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UVODNIK

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

1. m(l)aj – simbol
svobode in rasti

Ne čakaj pomladi,
ne čakaj na maj … je refren
priljubljene pesmi iz našega legendarnega
filma Vesna. A mi vsi maj vedno težko
pričakujemo, saj nam podari nekaj dni oddiha, da
se potem lažje zaženemo v delovne izzive in stisnemo
vse od sebe pred poletnimi počitnicami. Preden je prvi maj
postal praznik delavcev, je bil pomladanski praznik čaščenja
toplote, rasti, cvetja in zelenja. Temu v čast so ljudje postavljali
mlaje. Visokorasli leseni lepotci z okraski in trakovi v barvah
slovenske zastave torej poleg prvomajskega simbola svobode
in opozarjanja na pravice delavcev slavijo tudi rast in porajanje
življenja. Letos pa bomo prvega majskega dne praznovali tudi
desetletnico pridružitve Slovenije Evropski uniji.
Naj gre za spomin na delavske upore, za čaščenje
pomladi, praznovanje dela prostega dne ali za
desetletnico članstva v EU-ju. Pomembno je,
da se znamo družiti, veseliti
in praznovati.
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KADROVSKE SPREMEMBE

mag. Peter Čas,
direktor Nožev Ravne

Darko Ravlan, nekdanji
direktor Nožev Ravne

»Iz tržno nerazvite družbe smo
postali eden ključnih igralcev na trgu«
»Vrhunska kakovost in produktivnost
kot temelj rasti Nožev Ravne«
V kriznih obdobjih so zmagovalci tisti, ki uspejo vztrajati, se prilagajati in se soočiti s spremembami. Sam sem se
odločil za spremembo na karierni poti in se pridružiti skupini
SIJ – Slovenska industrija jekla. Verjamem, da bom s svojimi
dolgoletnimi izkušnjami v panogi gospodinjskih aparatov prinesel dodano vrednost tudi v Nože Ravne.
Motiviran in ciljno usmerjen kolektiv sodelavcev v Nožih
Ravne je dobra popotnica za nadaljnje skupno sodelovanje in
rast. Rast obsega poslovanja, povečevanje dobičkonosnosti,
razvoj novih visokokakovostnih industrijskih nožev ter dvigovanje produktivnosti in kakovosti so naša skupna zaveza do
lastnikov, kupcev in okolja, v katerem delujemo.
Družba Noži Ravne je v dobri kondiciji, ima močne temelje
in priložnost za rast. Na tem mestu gre zahvala dosedanjemu
direktorju Darku Ravlanu za vse minulo delo.
Prepričan sem, da bomo skupaj z motiviranimi in zadovoljnimi sodelavci tvorno prispevali k razvoju in rasti naše
skupine. Vrhunska kakovost in optimirana proizvodnja pa
bosta temelj za rast in vlaganje. •

V veliko veselje mi je, da sem sedemnajst let uspešno vodil družbo Noži Ravne in jo v vseh petindvajsetih letih skupne delovne
dobe v njej, skupno z vami, razvil do ene od velikih in tržno prepoznavnih družb, ki še vedno uspešno poslujejo na širnem trgu z
vsemi nosilnimi produkti družbe.
Odstop z direktorskega mesta sem moral sprejeti, saj je bilo
moje videnje trenutnega stanja na trgu in s tem povezanih rešitev
za nadaljnje pridobivanje tržnih deležev in ustvarjanje dobička
precej različno od pričakovanj lastnikov.
Rezultati našega skupnega dela zadnjih 25 let so zavidanja
vredni in ustvarjeni evolucijsko. Iz tržno nerazvite družbe smo
postali eden ključnih igralcev na trgu. Razvoj produktov je na najvišjem možnem nivoju in v celoti sad lastnega inovativnega dela in
truda s prispevki vseh zaposlenih.
Tržno smo po produktih in nosilnih programih dobro pozicionirani. Inovativnost, strokovnost, ponosna drža in pošteno opravljeno delo pri razvoju družbe, medsebojno zaupanje z vsemi vami,
s katerimi sem sodeloval, so največji uspehi, ki smo jih skupno
dosegli pri razvoju družbe Noži Ravne.
Še naprej sem prepričan, da ima družba Noži Ravne skupno z
vami tudi v prihodnosti izjemen kadrovski, razvojni in tržni potencial. Gotovo ga boste znali in hoteli izkoristiti.
Hvala, da sem lahko delal z vami. •
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IVANKA ŠTIFTAR, SLUŽBA ZA FINANCE,
RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING, NOŽI RAVNE
Na začetku leta 1992 sem prevzela vodenje službe za finance,
računovodstvo in kontroling v družbi Noži Ravne. Delo na tem
področju je zanimivo in razgibano, pa tudi naporno in zahtevno,
saj se pogoji poslovanja gospodarskih družb nenehno spreminjajo glede na tržno situacijo v Sloveniji in na globalnem trgu.
Bila so obdobja rasti gospodarstva, ko je bilo delo na področju financ nekoliko lažje. V kriznih obdobjih pa je bilo težav
več, zato so bila za doseganje zastavljenih ciljev in za ohranitev
zdravega in stabilnega poslovanja družbe potrebna dodatna
prizadevanja. Moje delo bo tudi v prihodnje vezano na finančno
področje v okviru službe za finance, računovodstvo in kontroling, vendar na drugem delovnem mestu. •

SIJ – Slovenska industrija jekla
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MAG. ANDREJA LIBNIK,
FINANČNA MENEDŽERKA, NOŽI RAVNE
V družbi Noži Ravne sem zaposlena od leta 2009. V oddelku za
finance, računovodstvo in kontroling sem kot strokovna delavka
opravljala različne naloge in sodelovala pri pomembnih projektih (priprava kratkoročnih in dolgoročnih načrtov, naložbenih
načrtov, strategije, letnih poročil …).
Po skoraj sedmih letih nabiranja izkušenj na področju financ,
računovodstva in kontrolinga sem kot nova finančna menedžerka postavljena pred nov karierni izziv. Napredovanje mi pomeni
potrditev za prizadevno in uspešno dosedanje delo, hkrati pa je
zame in za moje sodelavce priložnost, da še nadgradimo kakovost dela in strokovnost oddelka za finance, računovodstvo in
kontroling v družbi Noži Ravne. •
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VLAGAMO
besedilo Mitja Koležnik, raziskovalni inženir, Metal Ravne
foto Mitja Koležnik, Metal Ravne

NATANČNEJŠE
DILATOMETRSKE ANALIZE
V Metalu Ravne
se ponašamo z
bogato zgodovino
dