na določene pa se zgrinjajo naloge, ker v stiski
s časom prosimo tistega, za katerega vemo, da bo iz sebe
vedno iztisnil vse do zadnjega. Verjamem, da v naši skupini
znamo prepoznati ene in druge in ustrezno ukrepati – z
resno spodbudo tistih nedejavnih ter z nagrajevanjem in
razvojem tistih zavzetih sodelavcev, katerih zgledi vlečejo.

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ – SLOVENSK A INDUSTRIJA JEKL A
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mag. Sara Wagner, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ

Krog združitve je sklenjen

foto: Tit Košir

18. januar. Nekaj minut čez deseto se po eni izmed proizvodnih hal Ravne Systems
razširijo takti koračnice v izvedbi Pihalnega orkestra železarjev Ravne. Bil je poseben
dan, saj je na Ravnah na ta dan zaživelo novo podjetje Ravne Systems. In proslavili smo
ga z zaposlenimi, ki smo na Ravnah začeli pisati novo zgodbo o uspehu dinamičnega,
rastočega in h kupcu usmerjenega podjetja. Zbrali smo nekaj utrinkov z otvoritve.

V uradnem delu
otvoritve so sodelavce
nagovorili Samo Jenič,
vodja projekta združitve
Ravne Systems,
mag. Peter Čas, glavni
direktor Ravne Systems,
in Anton Chernykh,
predsednik uprave
skupine SIJ.

Dr. Milan Švajger, dosedanji direktor Sistemske tehnike, je mag. Petru Času zaželel
vse dobro pri vodenju nove družbe in mu predal del kroga združitve.

Marjeta Krof iz
Nabave je v imenu
zaposlenih v novem
podjetju delegaciji
na odru predala
drugi del kroga
združitve.
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Združitev kroga z imeni treh enakovrednih podjetij,
ki so postala eno novo, Ravne Systems.

Združen jekleni krog, z imenom nove družbe Ravne Systems na drugi
strani in datumom tega zgodovinskega mejnika v skupini SIJ.

Delegacija je ob spremljavi orkestra po uradnem delu otvoritve obiskala in
nagovorila sodelavce v proizvodnih halah. Na fotografiji med obiskom v hali, kjer
potekata strojegradnja in proizvodnja valjev.

Za dobro vzdušje na dan otvoritve so poskrbeli godbeniki iz ravenskega
orkestra. Med drugim so naznanili prihod delegacije v halo, kjer
izdelujemo industrijske nože.

Peter Čas med
nagovorom
nožarjev
V času združitve smo
posebno skrb namenili
zaposlenim: na prvi delovni
dan v novi družbi smo jim na
primer razdelili nov časopis,
kartice z vizijo, poslanstvom
in vrednotami ter bombone.
Orkester in
delegacija sta
otvoritev sklenila
še z obiskom zadnje
hale, kjer prav
tako izdelujemo
valje, in z izrekom
dobrodošlice v
Ravne Systems.
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mag. Sara Wagner, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
foto:arhiv SIJ-a

Postavljati trende,
ne jim slediti
Mag. Petra Časa, glavnega direktorja Ravne Systems, sem spoznala pred dobrimi štirimi
meseci, ko sem se vključila v tim Ravne Systems. Moj prvi vtis o njem: odločen, z močnim
značajem in jasno vizijo cilja, do katerega je pripravljen teči dodatne kilometre, a hkrati
odprt za dialog in sproščen. Tesneje ko smo sodelovali, vedno bolj sem bila prepričana,
da si iskreno in zares želi, da bi nova družba in sodelavci Ravne Systems pisali veliko
zgodbo o uspehu. Ker biti drugi najboljši ni dovolj. A pojdimo po vrsti, od začetka.

Kako se je zgodba Ravne Systems sploh začela?
Ideja je vzklila lani poleti, skupaj s poslovodenjem družb Serpa
in Noži Ravne, dozorela pa z uspešnim nakupom Sistemske
tehnike. Naša vizija je bila vse tri družbe združiti v eno, dinamično, rastočo in h kupcu usmerjeno.
Zakaj ravno te tri?
Nova družba bo odigrala ključno vlogo v postopnem prehodu
skupine SIJ v proizvajalca ne zgolj vrhunskega jekla, temveč
tudi končnih izdelkov, kar je strateška usmeritev skupine SIJ.
Tako bo skupina lahko še aktivneje vstopala v nove, zahtevnejše tržne segmente, kot so naftno-plinska industrija, letalska
industrija in energetski sektor. In združitev nam bo omogočila
prav to. Hkrati smo med družbami prepoznali številne skupne
sinergijske učinke in jih ocenili na dva milijona evrov letno, v
celoti pa jih bomo lahko dosegli od leta 2017 dalje.
Nakup Sistemske tehnike, združitev in ustanovitev nove
družbe ste izpeljali v pičlih nekaj mesecih, od septembra 2015
do januarja 2016. Kako je to mogoče v tako kratkem času?
Ogromno dela je bilo vloženega, da smo pripeljali zgodbo
Ravne Systems do točke, ko se naše skupno potovanje v resnici
šele začenja. Projektna ekipa šteje šestnajst članov, vrhunskih
strokovnjakov in osebnosti, ki se ne ustrašijo velikih priložnosti,
kot je bila ta združitev. Prihajajo iz vseh treh družb, nekaj pa je
tudi novih. S podporo in razumevanjem vseh 500 sodelavcev
Ravne Systems, za katere to obdobje zagotovo ni bilo najlažje,
nam to ne bi uspelo. Na tem mestu se zato vsem iskreno zahvalim za razumevanje in podporo, ker vem, da nam, vključno z
mano, ni bilo lahko.

S I J 1 | 2016

7

Želimo biti kot Tina
Maze, ki jo je v času
tekmovalnega smučanja
zanimala le zmaga.

Kaj mislite s tem?
Veste, sodelavci Ravne Systems smo trenutno priča enemu
najtežjih trenutkov, ki jih zaposleni lahko preživljajo na delovnem mestu – združitvi družb in številnim spremembam, ki jih ta
prinaša v naš delavnik. Številni sodelavci v režiji in proizvodnji so
namreč zamenjali lokacijo svojega dosedanjega delovnega mesta,
med seboj smo se pomešali po oddelkih, nekateri so zdaj na
novih delovnih mestih … Predstavljajte si, koliko sprememb in koliko prehodov iz nečesa, kar smo dobro poznali, v nekaj povsem
novega. Vse to je in še bo ob rednem delu od nas terjalo veliko
energije. Ampak vem in verjamem, da smo stopili na pravo pot.
Z združitvijo in začetkom poslovanja Ravne Systems
na Ravnah razvoj nadaljujete v dveh centrih.
Drži. Prvi center je Metal Ravne, ki je eden izmed vodilnih
proizvajalcev specialnih in orodnih jekel v svetu in v prihodnje
se bo še intenzivneje usmerjal v razvoj in proizvodnjo novih
jekel ter tako širil svojo prisotnost na svetovnem trgu. Drugi
center pa je naša družba Ravne Systems, usmerjena v predelavo ravenskega jekla v končne izdelke: valje, industrijske nože in
drugo industrijsko opremo.
Kakšna je vaša vizija?
Kot proizvajalec inovativnih jeklenih izdelkov in opreme
vrhunske kakovosti bomo z lastno globalno prodajno mrežo,

odličnostjo in fleksibilnostjo uveljavili blagovno znamko Ravne
Systems in jo postavili v svetovni vrh panoge. Po domače: želimo biti kot Tina Maze, ki jo je v času tekmovalnega smučanja
zanimala le zmaga. Biti nekje pri vrhu zanjo ni bilo dovolj in ko
je leta 2013 presegla rekord skupnega števila točk v eni sezoni,
je merila postavila višje kot kadarkoli prej. In to si želimo tudi
mi – na trgu postavljati trende, da bodo drugi sledili nam.
Kako visoko ste postavili »letvico« za letos?
Načrtujemo, da bomo prihodke glede na prihodke posameznih
družb v letu 2016 zvišali za 10 odstotkov, na 44 milijonov evrov.
Družba bo izvozno usmerjena, saj je delež izvoza že do sedaj
znašal prek 75 odstotkov, letos pa nameravamo izvoziti več
kot 80 odstotkov naših proizvodov. Nove prodajne priložnosti
bomo poiskali na globalnem trgu s poudarkom na EU in v ZDA.
Pripravili ste tudi ambiciozen naložbeni načrt, kajne?
Glede na znesek naložb v prejšnjem letu v vseh treh družbah smo sredstva za naložbe skoraj podvojili, in sicer na 5,7
milijona evrov. To nam bo omogočalo dvig produktivnosti,
konkurenčnost na trgu in višanje dodane vrednosti. Postali
bomo ena najbolj tehnološko opremljenih in naprednih družb
za obdelavo kovin v Evropi.

Sodelavci Ravne Systems smo
trenutno priča enemu najtežjih
trenutkov, ki jih zaposleni lahko
preživljajo na delovnem mestu.
Ampak vem in verjamem, da
smo stopili na pravo pot.
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Usmerjeni h kupcem!
Na 2. Strateški konferenci skupine SIJ smo poudarili,
da moramo neprestano nadgrajevati naše
povezanost, inovativnost in prebojnost, da bomo
lahko zadovoljevali potrebe najzahtevnejših kupcev,
ki od nas pričakujejo, da bomo njihove probleme
razumeli bolje, kot jih oni sami. In kateri oddelek v
skupini SIJ je najbolj odgovoren, da se kupci vračajo?

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
foto: Peter Irman, Vision.si

Mag. Dušica Radjenovič,
direktorica za prodajo, SIJ

Anton Chernykh,
predsednik uprave skupine SIJ
S svojimi vrhunskimi izdelki z veliko dodano
vrednostjo postajamo vse pomembnejši nišni
igralec. Z rešitvami po meri kupcev, širjenjem
tržne mreže, neprestanim vlaganjem v razvoj in
tehnologijo ter razvijanjem lastnih blagovnih znamk
pa želimo sodelovati neposredno s končnimi kupci.

Kupec je kralj, se glasi rek, ki
ga verjetno vsi dobro poznamo. Kdorkoli si ga je izmislil, je
zagotovo imel v mislih kupca, ki
se vrača. Dobro moramo poznati
in prepoznati kupčeve potrebe
in želje, da se lahko osredotočimo na njihovo zadovoljevanje.
Zato moramo znati prisluhniti
svojim kupcem oziroma njihovim
pričakovanjem glede naših končnih proizvodov in storitev. Za
zadovoljstvo kupcev se moramo
z maksimalno angažiranostjo ter kakovostno opravljenimi delovnimi
nalogami truditi prav vsi zaposleni v družbah skupine SIJ.
Za nas so pomembni vsi kupci. Idealni so tisti, s katerimi imamo
dober poslovni odnos in so za nas dobičkonosni. Takšnih kupcev si
želimo čim več. V poslovnem odnosu z idealnimi kupci se ustvarja
obojestransko zadovoljstvo. Tako se sklene krog: kupcu prodamo nekaj, kar potrebuje, si želi ali pa mu pomaga odpraviti določeno težavo,
za to z veseljem plača in naše dobro opravljeno delo priporoči drugim.
Da so kupci prva spodbuda za našo vsakodnevno rast, je bila tudi
rdeča nit 2. Strateške konference skupine SIJ 10. in 11. decembra
2015 v Portorožu. Na njej smo utrjevali prepričanje, da v današnjem
globalnem in tehnološko visoko razvitem svetu ni več dovolj samo
zadovoljen kupec, ampak mora biti ta izjemno zadovoljen. Naša stalna naloga je zato kakovostno poslovanje, s katerim bomo ustvarili in
zadržali izjemno zadovoljne kupce.
Od izjemno zadovoljnega kupca je namreč odvisna naša plača!

Mi vsi znotraj skupine SIJ smo
odgovorni za izjemno zadovoljstvo
kupcev. Mi vsi smo hkrati tudi drug
drugemu notranji kupci in dobavitelji!

S I J 1 | 2016
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Mag. Primož Hvala, Human & Sales Consulting

7 resnic “h kupcu
usmerjene organizacije“
1.
2.
3.

Kupci so gibalo posla. Kupci so skrb vseh nas.
Kupci so kompleksni. Kupujejo posamezniki in ne podjetja. Kupci
kupujejo, da rešijo svoj “problem”. Njihov “problem“ so njihovi kupci.
Kupci zahtevajo različno vrednost oziroma imajo različna
pričakovanja do podjetja – zato potrebujemo različno ponudbo.

4. Kupci prinesejo različno vrednost – zato jih ne smemo obravnavati enako.
5. Od izdelka h kupcu, pomemben je zasuk poslovne
usmeritve, le to je prava poslovna filozofija.

6.

7.

Pomembna je angažiranost vseh zaposlenih v podjetju, kajti le tako
lahko sooblikujemo zadovoljnega kupca. Stroški pridobitve novega
kupca so 600 odstotkov višji kot stroški zadržanja obstoječega
kupca. 300 odstotkov večja je verjetnost, da bo kupec ostal z nami,
če je zadovoljen. 75 odstotkov kupcev, ki zamenjajo dobavitelja, to
naredi zaradi slabe storitve. Kupci so pripravljeni plačati do 10
odstotkov več za enak izdelek, če so deležni dobre storitve.
Ključ do uspeha smo mi vsi.

Matjaž Grm, MBA, izvršni direktor prodaje
in trženja, skupina Adria Mobil

Mag. Robert Kržišnik, izvršni direktor
prodaje in trženja, skupina Adria Mobil

V Adrii Mobil smo kupcem obljubili
odličnost z naslednjimi prizadevanji:

Pri uvajanju sprememb se sodelavci srečujejo z
raznovrstnimi, pogosto negativnimi občutki. Zanikanje,
jeza, negotovost, barantanje in depresija so posledice,
če komunikacija sprememb ni skrbno načrtovanja
in prežeta z empatijo (sposobnostjo vživljanja v
drugega). Podjetja se dobro zavedajo pomena
odličnega komuniciranja (sprememb) in spodbujanja
sodelavcev. Tako ohranjajo in krepijo kreativni socialni
kapital svojih delavcev oziroma svojega podjetja.

•

oblikovanje Strategije z zavezo usmerjenosti h kupcem

•

razumevanje zakonitosti trga in prilagajanje
odločitev tržnim vzvodom

•

zagotavljanje top kadrov za internacionalizacijo,
njihovo integracijo in razvoj lastnih kadrov

•

skrb za zavzetost zaposlenih

•

spreminjanje kulture podjetja in uvajanje sprememb
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Kdo pozna bolje prebojnost kot vrhunski športnik? Iztok Čop je z nami delil izkušnje s svoje bogate veslaške športne poti.
Z leve: direktor za korporativno komuniciranje dr. Denis Mancevič, novinarka Vala 202 Anja Hlača Ferjančič, predsednik uprave skupine SIJ Anton Chernykh,
slovenska veslaška legenda in dobitnik več olimpijskih medalj Iztok Čop in predsednik nadzornega sveta skupine SIJ Andrej Zubitskiy.

Iz majhnih piramid …

S I J 1 | 2016

13

… nastaja …

… velika piramida.
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POGOVARJAMO SE S PREDSEDNIKOM UPRAVE

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
foto: Bobo (za Večer)

Ne moreš dajati le navodil

vir: Petra Lesjak Tušek, Večer

V sobotnem Večeru 13. februarja
2016 sta se predsednik uprave
skupine SIJ Anton Chernykh in
novinarka Petra Lesjak Tušek
pogovarjala o jeklarstvu in
nadaljnjem razvoju skupine SIJ,
o za mnoge nepričakovanem
prevzemu Perutnine Ptuj pa tudi
o športu in narečjih o Sloveniji.
Izbrali smo nekaj zanimivih
delov živahnega intervjuja s
spodbudnimi in smelimi izjavami
našega predsednika uprave.

O vodenju sodelavcev z zgledom

"Nekaj jim moraš dati kot lider, ne moreš jim le s prstom
pokazati, kaj naj naredijo. Moraš jim biti zgled. To je isto kot
investicija ali načrt za proizvodnjo: če samo položiš na mizo
številke in jih opredeliš kot cilj, bodo ljudje rekli, to je vendar
težko, nemogoče. Moraš pristopiti drugače. Reči: na tem trgu
poglejmo možnosti, pri tej opremi preverimo, kaj je možno, pa
bodo ljudje na koncu sami prišli do istih številk. Spremeniti je
treba pristop. Ne moreš dajati le navodil. Ljudje morajo vedeti,
v čem je smisel."

O samoiniciativnosti Slovencev

"Tega malo manjka. Ampak po drugi strani je to občutek, ki ga
nimamo le v Sloveniji, temveč vsepovsod. Nove generacije
ljudi imajo po eni strani zahteve in pričakovanja, kaj doseči v
življenju, po drugi strani pa spet nimajo dovolj močno izdelanih zahtev v smislu dela. A to ne velja le danes. Ko se pogovarjaš z ljudmi ali če samo prebereš kakšno knjigo, ugotoviš, da je
v vsakem obdobju enako."

O pomembnosti komuniciranja sprememb in
reševanju kadrovskih izzivov

"Zdi se mi, da je ta problem nekoliko izmišljen (op. A. P.: problem odhoda delavcev v Avstrijo). /…/ Imamo sindikate na Rav-

nah in Jesenicah in upam, da z njimi dobro sodelujem. Dvakrat
letno imamo z njimi daljše sestanke, na katerih razlagam cilje
podjetja. Nočem, da bi delavci imeli občutek, da jih privijamo
kot vijake, temveč da vedo, kaj skupina načrtuje. Zdi se mi, da
smo nekaj v tej smeri že naredili – z izobraževalnimi akademijami, Dnevom metalurga, raznimi spodbudami /…/ Od sindikatov
tudi pričakujem, da oni ne bodo le pričakovali od nas, temveč
bodo z nami tudi sodelovali, na točkah, kot so bolniške odsotnosti in disciplina pri delu. Tudi člani sindikata morajo biti neke
vrste liderji v proizvodnji in pokazati, kako se dela. /…/ Tudi v
Avstriji ni vse z medom namazano. /…/"

O družbeni odgovornosti skupine SIJ

"Za nas je socialno okolje pomembno, sodelujemo z okoljem –
med športniki podpiramo biatlonsko zvezo, olimpijski komite,
tudi manjše, lokalne klube, od jeseniškega hokeja do ravenske
odbojke, plavanja, nogometa, tudi rehabilitacijski center Soča,
kar se mi zdi zelo pomembno. Pri nas je zaposlenih več kot
200 invalidov, in vem, da imamo družbeno odgovornost tudi
do njih, pomembno se mi zdi spodbujati vse naše delavce.";
/…/ "V zadnjih letih smo v ekologijo vložili okoli deset milijonov
evrov, vlagali bomo še naprej, eden od pomembnih projektov
je izraba odpadne toplote na Ravnah na Koroškem, gre za
trajno čisto energijo."
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O naložbah in načrtih skupine SIJ

O širjenju trga in izvoznih uspehih

O prevzemu Perutnine Ptuj

O rezultatih in strategiji poslovanja skupine SIJ

"Med letoma 2007 in 2014 smo imeli prvi cikel investicij na ravni
"Smo eden največjih izvoznikov v Sloveniji, za več kot pol miliveč kot 400 milijonov evrov, zdaj gremo v nov petletni cikel. /…/";
jarde materialov gre iz Slovenije – najpomembnejša trga sta
"/…/ Po eni strani smo vlagali v proizvodnjo, v izboljšanje zmogljivo- še vedno Nemčija in Italija. Zadnja tri leta smo razvili trg v ZDA,
sti pa tudi v delovno okolje. To je pomembno za ljudi – v čistejšem smo največji slovenski izvoznik na ta trg. Vse pomembnejši trg
okolju lahko delaš bolj zavzeto, bolj navdušeno kot v umazanem.
je azijski, kar se morda sliši čudno, glede na to, koliko azijskega
/…/"; "/…/ Strategija naše skupine do leta 2025 in dolgoročni načrti materiala se izvozi v Evropo. Ampak to je masovni material,
so, da nismo le proizvajalci zgolj vrhunskega jeklarskega materiapremium material pa izvozimo mi. Konec leta 2014 smo odprli
la, ampak tudi končnih proizvodov, od industrijskih nožev, valjev,
svoje predstavništvo v Aziji, blizu Šanghaja, cilj je direktna
strojne opreme do opreme za rudarsko industrijo. /…/"
prodaja. Zanimiva za nas sta južna Afrika in Bližnji vzhod."

"Nakup je bil nepričakovana priložnost. Povsem isto je, če greš "Celotne številke bodo revidirane do aprila. Generalno pa je
v trgovino: vidiš neki izdelek, ki je dovolj ugoden, kakovosten,
bilo v letu 2015 glede na dogajanje na metalurškem trgu, ob
morda še s popustom. Tega izdelka prej morda nisi nameraval
padcu cen legur, pozitivno stabilno poslovanje. Kapacitete so
kupiti, nato pa si ugotovil, da je zate dovolj ugoden in hkrati
stoodstotno zasedene. Več pritiskam v proizvodnjo kot v prodovolj dober. Takrat smo dobili ponudbo, preučili smo jo z več
dajo, za pripravljenost materiala in upoštevanje rokov, pritisk
vidikov in ugotovili, da je dovolj dobra. Namen našega lastnika
trga pa je tako ali tako stalen. Končnega rezultata ne morem
je v vsakem primeru razvoj in v tem smislu se je odločil za
natančno opredeliti, bo pa predvidoma več kot deset milijonov
diverzifikacijo. Na jeklarskem trgu velja cikličnost, so velika
čistega dobička. /…/"; "Naša strategija je, da smo pripravljeni
nihanja. Prehrambna industrija je stabilnejša, ljudje bodo
na vse, zato moramo nadaljevati razvoj materialov z visoko
vedno potrebovali hrano, podobno kot zdravila. Vendar so nas dodano vrednostjo in nove investicije."
ob prevzemu začeli finančni partnerji obravnavati kot finančni
holding. Mi na sedežu na Gerbičevi nismo finančni holding, to
O življenju in narečjih v Sloveniji
nikoli nismo bili in ne bomo. /…/ S tem nakupom bomo obvla- "/…/ malo za šalo, malo zares: zdaj že slišim razliko med korošdovali rizike, ki jih imamo na metalurškem področju. Povpraše- kim in ljubljanskim naglasom. Takoj sem prepoznal vašo govovanje po perutninskem mesu narašča. /…/"
rico in ugotovil, da imate koroški naglas. Dve leti sem delal v
koroški regiji, na Ravnah kot prokurist v Metalu, kjer sem tudi
O uspešni izdaji obveznic in komercialnih zapisov
začel svojo pot v SlJ. Zanimivo in hkrati malo čudno zame je, da
"/…/ Zadnji dve leti smo, kar se tiče finančne zadolženosti, na
je Slovenija zelo majhna država, pa so med regijami zelo velike
približno isti ravni, hkrati pa smo s centralizacijo financ SIJ
razlike. /…/ V osmih letih sem ugotovil, da je življenje v Sloveizboljšali ročnost in druge karakteristike tega dolga. V preteniji precej lepo, resda drugačno od ruskega, a lepo. So sicer
klosti so družbe jemale kredite posebej, pred dvema letoma
stvari, ki se jih ne moreš navaditi, ampak nasploh je dobro."
smo jih začeli prenašati na SIJ – od zavarovanih virov financiranja smo tako lahko prešli na večji delež nezavarovanih kreditov O športu, še posebej boksu, in njegovi
in dodatno še povečali delež dolgoročnih virov financiranja. To povezavi s poslom
je za podjetje bolj zdravo. Dodatna prednost je imeti dva, tri
"Sam sem se ukvarjal z boksom, zdaj ga spremljam po TV, tu in
večje vire financiranja, kot so obveznice in komercialni zapisi,
tam, če grem v fitnes, še malo potreniram." (smeh)
kot če imaš 20, 30 manjših kratkoročnih kreditov. /…/"
"Šport isto kot posel pokaže, kaj imaš v glavi: najprej moraš biti
zahteven, trd, ne zgolj z vidika moči telesa, ampak mora glava
O sodelovanju s 25-odstotnim lastnikom, državo
delati bistveno bolj kot telo. Telo dela le tisto, o čemer glava
"Smo transparentni. S člani nadzornega sveta, ki jih je imenovala
odloči – isto kot v poslu si moraš pripraviti strategijo, imeti
država, s prejšnjimi in aktualnimi, korektno sodelujemo. Od
cilje in fokus, koncentracijo. V tem smislu šport dosti prinaša v
njih nikoli nismo dobili kakšnih pripomb, omejitev ali zahtev.
posel. Moraš pa tudi vedno biti pripravljen za boj."
Delamo dovolj kooperativno. /…/"; "Težko je odgovoriti, kaj smo
pozitivnega dobili od države. Morda malo grdo rečeno: včasih je
najboljša pomoč že, da ne moti, se ne vmešava." (smeh)

Predsednik uprave na »šihtu« v valjarni Metala Ravne. Prišel ob šestih,
zavihal rokave in do malice pridno ravnal drobne profile na ravnalnem
stroju. Po zasluženi malici v "fabriški" jedilnici je obiskal še druge
obrate in pobliže spoznaval tudi druga dela. Kot vidite, je v roke vzel
tudi klešče in obračal žareče valjance, ki so švigali po valjarski progi!
*Pojasnjujemo, kot smo obljubili, zakaj je na fotografiji, objavljeni v
prejšnji številki na strani 57, predsednik uprave v delovni obleki.
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àà
MOTIVIRANJE IN ZAVZETOST ZAPOSLENIH

Mojca Veble, vodja kadrovskega
oddelka skupine SIJ
vir: rezultati vprašalnika SiOK (Slovenska
organizacijska klima), http://www.skz.
si/uspesna-konferenca-o-zavzetostizaposlenih/

Izmerili smo organizacijsko
klimo, zadovoljstvo in zavzetost
zaposlenih v skupini SIJ

Ni uspešnega podjetja, ki se ne bi zavedalo, da so zadovoljni in zavzeti zaposleni ključni
dejavnik za doseganje ciljev in poslovne uspešnosti. Zato je treba redno preverjati
notranje odnose, komunikacijsko raven, ustreznost vodenja, strokovno usposobljenost,
poznavanje vrednot, poslanstva in vizije ter ciljev družbe, odnos zaposlenih do kakovosti,
inovativnosti in iniciativnosti … Podjetja morajo biti pripravljena tako na pozitivne kot
negativne rezultate, oboji so osnova za pripravo akcijskega načrta za boljše rezultate pri
prihodnjih merjenjih, predvsem pa za uspešnost podjetja.
»SPOŠTOVANI SODELAVCI, VSAKO VAŠE MNENJE
ŠTEJE«

Pod tem sloganom smo oktobra 2015 izvedli podrobno analizo
organizacijske klime, osebnega zadovoljstva in zavzetosti
zaposlenih v celotni skupini SIJ. S tem smo želeli podrobno
ugotoviti, kateri so tisti elementi, ki spodbujajo in motivirajo
vse nas za doseganje izvrstnih rezultatov, in kateri so tisti, ki so
nam danes še izziv.

Zahvaljujemo se vam za množičen odziv

Od 2896 povabljenih se je anketiranja udeležilo 2160 naših
sodelavcev ali 74,6 odstotka vseh zaposlenih v skupini SIJ.
Glede na leto poprej, ko se je merjenja organizacijske klime
udeležilo le 40,6 odstotka zaposlenih, je to zelo velik napredek.
V primerjavi s slovenskim povprečnim odzivom je rezultat zelo
dober, saj ta v povprečju znaša med 60 in 70 odstotki. Najvišji
odziv zaposlenih je bil v podjetju Elektrode Jesenice, in sicer
kar 92,8 odstotka.
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O vprašalniku in načinu merjenja

Vprašalnik SiOK (Slovenska organizacijska klima) je nastal pod okriljem svetovalnih
podjetij in omogoča poleg merjenja organizacijske klime posameznega podjetja tudi
primerjavo med podjetji v Sloveniji in tudi primerjavo z rezultati merjenja organizacijske klime v podjetju iz prejšnjih let. Vprašalnik SOK preverja več kategorij; te so:

1.

2.

3.

4.

Odnos do kakovosti

Inovativnost in
iniciativnost

Motivacija in
zavzetost

Pripadnost
organizaciji

5.

6.

7.

8.

Notranji odnosi

Strokovna
usposobljenost in
učenje

Poznavanje
poslanstva in vizije
ter ciljev

Vodenje

9.

10.

11.

12.

Organiziranost

Notranje komuniciranje
in informiranje

Razvoj kariere

Nagrajevanje

13.

14.

15.

Zadovoljstvo

Primerjalna
vprašanja

Dodatna vprašanja
o sistemih

V vprašalniku so bile navedene posamezne trditve, za katere ste zaposleni izbirali med
ocenami od 1 do 5, pri čemer je bila najbolj pozitivna ocena 5, najbolj negativna pa 1.
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PREDSTAVITEV REZULTATOV

Organizacijska klima v skupini SIJ za leto 2015 zelo blizu
slovenskega povprečja
KLIMA

ZADOVOLJSTVO

RAVNE STEEL CENTER

PODJETJE

3,91

4,13

SIJ d.d.

3,65

4,01

ZIP CENTER RAVNE

3,59

3,63

SUZ JESENICE

3,4

3,47

METAL RAVNE

2,93

3,01

ELEKTRODE JESENICE

2,85

3,1

SERPA RAVNE

2,78

3,12

ACRONI JESENICE

2,76

3,03

NOŽI RAVNE

2,75

2,95

SKUPINA SIJ 2015

2,9

3,1

SiOK 2014 – slovensko povprečje

3,37

3,58

Tabela št. 1: Skupni indeks organizacijske klime v letu 2015

Skupni indeks je povprečna vrednost vseh klimatskih kategorij, ki je bila nižja od slovenskega povprečja za –0,47 točke.
 (Glej, graf št. 1:
Pregled najvišje in najnižje ocenjenih kategorij organizacijske klime)

Ključne prednosti podjetja na področju organizacijske klime
se odražajo predvsem na ravni odnosa do kakovosti (3,49), inovativnosti in iniciativnosti (3,37), motivacije in zavzetosti (3,34)
ter na nivoju notranjih odnosov (3,01).
Ključni izzivi se kažejo predvsem pri notranji komunikaciji
(2,56), nagrajevanju (2,53) in razvoju kariere (2,33).
V primerjavi s slovenskim povprečjem je negativno odstopanje najbolj opazno na področjih organiziranosti (–0,59),
poznavanja poslanstva in vizije ter ciljev (–0,60) ter komunikacije in informiranja (–0,68).
Rezultati raziskave so pokazali, da sta področji odnosa do
kakovosti in inovativnosti ter iniciativnosti najvišje ocenjeni in
smo na tem področju dosegli rezultat, primerljiv s slovenskim
povprečjem. Ti dve področji je pozitivno ocenilo preko 50
odstotkov zaposlenih.
Organiziranost, poznavanje poslanstva, vizije in ciljev ter
notranje komuniciranje in informiranje pa so področja, kjer nas
čaka kar nekaj dela, da bi dosegli nivo slovenskega povprečja.
Navedena področja je negativno ocenilo več kot 40 odstotkov
zaposlenih.
Zaposleni v skupini SIJ so najbolj zadovoljni s stalnostjo
zaposlitve, sodelavci in delovnim časom.
Priložnost za izboljšavo pa vidijo pri možnosti za napredovanje in večji plači.
 (Glej graf št. 2: Indeks zadovoljstva zaposlenih)

Indeks zadovoljstva zaposlenih v letu 2015 znaša 3,10 in od
slovenskega povprečja odstopa za –0,48 točke.
Zaposleni so najvišje ocenjevali zadovoljstvo s stalnostjo
zaposlitve (3,90), sodelavci (3,87), delovnim časom (3,76),
delom (3,68), neposredno nadrejenim (3,34) in z možnostmi za
izobraževanje (3,00).

Najbolj pa so zaposleni nezadovoljni z možnostmi za napredovanje (2,26) in plačo (2,15).
V primerjavi s slovenskim povprečjem je negativno odstopanje najbolj opazno pri zadovoljstvu z delovnimi razmerami
(–0,91), vodstvom organizacije (–0,85) in pri zadovoljstvu s
plačo (–0,76).

Zavzetost – sveti gral uspešnosti podjetja

Zadovoljen delavec ni nujno tudi zavzet delavec – nekdo namreč zelo rad prihaja na delo, ker se tam dobro počuti in lahko
kar z najmanjšim odporom oddela svoje naloge. Zato podjetje,
ki ima velik delež zadovoljnih delavcev, ni nujno tudi uspešno. Uspešnost podjetjem prinašajo zavzeti zaposleni, ki so
inovativni, dejavni, povezovalni in jim ni nič pretežko narediti
za svoje podjetje.
Tri kategorije zavzetosti:
• Zavzeti posamezniki (rezultat raziskave 2015: 22,57 %) so
tisti energični posamezniki, ki delajo s strastjo in čutijo
globoko povezanost s podjetjem, v katerem so zaposleni. Prav tako so izvor inovacij v podjetju in pomagajo pri
razvoju podjetja ter zaupajo v sodelavce in vodje.
• Nezavzeti posamezniki (rezultat raziskave 2015: 51,4 3%)
so delno odsotni in naredijo le tisto, kar morajo. Med
delovnim časom »na pol spijo«, v delo sicer vlagajo svoj
čas, ne pa tudi energije in strasti.
• Aktivno nezavzeti posamezniki (rezultat raziskave 2015:
25,49 %) niso samo nezadovoljni na svojem delovnem
mestu, ampak svoje nezadovoljstvo tudi aktivno izkazujejo. Škodljivo vplivajo tudi na zadovoljstvo kupcev.
 (Glej graf št. 3: Zavzetost zaposlenih)

Zavzetost v skupini SIJ, Sloveniji in svetu

Ponosni smo, da je zavzetost zaposlenih v skupini SIJ precej
nad globalnim in slovenskim povprečjem.
Po Gallupovi raziskavi iz leta 2014 je globalno v svetu (zajetih 142 držav) le vsak osmi zaposleni zavzet (13 %). Kar 63 %
je nezavzetih in 24 % aktivno nezavzetih. Razmerje za Slovenijo pa je bilo 15 % (zavzeti) – 70 % (nezavzeti) – 15 % (aktivno
nezavzeti). To pomeni, da imamo še veliko internega potenciala za krepitev poslovne uspešnosti na ravni posameznikov,
organizacij in gospodarstva kot celote.
Rezultati v skupini SIJ kažejo, da zaposleni zelo jasno vedo,
kaj se od njih pričakuje pri delu, in imajo skoraj vsak dan
priložnost opravljati delo, ki ga najbolje znajo. Za opravljanje
svojega dela imajo na voljo tudi ustrezno opremo. Redkeje pa
se dogaja, da imajo zaposleni občutek, da se pri delu upošteva
njihovo mnenje ter da imajo v službi priložnosti za učenje in
rast. Redko pa se dogaja, da nekdo pohvali dobro opravljeno
delo zaposlenih, da spodbuja razvoj zaposlenih v službi in da se
pogovarja o njihovem napredku.
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Graf št. 2: Indeks zadovoljstva zaposlenih
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Naši izzivi in priložnosti za izboljšave

Zaposleni ste povečini zadovoljni s stalnostjo
zaposlitve in s svojim delovnim časom in se
čutite odgovorne za kakovost svojega dela. Po
svoji moči prispevate k doseganju standardov
kakovosti. Izrazili ste zadovoljstvo s sodelavci.
Delite svoje znanje z drugimi in ste pripravljeni
na dodaten napor, kadar se ta pri delu zahteva.
Verjamete, da so spremembe v organizaciji
dobrodošle. Zaposleni svoje delo opravljate samostojno, izdelke in storitve stalno izboljšujete.
Po vašem mnenju pa v podjetju še vedno
niso dovolj razviti sistemi, ki bi omogočali, da
najboljši zasedejo najboljše položaje. Pretok
informacij med posameznimi enotami je slab,
in tisti, ki ste bolj obremenjeni, niste ustrezno
stimulirani.
Želja in pričakovanje uprave skupine SIJ je,
da v letu 2016 dosežemo raven slovenskega
povprečja, katerega skupni indeks v letu 2014
znaša 3,37 (2014). Zato nas čaka kar veliko dela.
Že konec leta 2015 in v začetku 2016 smo
po posameznih družbah pripravili delavnice z
vodstvi podjetij, sindikalnimi zaupniki in proizvodnimi delavci. Obravnavali smo področja, na
katera se bo v prihodnje treba intenzivno osredotočiti, in pripravili akcijske načrte izvajanja
ukrepov. Prioritetna področja za ukrepanje so:
• notranje komuniciranje in informiranje
• prenos znanja in mentorski program
• sistem spremljanja uspešnosti skupine SIJ
Zaradi kompleksnosti in različnosti družb ter
njihovega delovanja bo treba ukrepe previdno
vpeljevati. Učinki se ne bodo pokazali takoj, saj
ima vsaka družba svoje značilnosti. Za vsako
področje bomo določili nosilca, odgovorno
osebo za izvedbo ukrepa. Ta nosilec izvedbe
ukrepa bo tudi vodja projektne skupine, ki bo
sestavljena iz članov posameznih družb. Projektna skupina bo dogradila in izvedla akcijske
načrte, ki so že bili pripravljeni na delavnicah z
vodstvi podjetij, sindikalnimi zaupniki in proizvodnimi delavci.
Naj se ob tej priložnosti tudi ponovno zahvalimo vsem sodelujočim v letošnji raziskavi organizacijske klime. Vaše mnenje je pomembno.
Z njim prispevate k temu, da lahko objektivno
ugotovimo stanje našega notranjega okolja,
pravočasno odgovarjamo na izzive in zagotovimo, da se bo podjetje tudi v prihodnje razvijalo
v smeri uspeha. V dobro vseh zaposlenih v
skupini SIJ.
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mag. Janez Žezlina,
partner in svetovalec
v podjetju Energos

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
foto: arhiv SIJ-a
vir: interna gradiva svetovalnega
podjetja Energos; Časopis Finance
(6. 12. 2013); www.za-misli.si/
kolumne/rok-kralj

Sodeluješ ali (so)delaš?

Nobeno živo bitje v naravi ni popolnoma samozadostno in neodvisno. Sodelovanje je
aktivni izraz enotnosti človeštva. Vendar pa to ne pomeni enoumja in uniformiranosti,
temveč različnost posameznikov, ki pa so sposobni delovati enotno za skupni cilj.
Timsko delo je eden najpomembnejših načinov, kako se
podjetja soočajo z dandanašnjimi izzivi, ki jih narekujejo vedno
hitrejše spremembe in s tem povezana pričakovanja hitrih in
učinkovitih odzivov.
Poleg kontinuiranega timskega dela (raziskovalni timi, timi
za zagotavljanje kakovosti itd.) so za kar najboljše in najhitrejše
rešitve pomembni projektni timi, oblikovani za določeno ciljno
nalogo, ki je jasno definirana in časovno določena. Projekt za
izboljšanje varnosti in zdravja pri delu bi bil slabše učinkovit ali

neučinkovit, če bi pri njem sodelovali samo varnostni inženirji.
Pomembno je, da so v timu člani s heterogenimi znanji, izkušnjami in pogledi, da si projektni tim ustvari širšo sliko izziva, na
podlagi katere išče najboljše rešitve in jih ustrezno komunicira.
Zato je v našem primeru treba vključiti tudi kadrovike, komunikatorje, menedžerje in vodje ter še koga. Čeprav je heterogenost članov zaželena, pa morajo člani imeti določene skupne
lastnosti, da jih lahko imenujemo »timski igralci«. Najboljši
timski igralci so tisti, ki znajo poslušati, argumentirati (brez ne-

postani dober timski igr al ec!
SODELOVANJE:

MOTIVIRANJE:



Potrudi se naprej razumeti
druge, če želiš, da drugi
razumejo tebe (empatija).

UČINKOVITO
KOMUNICIRANJE:



Ljudje so motivirani
tam, kjer lahko
sodelujejo/soustvarjajo
pri ustvarjanju
delovnega procesa.



Komuniciraj z
drugimi tako, kot bi
si zase želel, da drugi
komunicirajo s teboj.
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potrebnih besed ali celo žalitev drugače mislečega), so karseda
aktivni in imajo dobre ideje, ki jih znajo, če jih pri njih podprejo
drugi člani tima, tudi uresničiti. Prav slednje je zelo pomembno,
saj se lahko izkaže, da je najšibkejši člen nekdo, ki je poln idej
in nasploh deluje zavzeto, vendar pa je slab pri uresničevanju
končnih nalog. In obratno, morda nekdo bolj »potegnjen« vase,
ki deluje celo neprijazno, preseneti z odlično rešitvijo, ki jo
skladno z usmeritvami timskih kolegov tudi izpelje.

DOBRI
MEDSEBOJNI
ODNOSI:

Vedi se tako, da se bo
drugi čutil pomembnega,
in stori to iskreno.

PREPRIČLJIV
NASTOP:

TIMSKO DELO:



Dobri timi niso enotni timi, kjer nihče nikomur ne oporeka.
Nasprotno, podjetja napredujejo, če njihovi timi znajo združiti
različnosti, če znajo torej sodelovati. Vsi imamo svoje strokovne in značajske prednosti in slabosti. Če se jih zavedamo in
jih znamo uravnavati ali se ne sramujemo poiskati strokovne
pomoči pri kolegih, krepimo sebe in ekipo. Več takih ekip ima
družba, bolj uspešna je.



Najboljši rezultati se
dosežejo, ko vsak dela
tisto, kar je najbolje zanj
in obenem za celoten
tim ter deluje, skladno
s skupnim namenom.

NEKONFLIKTNO
DELOVANJE:



Govori o temi, ki jo
obvladaš oziroma
jo poznaš iz lastnih
izkušenj (takrat sta
tvoji verbalna in
neverbalna komunikacija
najbolj skladni).

Ustavi notranji
monolog, najprej
se umiri navznoter,
nato pa z jaz-stavki in
vljudno ter odločno
komuniciraj še navzven.
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Na mladih potencialih
SIJ stoji

Mojca Veble, vodja kadrovskega
oddelka skupine SIJ

Skupina SIJ zagotavlja spodbudno okolje za razvoj lastnih perspektivnih sodelavcev.
Mladim in ambicioznim posameznikom želimo dati priložnost, da v sebi odkrijejo
potenciale, ter jim tako omogočiti pridobivanje znanj, s katerimi bodo uresničili
sami sebe in prispevali k razvoju skupine SIJ. Sklenili smo prvo fazo projekta Mladi
potenciali in podelili priznanja našim mladim perspektivnim sodelavcem.

Mladim potencialom je
priznanja na 2. Strateški
konferenci skupine
SIJ podelil predsednik
uprave skupine SIJ
Anton Chernykh.

»Priložnosti so na voljo, izkoristite jih!« je bil zaključni stavek
v lanski četrti številki revije SIJ, v kateri sem opisala metodologijo razvoja mladih potencialov in predstavila kriterije, po
katerih smo izvedli prvi del projekta. Junija 2015 smo namreč
začeli projekt Mladi potenciali skupine SIJ, v okviru katerega
smo prepoznali sodelavce, ki pri svojem delu izkazujejo visoko
raven učinkovitosti in motivacije za osebni razvoj. V nadaljevanju smo izvedli merjenje potenciala z orodjem DNLA (prepoznavanje potenciala na področju vodenja in razvitosti socialnih
kompetenc) ter srečanje z zunanjim svetovalcem.
Izmed skoraj 3200 zaposlenih smo lani izbrali 33 sodelavcev, ki jih vključujemo v nadaljnje aktivnosti programa Mladi
potenciali skupine SIJ.
Oznaka mladi potenciali ni samo čast, temveč tudi
odgovornost. Od izbranih se pričakuje, da bodo motivirani za
pridobivanje novih znanj na organiziranih usposabljanjih in s
samoučenjem. Prav tako se pričakuje, da bodo ob izvajanju
svojega dela pridobivali nove delovne izkušnje in krepili
poznavanje delovanja organizacije in tehnoloških procesov,
pri katerih delajo, ter spremljali novosti na svojem poklicnem
področju in jih ustrezno uvajali v svoje delo.

Ob zaključku razglasitve prve generacije mladih potencialov
se v skupini SIJ že pripravljamo na izbiro naslednje generacije
mladih, ki obetajo. Nadgradili bomo metodologijo za prepoznanje perspektivnih in učinkovitih zaposlenih ter nato začeli
meriti in razvijati potenciale kandidatov. Verjamemo, da bomo
z nadgrajenim projektom poiskali in vključili še veliko angažiranih sodelavcev, jim pomagali pri profesionalnem razvoju in
zagotovili dobro nasledstvo zaposlenih, saj se bo v prihodnjih
desetih letih upokojilo veliko naših izkušenih sodelavcev.
Katja Urh, pravna svetovalka, Acroni
Priznam, da je ob prizadevnem in
učinkovitem delu lepo biti opažen. Nad rezultati testa DNLA sem
bila presenečena, saj realno nisem
pričakovala, da bodo ti dejansko tako
natančno odražali moje potenciale na
področju vodenja in razvitosti socialnih kompetenc. Srečanje s svetovalcem DNLA je bila super izkušnja in še
dodatna potrditev, da sem tudi kot
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človek na pravi poti. Priznanje, ki smo ga mladi potenciali prejeli na SIJ-evi 2.
Strateški konferenci, mi pomeni zelo veliko. Upam oziroma pričakujem pa, da
se bo zgodba nadaljevala in da se bo trdo delo znotraj skupine mladih potencialov šele začelo. Pri druženju z drugimi »potencialci« sem ugotovila, da smo
vsi »lačni« novih znanj in izzivov, veliko dodane vrednosti pa vidim predvsem
v tem, da se »profiji« z različnih področij medsebojno povežemo in skupaj
interdisciplinarno pomagamo pisati uspešno zgodbo skupine SIJ.
Gaj Slivnik, razvojni tehnolog, Acroni
Nominiranje sem doživel kot korak naprej. S svojim
delom sem namreč že večkrat dokazal, da prekašam
ljudi z dolgoletnimi izkušnjami, in napredovanje ni
dobrodošlo le zame, ampak za nas kot celoto. DNLA-testi so bili obsežni, vendar prijetni za reševanje
in njihovi rezultati kakovostno predstavljeni. Prav
izpostavljene priložnosti za izboljšavo si mi dale nov
zagon.
Strateška konferenca je bila zanimiva, predstavljeni so bili odlični pogledi na vodenje in razumevanje vsakega posameznika in pomembnosti posameznika za končni cilj. Menim, da nam "mladim" znanje stroke in delovne igre
močno odpirajo obzorja. Zato velika škoda, da smo bili vabljeni le na prvi dan
konference. Pričakujem nadaljnje razgovore in opredelitev karierne poti, tako
da si bom z vso resnostjo prizadeval za osebni razvoj. Podeljeno diplomo
razumem kot potrditev, da vse skupaj niso le besede.
Jan Kep, mehanska obdelava, Ravne Systems
Nominiranje je bilo zelo pozitivno, saj sem se počutil
opaženega, do izraza je prišlo moje prizadevno delo.
Testiranje je bilo prej zanimivo kot zahtevno, pokazalo se je, da dejansko sem to, kot so me tudi drugi
ocenili, da sem. Pokazala pa so se tudi področja, na
katerih moram še delati in graditi. Razgovor je bil
ena boljših izkušenj v moji karieri. S svetovalcem sva
razvila res dobro debato, iz katere sem razbral dobre
usmeritve za nadaljnje delo za razvoj slabše razvitih
kompetenc.
Povabilo na strateško konferenco je bila lepa in
nova izkušnja. Med druženjem sem spoznal tudi zaposlene z drugih lokacij, s
katerimi sem se povezal in izmenjali smo si kontakte. Priznanje predsednika
uprave razumem kot nagrado za moje dobro delo v preteklosti, obenem pa
tudi kot pričakovanje za še boljše delo in razvoj v prihodnosti.
Bogdan Plazovnik, mehanska
obdelava, Metal Ravne
Nominiranje je pomenilo potrditev, da je delo, ki ga
opravljam, v skladu s pričakovanji podjetja oziroma
nadrejenih. Test DNLA je bila zelo pozitivna izkušnja,
kljub začetnim pomislekom, kako naj bi tako testiranje dejansko potekalo. Rezultati so me pozitivno
presenetili, saj so pokazali točno to, kar sem do
neke mere pri sebi opazil že sam. Dobrodošli so bili
tudi zapisani argumenti s posameznega testiranega
področja. Tudi pogovor s strokovnjakom je bil zelo
koristen, kljub začetnemu samospraševanju, kaj naj
od tega razgovora pravzaprav pričakujem. Strateška konferenca je bila zame
dobrodošla zaradi spoznavanja drugih podjetij znotraj skupine SIJ ter navsezadnje zaposlenih v teh podjetjih.
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Alenka Kotnik, strokovna delavka I v
Kadrih, Metal Ravne

Zelena luč za izobraževalni
program metalurški tehnik

foto: Gabor Sekereš, Metal Ravne;
Peter Recko, Srednja šola Ravne

Metalu Ravne je uspelo ob podpori več zainteresiranih podjetij in v sodelovanju s Srednjo
šolo Ravne ter Centrom za poklicno izobraževanje pripraviti sodoben štiriletni program
srednjega tehničnega in strokovnega izobraževanja metalurški tehnik.

Poklici, ki jih ponuja domače
metalurško okolje, so pestri in
zanimivi. Takšen je tudi novi profil
metalurškega tehnika.

Prizadevanja za oživitev programa so potekala več let. Intenzivno delo pa je opravljala skupina strokovnih sodelavcev metalurške in pedagoške stroke od jeseni 2014 do konca lanskega
leta. Po predpisani metodologiji smo najprej izdelali poklicni
standard Operater metalurških procesov. Opisati je bilo treba
poklicne kompetence, področje del, ključna dela, spretnosti in
znanja. Potrditvi le-tega je sledila podrobna priprava katalogov
znanj in izpitnih katalogov za izbirne module izobraževalnega programa metalurški tehnik. Skupina je delo opravila v
rekordnem roku. Konec decembra je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS potrdilo program kot javno veljaven in mu z uvrstitvijo v letošnji razpis prižgalo zeleno luč za
izvajanje ter mladim ponudilo možnost izbire za vpis v šolskem
letu 2016/2017. Tako smo pripravili pot, ki bo vodila do novih
metalurških kadrov in bo postopoma zapolnjevala vrzel na
tem področju. Naprej bo treba skrbeti, da bodo mladi opazili
to pot v množici drugih in jo kot privlačno in perspektivno za
svoj razvoj izbrali zase.

Metal Ravne za vpis v program metalurški tehnik v tem letu
objavlja razpis 15 stimulativnih kadrovskih štipendij. Dodatno bo štipendistom za program metalurški tehnik omogočil
brezplačen najem učbenikov na srednji šoli, možnost opravljanja praktičnega usposabljanja in zaposlitev po zaključenem
izobraževanju. Najboljši štipendisti bodo po zaključku imeli
možnost nadaljevanja izobraževanja in štipendiranja na univerzitetni ravni.
Želimo si, da se za izobraževanje v programu metaluški tehnik odločijo dobri in zvedavi učenci, ki bodo z zanimanjem za
naravoslovnotehnične in strokovne vsebine že med šolanjem
pri praktičnem usposabljanju spoznavali procese izdelave in
predelave jekla v Metalu Ravne. Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo polni novih znanj postali dobrodošli sodelavci
in bodo prispevali k rasti in razvoju podjetja.
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Direktor Metala Ravne Andrej
Gradišnik o novem programu
metalurški tehnik:

Z novim programom na Srednji šoli Ravne je
zadovoljna tudi ravnateljica Ivanka Stopar,
ki o šoli in njenem programu pravi:

V Metalu Ravne smo v zadnjih devetih letih za naložbe
namenili približno 150 milijonov evrov. Večina novih
strojev in naprav je namenjenih razvoju novih izdelkov. To pomeni, da dobijo drage sodobne naprave
svojo resnično uporabno vrednost šele z razvojem
tehnologij in pravilno uporabo. Vedno bolj v ospredje
prihajajo potrebe po kadrih, ki obvladajo metalurško
in procesno znanje.
Zato smo si tako zelo prizadevali za sodoben
srednješolski program metalurški tehnik. Verjamemo,
da bodo v prihodnje ravno dijaki – metalurški
tehniki Srednje šole Ravne ključni pri nadomeščanju
redne letne fluktuacije (40 do 50 upokojitev in
drugih odhodov na leto) in zapolnjevanju novih
delovnih mest, ki se bodo odpirala ob nadaljevanju
investicijskega cikla, načrtovanega do leta 2025
oziroma vse do leta 2030.

Kar 70 let je minilo, odkar je Železarna Guštanj po 2. svetovni vojni (1946) za
potrebe gospodarstva ustanovila našo šolo, ki se je kasneje preimenovala v
Metalurško industrijsko šolo. V teh sedmih desetletjih smo izobrazili pretežen del tehničnega kadra Koroške.
Šola se je skozi desetletja spreminjala in se korenito spremenila. V
zadnjih dvajsetih letih je doživela vsestranski razvoj ter napredek v ponudbi
programov in opremljenosti.
Zadnja pridobitev je sodobna, nova zgradba. Pridobili smo 4220 kvadratnih metrov uporabnih površin, sodobno opremljene specializirane učilnice
za pouk elektrotehnike, mehatroniko, računalniško podprte tehnologije,
robotiko, merilno in krmilno tehniko, knjižnico, jedilnico in sodobno varilnico
z varilnim robotom in CNC-rezalnikom.
Srednja šola Ravne se znotraj Šolskega centra Ravne razvija v moderni
center tehničnega znanja na Koroškem s posluhom za vse udeležence izobraževanja. S sodobno opremo in novimi metodami dela z mladimi, prijaznostjo
in potrpežljivostjo ter zaupanjem v življenje gradimo njihovo samopodobo
ter jim pomagamo na poti odraščanja.
Na šoli izobražujemo za številne iskane poklice s področja tehnike.
Novost, ki jo dijakom ponujamo v šolskem letu 2016/17 in po dolgih 25 letih
premora, pa je izobraževanje za poklic metalurškega tehnika. Veselimo se
novih dijakov in verjamemo, da bomo uspešno izvajali novi program, ki bo v
podporo koroškemu gospodarstvu.

Srednja šola Ravne ponuja prijetne učne prostore za metalurške tehnike, ki se bodo lahko v novi program vpisali že to jesen.
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S štipendijo je tudi
študirati lažje

Melita Jurc, področna urednica
za koroško regijo, Metal Ravne
foto: Melita Jurc, Metal Ravne;
arhiv Grege Čebulja

Študij na fakultetah je danes za mlade lahko pravi izziv. Delno zaradi študija samega,
večjo težo pa vse pogosteje nosi finančni del, zaradi katerega je lahko študij za mnoge
»misija nemogoče. O tem in še o marsičem drugem smo se pogovarjali z dvema našima
štipendistoma, Gregorjem Čebuljem, ki je štipendist Acronija, in Miho Lečnikom, ki je
štipendist Metala Ravne.

Miha si želi dobiti zaposlitev na lokaciji Ravne.

Štipendija, ki jo zagotavlja potencialni prihodnje delodajalec
je za študente zelo dobrodošla. Delodajalec s podeljevanjem
štipendij istočasno poskrbi za svoj prihodnji strokovni kader,
katerega lahko usmeri točno v tista področja, kjer vidi prihodnje potrebe. Kako mladi razmišljajo o kadrovskih štipendijah,
smo povprašali dva naša štipendista. Grega Čebulj je študent
tretjega letnika Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani in
štipendist Acronija, Miha Lečnik pa je študent Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani, obiskuje prvi letnik podiplomskega magistrskega študija 2. stopnje, smer Metalurgija in
Materiali, in je štipendist Metala Ravne.
Zakaj sta se odločila za ta poklic?
Grega: Za ta poklic sem se odločil, ker me zanima raziskovanje
lastnosti kovin.

Takšen je pa Grega, ko je v metalurškem elementu.

Miha: Našo družino zaznamuje dolga metalurška tradicija. V
takratni ravenski železarni je, kot mojster pri Siemens-Martinovi peči, služboval že praded. Prav tako je bil za njim jeklar
tudi moj stari oče, in sicer v stari topilnici naše fabrike, oče je
bil vodja toplotne obdelave v kovačnici, mama pa je delala na
oddelku za kontrolo in razvoj. Zanimanje za metalurgijo je tako
iz dneva v dan raslo v meni ter dozorelo v zaključnem gimnazijskem letu, ko sem se odločil za študij v tej smeri. Ponosen sem,
da lahko nadaljujem družinsko tradicijo ter s to odločitvijo
prispevam domačemu kraju in domu, ki mi toliko pomenita.
Kje vidita sedanji in prihodnji potencial
pridobljene štipendije?
Grega: Trenutno mi štipendija olajšuje plačevanje stroškov
študija. V prihodnje pa mi posledično zagotavlja službo in z njo
pridobivanje izkušenj.
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Miha: Kadrovska štipendija je vsekakor velika finančna olajšava,
spodbuda in nagrada za sprotno delo, kar je za študenta in
družino velika pomoč. Prav tako je zelo učinkovito orodje za
kadrovanje ter usmeritev mladih v aktualne, nujno potrebne
(predvsem tehnične) poklice. Največji potencial štipendije je v
sami ideji motivacije, ki bo vedno aktualna, in se lahko s ponujenim počitniškim delom učinkovito izkoristi za predpripravo in
prvi stik študenta z industrijsko prakso.

Kako in za kaj porabita štipendijo?
Grega: S štipendijo krijem stroške bivanja v Ljubljani.

Miha: Štipendijo v večji meri namenjam za financiranje bivanja
oziroma študija v Ljubljani, vse preostalo pa skrbno hranjeno
čaka in počaka na proste poletne dni ter pomaga tudi pri dopustih, kilometrini, članstvu v ribiški družini ter prispeva za vse
drugo bolj ali manj koristno, kar prinaša vsakdan.

Se vama zdi, da se vajina generacija redkeje odloča za štipendije in zakaj?
Grega: Mladi se redkeje odločijo za štipendijo, ker jih to po
študiju veže na vnaprej določeno službo. Po drugi strani pa je
zagotovljena služba takoj po študiju lahko velika spodbuda, da
število prošenj za štipendije ne pada.

Miha: Odločitev za kadrovske štipendije je po mojem mnenju
premalo. Mislim pa, da je tudi premalo ponujenih. Na eni
strani pogrešam večjo vključitev, promocijo in zanimanje delodajalcev/industrije za sam šolski sistem, pridobivanje in, kar
je najpomembneje, vzgajanje lastnega, mladega, strokovnega
kadra, ki je še kako potreben. Po drugi strani pa manjka tudi
splošnega usmerjanja in posledično zanimanja nas mladih za
praktične, tehnične izzive in poklice, ki krojijo ter poganjajo
gospodarstvo.

Kako vama je všeč na počitniškem delu?
Grega: Na splošno gledano, mi je počitniško delo všeč in je zanimivo. Tudi zaposleni so strpni do nas, neizkušenih študentov,
vendar mislim, da bi lahko bile delovne razmere boljše.
Miha: Mesec dni v letu je obvezno rezerviran za delo v fabriki.
Vsako leto načeloma zamenjam obrat, saj želim spoznati čim
več procesov ter v največji meri doživeti delovni utrip v železarni. Zelo sem hvaležen za vse dosedanje izkušnje ter mož-

nosti, ki so mi bile dane, za dejanski stik z delovnim okoljem.
Vedno znova se rad vračam med ljudi in v obrate, na katere
me vežejo sami lepi, delovni, a tudi veseli spomini.

V naši skupini je varnost pri delu na prvem mestu. Spoštujeta predpise in nosita ustrezno varovalno opremo?
Grega: Lastna varnost je zame zelo pomembna, zato vedno
nosim zaščitno opremo in spoštujem predpise.
Miha: Obvezno, vedno in povsod.

Sta si morda med obvezno prakso našla neuradnega strokovnega mentorja, ki z vama deli izkušnje in sta v kontaktu
tudi med letom?
Grega: Obvezne prakse v času študija še nisem opravljal.
Miha: Moja edina prava, neuradna, strokovna mentorja sta
verjetno kar starša, pri počitniškem delu pa so zame mentorji
domala skoraj vsi, s katerimi, kolikor lahko, rad ostajam v stiku.
Posebej veliko pomoči in pozornosti pa sem bil s strani zaposlenih deležen pri izvedbi svojega diplomskega dela, za kar se
jim na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujem.

Vama je morda kdaj postalo žal, da sta se vnaprej zavezala
svojemu delodajalcu?
Grega: Ni mi žal. Da sem vnaprej vezan na svojega delodajalca,
mi pomeni dobro odskočno desko za nadaljnjo kariero.
Miha: Nikoli. Od malih nog rastem le lučaj stran od fabriških
vrat in prisluškujem hrumenju v železarni. Vesel sem, da me bo
službena pot vodila tja, kjer je bilo že toliko mojih prednikov.

Kakšna so vajina pričakovanja po končanem študiju?
Grega: Pričakujem zaposlitev na delovnem mestu, ki ustreza
moji izobrazbi.
Miha: Po študiju pričakujem oziroma si želim zaposlitve v
Metalu Ravne, upam, da v okviru področja, ki me najbolj
zanima, ter korektno, pošteno in uspešno službovanje tako na
osebnem kot tudi kolektivnem nivoju. Vsekakor pa se največje
želje, pričakovanja ter upi nanašajo na dom.

Obema se najlepše zahvaljujem za odgovore. Želim vama
uspešen študij in kmalu na svidenje na delovnem mestu v
Acroniju in Metalu Ravne.
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Nataša Bratun, vodja Glavnega
kemijskega laboratorija, Acroni

Klemen Resman, direktor prodaje, Acroni

Vir: www.fkkt.uni-lj.si/sl/novice

foto: Klemen Resman, Acroni

foto: Andrej Križ

Neprecenljiv prenos Prave stvari na pravi način
znanja in izkušenj
na študente
Ko je le mogoče, svoj prosti
čas namenjam športnim
aktivnostim v naravi.
Tudi v športu ne manjka
vzporednic s poslovnim
svetom. Na jadrnici tako
pogosto razmišljam, kako
pomembni so za uspeh
pravilna izbira taktike,
usklajenost vrhunske ekipe
in pravočasno prilagajanje
nastavitev jader. Še
posebno ob zahtevnih
vremenskih razmerah.

Zahvalo, podeljeno Acroniju, je od dekana prof. dr. Matjaža
Kranjca prevzela Nataša Bratun, vodja Glavnega kemijskega
laboratorija.

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo je 21. januarja potekala
slavnostna podelitev priznanj Maksa Samca,
obenem pa so podjetjem podelili zahvale
za dobro sodelovanje pri praktičnem
usposabljanju v študijskem letu 2014/2015.
Letos je med prejemniki plaket za sodelovanje pri izvajanju praktičnega usposabljanja
tudi Acroni, pridružili pa so se mu še Agencija
Republike Slovenije za okolje, Petrol in Atotech
Slovenija.
Temeljni pogoj za uspešno izvedbo praktičnega usposabljanja študentov fakultete je
dober partnerski odnos fakultete z delodajalci.
Na tem področju fakulteta sodeluje s številnimi gospodarskimi družbami, zavodi in inštituti.
S podeljenimi priznanji so se zahvalili vsem
mentorjem, ki na študente neposredno prenašajo svoje strokovno znanje in dragocene
izkušnje, jih učijo specifičnih spretnosti, spodbujajo njihov razvoj, jih vodijo skozi delovni
proces in poskrbijo, da se študenti socializirajo
v delovnem okolju.
Zahvalo, podeljeno Acroniju, je od dekana
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo,
prof. dr. Matjaža Kranjca, prevzela Nataša Bratun, vodja Glavnega kemijskega laboratorija.

Ste se kdaj vprašali, kakšen je prevod angleških besed »efficiency«
in »effectiveness« v slovenščino? Običajno obe prevedemo v
»učinkovitost«. Pa vendar je njun pomen povsem različen. Prvo
pomeni početi stvari na pravi način, drugo pa početi prave stvari.
Vso dosedanjo kariero, ko sem svoj službeni čas kot inženir v veliki meri posvetil
vodenju tehnične svetovalne prodaje v danski korporaciji, sta bili obe besedi
moje pomembno vodilo. Ko gledam nazaj, lahko rečem, da smo uspešno dosegali dobičkonosno rast tudi zato, ker smo počeli prave stvari na pravi način in jih
prilagajali situaciji na trgu. Seveda so konkretne prodajne aktivnosti in procesi
v Acroniju drugačni. Pa vendar se bom kot novi direktor prodaje ob vpeljevanju
novih pristopov spraševal predvsem, ali s sodelavci v prodaji počnemo prave
stvari na pravi način. S ciljem, da nam obstoječi kupci ostajajo lojalni in da čim
več novih kupcev postane lojalnih.
Prodajna funkcija je tista, ki ob poglobljenem poznavanju potreb kupca
in načina njegovega poslovanja kupcu dostavi vrednostno obljubo – dobavo
našega produkta za točno določeno aplikacijo, v točno določeni kakovosti, ob
točno določenem času, za točno določeno ceno. Pri tem je izjemno pomembno,
da prodaja deluje v harmoniji z drugimi funkcijami v podjetju, tako v prodajni kot
poprodajni fazi. V prodajni fazi moramo biti usklajeni, da prodaja ponudi pravi
»miks« produktov pravim kupcem s ciljem maksimiranja razlike med proizvodno
in prodajno ceno. V poprodajni fazi pa moramo vsi skupaj zagotoviti, da bomo
kot podjetje dane obljube tudi izpolnili. Le tako bodo naši kupci (p)ostali lojalni,
mi pa bomo kot podjetje beležili dobičkonosno rast.
V prodaji za drugo mesto ni nagrade – če od kupca pridobimo naročilo, smo
zmagovalci, če ne, smo poraženci. Brutalno, ampak takšna je pač realnost. Posebej v časih zaostrenih razmer na trgih, ko je rast mogoča samo ob izpodrivanju
konkurence. Hkrati se tudi naši konkurenti zavedajo podobnega. Zato je še toliko
pomembnejše zavedanje vseh v podjetju, da so samo lojalni kupci tisti, ki konkurenci ne bodo odpirali vrat, in da prav vsakdo v podjetju dodaja svoj košček v
mozaiku na poti do prvega mesta na naših ciljnih trgih.
Podjetju se pridružujem, ker globoko verjamem, da imamo veliko stvari, na
katere smo lahko ponosni in na katerih lahko gradimo svoj uspeh tudi v prihodnosti.
Imamo eno najsodobnejših jeklarskih proizvodenj, bogato tradicijo jeklarske industrije, dolgoletne izkušnje in obilo znanja, imamo jekleno voljo. Kaj nam potem sploh še
manjka, da bi na trgu s pogumnimi koraki bili še uspešnejši, serijski zmagovalci?
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Nova žaga? Ne še,
»ta staro« se da obnoviti

Boris Kajžar, vodja oddelka EPŽ,
Metal Ravne
foto: Boris Kajžar, Metal Ravne

Z voljo in trdim delom, predvsem pa vztrajnostjo je včasih mogoče dokazati, da je tudi
neizvedljivo izvedljivo. Vse to pa je bilo potrebno v znatni meri, da smo na oddelku EPŽ
dokazali, kako je s ponovnim brušenjem tračnih listov te mogoče ponovno uporabiti ter
tako zmanjšati njihovo porabo in stroške.

Z Vinkom Lavričem (na sliki desno, levo Boris Kajžar) na obisku pri sosedih čez
mejo, kjer so nama pokazali, kako poteka brušenje žaginih listov pri njih.

Brušenje žaginih listov, ki bodo lahko potem ponovno uporabljeni

Na oddelku EPŽ uporabljamo štiri žage treh različnih proiz
vajalcev Behringer, Pegas in Sofina za rezanje tehnološkega
odpadka na elektrodah. Tračni listi na žagah imajo različno
življenjsko dobo v odvisnosti od proizvajalca. Za zmanjšanje
stroškov in porabe tračnih listov sem začel intenzivno iskati
rešitev v Sloveniji in tujini ter jo tudi našel, ko sem leta 2013
spoznal Vinka Lavriča in njegovo podjetje Potok. Resno je prisluhnil mojim razmišljanjem, da bi bilo stroške uporabe tračnih
listov mogoče zmanjšati z brušenjem, s čimer bi povečali
količino zrezanih kvadratnih metrov z že rabljenimi in obnovljenimi tračnimi žagami.
Vinko Lavrič se že dvajset let ukvarja z izdelavo, brušenjem
in servisiranjem tračnih žag za razrez lesa in železa. Je strokovnjak na svojem področju. Najino sodelovanje je sprejel kot
poklicni izziv, v katerega je verjel in bil pripravljen vanj vlagati.
Tako je leta 2014 kupil ustrezne stroje in začel testirati obnovo
ter brušenje tračnih listov. Rezultati so bili spodbudni, saj so
z vsakim dnem prihajala na površje nova spoznanja in rešitve.
Pri testiranju smo ugotovili, da lahko res kakovostno obnovimo samo izrabljene žage tistih proizvajalcev, ki so imele večji
nanos hitroreznega jekla. Tako lahko po 160 do 200 delovnih
urah prvotnega rezanja ter po obnovi oziroma brušenju žage
režemo še dodatnih 140 do 160 delovnih ur in izrabljene žage
ni treba takoj zamenjati z novo. Odgovor na vprašanje, zakaj

proizvajalci žag ne uporabljajo večjega nanosa hitroreznega
materiala, je treba iskati v interesu ponudnikov tračnih žag, da
se žage ne obnavljajo, temveč mora potrošnik kupiti nove. Določeni tračni listi imajo zato zgolj minimalni nanos hitroreznega
materiala na konicah, in sicer od 0,3 do 0,4 mm.
Brušenje žaginih listov, ki je bilo v Sloveniji doslej neznanka, pa je že poznano preko naših meja, v podobnih podjetjih v
Avstriji. Tako pri Böhlerju vse tračne liste, ki jih uporabljajo na
svojih strojih, obnovijo in nabrusijo ter s tem zmanjšajo porabo
tračnih listov od 40 do 60 odstotkov na leto. S tem ogromno
prihranijo, minimalno od 40 do 50 odstotkov stroškov pri nabavi
žag. Če namreč pazijo na tračne liste med rezanjem – ni namreč
vseeno, kako material režemo – jih lahko vsaj še enkrat obnovijo.
Pri Böhlerju sva si z Vinkom Lavričem ogledala oddelek razreza
materiala ter oddelek za brušenje in obnovo izrabljenih tračnih
žag. Na podlagi skupnih ugotovitev je treba poudariti, da ni
mogoče ocenjevati kakovosti žaginega lista po številu delovnih
ur na stroju, temveč po izrezanih kvadratnih metrih materiala in
po tem, kakšno kvaliteto materiala žaga reže.
Vsekakor bi bilo smiselno dodatno izobraževati delavce pri
žagah, da je treba paziti, kako material režejo, in jih za dobro
delo nagrajevati. Kajti – operaterji pri žagah so bistvenega pomena za dobro in kakovostno delo pri strojih, z vestnim delom
in odgovornostjo pa lahko podjetju veliko prihranijo.
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Nova vlečna linija Lamnea

Sonja Pavlovič, vodja programa
oplaščenih elektrod, Elektrode Jesenice
foto: Slobodan Filipov, Elektrode Jesenice

Vlečenje in rezanje žice je eden od procesov izdelave oplaščenih elektrod. V oddelku
Rezalnica imamo dve vlečni liniji z rezalnim delom na koncu, ki zagotavljata potrebne
zmogljivosti narezane žice za proizvodnjo elektrod.

Stara vlečna linija Arboga

Proces vlečenja žice je bil v zadnjih letih moten zaradi pogostih
okvar na električnem krmiljenju obeh vlečnih linij, še posebno
na starejši linija Arboga. Ta se je v štiridesetih letih obratovanja
iztrošila, zato je bila zamenjava krmiljenja ali celotne linije nujna.
Delo pri liniji je bilo fizično naporno, delovne razmere pa so bile
zdravju manj primerne zaradi dvigovanja prahu škaje in vlečnih
praškov v delovno okolje. Zaradi zastarelosti je obstajala tudi
nevarnost poškodb delavca.
Najbolj kritično je bilo nezanesljivo delovanje električne
regulacije. Rezervnih delov elektronike ni bilo mogoče dobiti.
Zaradi zastarelosti regulacijskega sistema novih komponent
ni bilo mogoče integrirati v obstoječi sistem. Okvare na enosmernih regulatorjih so bile pogoste, stabilnost procesa je bila
nepredvidljiva. Vlečna linija je zato delovala z zmanjšano hitrostjo,
praviloma le na pet, včasih celo štiri vleke od šestih. To je bilo
na meji sprejemljivosti glede redukcij vlečenja. Posledice težav
pri vlečenju so bile nižje hitrosti, slabša produktivnost in izplen.
Potrebnega je bilo veliko nadurnega dela, da nam je uspelo zagotoviti zadostno količino narezane žice za nemoteno proizvodnjo
oplaščenih elektrod.
Vlečna linija je vitalnega pomena za proizvodnjo narezane žice,
ki se pri oplaščenju uporablja v polovičnem obsegu letne količine.
Iz linije žica neposredno vstopa v visoko produktivni rezalni stroj,
ki smo ga pred časom v celoti obnovili. Rezalni del sedaj dosega
dvakratno hitrost stare vlečne linije. Tudi z vidika produktivnosti
je bila zamenjava stare vlečne linije z novo smiselna.
Temeljni cilji naložbe so bili:
• zamenjava iztrošene vlečne linije,
• zagotovitev pogojev za proizvodnjo elektrod v načrtovanem obsegu,
• izboljšanje delovnih razmer (manj emisije prahu vlečnih
praškov in škaje),

Nova vlečna linija Lamnea

• izboljšanje varnosti pri delu (znižanje možnosti poškodb
delavca na minimum),
• znižanje stroškov vzdrževanja in remontov,
• znižanje stroškov energije pri proizvodnji narezane žice,
• manj zastojev zaradi okvar in pretrgov žice,
• dvig hitrosti vlečenja in produktivnosti.
Na osnovi primerjave stroškov in analize učinkov naložbe, od
kompletne zamenjave električne regulacije do celotne linije, smo
se odločili za nakup nove vlečne linije znanega švedskega proizvajalca Lamnea Bruk. Linija je šeststopenjska, sodobna, energetsko
učinkovita in produktivnejša. Omogoča večje hitrosti vlečenja,
vgrajene pa ima energetsko manj potratne izmenične motorje.
Celotno krmiljenje je avtomatizirano, kar zelo olajša delo pri liniji.
Vlečno linijo Lamnea smo v oddelek Rezalnice uspešno
postavili oktobra, proizvodnjo pa začeli v začetku novembra leta
2015. Zagon je potekal brez večjih težav. Za upravljanje z linijo je
sicer potrebnega nekaj več znanja in učenja, vendar delavci hitro
pridobivajo spretnosti.
Na liniji smo v sredini februarja začeli proizvajati dimenzijo 2,5
mm, ki jo v proizvodnji elektrod uporabljamo skoraj 50 odstotkov.
Ocenjujemo, da bomo v prvem tromesečju dosegli načrtovane
hitrosti vlečenja in dvignili produktivnost do 30 odstotkov. Drugo
vlečno linijo M+E, na kateri proizvajamo debelejše dimenzije
narezane žice, pa postopoma posodabljamo v smeri novega krmiljenja in dviga ravni varnosti pri delu. Letos namreč nameravamo
na njej uvesti tudi vlečenje žice za EPP in VP-varjenje.
Z novo sodobno linijo Lamnea smo vsi zelo zadovoljni. Omogočila nam bo potrebno narezano žico za proizvodnjo oplaščenih elektrod za vsaj nadaljnjih 20 let. Bistveno pa je pripomogla
tudi k prijaznemu, bolj zdravemu delovnemu okolju in k večji
varnosti delavcev.
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Linija dobiva
končno podobo

Borut Novšak, vodja projekta nove
linije za toplotno obdelavo plošč
debele pločevine, Acroni
foto: Borut Novšak, Stane Jakelj,
Acroni/RCJ

Dela na novi liniji za toplotno obdelavo plošč debele pločevine v Acronijevi Hladni
predelavi potekajo zelo hitro. Od za vgradnjo predvidenih 1.610 ton različnega materiala
smo ga vgradili že 730 ton, za kar skrbi SMS-ova ekipa pod vodstvom Daniele Pietrobon,
nadzira pa jo Acronijeva ekipa, odgovorna za izvedbo projekta.
Zadnji del linije za toplotno obdelavo plošč debele pločevine
že dobiva svojo končno podobo. Vgrajeni so že transportne valjčnice in prečni transporter, manjkajo samo še portalni žerjavi,
za katere moramo še izdelati del temeljev. Dokončanje mehanskih del na izstopni liniji je predvideno ob koncu februarja. Na
hladilni liniji je, kar zadeva mehansko plat, vgrajena celotna naprava, sledi še strojna in elektroinštalacija. Visokotemperaturna peč je tudi dobila svojo obliko, v spodnjem delu peči je že
vgrajena izolacija, pričenja pa se vgrajevati zgornji del izolacije.
Sledi vgradnja plošč za valjčnice, nato pa vgradnja gorilcev in
valjčnic. Na začetku linije pa so že vgrajeni dve portalni dvigali,
voz za paket plošč, peskarski stroj in del transportnih valjčnic.
Med projektom smo z ekipo Acronija spremenili povezavo z
vodo zunanjega objekta in naprave za ohlajevanje plošč ter s tem
prihranili približno 400 000 evrov, poleg tega pa smo povezovalni
cevovod prilagodili lažjemu vzdrževanju. Največji objekt zunaj
stavb pa tudi napreduje, saj je zgrajen že skoraj 70-odstotno.
Da pa bodo vse naprave medsebojno sinhrono delovale,
jih moramo povezati z elektrostrojnico, od koder je izdelan

razvod po celotni liniji. Esotech je pod nadzorom naših elektrikarjev začel montirati elektro police, sledile bodo kabelske
povezave.
Vsa pohvala gre celotni Acronijevi elektro ekipi, saj je ves
čas na delovišču in nenehno sledi terminsko postavljenemu
cilju vzpostavitve povezav, zato da bo vse izdelano pravočasno.
Vzporedno z elektroinštalacijami že izdelujemo cevovod
za dovod medijev do naprav, povezovalni cevovod, kmalu pa
se bodo začela še dela v objektu za obdelavo vode. Ves čas
projekta z nami sodeluje gradbeno podjetje GGD, usposobljeno za tovrstna zahtevna gradbena dela. Z roko v roki in
zelo kooperativno sodelujemo, tako da se celotna gradnja
zelo prilagaja mehanski montaži. V enem od člankov smo že
pisali o količini betona, vgrajenega v novo linijo, podatek pa je
ponazoril obseg del, kar samo kaže na kakovost gradbenega
podjetja. Pričakujemo, da bomo gradbena dela zaključevali v
začetku aprila. Enako velja za mehanska in elektroinštalacijska
dela. Takrat bomo začeli tudi testiranja.

V tem času pa bomo morali pridobiti in izučili nove sodelavce za vodenje linije. Ob zagonu linije pa moramo vgraditi
še novo mostno dvigalo, ki bo skrbelo za prevzem vložka, zalaganje linije in transport paketov z linije v skladišče.

Konec januarja je bilo vgrajenih že 730 ton
različnega materiala, do zaključka projekta ga je
treba vgraditi še 880 ton.
Teža vgrajenih materialov
Utrinki s postavitve nove linije za toplotno obdelavo plošč.
Posamezni deli linije že dobivajo svojo končno podobo.
Nova linija je resnično velika pridobitev za Acroni, to izraža
tudi njena mogočna konstrukcija.

Teža materialov, ki jih je
treba še vgraditi

730 ton
880 ton
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Vesna Pevec, prodajna
menedžerka, Metal Ravne

Nova doba nerjavnih
jekel v Metalu Ravne

mag. Blaž Šuler, raziskovalni
inženir v oddelku Metalurške
raziskave in razvoj, Metal Ravne
foto: arhiv Metala Ravne; Blaž
Šuler, Metal Ravne

USPEŠNO TRŽENJE VOD-JEKEL
Metal Ravne je na trgu priznan proizvajalec orodnih in hitroreznih, nerjavnih feritnih in
martenzitnih ter specialnih jekel. Z investicijo v VD/VOD smo razširili naš proizvodni in
prodajni program tudi na področje nerjavnih avstenitnih in izločevalno utrjevalnih jekel.
Še pred začetkom obratovanja nove postaje sekundarne rafinacije jeklene taline LF-VD/VOD spomladi
2015 smo začeli tržne aktivnosti, da bi pridobili prva
naročila za VOD-jekla. Septembra 2014 smo na tržni
konferenci Metala Ravne predstavili VOD-izdelke
našim agentom in predstavnikom trgovinske mreže.
Izdelali smo prvi katalog ter predstavili izdelke tudi
na sejmu Euromold konec novembra 2014. Jeseni
smo začeli obiskovati trge, kjer je potencial za
takšne izdelke največji. Tako smo že pred zagonom
naložbe imeli knjiženih več poskusnih naročil.
Najprej smo začeli tržiti jekla, ki jih poznamo, ki
smo jih delali že v preteklosti, na »starem VOD-agregatu« pred 15-imi leti. Prva naročila smo
pridobili za jeklo PK346 – znano po oznaki 17-4 PH.
Stekla je proizvodnja valjarskih in manjših kovaških
dimenzij, istočasno pa smo poskusno knjižili tudi
večje dimenzije. Največji tržni potencial nam namreč pomeni to jeklo večjih dimenzij za razdelilne
bloke za vrtanje nafte, t. i. frack blocks. Po uspešni
izdelavi in testiranju pri kupcu v ZDA smo letos že
dobili nova naročila za največje dimenzije tega jekla.
Seveda smo pridobili tudi naročila drugih jekel.
Že v prvem letu obratovanja smo optimistično
načrtovali prodajo več kot 1000 ton VOD-izdelkov.
Zaradi izvedbe večje investicije v jeklarni v lanskem
letu, kar je povzročalo pomanjkanje tekočega jekla,
se je proizvodnja VOD-jekel prilagajala potrebam
proizvodnih obratov. Tako smo lani odpremili 261
ton izdelkov.
Do začetka februarja smo prodali več kot 250
ton VOD-izdelkov. Trenutno imamo odprtih skoraj
1000 ton naročil za VOD-jekla, od tega 90 odstotkov za ameriške kupce. Naš letošnji cilj je prodati
4500 ton VOD-izdelkov, od tega največji delež v
ZDA.

Aktivno smo vstopili na trg ZDA, kjer je tržni
potencial nizkoogljičnih in nerjavnih jekel največji.
Naši ciljni trgi so distributerji nerjavnih jekel ter
proizvajalci sesalnih cevi za vodne in naftne črpalke,
petrokemijske opreme, ventilov in delov ventilov,
gredi črpalk za rafinerije, »frack blocks«, različnih
pogonskih gredi (olje in plin, elektro industrija, petrokemija, filtracija vode itd.). Poskusna naročila smo
pridobili od obstoječih kupcev, predvsem kovačnic
v Teksasu, kjer je njihov glavni trg industrija nafte
in plina. Začeli smo sodelovati z večjimi ameriškimi
distributerji za nerjavna jekla.
Metal Ravne bo lahko v ZDA prodal približno
3000/4000 ton VOD-jekel, ki smo jih že osvojili, in
še več, če bomo uspešno razvili še druga nova jekla.
Pri VOD-jeklih, ki so v našem programu, je v ZDA
tržni potencial 35.000 ton. Na količino prodaje nerjavnih jekel v ZDA, kjer končni uporabniki zahtevajo
ustrezen izvor materiala, bo pomembno vplival tudi
podpis sporazuma DFARS, s katerim bo Slovenija
postala potrjen dobavitelj izdelkov za namensko
industrijo.
Pri proizvodnji jekel, med katera se z VOD podajamo, je zelo pomembno, da smo sposobni izdelovati daljše profile do 9 in celo do 13 m, kar je predvsem zahteva naftne industrije. Nujne so naložbe
v dovolj sposobno opremo za mehansko obdelavo
(doseganje ozkih toleranc h6, h7 v območju do fi 50
mm, h8 in h9 pa do fi 200 mm). Za doseganje takih
toleranc pa moramo biti najprej sposobni material
dovolj dobro poravnati in to ravnost tudi izmeriti.
Seveda pa so potrebne tudi peči za toplotno obdelavo, ki omogočajo dovolj natančen in enakomeren
temperaturni profil po celotnem volumnu.
Pri manjših dimenzijah se srečujemo z veliko
konkurenco, predvsem zaradi izdelave na stroškov-

Izdelek iz jekla PK346 pri
našem kupcu v ZDA
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USPEŠEN RAZVOJ VOD-JEKEL
Minilo je 15 let, odkar smo v Metalu Ravne
ponovno dobili agregat, ki nam omogoča izdelavo
nerjavnih jekel z zelo nizko vsebnostjo ogljika.
Vakuumska oksidacija jeklene taline, omogočena
z uporabo postaje sekundarne rafinacije VOD
(Vacuum – Oxygen – Decarburization), nam
odpira novo poglavje v izdelavi zelo zahtevnih
jekel, ki se uporabljajo v medijih, kjer je
korozijska obstojnost zelo pomembna.
VOD-naprava sekundarne rafinacije v Metalu Ravne

LF

Elektroobločna
peč

VD

Postaja za vlek
žlindre

Litje v ingote

Nova postaja LF

no ugodnejšem kontilivu, ki jo ponujajo drugi. Pri večjih dimenzijah je manjša konkurenca, tako da se bomo osredotočali na
trženje teh dimenzij.
Prepričani smo, da bo Metal Ravne uspešen tudi v tem
tržnem segmentu.
V jeklarni Metala Ravne smo v letu 2015 dogradili novo
postajo sekundarne rafinacije jeklene taline LF-VD/VOD. Dobavitelj opreme je SMS Group. Vso tehnološko opremo s parnim
kotlom je dobavil SMS Mevac, elektro opremo, transformatorsko postajo, odpraševanje ter krmilje pa SMS INNSE. Nova postaja sekundarne rafinacije je sestavljena iz LF (ponovčne peči)
in postaje VD/VOD, kjer poteka proces vakuumske oksidacije
ogljika ter razplinjanja taline. Oksidacija taline pod vakuumom,
kjer potreben kisik za oksidacijo, ki ga injektiramo na površino
taline z vodno hlajenim kopjem, poteka pri različnih količinah
kisika, različnih količinah mešalnega plina argona, različnih
močeh vakuumskih črpalk in različnih oddaljenostih kisikovega
kopja od nivoja jeklene taline. Pri doseganju vseh optimalnih
pogojev lahko v jeklu znižamo vsebnost ogljika na zelo nizko
vrednost, tudi do 0,005 mas. % C ali manj.
Nova postaja sekundarne rafinacije je začela poizkusno
obratovati marca 2015. Prva šarža po VOD-postopku, in sicer
jekla PK346, je bila narejena junija 2015. Skupno smo v letu
2015 izdelali 22 klasičnih VOD-šarž različnih jekel, ki so: PK346,
PK340, PK379A, RAV4980, PK12 in PK394XM. Med osvajanjem

Nova postaja
VD-VOD

Shema proizvodnega
procesa v jeklarni
Metala Ravne

in razvojem smo se srečevali s številnimi težavami pri izdelavi
jekla v jeklarni, njegovi plastični predelavi in toplotni obdelavi.
Kljub vsemu smo lahko veseli, da smo izdelali tako kakovostno
jeklo, ki zadovolji standarde tudi najzahtevnejših kupcev.
Prvi velik problem je bila izdelava velike kovaške gredice
kvadrata 610 mm iz jekla PK346 (Wr.Nr 1.4542), kjer je zaradi
njenega velikega premera, slabe toplotne prevodnosti in nizke
temperature martenzitne premene prišlo do nepričakovanega
pokanja gredic v vzdolžni smeri. Težavo smo odpravili z optimizacijo toplotne obdelave in ohlajanjem gredice po njej.
Pri jeklu PK340 (Wr.Nr. 1.4313), ki ima prav tako martenzitno mikrostrukturo, smo proizvodnjo velikih kovaških blokov
podkrepili z raziskavami, pri čemer smo izdelali popuščni
diagram vpliva temperature popuščanja na mejo plastičnosti,
natezno trdnost, žilavost in trdoto.
Avstenitna jekla PK12 (Wr.Nr. 1.4401), PK379A (NITRONIC
60), PK11EX (Wr.Nr. 1.4301) in PK967 (Wr.Nr. 1.3952) nam sicer
niso povzročala posebnih težav, ampak smo kljub temu na njih
izvedli raziskave, s katerimi smo izboljšali njihove mehanske
lastnosti. Jekli RAV4980 (Wr.Nr. 1.4980) in PK394XM (NITRONIC 50), prav tako avstenitne mikrostrukture, sta v procesu
osvajanja.
Vse kaže, da smo na pravi poti, in naše odločitve že žanjejo
prve sadove. Z VOD-jekli bomo nedvomno zadovoljili tudi najzahtevnejše kupce, sebi pa dokazali, da znamo in zmoremo.
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Metal Ravne širi
svoj indijski trg

Milan Gradišnik, direktor prodaje,
Metal Ravne
foto: Milan Gradišnik, Metal Ravne

Indija je velika v mnogih pogledih. Število prebivalstva hiti proti 1,3 milijarde in s tem
dohiteva svojo severno sosedo Kitajsko. Velemesti New Delhi in Mumbaj vsako zase že
presegata 20 milijonov prebivalcev.
Lastniki skladišča so
predstavnikoma Metala
Ravne z zadovoljstvom
pokazali novo, lepo
urejeno skladišče;
od leve proti desni:
Prabhat Kejriwal, Borut
Urnaut, izvršni direktor
razvoja in kontrole
pri Metalu Ravne;
direktor podjetja
Reform Tools, Milan
Gradišnik, direktor
prodaje Metala Ravne,
R. S. Kejriwal, direktor
USBCO v Kalkuti, in Ravi
Kejriwal.

Mesta in podeželje povezuje velikanska mreža železniškega
prometa, ki tvori največje svetovno podjetje, kjer je zaposlenih
preko 1,6 milijona ljudi, dnevno pa prepelje dobrih 20 milijonov potnikov po tirih v skupni dolžini 80.000 km. Indija je po
kupni moči četrto največje gospodarstvo na svetu in obenem
drugo najhitreje rastoče. Svoje mesto v tej deželi presežkov
ima že več kot 20 let tudi Metal Ravne, ki s trženjem orodnih
in specialnih jekel pokriva dobršen del potreb po visokokakovostnih jeklih.
V začetku januarja sva z direktorjem razvoja in kakovosti
obiskala precej naših že ustaljenih in tudi popolnoma novih
kupcev, ki so nam pri prodiranju na to zahtevno tržišče še
posebno zanimivi.
Najprej sva obiskala podjetje USBCO v Kalkuti. Naš več kot 20
let zvest kupec orodnih jekel v zadnjih letih deluje tudi kot agent
pri direktni prodaji drugim večjim porabnikom. S ponosom so
se gostitelji predstavili v svojem novem skladiščnem centru, ki
so ga odprli konec leta 2015 v industrijskem predelu Kalkute.
Skladišče se razprostira na površini 10.000 m2 in ima 2500
m2 pokritih prostorov. Opremljeno je z dvema mostovnima
žerjavoma, tračnimi žagami za razrez, v njem imajo okrog 3000
ton predvsem orodnih in hitroreznih jekel, s čimer spadajo med
največje te vrste v Indiji. Pred leti sem imel priložnost videti
njihovo staro skladišče, v primerjavi z njim novo ne prinaša le
spremembe v modernizaciji opreme, ampak tudi v sami miselnosti in sodobnem načinu trženja visokokakovostnih jekel.
Drugi del obiska je bil namenjen končnim uporabnikom
naših jekel, in sicer proizvajalcem industrijskih nožev in
proizvajalcem valjev. Oboji so naši končni kupci, ki kupujejo
direktno iz proizvodnje. Čeprav obstajajo v Indiji in širše v Aziji

Kar 90 odstotkov jekla v skladišču je jeklo
Metala Ravne, na fotografiji je kvaliteta BRM2.

proizvajalci enakih vrst jekel in izdelkov, se kupci omenjenih izdelkov odločajo za material, izdelan v Metalu Ravne, saj lahko z
zagotavljanjem lastnosti in zanesljivostjo izdelka iz našega jekla
konkurirajo podjetjem na zahtevnih trgih severne Amerike,
Japonske in Evrope.
Naslednja pomembna skupina kupcev na najini poti so bili
proizvajalci orodij za brizganje plastike, ki uporabljajo visokokakovostna korozijsko odpornejša orodna jekla, izdelana
po EPŽ-postopku s poudarkom na trdotah, višjih od običajnih.
V te namene smo namensko razvili jeklo PK335 za največja
indijska proizvajalca utopov iz te vrste jekla, Devu Tools in
Sahil Eneterprise iz Mumbaja, in ju s tem prepričali v prednost
uporabe našega jekla v primerjavi z drugimi, v tem primeru
jekli evropskih proizvajalcev.
Popolnoma novega kupca na najini poti pa sva pridobila
v Bangalorju, tehnološkem centru Indije. S kupcem Jindal
Aluminium smo se spogledovali že več kot leto. To je podjetje,
ki proizvaja izdelke iz aluminija s postopkom ekstruzije, in sicer
80.000 ton na leto, kar pomeni, da je med največjimi na svetu.
Za proizvodnjo ekstrudiranih aluminijevih profilov potrebujejo
orodja, ki jih izdelujejo v svoji orodjarni s 100 zaposlenimi, naredijo pa jih več kot sto na mesec. V ta namen na leto porabijo
250 ton jekla za delo v vročem. Prav Metalovo jeklo UTOPMo2
EFS se je po obdobju preizkušanja pokazalo kot odlično, kar
nam je omogočilo pridobitev 40 ton novih naročil in umestitev
še enega velikana na listo naših referenčnih kupcev.
Obisk Indije je dokazal, da se v deželi nasprotij kažejo priložnosti svetovno zanimivega trga, na katerega se bo tudi Metal
Ravne v prihodnosti vse bolj vključeval.

36

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

àà
MARKETINŠKI MOTOR

Po letu izzivov
ostajamo optimistični

Branimir Jablanović, tržni analitik, SIJ
foto: SIJ
vir: Eurofer, Economic and Steel Market
Outlook 2016-2017, WSA

Preteklo leto je bilo za jeklarstvo polno izzivov. Nestabilnost v Grčiji, rusko-ukrajinska kriza,
padec cen nafte in niklja ter kitajski presežki proizvodnih zmogljivosti so pomembno vplivali
na nižjo proizvodnjo. Naložbe in domače povpraševanje so motorji rasti jeklarskega sektorja.
Med industrijskimi porabnicami jekla so najbolj optimistične napovedi za avtomobilsko
industrijo, medtem ko je preostali transport edini segment z negativno rastjo v letu 2016.
Svetovna proizvodnja jekla se je leta 2015, v primerjavi z letom
2014, zmanjšala za 2,8 odstotka in je znašala 1.622.800.000
ton. Med desetimi največjimi državami proizvajalkami jekla je
samo Indija povečala proizvodnjo jekla glede na predhodno
leto (2,6 %), medtem ko so jo vse druge proizvajalke (Kitajska,
ZDA, Japonska, Rusija, Južna Koreja, Nemčija, Brazilija, Turčija
in Ukrajina) zmanjšale. Prav tako se je zmanjšala povprečna
stopnja izkoriščenosti zmogljivosti v letu 2015 (69,7 %), in sicer
za 3,7 odstotne točke (2014 = 73,4 %).
Po podatkih EUROFER-ja je celotni evropski jeklarski trg v
letu 2015 zrasel za dva odstotka kot posledica višjega povpraševanja ter rahlo povečanih naložb v jeklarski sektor. Za leti 2016
in 2017 so napovedane rasti najbolj vezane na naložbe, ki bodo
prevzele vodstvo pred domačim povpraševanjem. Realna poraba jekla pa kljub temu ne bo zelo intenzivna, predvsem zaradi
šibke moči trga v letu 2015. Napovedi za leto 2016 nakazujejo
edini padec v segmentu drugega transporta (2016: –0,1 %, 2015:
5,4 %), vsem preostalim segmentom (gradbeništvo, strojno projektiranje, avtomobilizem, domača poraba, cevarstvo, kovinski
izdelki in druga poraba jekla) napovedujejo pozitivno rast. Za
avtomobilsko proizvodnjo (2016: 3,2 %, 2015: 7,8 %) in domačo
porabo (2016: 2,4 %, 2015: 3,7 %) bo sicer značilna rast, a bo ta
predvidoma šibkejša od rasti leta 2015.
Segment avtomobilske proizvodnje je rasel zaradi povečanega domačega povpraševanja v Španiji, Italiji in Veliki Britaniji.
Samo novembra 2015 se je povpraševanje v Evropi povečalo za
17,8 odstotka v primerjavi z enakim mesecem leta 2014. Okrepljen je bil tudi izvoz, vendar je zaznan tudi velik padec v najvišjem prodajnem segmentu avtomobilov v Rusijo in Kitajsko. Za
izvoznike veljajo pozitivne napovedi, predvsem zaradi še vedno
močnega povpraševanja v ZDA ter zmanjšanja državnih dajatev
za majhne avtomobile na Kitajskem. Po napovedih bo v letu
2016 avtomobilski sektor s 3,2 odstotka sektor z najvišjo rastjo.
Sektor domače porabe je leta 2015 zaznal najmočnejšo
rast v Franciji. Povpraševanje po gospodinjskih aparatih ostaja
močno in je poleg tega podprto z nizko inflacijo, razvijajočim
se trgom delovne sile ter poceni nafto. Napovedi so pozitivne
(2016: 2,4 %), najbolj zaradi padajoče brezposelnosti, ugodnih
posojil ter dejstva, da je internetna prodaja najmočnejše gonilo

Milijoni ton (Mt)

2015

2014

% 2015/2014

Evropa

303,9

313,8

-3,2

EU (28)

166,2

169,3

-1,8

SND*

101,5

106,1

-4,3

Severna Amerika

110,7

121,2

-8,6

od tega

od tega
ZDA

78,9

88,2

-10,5

Južna Amerika

43,1

45,0

-2,5

Afrika

15,0

15,0

-0,2

Bližnji Vzhod

29,8

30,0

-0,5

1.113,8

1.139,8

-2,3

Kitajska

803,8

822,8

-2,3

Japonska

105,2

110,7

-5,0

Azija
od tega

Avstralija/Nova Zelandija
Svet

5,7

5,5

4,6

1.622,8

1670,2

-2,8

* Skupnost neodvisnih držav (ang. CIS - Commonwealth of lndependent States) Vir: WSA

sektorja. Pametni elektronski sistemi za upravljanje gospodinjstva in energetska učinkovitost sta področji, ki bosta v prihodnosti ustvarjali najvišje dodane vrednosti v sektorju domače
porabe.
V večini evropskih držav je bila v letu 2015 v segmentu konstrukcijskih jekel zaznana šibka rast. Najbolj intenzivna je bila v
Španiji, na Nizozemskem ter Švedskem. Najmočnejše gonilo tega
sektorja je bila gradnja bivalnih prostorov, ki je bila večinoma
močno podprta z vladnimi subvencijami in ugodnimi posojili.
Napovedi o rasti v letu 2016 (2,3 %) so najbolj vezane na gradnjo
bivalnih prostorov, vendar se močno izboljšujejo razmere tudi
za gradnjo infrastrukture ter nebivalnih objektov. Gradnja bi
večinoma potekala v javno-zasebnem partnerstvu, kar je povezano s povečano potrebo po investicijskih projektih.
Za strojno projektiranje je napovedana 1,3-odstotna rast
(2016), predvsem zaradi zgodovinsko najcenejšega financiranja
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Pregled razvoja glavnih industrij porabnic jekla (v % SWIP*) – EUROFER, januar 2016
% delež v
celotni porabi

Leto 2015

1. četrtletje
2016

2. četrtletje
2016

3. četrtletje
2016

4. četrtletje
2016

Leto 2016

Leto 2017

Gradbeništvo

35

1,8

0,2

3,0

3,4

2,3

2,3

2,5

Strojno projektiranje

14

–0,4

1,2

0,8

1,5

1,7

1,3

2,6

Avtomobilska industrija

18

7,8

3,9

4,2

2,4

2,4

3,2

2,9

Domača poraba

3

3,7

1,7

3,0

2,7

2,4

2,4

2,2

Drugi transport

2

5,4

1,0

1,6

1,1

-3,7

-0,1

2,5

Cevarstvo

13

–5,6

–1,1

2,6

4,6

3,0

2,1

2,9

Kovinski izdelki

14

1,8

1,4

2,2

1,9

1,4

1,7

2,4

Drugo

2

1,4

1,1

2,2

1,5

1,3

1,5

1,8

TOTAL

100

2,0

1,3

2,7

2,6

2,0

2,2

2,6

*SWIP – Steel Weighted Industrial Production – Tehtani jeklarski indeks industrijske proizvodnje / Vir: EUROFER

v strojno opremo. Slabenje evra bi moralo spodbuditi izvoznike
zaradi povečanega globalnega povpraševanja po strojni opremi.
Proizvodnja cevi je v preteklem letu doživela ogromen padec
(2015: –5,6 %), najbolj zaradi nizke cene nafte. Negotova prihodnost je predvsem za velike varjene cevi, medtem ko se povečano povpraševanje pričakuje na osnovi razvoja proizvodnje in
gradbeništva, kar naj bi v letu 2016 pomenilo 2,1-odstotno rast.

Splošne napovedi za leto 2016 so skromno optimistične.
Evropska jeklarska industrija naj bi se, glede na trenutne razmere, okrepila za 2,2 odstotka, kar je za 0,2 odstotne točke bolje
kot v letu 2015. Gledano globalno, pa naj bi se povpraševanje po
jeklu povečalo za 0,7 odstotka, kar je glede na padec v letu 2015
(–2,8 %) pozitivna napoved.

Monika Štojs, vodja marketinga, Acroni

Traktorji potrebujejo naše jeklo
Vsaki dve leti se podjetja, povezana s kmetijstvom,
predstavijo na sejmu Agrarmesse v Celovcu. Razstavljajo tudi proizvajalci kmetijskih strojev; ti za
njihovo proizvodnjo potrebujejo tudi izdelke, ki jih
lahko ponudi skupina SIJ.
Agrarmesse Celovec sicer sodi med manjše sejme, a privabi
večino znanih proizvajalcev kmetijskih strojev. Ker je v naši
bližini, smo sejem obiskali in poskušali navezati čim več kakovostnih kontaktov ter pridobiti čim več informacij o tem, kaj je
za proizvajalce v tem segmentu porabe najbolj pomembno.
Proizvodnja kmetijskih strojev je sicer v zadnjem obdobju
doživljala upad povpraševanja, ki je močno odvisno od cen
kmetijskih proizvodov na svetovnih trgih in zaslužka kmetov.
Vsekakor pa je to segment, ki se mu obeta dolgoročna rast.
Število prebivalcev na svetu namreč stalno raste. Do leta
2050 naj bi na svetu živelo že 9,7 milijarde ljudi. Poleg tega
se bo okrepil srednji razred. To pomeni tudi, da bo večji del
prebivalstva zahteval boljšo hrano. Do leta 2050 bi se moral
kmetijski pridelek podvojiti, da bi lahko zadostili rastočim
potrebam po hrani. Zaradi urbanizacije bo število prebivalcev
na kmetijskih območjih upadalo, kar bo dodatno zahtevalo
večjo mehanizacijo kmetijstva.
Proizvodnja kmetijskih strojev je eden ciljnih segmentov za
prodajo Acronijeve debele specialne in konstrukcijske pločevine pa tudi elektrod. Z novo naložbo v peč za toplotno obdelavo, ki bo začela obratovati letos, bomo lahko našo ponudbo še
bolj približali kupcem.

Na sejmu smo si lahko ogledali najnovejše izdelke podjetij,
kot so Kuhn, Agco, Koenigswieser, Kramer, Vogel & Noot in
druga. Čeprav so na razstavnih prostorih pretežno prisotni
prodajalci, pa je tudi pogovor z njimi vedno koristen.

Sejem

AGRARMESSE – Celovec, 15. – 17. januar 2016

Specializacija

kmetijska mehanizacija

Velikost

37.000 m2

Razstavljavci

320

Obiskovalci

22.000

Pogostost

vsaki 2 leti
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àà
TRŽIMO

Aleš Falatov, tržni analitik, SIJ

Pokaži, kaj znaš!
Sejemsko udejstvovanje skupine SIJ v letošnjem letu nadgrajujemo tako
glede prisotnosti kot tudi dodane vrednosti naših predstavitev
V letu 2016 se nam na sejemskem področju obeta pestro dogajanje, saj bomo
v prvem polletju nastopili na kar osmih
sejmih v štirih državah. Nadaljujemo
aktivnosti, usmerjene v skupno predstavitev več podjetij na sejmu, dodano
vrednost pa zvišujemo z navdušujočimi
zasnovami razstavnih prostorov ter
podpornimi storitvami, ki omogočajo
našim obiskovalcem karseda prijeten
obisk pri nas.

Usmerjeni h kupcem

Našo filozofijo usmerjenosti h kupcem
prenašamo tudi na sejemske aktivnosti, saj za vsak sejem posebej ciljano
izbiramo skupine proizvodov, ki jih
bomo predstavili obiskovalcem. Ti so
tako prilagojeni njihovim potrebam in
obsegajo del našega portfelja, ki jih bo
najbolj zanimal ter najbolje predstavil
našo odličnost v tehnologiji in prednosti
pred konkurenti. Dodaten poudarek
letos namenjamo prezentaciji vzorcev,
saj se usmerjamo v izdelavo eksponatov,
ki so ne samo funkcionalni v smislu, da
nazorno prikažejo naš produktni portfelj,
temveč so istočasno tudi estetski, da še
bolj pritegnejo poglede mimoidočih in
pridodajo k videzu našega razstavnega
prostora.

Kratek pregled sejmov skupine
SIJ v prvem polletju 2016
Wire 2016
4. – 8. April 2016
Düsseldorf, Nemčija
Sejem Wire poteka hkrati s sestrskim
sejmom Tube in je največji dogodek za
industrijo žice in cevarstva. Odvijata se

vsaki dve leti, v letu 2014 pa sta skupaj
pritegnila 78.000 obiskovalcev ter 1.300
razstavljavcev iz 54 držav sveta.
Na sejmu bomo nastopili kot skupina SIJ,
sodelovali pa bodo Acroni, Metal Ravne,
Elektrode Jesenice in SUZ.

ISRI
2. – 7. April 2016
Las Vegas, ZDA
ISRI je največja konferenca in sejem na
temo reciklaže odpadnih materialov na
svetu.
Razstavljavcev bo več kot 220.
Na sejmu se bodo predstavili Noži Ravne.

Bauma
4. – 8. April 2016
Düsseldorf, Nemčija
Bauma je sejem, namenjen predvsem
gradbeni mehanizaciji. Je eden največjih
sejmov nasploh, saj je leta 2013 pritegnil
vrtoglavih 535.065 obiskovalcev, ki so si
lahko ogledali kar 3.421 razstavljavcev na
površini, večji od pol milijona kvadratnih
metrov.
Na sejmu se bosta predstavila Acroni in
Elektrode Jesenice.

CWIEME Berlin
10. – 12. Maj 2016
Berlin, Nemčija
Sejem CWIEME je vodilni dogodek za
tehnologije elektromotorjev in transformatorjev. Na sejmu se je lani predstavilo
750 razstavljavcev, pritegnil pa je preko
6500 obiskovalcev.
Na sejmu se bo predstavil Acroni.

DRUPA
31. Maj. – 10. Junij 2016
Düsseldorf, Nemčija
Sejem je namenjen industriji grafičnega in
industrijskega tiska. V letu 2012 je sejem
obiskalo 314.500 obiskovalcev iz več kot
130 držav, ki so si lahko ogledali preko
1800 razstavljavcev.
Na sejmu se bodo predstavljali Noži Ravne.

IFAT
30. Maj – 4. Junij 2016
München, Nemčija
IFAT je dogodek, namenjen tehnologiji
ravnanja z vodo, odpadki, odplakami ter
surovinami. Letos praznuje 50-letnico
delovanja, leta 2014 pa je pritegnil preko
135.000 obiskovalcev iz 168 držav ter
3081 razstavljavcev iz 59 držav sveta.
Na sejmu bodo nastopili Noži Ravne.

CTT
31. Maj – 4. Junij 2016
Moskva, Rusija
CTT je največji dogodek za gradbeno
mehanizacijo in tehnologijo v Rusiji, CIS
in Vzhodni Evropi. V letu 2015 je sejem
obiskalo skoraj 30.000 obiskovalcev.
Na sejmu se bodo predstavili Acroni in
Elektrode Jesenice.

Power-Gen Europe
21. – 23. junij 2016
Milano, Italija
Power-Gen je sejem, namenjen industriji proizvodnje električne energije, ki
pritegne preko 10.000 obiskovalcev z
vsega sveta.
Na sejmu bomo nastopili kot skupina SIJ.
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VSE IMAMO POD KONTROLO

Adis Bahtić, strokovni sodelavec
kontrolinga, Acroni
foto: Stane Jakelj, Razvojni
center Jesenice

Kontroling, svetilnik poslovanja

V dinamičnem poslovanju se pomembnost vloge kontrolinga
kaže v poslovodstvu pridobivanja ustrezno oblikovanih informacij za odločanje. Ker je kontroliranje poslovanja ena ključnih
funkcij poslovanja podjetja, je kontroling osnovni instrument
upravljanja in nadzora v podjetju.
Za uspešno delovanje kontrolinga so izjemno pomembni
pravočasni in točni podatki, ki nam jih zagotavlja informacijski
sistem. Podatki, ki jih informacijski sistem generira, so torej
podlaga za odločanje. Končni izdelek kontrolinga pa so poročila, z njimi poslovodstvo ocenjuje napredek in stanje poslovanja
ter sprejema strateške in operativne odločitve.
Kontroling ima štiri osnovne funkcije:
• načrtovanje – načrtovanje poslovanja in koordinacija
ciljev
• kontroliranje – spremljanje, primerjanje realiziranega
in načrtovanega, analiziranje odmikov in trendov ter
nadzor
• informiranje – sistematičen prikaz podatkov, poročanje
in napovedovanje
• usmerjanje – strateško odločanje na podlagi podatkov in
korektivni ukrepi
Če uporabimo pomorsko izrazoslovje, lahko kontroling
primerjamo z navigatorjem, ki pomaga kapitanu pripluti do
zastavljenega cilja brez večjih odmikov. S svojimi informacijami pripomore, da ostane podjetje na začrtani poti; upošteva
oziroma realno predvideva vse dejavnike, ki lahko vplivajo na
plovbo, in menedžerje na to pravočasno opozori. Kontroling je
torej celoten proces določanja ciljev, načrtovanja, preračunavanja in kontrole na finančnem in poslovno-ekonomskem področju. Pomembno pa je poudariti, da se kontroling uresničuje

MANAGER
Odgovoren za:
• rezultate
• finance
• procese
• strategijo

KONTROLING

Sodobni svet je svet hitrih informacij, hitrih akcij in hitrega odločanja. Kljub vsem
pritiskom pa morajo biti odločitve podjetij pravilne, kajti od tega je odvisen tudi njihov
obstoj. Globalizacija sili podjetja v nenehno prilagajanje trgu, zato velja, da običajne
in utečene prakse iz preteklosti v današnjem času ne zadostujejo več. Vse to sili
poslovodstvo v zelo dinamično poslovanje in učinkovito upravljanje z informacijami.

KONTROLER
Odgovoren za
transparentnost:
• rezultatov
• financ
• procesov
• strategij

samo pri skupnem delu kontrolerja in menedžerja, saj lahko le
z uspešnim sodelovanjem prispevata k uresničevanju ciljev in
vizije podjetja.
V Acroniju imamo petčlansko posadko, kjer vsak od nas
odgovarja za svoje področje dela. Skupaj delujemo kot celota,
ki pokriva navedena področja. Kot za vsako drugo delo velja
tudi za kontroling, da vsak človek ni primeren za opravljanje
tovrstnega dela. Potrebna so specifična znanja, predvsem iz
računovodstva in menedžmenta, v današnjem času pa sta
pomembna tudi sposobnost komuniciranja in znanje uporabe
sodobnih računalniških aplikacij (Excel, Word, Power Point ...).
Poleg znanja je treba imeti tudi nekatere značajske lastnosti,
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kot so potrpežljivost pri razlaganju že znane situacije, prijaznost, vztrajnost in sposobnost dela z ljudmi.
V Acroniju sem zaposlen od leta 2009 in že od samega
začetka opravljam delo strokovnega sodelavca v kontrolingu.
Od nekdaj sem bil bolj matematični tip, zato me tovrstno delo
veseli in ga opravljam z zanimanjem. Precej hitro sem ugotovil,
da zaradi dinamike poslovanja in novih izzivov delo v kontrolingu ni nikoli monotono in dolgočasno. Vedno se pojavljajo novi
izzivi, ki zahtevajo nove rešitve. Poleg drugih nalog sta moje
osnovno področje dela izračun in analiza profitabilnosti izdelkov in kupcev. Profitabilnost nam kaže, kateri izdelki oziroma
skupina kupcev ima boljše pokritje in s tem boljši prispevek k
oblikovanju poslovnega rezultata.
Pri svojem delu se srečujem z raznimi izzivi, ki so včasih
lažje rešljivi, včasih pač ne. Vendar svoje delo vedno povezujem z matematiko, kjer velja, da ima vsaka neznanka rešitev in
je odgovor vedno dosegljiv.

Služba Acronijevega kontrolinga, od leve Adis Bahtić, Marjeta Rozman – vodja
kontrolinga, Emira Okić, Mojca Kanalec in Damjana Peternel

àà
PREVERJAMO KAKOVOST

S certifikatom na
ameriški trg

Gabor Sekereš, raziskovalni
inženir, Metal Ravne

V Evropi je na splošno sprejeto certificiranje kontrolorjev po mednarodnem standardu
ISO 9712, medtem ko je treba za trg Severne Amerike imeti certifikat po normah ASNT-ja
(American Society of Non-Destructive Testing). Certifikat za ultrazvočno kontrolo imajo v
Sloveniji samo še trije strokovnjaki iz Nuklearne elektrarne Krško. Nedvomno gre za velik
osebni dosežek in veliko pridobitev za Metal Ravne.
Za izvajanje neporušitvene kontrole morajo imeti kontrolorji
veljaven certifikat. Ta se izda na podlagi opravljenega izpita, ki
je sestavljen iz teoretičnega, specifičnega (poznavanje standardov) in praktičnega dela za določeno metodo (npr. ultrazvočna
kontrola, radiografija in kontrola z magnetnimi delci). Kontrolorji so razvrščeni v hierarhijo po stopnjah od 1 do 3, pri čemer
je stopnja 1 najnižja, stopnja 3 pa najvišja.
Certifikat po standardu ISO 9712, ki ga kontrolor dobi po
opravljenem izpitu, je mednarodno priznan in je last certificirane osebe. Za opravljanje dela v podjetju, kjer je kontrolor
zaposlen, je potreben še podpis nadrejene osebe na hrbtni
strani certifikata. Torej, vrstni red po ISO 9712 je povsem jasen:
opravljen izpit, certifikat in potem 'veselo na delo'.
Certificiranje kontrolorjev po normah ASNT-ja pa se rahlo
zaplete. Obstajata namreč dve poti. Prva je podobna postopku
po ISO 9712: direktno certificiranje v okviru programa ACCP
(ASNT Central Certification Program). Certificirana oseba dobi
veljaven certifikat in naziv ACCP level (stopnja) II ali III (po
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ameriških normah se stopnje označujejo z rimskimi številkami
za razliko od standarda ISO 9712). Druga pot pa predvideva
opravljanje izpita po zahtevah ASNT-ja, oseba pa dobi samo
potrdilo o opravljenem izpitu. V praksi to pomeni, da mora delodajalec na podlagi standarda SNT-TC-1A imeti izdelan interni
dokument, t. i. Written Practice, v katerem so določene zahteve za certifikacijo osebja. V tem primeru kontrolorja certificira
pooblaščena oseba v podjetju (Principal level III). Takšen certifikat velja samo v podjetju, kjer je kontrolor zaposlen.
Kaj potem izbrati od naštetega? Glede na naš geografski
položaj je nujno imeti certifikat po ISO 9712, medtem ko je cer-
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tifikat ASNT oziroma ACCP potreben, če se izdelki plasirajo na
trg oziroma področje, kjer se izrecno zahteva usposobljenost
osebja po ameriških normah. Po opravljenem izpitu po ISO
9712 pa dokvalifikacija po zahtevah SNT-TC-1A ni tako obsežna.
Metal Ravne je drugo podjetje v Sloveniji s certifikatom
za neporušitveno ultrazvočno kontrolo tudi po ameriških
predpisih. S pridobljenim certifikatom ASNT najvišje stopnje se
bomo sedaj lahko veliko bolje približali zahtevam naših kupcev
in povečali našo konkurenčnost na ameriškem trgu.

àà
PREVERJAMO KAKOVOST

Milan Klinar, razvojni
tehnolog Jeklarne,
Razvojni center Jesenice

Občutljivost in
zahtevnost kakovosti
Upoštevanje tehnoloških predpisov, delo
z dobro delujočimi napravami in uporaba
tehnično ustreznih surovin so osnovne
zahteve za obvladovanje kakovosti končnih
izdelkov. V podjetju Acroni vsem tem
zahtevam posvečamo veliko pozornost.
Z namenom takojšnega odkrivanja in
odpravljanja napak smo oblikovali skupino
strokovnjakov iz vseh obratov, ki sistematično
ovrednoti vsak problem posebej. Cilj skupine
je hitra in učinkovita odzivnost. Tako nam
je uspelo vodenje in koordinacijo kakovosti
pripeljati do nivoja, ko med zabeleženo
napako in ugotovitvijo vzroka zanjo mine le
nekaj ur. Nepravilnosti se tako zmanjšajo na
minimalno vrednost. Kljub vse bolj zahtevnim
vrstam jekel v zadnjih letih pri kakovosti
dosegamo in beležimo boljše rezultate.

Obvladovanje odklonov

Sonja Gnamuš, strokovna
sodelavka za statistiko,
Acroni
foto: Milan Klinar, Razvojni
center Jesenice

Pri kakovosti v veliki meri posvečamo posebno pozornost tistim mesecem, pri katerih smo zaznali izredno negativen odklon
od povprečnih vrednosti. Tak primer je mesec december v letu
2015 z v zadnjih petih letih najslabšim rezultatom pri kakovosti.
Analiza dela je pokazala, da je bil vzrok te problematike povezan s slabim delovanjem vakuumske naprave in preobremenjenostjo delovodja, saj je ta hkrati izdeloval več šarž.
Slaba tesnost vakuumske naprave in preobremenjenost
delovodja (izdelovanje štirih šarž naenkrat) sta nam povzročila
202 toni izmeta. Izredna količina izmeta, ki zajema tri šarže, se
je tako odrazila na več kot petih odstotkih dodatnega izmeta.
Priča smo bili dvema izrednima dogodkoma enkratnega
značaja. Iz podrobne razčlenitve problematike je bilo ugotovljeno, da bi se oba dalo preprečiti. Morali bi dosledno slediti
navodilom za delo in časovni umestitvi šarž v tehnološki
proces.
Primeri so si med seboj zelo različni in jih vnaprej ni
mogoče napovedati niti predvideti. Prevečkrat se dogaja, da
proizvodni proces sledi normiranim časom od preboda do
preboda na elektroobločni peči, ne glede na trenutno situacijo
v nadaljnjem poteku proizvodnje.
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Delež odpadle DPL - jekl. napake %

12,0%

10,0%

Nov brusilni stroj, delo na
VOD in KL, ugotavljanje
zdravega dela za noge

0,0%

3,79%

Optimizacija dimenzijskih
zadetkov, tehtanje slabov,
kontrola brušenja

Vlažen NI granulat,
ukrepi kontrole vhodnih surovin
Programiranje glave
žile na naročila

3,75%

Izboljšanje
obvladovanja luskin,
razpok in slabega UZ

Izdelava novih jekel
na naročila

Neizpravna vakuumska naprava:
šarži 295196 in 295197. Plošče 3.
Šarže so izmet zaradi preobremenitve delovodje

6,03%

6,0%

2,0%

Stabilna kokovost,
izdelava zahtevnih
jekel, preventiva

Razpoke kot posledica
neustrezne pregretosti
slabov v potisni peči

Luskine in slab UZ na ploščah iz
začetka in konca žile - kampanjsko
Dvoplastnost in raztrganine
valjanje K slabov
vezane na šaržo =>
spremembe receptur
omejitve dela ferita, % P, ...

8,0%

4,0%

Delež teže plošč s jeklarsko napako
Centralna linija oz. povprečje
Spodnja kontrolna meja
Zgornja kontrolna meja

Kontrolna karta deležev teže neskladne nerjavne debele pločevine
IZVOR NAPAKE: JEKLARNA, rizik: α=0,05

2,08%

1,69%
1,94%
1,58%

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Statistični nadzor porcesa: Sonja Gnamuš
Opazovani mesec v letu

Diagram prikazuje delež odpadle nerjavne debele pločevine z naročil v obratu Jeklarna za zadnjih šest let, za vsak mesec posebej. Pri vrednotenju napak
so zajeta vsa jekla, tudi razvojne vrste jekel, katerih rezultat je vsaj pri izdelavi prve šarže zelo nepredvidljiv. Trend in povprečni letni delež odpadlega se
konstantno znižujeta, kar je dobro in potrjuje pravi način dela.

Kljub izrazito slabim decembrskim rezultatom je na letni
ravni rezultat še vedno nekoliko boljši kot leto poprej, kar
pomeni, da sistematične napake jeklarskega izvora zelo dobro
obvladujemo.
Dobro delo se nadaljuje tudi v letu 2016. Januarja smo tako
zabeležili le 1,58-odstotni delež odpadlega iz naročil. To potrjuje navedeno, da v primeru dela brez izrednih dogodkov proces
dobro obvladujemo.
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Delež teže odpadlih plošč z naročili

Pri pojavu odklonov v proizvodnji moramo upoštevati
naslednja pravila:
• Če naprava ne deluje dobro in celo negativno vpliva na
kakovost, je treba proces ustaviti.
• Upoštevati je treba predpis za dovoljeno hkratno izdelavo števila šarž po postopku sekundarne metalurgije. Poudarek velja izključno za področje sekundarne metalurgije, saj je na elektroobločni peči in kontinuirni napravi v
izdelavi ali na ulivanju vedno lahko samo ena talina.

Napaka na ploščah:
Luskine - zalit livni prašek (primerjava 2014 - 2015)

Sonja Gnamuš

Delež plošč, odpadlih zaradi prisotnosti livnega praška

Obvladovanje sistematičnih napak

Kakovost je v preteklosti kar močno zniževal pojav luskin. Gre
za izrazito sistematično napako. Primera smo se lotili z vso
skrbnostjo in pozornostjo. Izjemno pozitivne rezultate našega
dela smo beležili že v letu 2015. Pomembno pri tem je, da so
podatki iz meseca v mesec ponovljivi, brez izrazitih odklonov
in pravzaprav konstantno vsak mesec boljši kot leto pred tem.
Vsekakor je bil to velik prispevek k izboljšanju končnega skupnega rezultata kakovosti.
Če na površini brušenega slaba po končanem predpisanem
brušenju še vedno opazimo oblit livni prašek v obliki madeža, se mora lokacija napake natančno določiti in jo je treba
dodatno brusiti. Končne dobre rezultate lahko dosežemo le z
optimizacijo livnih parametrov, dodatno kontrolo že brušenih
slabov in izjemno pozornostjo brusilcev pri brusilnem stroju.
Brusilec na brusilni napravi je zadolžen za kakovostno brušenje
in tudi za končno kontrolo izvedenega dela.

Oblit livni prašek na površini brušenega slaba je viden kot madež.

Pomembnost spremljanja kakovosti z merljivimi kriteriji je
ključnega pomena za uspeh podjetja kot celote. Pomembno je,
da so kriteriji vedno isti in enako vrednoteni.
Obvladovanje kakovosti nerjavne debele pločevine je lahko
vzorčen primer doseganja visoko zastavljenih ciljev. Gre za
usklajeno delo med razvojnimi inženirji, tehnologi in delovodji,
tako v učilnici kot pri agregatih v obratu.
Vsekakor so način dela in doseženi rezultati dober motiv
za delo tudi v prihodnje, na tem in tudi na drugih področjih
proizvodnje v našem podjetju.
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Uspešni tudi pri »štihprobah«

Maja Presterel, predstavnica
vodstva za kakovost, Acroni

V Acroniju je 12. in 13. januarja 2016 potekala zunanja kombinirana presoja. Izvajali so jo
presojevalci neodvisne certifikacijske hiše TÜV SÜD Sava. V triletnem ciklu veljavnosti
certifikatov je status kontrolne presoje veljal na vseh štirih sistemih vodenja, ki so:
•
•
•
•

sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001,
sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001,
sistem varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 18001 in
sistem učinkovite rabe energije po standardu ISO 50001.

Na izbranih vzorcih in lokacijah so presojevalci presojali skladnost s standardiziranimi in interno predpisanimi zahtevami.
Presoja je odlično potekala. Predstavniki presojanih področij
smo uspešno predstavili potek in obvladovanje procesov ter
povedano podprli z ustreznimi vzorčnimi dokazili. Predstavili
smo ohranjanje in vzdrževanje izvajanja določenih področij
v sistemih na načine, ki so se v praksi izkazali kot zanesljivi in
učinkoviti. Tudi zagovor točke Izboljševanje ni bil težak, saj
nam vsebin na tem področju nikoli ne zmanjka. Predstavili smo
številne uvedene in načrtovane novosti ter izboljšave. Seveda
je bila glavna rdeča nit lani uveden novi informacijski sistem
ter z njim povezane prednosti in slabosti. Omenili smo tudi vse
razvojne dosežke in tehnološke spremembe.
Poleg skladnosti z zakonodajo so presojevalci vzorčno in
naključno preverili na primer:
• Ali zaposleni poznajo evakuacijske poti in vedo, kje so
zbirna mesta v primeru evakuacije?
• Ali obstaja informacija o tem, kdo je usposobljen za
nudenje prve pomoči?
• Ali je veljaven rok uporabnosti sanitetnega materiala v
omarici prve pomoči?
• Ali so gasilni aparati na pravih mestih in zakaj jih ni, kjer
bi morali biti?
Presojevalci so našli pomanjkljivosti (kot so denimo poškodovani ali manjkajoči deli opreme) in nas opozorili nanje. Te so
zaposlenim dnevno na očeh, pa jih zaradi različnih razlogov ali
»izgovorov« nismo pravočasno odpravili. Ugotovljene nekritične neskladnosti smo že odpravili ali jih bomo kmalu. Dodatno
smo sami izdali nekaj preventivnih ukrepov, s katerimi nameravamo vnaprej preprečiti pojav določenih neskladnosti.
Po mnenju presojevalcev zahteve sistemov vodenja pohvalno in uspešno obvladujemo ter tako izpolnjujemo pogoje, da
obstoječi štirje sistemski certifikati ostajajo v veljavi.

44

INTERNA REVIJA SKUPINE SIJ

àà
NAPREDUJEMO

mag. Blaž Šuler, raziskovalni
inženir v oddelku Metalurške
raziskave in razvoj, Metal Ravne
foto: Blaž Šuler, Metal Ravne

Pot do čistejšega jekla
Kako zmanjšati vključke in nečistoče v jeklu, je za jeklarje vedno aktualna tema, za
podjetje pa izjemnega pomena. Kako izdelati čistejše jeklo, je bila tudi osnovna tema
moje magistrske naloge z naslovom Vpliv mešanja taline na vsebnost nekovinskih
vključkov v jeklu.
Vpliv časa mešanja na vsebnost nekovinskih vključkov
v jeklih OCR12, UTOPMO2 in OTV1B

Ocena nekovinskih
vključkov po DIN 50602, metoda K2
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Nekovinski vključki (nekovinski deli) v jeklu pomenijo napako in
njihova prisotnost lahko privede do porušitve jekla med njegovim obratovanjem. Zato so bile raziskave, ki so bile opravljene
v industrijskih razmerah Metala Ravne, osredotočene na vpliv
časa mešanja taline in dodatka modifikatorja kalcij-silicija
(CaSi) na vsebnost nekovinskih vključkov v jeklu. Z modifikacijo
povežemo manjše nekovinske vključke v večje, ti pa imajo zaradi večje površine posledično večjo možnost izplavati iz taline
kakor manjši nekovinski vključki (posledica sile vzgona), zaradi
česar je jeklo čistejše. V jeklu se pojavlja več tipov nekovinskih
vključkov, ki se razlikujejo po morfologiji (obliki) in kemični sestavi. Najpogostejši so aluminatni, sulfidni, silikatni in globulitni
tipi nekovinskih vključkov. Jekla s povišano vsebnostjo dušika
lahko vsebujejo nitride, fosfide pa vsebujejo jekla s povišano
vsebnostjo fosforja. V praksi se velikokrat pojavijo večfazni
vključki, ki so lahko sestavljeni iz oksidov, sulfidov in nitridov.

Več postopkov za zmanjševanje nekovinskih
vključkov v jekleni talini

Pri zmanjševanju jeklenih vključkov je zelo pomembno mešanje taline z inertnim plinom (plin, ki ne reagira z drugimi
elementi in ne tvori spojin), običajno argonom. Ob stiku s

talino, na dnu livnega lonca, se oblikujejo mehurčki argona, ki
med svojo potjo (od dna livnega lonca do površine) s seboj
odnesejo vse nečistoče na mejno plast žlindra-talina, saj je
njihova gostota nižja od gostote jekla.
V iskanju postopka za izdelavo čistejšega jekla smo ugotavljali potreben čas izločanja nekovinskega vključka iz taline
v žlindro. Pri vseh jeklih smo prišli do enakega sklepa, da z
dodatkom kalcij-silicija v jekleno talino vnesemo nekovinske
vključke. V prvih petih minutah po dodatku kalcij-silicija se
vključki modificirajo oziroma spremeni se njihova sestava ter
oblika (morfologija). Po desetih minutah se iz taline odstrani
večina nekovinskih vključkov, zato smo ga določili kot najkrajši
oziroma optimalni čas mešanja taline po dodatku kalcij-silicija.
Rezultati raziskave so bili povod za spremembo tehnologije
izdelave vseh vrst jekel med sekundarno rafinacijo, s čimer se
je izboljšala kakovost izdelanega jekla v Metalu Ravne. Dobili
smo čistejše jeklo, zmanjšali obseg reklamacij in izboljšali
mehanske lastnosti našega jekla. Raziskave so vsekakor gonilo
razvoja vsakega podjetja in najboljše jamstvo, da bo podjetje v
boju s konkurenco na trgu uspešno tudi v prihodnje.
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Matija Ravnik, vodja
proizvodnje, SUZ
foto: Matija Ravnik, SUZ

Žerjavna proga kot nova
V drugi polovici decembra je bila izvedena še druga faza sanacije žerjavne
proge v obratu Jeklovlek. Tudi tokrat je bila potrebna popolna zaustavitev
proizvodnje, saj je druga faza zajemala zamenjavo preostalega nosilca
žerjavne proge z višinsko in smerno regulacijo osi nosilcev žerjavnih prog ter
sanacijo spojev med nosilcem žerjavne proge in konzolnim prečnikom.

Obnovljena žerjavna proga

Novi nosilec žerjavne proge je iz vroče valjanega profila HEA
500, ki poteka vzporedno z vzdolžnim paličnim nosilcem,
na katerega je preko obstoječih konzolnih prečnih nosilcev podprt na medosni razdalji 4,5 m. Na koncu konzolnih
prečnikov je montažno navarjena ležiščna podkonstrukcija.
Konzolni prečniki so z vešalko in vijačenim spojem pritrjeni
na spodnji pas vzdolžnih paličnih nosilcev.
S to sanacijo smo spremenili način podpiranja nosilca
žerjavne proge; novi je odpornejši na utrujanje žerjavne
proge. Celotna jeklena konstrukcija je zaščitena pred koro-

zijo materiala s premaznimi sredstvi, ki zagotavljajo trajnost
več deset let.
Sanacija je bila izvedena in zaključena v skladu s terminskim načrtom, tako da smo z novim letom lahko ponovno
zagnali proizvodnjo.
Izdelavo in montažo proge je izvedlo jeseniško podjetje
KOV, ki je 162 m dolgo progo saniralo v dveh zelo kratkih
rokih, za kar mu gre posebna zahvala.
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Pozor – ravno prav
visoka napetost

Vladimir Ramšak, vodja oddelka
Električno vzdrževanje, Metal
Ravne
foto: arhiv Metala Ravne

V Jeklarni smo zamenjali srednjenapetostno stikalno opremo, skladno s prizadevanji
za zanesljivo delovanje naprav ob čim manjših stroških vzdrževanja, kar je v času
globalizacije in rastoče konkurence eden izmed ključnih kazalcev uspešnosti podjetja.
Kljub nenehnemu razvoju strojev in opreme lahko premajhno
vlaganje v vzdrževanje naprav povzroči nezanesljivo obratovanje in izpad prihodka podjetju. Za nemoteno delovanje naprav
sta potrebna stalni nadzor in analitično spremljanje sprejetih
odločitev vzdrževanja.
Konec decembra, ko se proizvodnja ustavi, vzdrževalci
izkoristimo za posege na proizvodnih napravah. Eden takšnih
je bila tudi načrtovana zamenjava srednjenapetostne stikalne opreme v stikalnici UHP-peči v jeklarni. Zaradi obsežnosti
in velike zahtevnosti dela ter pomanjkanja časa so nam kot
zunanji izvajalec na pomoč priskočili strokovnjaki iz podjetja
Esotech iz Velenja in Petrola Energetike. Poseg je zahteval
maksimalno zavzetost vseh, rezultat pa se je izrazil s kakovostnim in v načrtovanem roku opravljenim delom. Z zamenjavo
opreme, ki je potekala brez večjih težav, smo dosegli večjo
obratovalno zanesljivost, s tem pa preprečili okvare, ki bi lahko
nastale ter povzročile izpad proizvodnje in škodo podjetju.

Zahvala gre vsem sodelujočim – vodilnim, ki so podprli zamenjavo, in delavcem, ki so opremo uspešno zamenjali. Znova
se je potrdilo, da je kakovostno vzdrževanje odvisno predvsem
od nas sodelavcev.

Delo je bilo opravljeno kakovostno in v roku.
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Kako velik je tvoj EGO?

Bernarda Breznik, vodja
projektov, Metal Ravne
foto: Bernarda Breznik,
Metal Ravne

V letu 2016 bomo oživili nagrajevanje skupin EGO
(enot gospodarjenja) in izboljšali naše delovne razmere.
V obdobju 2005–2009 smo v Metalu Ravne izvajali presoje
delovnih mest kot ocenjevanje in nagrajevanje skupin EGO. Tak
način je sprva zbujal nekoliko nezaupanja, sčasoma pa so ga
zaposleni dobro sprejeli in začeli pridno tekmovati za nagrado.
V okviru presoj smo izboljšali marsikatero delovno mesto, stroj,
napravo, tudi garderobe in sanitarije. Dobro prakso je prerezalo obdobje kriznih let, ko smo takšen način presoje delovnih
mest opustili.
V letu 2016 bomo nagrajevanje ponovno oživili in vnesli nekaj pozitivnih sprememb. Tako skupine ne bodo več tekmovale
med seboj, temveč bodo dobile nagrado že za dovolj osvojenih točk – tekmovale bodo le same s sabo. Način nagrajevanja
bo enak kot pred leti. Če bo skupina ob četrtletnem ocenjevanju osvojila nagrado, bo ta članu izplačana pri plači. Na letnem
nivoju bodo nagrajene tri najuspešnejše skupine, nagrajena
skupina pa bo morala nagrado porabiti za družabne namene
(izlet, piknik, skupno kosilo, malica ipd.).

Red – takšen in drugačen

Transportna pot
lahko kaj hitro
postane prostor za
odlaganje materiala.
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9 in pol odtenkov srebrne
na hal(j)i jeklarne

Stanko Petovar, svetovalec, Jeklarski
program, Metal Ravne
foto: arhiv Metala Ravne

Nove naložbe v Metalovi jeklarni spreminjajo poleg tehnološkega procesa
tudi zunanjo podobo hale. Po dograditvi
priprave livnih sistemov ali SPT-hale, kot
ji pravimo, ter postavitvi novega EPŽ3
na zahodu obrata smo južno stran hale
polepšali s postavitvijo vakuumskega
sistema za novi VPP2 in zaključili s povezavo hale jeklarne 2 z EPŽ. Sedaj je treba
še optimirati tehnološki proces v hali pa
še kaj se bo našlo.

Pogled na južno fasado. Od leve proti desni
so hala EPŽ3, EPŽ2, povezava jeklarne 2 z
EPŽ, vakuumski stolp VPP2 in SPT-hala.
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Bojan Uršej, strokovni delavec v
Pripravi dela Vzdrževanja, Metal Ravne

Z urejenostjo skladišč do
večje preglednosti materiala

foto: Rahela Rodošek Strahovnik,
Metal Ravne

Lani smo uredili vsa skladišča za pomožni material, s čimer smo dosegli njihovo večjo
preglednost in učinkovitost, kar je za nemoteno proizvodnjo zelo pomembno.
Ta naloga ne bi bila tako zahtevna, če se 24 skladišč ne bi nahajalo na različnih lokacijah – v proizvodnih halah in zunaj njih.
Skladiščne manipulacije potekajo vsak dan. So pomemben člen
oskrbne verige za proizvodni proces v tistem trenutku, ko je
treba na določenem proizvodnem agregatu v čim krajšem možnem času zamenjati rezervni del. Zaloge v skladiščih so ključnega pomena za optimalno vodenje podjetja. Z urejenostjo
skladišč namreč dosežemo boljšo preglednost in učinkovitost
ter se izognemo nepotrebnemu zamudnemu iskanju. Neurejena skladišča pogosto pomenijo tudi potencialno nevarnost za
zaposlene. Ker je v podjetju Metal Ravne večje število skladišč
brez zaposlenih skladiščnikov, morajo za njihovo urejenost
skrbeti posamezniki v oddelkih. Prizadevali si bomo za ohranitev dosežene ravni, zato bomo urejenost skladišč vsako
četrtletje preverjali v okviru internih presoj EGO.

Vsi skupaj smo dolžni skrbeti za čisto in urejeno delovno okolje.
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Andreja Purkat, vodja službe
VZE, Acroni
foto: Stane Jakelj in arhiv
Acronija

»Ne, meni se pa ne more nič zgoditi!«
V čistem in varnem delovnem okolju se dobro počutimo, zato lahko delo opravljamo
kakovostno. Kako pa to dosežemo? Zavedamo se, da je skrb za zdrav in varen življenjski
prostor temeljni pogoj za razvoj naše dejavnosti. Varstvo okolja je ena osnovnih pravic,
dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih.

Naše delovanje usmerjajo vse večje zahteve standardov in zaostrovanje okoljske zakonodaje, tako domače kot evropske. V
Acroniju uspešno sledimo trendom, ki določajo pogoje in pravila obnašanja. To pomeni, da posebno pozornost namenjamo
tudi nenehnemu zmanjševanju emisijskih obremenitev okolja z
odpadnimi vodami, onesnaženjem zraka, hrupa in odpadkov.
Pa zaposleni? Ali tudi naše obnašanje sledi tem trendom?
Najbolj se naša kultura in zavedanje o pomenu čistega okolja
kažeta pri ravnanju z odpadki in skrbnem ravnanju z vsemi čistilnimi napravami. Če morajo biti čistilne naprave v dobri kondiciji, saj drugače proizvodnja ni možna, pa je prav nasprotno
pri odpadkih. Še vedno najdemo nepravilno ločene odpadke
ali, kar je še huje, odvržene odpadke v okolju. Pa naj bodo
to obrati ali pa okolica obratov. Ali ni lepo, ko pogledamo, se
sprehodimo in delamo v pospravljenem okolju? Zato naslednjič, ko boste imeli v mislih, da bi odpadke kar odvrgli, poglejte
po okolici in pomislite, ali res želite delati v takem okolju.
Zaradi specifičnosti proizvodnih procesov moramo varnosti
in zdravju posvečati zelo veliko pozornost. Velikokrat se zgodi,
da delavec opravlja delo z mislijo, da »njemu se pa ne more
nič zgoditi«. Še kako hitro se lahko pripeti nesreča pri delu!

To ve 52 acronijevcev, ki so morali lani v bolniški stalež zaradi
nezgode pri delu.

Že majhna nepozornost je v naši dejavnosti
dovolj, da se nesreča zgodi. Kršenje in nespoštovanje vseh pravil pa kar kličeta po nesreči.
Prav zato naslednjič, ko vidimo sodelavca, ki ne
spoštuje pravil in dela nevarno – opozorimo ga.
Zavedati se moramo, da s svojim nespoštovanjem predpisov za varno delo ogrožamo sebe
in svoje sodelavce. Tega pa si nihče ne želi.
Za svojo varnost in za svoje zdravje smo v prvi vrsti odgovorni sami. S svojim delom in ravnanjem. Zavedanja, da sta
zdravje in varnost naših zaposlenih in vseh drugih, na katere
bi lahko imeli vpliv in so vključeni v naše poslovanje, naša
najvišja prioriteta, zato imamo v Acroniju že nekaj let cilj »nič
poškodb«.
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Kadilska zakonodaja
se zaostruje

Rahela Rodošek Strahovnik,
ekologinja, Metal Ravne
foto: Miloš Dretnik, Metal Ravne

Slovenija mora v nacionalno zakonodajo vnesti nekatere določbe iz
nove evropske tobačne direktive, ki zaostruje obstoječo zakonodajo.

Lepo urejen prostor za kadilce v Kovačnici

Takšnih prizorov si nikakor ne smemo več privoščiti.

Kajenje je v podjetju dovoljeno samo na za to predvidenih
mestih, ki so označena in opremljena s košem za ogorke in
smeti. Še vedno pa je zaznati, da kadilci cigaretne ogorke
odmetavajo brez pomisleka, vsepovsod. Predstavljajte si, da
ležite doma na kavču in mečete cigaretne ogorke kar na tla.
Na delovnem mestu preživimo večino svojega časa. Skrbimo, da bo naše delovno okolje čisto in prijetno!

Tudi obiskovalci, ki pridejo na našo lokacijo, prejmejo jasna
navodila glede prepovedi kajenja in uporabe odprtega ognja.
Mi pa smo še posebej zavezani, da ta navodila dosledno spoštujemo.

àà
SKRBIMO ZA OKOL JE
Rahela Rodošek Strahovnik,
ekologinja, Metal Ravne
foto: Rahela Rodošek
Strahovnik, Metal Ravne

Prava formula za recikliranje
Formula, ki je popolna z dobrim
sodelovanjem vseh zavezancev
za ravnanje z odpadno embalažo,
vključenih v snovni tok družbe Unirec.
Plastenka, pločevinka in svinčnik so izdelani iz slovenske odpadne embalaže, ki jo ločeno zbiramo tudi v našem podjetju.
S tem udejanjamo razvojne cilje krožnega gospodarstva in
izpolnjujemo zahteve pri ravnanju z odpadno embalažo. To je
učinkovita formula recikliranja.
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àà
SPONZORIRAMO

Ples gibalno oviranih
otrok je radost

Anja Potočnik, specialistka za
korporativno komuniciranje, SIJ
foto: arhiv URI Soča

Skupina SIJ je kot sponzor – lani maja
smo Univerzitetnemu rehabilitacijskemu
inštitutu Soča (URI Soča) v sklopu dolgoročnega sodelovanja donirali 50.000
evrov – ob koncu leta razveselila otroke
s knjigicami in lesenimi didaktičnimi
igračami Zipi iz našega ZIP centra. Otroci
pa so nam s svojimi terapevti in starši
priredili prisrčen kulturni program. Ko
pojejo in celo zaplešejo gibalno ovirani
otroci, se zavemo, kako malo je potrebno, da smo radostni, in kako velike
prepreke morajo premagovati ti malčki,
ki to počnejo pogumno in nasmejano.
Lesene didaktične igrače Zipi so odlične
za igro ter spodbujanje otroške radovednosti in kreativnosti, in verjamemo, da
se bodo otroci z njimi zabavali in še bolj
napredovali.

àà
SODELUJEMO

Velik dan za ZIP center!

Alenka Stres, direktorica, ZIP
center
foto: Melita Jurc, Metal Ravne

Vsi skupaj smo opravili zahtevno nalogo.
Uspešno smo zaključili pogajanja s
predstavniki sindikatov in podpisali Podjetniško kolektivno pogodbo družbe ZIP
center, ki temelji na Zakonu o delovnih
razmerjih in branžni Kolektivni pogodbi
za lesarsko dejavnost, kamor je družba
uvrščena.
Iskrena hvala vsem v družbi in
skupini SIJ, ki ste prispevali svoje znanje
in izkušnje. Hvala tudi sindikatoma –
članom pogajalskih skupin za korektno
in proaktivno sodelovanje.

Zadovoljni obrazi po podpisu
pogodbe
Zadaj od leve proti desni: Suzana
Leš, odvetnica; Dušan Posedi, član
sindikata SKEI;
Boris Štriker, predsednik SKEI
konference družb SIJ Ravne;
Miroslav Garb, predsednik sindikata
Neodvisnost KNSS koroške regije;
Janez Špegu, član sindikata
Neodvisnost; Ingrid Kamnik –
strokovna delavka
Spredaj od leve proti desni:
Peter Filip, predsednik sindikalne
podružnice SKEI ZIP center; Alenka
Stres, direktorica ZIP centra; Branka
Gošnak, predsednica sindikata
Neodvisnost KNSS ZIP center
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àà
NAŠI SODELAVCI

Kadrovska gibanja v novembru, decembru in januarju
àà ACRONI

Novembra je podjetje zapustil en delavec, decembra je odšlo pet delavcev,
januarja pa je podjetje zapustil en
delavec.
Novembra so naši novi sodelavci
postali: KLEMEN GREGORI v Jeklarni,
ALMIR VUKALIĆ v Hladni predelavi,
ELVIR HABIBOVIĆ v Hladni predelavi in
TADEJA KOŠIR v Kakovosti. Decembra
so se nam pridružili: ERMIN BULJUBAŠIĆ v Jeklarni, MATJAŽ GATEJ v Obratu
vzdrževanja, GREGOR KOŠMERL v
Jeklarni ter MATJAŽ MARČETIČ v
Razvoju in tehnologijah. Januarja pa
so naši novi sodelavci postali: BLAŽ
LAHARNAR v Jeklarni, JOŽE MARKELJ
v Obratu vzdrževanja in KRISTJAN
LAZAROV v Obratu vzdrževanja.
Jubilanti
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem
so decembra postali: SAMIR KUMALIĆ
iz Jeklarne, SEMIR BIŠEVAC iz Jeklarne
in ROK FRELIH iz Predelave debele
pločevine, januarja pa sta ta jubilej
dosegla DARKO DANKOV iz Jeklarne in
JURE BERNETIČ iz Kakovosti, razvoja in
tehnologij. Čestitamo!
Jubilanta z 20-letnim delovnim stažem
sta januarja postala: FRIDERIKA VIDIC
iz Proizvodno-tehničnih služb in MILOMIRKA KRSTOV iz Prodaje. Čestitamo!
Jubilanti s 30-letnim delovnim stažem
so postali: novembra ERNEST MEDJA
iz Vroče valjarne, decembra pa FRANCI PERKO iz Vroče valjarne in SENAD
HALILOVIĆ iz Kakovosti. Čestitamo!
Jubilanti s 40-letnim delovnim stažem
so postali: novembra MARJAN URŠIČ
iz Proizvodno-tehnične službe, decembra pa so ta jubilej dosegli: MARJAN
KRAMAR iz Hladne predelave, OLGA
VUKELJIĆ iz Razvoja in tehnologije, KRISTAN EDVARD iz Obrata
vzdrževanje, BRANKO BAKIĆ iz Obrata
vzdrževanje ter SILVO KOSANČIČ iz
Jeklarne. Čestitamo!
Zaključek šolanja
Šolanje je novembra končal ELVIS
BALIĆ iz Obrata vzdrževanja; pridobil
je naziv inženir mehatronike.
Šolanje sta decembra uspešno
zaključila SANDI JEGLIČ iz Obrata

ZAHVALA

vzdrževanja (pridobil je naziv dipl.
inžen. strojništva) in ELVIS BALIĆ iz
Obrata vzdrževanja (pridobil je naziv
inženir mehatronike). Čestitamo!

Zaključek šolanja
Šolanje je uspešno zaključil ALEŠ TOMŠE iz Prodaje. Postal je diplomirani
ekonomist. Čestitamo!

Nejra Rak Benič, strokovna sodelavka za HRM 1, Acroni

Irena Praznik, strokovna delavka,
Kadrovska služba, Metal Ravne

àà METAL RAVNE

àà SERPA

Novembra so postali naši sodelavci:
SANDI POBERŽNIK, ERIK PUNGARTNIK
v Jeklarskem programu, TILEN DROZG
v Kovaškem programu, ALEŠ POROBIJA in VINKO RUBHOF v Vzdrževanju.
Upokojil se je NENAD CVJETINOVIĆ iz
Valjarskega programa. Zahvaljujemo
se mu za prizadevno delo in mu v
pokoju želimo vse najlepše. Podjetje
so zapustili še štirje sodelavci.
Decembra so postali naši sodelavci:
DOMEN GOLOB, KLEMEN VERDNIK,
STANKO REŽONJA v Valjarskem
programu, VINCENC VINKO ŠMON,
MATJAŽ KAČIČ v Kovaškem programu,
ALEŠ LEGAN, VINKO GOSTENČNIK v
Vzdrževanju in URBAN TUŠEK v Razvoju in kontroli. Podjetje je zapustilo pet
sodelavcev.
Januarja so postali naši sodelavci: ALMIR MUHIĆ, GAŠPER LAJMIŠ v Jeklarskem programu, ALJOŠA BELOŠEVIČ,
DARKO MORI in VID KOK v Valjarskem
programu. Podjetje je zapustilo pet
sodelavcev.
Jubilanti
Novembra sta 10-letni delovni jubilej
dosegla MITJA TRSTENJAK in STANKO
BERLIZG iz Kovaškega programa,
20-letni delovni jubilej pa DUŠAN
KERBEV iz Valjarskega programa in
IGOR ČEGOVNIK iz Vzdrževanja.
Decembra sta 20-letni delovni jubilej
dosegla ANTON LENART iz Jeklarskega
programa in JOŽEK VEGMAHER iz Valjarskega programa, 30-letni delovni
jubilej je dosegel JANEZ PANDEL iz
Razvoja in kontrole.
Januarja sta 10-letni delovni jubilej
dosegla BENJAMIN ČREŠNIK iz Razvoja
in kontrole in MATJAŽ POLANER iz
Vzdrževanja, 20-letni delovni jubilej
so dosegli ALOJZ BUHVALD iz Vodstva,
ANDREJ JERIČ iz Jeklarskega programa
in ANDREJA HUDRAP iz Logistike.
Vsem jubilantom čestitamo!

Ob tragični izgubi mojega dragega Želeta se sodelavkam in
sodelavcem Elektrod Jesenice iskreno zahvaljujem za izrečena
sožalja in denarno pomoč.
Zdenka Smagin

Novembra je novi sodelavec postal
ERVIN ČEKON. Upokojila se je JOŽICA
ŠAPEK. Zahvaljujemo se ji za prizadevno delo in ji v pokoju želimo vse
najlepše.
Decembra so se upokojili: SLAVKA MESAREC, ANTON KOKALJ, IVAN MERKAČ
in PETAR TOPALOVIĆ. Zahvaljujemo
se jim za prizadevno delo in jim v
pokoju želimo vse najlepše. Podjetje je
zapustilo še sedem sodelavcev.

Januarja se je upokojil IZIDOR
KONEČNIK. Zahvaljujemo se mu za
prizadevno delo in mu v pokoju želimo
vse najlepše.
Jubilanti
40-letni delovni jubilej so dosegli: ANTON FAJMUT, ANTON KOKALJ in IVAN
MERKAČ. Vsem jubilantom čestitamo.
Irena Praznik, strokovna delavka,
Kadrovska služba, Metal Ravne

àà ELEKTRODE JESENICE

Uspešno delo in dobro počutje želimo
novemu sodelavcu LUKU LADANU v
programu Varilne žice. Zaposlili smo
ga januarja.
Decembra sta se upokojila STOJA
UMJENOVIĆ in HAZIM OMANOVIĆ.
Obema želimo veliko lepih trenutkov
v pokoju.
V tem obdobju smo s tremi delavci
prekinili delovno razmerje.

Jubilanti
Jubilejno nagrado za 30 let dela
prejme MARKO HAFNER. Jubilejno
nagrado za 10 let dela prejmeta
FAHRETA HADŽIĆ in DEJAN PLANINČIĆ.
Vsem skupaj iskrene čestitke.
Posebna čestitka gre ZDENKI SMAGIN
in HAZIMU OMANOVIĆU, in sicer za
40 let dela v »železarni«.
Nastja Šmid, Kadrovska služba, Elektrode Jesenice

àà NOŽI RAVNE

Novembra sta naša nova sodelavca postala ROBERT PRIKERŽNIK v
Mehanski obdelavi in SANJA ODER
v Nabavi. Decembra so naši novi
sodelavci postali BOGOMIR TRIPLAT,
MARTIN AUBERŠEK in ROK POTOČNIK
v Mehanski obdelavi.
Novembra se je upokojil sodelavec
ROBERT ZMRZLAK iz Orodnega skladišča. Zahvaljujemo se mu za njegovo
prizadevno delo in mu v pokoju želimo
vse najlepše. Delovno razmerje je
prenehalo še štirim sodelavcem.
Decembra je delovno razmerje prenehalo dvema sodelavcema.
Dragica Pečovnik, vodja kadrovske službe, Noži Ravne

àà SUZ

Novembra ni bilo kadrovskih gibanj.
Decembra sta v pokoj odšla sodelavca
STOJAN BREMEC iz obrata Jeklovlek in
DRAGAN BAREŠIĆ iz oddelka Storitve.
Zahvaljujemo se jima za njuno prizadevno delo in jima v pokoju želimo vse
najlepše.
Januarja so naši novi sodelavci postali
MILENA DOŠENOVIĆ in PETRA AHAČIČ
na Upravi ter VIKI URH in BRACO
ŠARIĆ v obratu Jeklovlek. Podjetje sta
zapustila dva delavca.
Jubilanti
Jubilant s 40-letnim delovnim stažem
je novembra postal ENGIJAD ĆATAK
iz oddelka Storitve. Čestitamo! Za 10
let delovne dobe čestitamo NANADU
PANIĆU iz Jeklovleka.
Decembra pa je jubilant s 40-letnim
delovnim stažem postal STOJAN BREMEC iz obrata Jeklovlek. Čestitamo!
Mag. Tanja Avguštin Čufer,
Kadrovska služba, SUZ

àà ZIP CENTER

Novembra se je v OE TISKARNA upokojil FILIP PETER. Decembra se je v OE
MIZARSTVO upokojil JOŽEF ČEH.
Januarja se je v OE CRIK zaposlila
KATJA NAVERŠNIK, v OE MIZARSTVO
pa ALEKSANDER MRAVLJAK.
Jubilanti
Za 10-letni jubilej v ZIP centru čestitamo LJUMNIJEI BEKTESHI.
Petra Gams, poslovna sekretarka, ZIP center
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PREDSTAVL JAMO SODELAVCA

Glasba in jeklo
povezujeta generacije

Melita Jurc, področna urednica
za koroško regijo, Metal Ravne
foto: Melita Jurc, Metal Ravne

Več generacij glasbenikov v isti družini v Sloveniji pravzaprav ni posebnost. Ko pa potem
povežeš isto družino z istim pihalnim orkestrom ter z isto »fabriko«, no, to pa ni kar tako.

Ena od takšnih koroških družin je tudi
družina Plohl. Sodelavec Jani, ki je v
Metalu Ravne zaposlen pri prodaji
izdelkov, pred tem pa je bil dolgo časa v
proizvodnji v kovačnici, je glasbeni talent
skupaj s sestro Anito podedoval po očetu Janezu in njegovem rodu iz Prlekije.
Janijev oče Janez je vse svoje delovno
življenje lil jeklo v naši livarni. Pri svojem
delu je bil vesten, hkrati pa prizadeven član Pihalnega orkestra ravenskih
železarjev, ki ga je vodil ravno v obdobju
njegovih največjih uspehov, godbeniki so
namreč takrat na svetovnem glasbenem
prvenstvu dosegli kar tri zlate medalje.
Plohlov Janez je prav letos dopolnil 60
let igranja v tem orkestru in je danes
njihov najstarejši član.
Jani se je kljub očetovemu prizadevanju, da bi se sin v celoti posvetil glasbi,
raje odločil za študij metalurgije. Delo v

v Celovcu pri prof. Geraldu Pöttingerju.
Da fant ni kar tako, dokazuje njegovo
bogato in raznovrstno udejstvovanje zunaj šole: igra jazz v projektih Jazz Ravne,
dobri dve leti je igral v priznani koroški
skupini Faušdur band, je član Pihalnega
orkestra ravenskih železarjev in član
Pihalne godbe Avsenik pod vodstvom
ravnatelja Glasbene šole Avsenik prof.
Mitje Mastnaka. Na njegov velik glasbeni
talent je postal pozoren tudi Sašo Avsenik, vnuk slovenske legende narodno-zabavne glasbe Slavka Avsenika, s katerim
je Žan lani odigral solo na pozavni. Ja, na
to priložnost je Žan še posebno ponosen.
Fant igra več instrumentov, od tolkal,
trobente, diatonične harmonike, baritona in bas kitare do pozavne. Rad ima vse
glasbene zvrsti, najbližje pa mu je glasba
Vilka in Slavka Avsenika. Lahko smo
Metalu Ravne mu daje trdnost v življenju, prepričani, da se temu fantu obeta lepa
glasba pa sprostitev, veselje. V vseh obglasbena kariera, saj je že danes prehitel
dobjih življenja je Jani vedno rad poprijel svojega deda in očeta Janija, kar pa mu
za inštrument. Kako ne bi, saj je kot
ta ne zamerita. Žan se dobro zaveda, da
otrok za vsak rojstni dan dobil v dar glas- sta mu trdne glasbene temelje postavila
bilo in jih danes mojstrsko obvlada kar
ravno onadva in jima je zato neizmerno
nekaj. Igral je v raznih narodno-zabavnih hvaležen. Ko Žan spregovori o njima, v
ansamblih, kot je npr. priznani koroški
njegovih očeh zažarita spoštovanje in
narodno- zabavni ansambel Šibovniki,
občudovanje.
v Pihalnem orkestru ravenskih železarTudi 9-letni sin Jure ima odlične
jev in še kje. Svoje delo na prodajnem
glasbene gene. Na preskusu z bobni se je
oddelku Metala Ravne ima rad. Radi
dobro obnesel, a ima enako kot oče Jani
ga imamo tudi sodelavci, saj zna kljub
raje trobento. Letos že obiskuje 1. letnik
zahtevni službi ohraniti spoštljiv odnos
trobente. Sicer pa ga zelo zanimata
do dela in sodelavcev. Jani je pravi jeklar železarna in Metal Ravne. Pravi, da bo
in pravi glasbenik – oboje je z vso dušo
metalurg, kot je ata Jani.
in vsem srcem.
Ded Janez, Jani in njegov sin Žan ter
Danes stopata po glasbenih stopinjah Janijeva sestra Anita so člani Pihalnega
tudi oba Janijeva sinova, Žan in mlajši
orkestra ravenskih železarjev. Ostajajo
Jure. Janijev nadebudni sin Žan študira
zvesti družinski tradiciji in svojim načepozavno na Deželnem konservatoriju
lom. In tako je tudi prav.
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ČESTITAMO

Čestitamo vsem
sodelavkam za dan žena

Melita Jurc, področna urednica
za koroško regijo, Metal Ravne
foto: Melita Jurc, Metal Ravne

Ob prazniku žena, ko moški v domačem okolju počastijo žene in
matere s kakšnim cvetom, ne pozabite na svoje ženske sodelavke.
Še posebej na tiste, ki delajo v proiz
vodnji, v enakih delovnih razmerah
kot moški sodelavci. Redki izmed vas,
sodelavcev, imate srečo, da delate
med samimi ženskami. Eden takšnih
srečnežev je Janko Ošep, delovodja
brusilnice s 23 brusilnimi stroji in petimi
sodelavkami, ki so s 1. februarjem 2016
prešli v ZIP center. Brusilke svoj posel
mojstrsko obvladajo – medtem ko je bilo
nekdaj toliko delavcev, kot je bilo strojev,
torej 23, jih danes pet obvlada vseh 23
strojev. Ženska zna biti pri svojem delu
zelo natančna! Janko njihovo delo ceni.
Med seboj se razumejo in spoštujejo. In
v takšnih razmerah je veliko lažje delati.
Iskrene čestitke, drage sodelavke!

Janko med svojimi sodelavkami. Le kdo mu ne bi zavidal; od leve proti desni: Erika Srebot, Suzana Osolin,
Jana Mesarec, Janko Ošep in Jožica Oblak, manjka Dominika Tominc.

àà
OBNAVL JAMO ENERGIJO

Razmigaj se po jeklarsko!
Tudi udeleženci jeklarskih pohodov smo pripravili načrt za
letos. Leto 2016 bo v znamenju jubilejnega, 150. pohoda,
kar je tudi vplivalo na sestavo letnega programa.
Vodniki jeklarskih pohodov smo se 17. oktobra lani zbrali v Horjulu.
Srečanje je pripravil organizacijski odbor planinskih vodnikov Tovil/IMT
Ljubljana. Vseh 18 udeležencev je skupaj pripravilo program izletov za
letos.
Vrhunec bo vzpon na Triglav, ki ga bodo pripravili kolegi z Jesenic.
Pohod bo kar velik organizacijski in finančni zalogaj, bo pa imel veliko
mero simbolike, ki je tudi eden pomembnih vidikov naših pohodov.
Triglav je simbol slovenstva in nas povezuje še s predkrščanskimi časi.
Na drugi strani pa smo pobudniki pohodov slovenskih jeklarjev prevzeli nalogo vzdrževanja tradicije pohodništva, ki ceh metalurgov (jeklarji,
kovači, valjarji, predelovalci jekla, raziskovalci jekla) povezuje s koreninami fužinarstva v Sloveniji. To pa so gore kot kraj zakladov, iz katerih
znamo pridobiti kovino in ji dati uporabno vrednost. Časi se spreminjajo, toda arhetipi ostajajo, kot vez s preteklostjo in vrata v prihodnost.
Del tega je tudi današnji koncern SIJ, ki lahko iz te simbolike raste.
Organizatorji pohodov si želimo čim več pohodnikov iz vrst zaposlenih v naših podjetjih. Zato začnite nabirati kondicijo, da bodo gore
užitek in ne muka!

Jože Apat, vodja projektov,
Metal Ravne

Datum

Št.
pohoda

14. 5. 2016

Naziv

Organizator

7. Telcerjev pohod
na Uršljo Goro

Ravne

28. 5. 2016

148

Čaven

Tovil/IMT

11. 6. 2016

149

Peca

Ravne

23.-24. 7. 2016

150

Triglav

Jesenice

27. 8. 2016

151

Bohor ali Zasavsko
gorovje/Sv. gora

Štore
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LOKALNO–AKTUALNO

Mila zima skoraj odgnala kralja Matjaža
Zadnji konec tedna v januarju je na ravnici Mitnek v
Podpeci nad Črno na Koroškem potekala tradicionalna,
že 24. prireditev Gradovi kralja Matjaža.
Že v petek zvečer je na smučišču v Črni na Koroškem potekal
nočni slalom ob soju bakel za pokal kralja Matjaža, ki se ga
je udeležilo kar 50 smučarjev, v Kulturnem domu Črna na
Koroškem pa se je odvijala zaključna prireditev z razglasitvijo
koroškega športnika leta 2015, kjer je najvišje priznanje že 11.
leto zapored osvojila naša šampionka Tina Maze.
Na osrednji sobotni prireditvi, gradnji gradov, je sodelovalo
45 ekip iz vse Slovenije in prav vse so ustvarile zanimive snežne
skulpture, ki so bile na koncu tudi nagrajene. Organizatorji
prireditve so s pestrim programom in nastopajočimi poskrbeli,
da so graditelji skulptur lahko neumorno gradili svoje stvaritve.
Po svečani razglasitvi najlepših gradov in skulptur sta ob večernem mraku članici KUD Krsnik izvedli ognjeno predstavo, k
iskrenju katere je dodatno pripomogel tudi močan veter. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali kipar Janez Grauf, arhitekt
Borut Bončina in županja Občine Črna na Koroškem Romana
Lesjak, je snežne stvaritve ocenila v skladu z vnaprej določenimi kriteriji in podelila bogate doživljajske nagrade naslednjim
ekipam: 1. mesto: ekipa Plenilci, 2. mesto: ekipa Fotovizije, 3.
mesto: ekipa Čagona.com, 4. mesto: ekipa Ta gmajtni in 5.
mesto: ekipa 5rolejčki. Nagrado za najbolj izvirno predstavitev
je prejela ekipa Greenpeace, posebno nagrado ekipa Huba and
the Brothers, nagrado po izboru občinstva pa si je zaslužila
ekipa Mala Nedelja.

Romana Lesjak, županja,
Črna na Koroškem
foto: arhiv Občine
Črna na Koroškem

Nedelja je bila namenjena otroškemu veselju in zabavi,
otroke pa je najbolj razveselil obisk kralja Matjaža, ki je tudi
podelil nagrade za najboljša literarna in likovna dela, za konec
pa so skupaj poiskali še skriti zaklad.
Kljub slabemu vremenu in zeleni zimi so organizatorji
ob sodelovanju graditeljev in nastopajočih uspešno izpeljali
prireditev ter s tem obiskovalcem pričarali čudovito zimsko
pravljico. Naslednje leto bo že 25. jubilejna prireditev, zato vas
že sedaj vabimo, da nas obiščete.

Pustne norčije v Kotljah
Letošnji, že 38. Koroški pustni karneval, ki se je odvil
pod okriljem Krajevne skupnosti Kotlje in ZKŠTM
Ravne na Koroškem, smo s pomočjo glavnega sponzorja skupine SIJ dobro izpeljali.
Pustni karneval v Kotljah združuje predvsem prebivalce Mežiške in Mislinjske doline, letos pa se nam je pridružila še velika
skupina iz Dravske doline, z Mute. Karnevala se je udeležilo 21
organiziranih skupin na čelu s povodnim možem. Na poti do
osrednjega prizorišča v vaškem centru Kotlje jih je spremljalo
veliko gledalcev, zvečine maskiranih.
Veselo pustno vzdušje se je po karnevalu nadaljevalo v
kulturnem domu v Kotljah na zabavi z ansamblom Pvaninski
abuhi, kjer smo po polnoči podelili bogate nagrade najboljšim maskam. Polna dvorana je do jutranjih ur gostila prijetno
razpoložene maske, in verjamemo, da se bodo vrnile tudi
prihodnje leto.

Boris Štriker, podpredsednik
KS Kotlje
foto: Bojan Prednik
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LOKALNO–AKTUALNO

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

V register vpisana Jurija
grofa Thurnskega jeklarna

foto: Fototeka Koroškega pokrajinskega muzeja,
Muzeja Ravne na Koroškem
vir članka: 375 let jeklarstva na Ravnah (1620–1995);
zapisi v rubrikah Koroškega fužinarja (1952–1954)

Med prvo svetovno vojno je ravenska jeklarna živela
predvsem od proizvodnje granat, ki jih je izdelovala
za avstrijsko mornarico, po vojni pa je za nekaj časa
prešla pod jugoslovansko državno upravo. Razmere
so se na srečo počasi urejevale in s tem je prišlo tudi
upanje na odpravo državnega nadzora.
Ko je bil državni nadzor 20. junija 1922 končno ukinjen, so
tovarno v trgovski register v Mariboru prvič vpisali pod slovenskim imenom: Jurija grofa Thurnskega jeklarna na Ravnah.
Sedaj je naša jeklarna premogla dve martinovki, tri pudlovke
in tri talilne peči. Lahko se je že pobahala s skupno dnevno
proizvodnjo, ki je znašala celih 60 ton.
Seveda je bila jeklarna zaradi dolgov avstrijske vojske, ki
jih ta po porazu ni odplačala, precej zadolžena, morala pa bi
posodobiti svojo proizvodnjo. Ker grof Vincenc Thurn ni imel
dovolj denarja, ga je začel iskati pri morebitnih družabnikih;
našel jih je v Böhlerjevi dunajski družbi. Sedaj je bil dejanski lastnik jeklarne Böhler, četudi je spočetka lastništvo še prikrival.
S tem pa je bilo seveda konec Thurnove samostojnosti.
Posodobitev in zagon nove proizvodnje sta bila dolgotrajna
in zamudna, zato je jeklarna prvič pokazala dobiček šele leta
1935. Do leta 1940 je jeklarna izdelovala predvsem vozne osi,
različne puše in tulce, konjske podkve, vzmeti za avtomobile
in vozove, vzmeti za železniške vagone, valjano jeklo, krogle
in kovano jeklo, jekleno litino, lito železo, valjano železo in
pudlano jeklo. Leta 1940 je v jeklarni poleg martinarne in

Se dobiva na Fužinski
cesti ali raje na Ilirski?
20. marca 1929 so Jesenice postale mesto. Kot vsako leto tudi
letos v muzeju pripravljamo razstavo in kviz o zgodovini mesta
Jesenice. Projekt Po ulicah železarskega mesta prinaša pester
pregled poimenovanj le nekaj več kot sto jeseniških ulic. Nova
razstava z nam že pozabljenimi predmeti je na ogled od 10.
marca do 12. aprila v Kosovi graščini. Razkriva zanimivosti
o osebah, po katerih so ulice poimenovane, arhitekturno
zasnovo mesta, razvoj cest in tudi ulične opreme. Vse to in
še mnogo več je objavljeno tudi v spremljajočem katalogu,
ki ga je pripravil avtor Aljaž Pogačnik. Projekt pa bo javnosti
predstavljen tudi na občinskem kvizu z naslovom Iz zgodovine
mesta Jesenice, ki bo 14. marca. Več si lahko preberete na
spletni strani: www.gmj.si

Skupina delavcev ravenske jeklarne 22. februarja 1926

besemerke delovalo še 21 specialnih peči, 13 parnih kladiv, dve
težki stiskalnici, 31 brusilnih in 21 specialnih strojev ter 17 vrtalnih strojev. Böhler je kot lastnik odločilno vplival na program
jeklarske izdelave in na Ravnah po letu 1930 razen pudlanega
jekla niso delali skoraj nobenega jekla več, pač pa so prodajali
Böhlerjevo jeklo, ki so ga tudi v svojih cenikih označevali kot
Thurn-Böhlerjevo jeklo. Ti ceniki so bili najboljši dokaz, kako je
bilo takrat z ravensko samostojnostjo.
Takrat Böhler kot družabnik tudi ni več skrival lastništva,
saj je med okupacijo postal celo 94-odstotni lastnik ravenske
jeklarne.

Irena Lačen Benedičič, direktorica
Gornjesavskega muzeja Jesenice, GMJ
foto: Silvo Kokalj, GMJ

Označevalna tabla ulice Industriering na Slovenskem Javorniku iz časa tretjega
rajha (1944-1945). Ulico so po 2. svetovni vojni preimenovali v Mladinsko cesto.
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Andrej Brumen - Dejde,
Ravne Systems
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AFORISTIČNA ŠARŽA
Prve violine marsikoga spravijo na boben.
Blagor kraju, kjer se najdeta um in srce.
Tisti, ki nimajo jajc, običajno barvajo ljudi.
Mnogi moški, za katere se ogrevajo ženske, so že topli.
Ne vozijo se vsi sopotniki po istih poteh.

Aforistično šaržo »na veliko« pa je Dejde
naložil na http://ablogizmi.blogspot.com/.
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MODRUJEMO

Vrednost človeka zanesljivo pokaže to, kar zna
početi s prostim časom.
Karl H. Waggerl, avstrijski pisatelj

Stopnjevanje razkošja: lasten avto, lastna vila,
lastno mnenje.
Stanislav Lem, poljski pisatelj

Ženske so tako nepredvidljive, da se ne moreš
zanesti niti na nasprotje tega, kar rečejo.
Peter Ustinov, ameriški igralec in režiser

Molk je devet desetin modrosti.
Honore de Balzac
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ŠPIKOV KOT

Lepo! Če bi bil ti tudi zavzet,
bi bil še bolj zadovoljen in
jaz tudi.

Zakaj imaš tako resen fris?
Pa saj nam je na šihtu prav luštno, vsaj
jaz se ne pritožujem in sem zadovoljen.

Boter Špik
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SMEH JE POL JABOLKA
Duševno bolna
»Je bil v vaši družini že kakšen primer duševne
bolezni?« je doktor vprašal pacienta.
»No, če že to sprašujete, vam povem.
Moja sestra se je pred desetimi leti branila
poroke z milijonarjem iz Amerike.«
Pregled
Pri pregledu pacientke doktor pravi:
»Vaše srce, pljuča, utrip srca in pritisk
so v redu. No, sedaj pa še poglejmo
tisto fletno majhno stvar, ki
vas ženske spravi v vse vrste težav.«
Ženska se nemudoma začne slačiti …
Doktor pa ji to prepreči, rekoč:
»Ne! Ne! Kar oblecite se nazaj.
Samo jezik mi pokažite.«
Dela za tri
»Šef, že dvajset let delam pri vas
in ves čas delam za tri. Ali mi res
ne bi mogli povišati plače?«
»Ne, ampak povejte mi imena tiste
dvojice, namesto katerih delate,
pa ju bom postavil na cesto.«

www.sij.si

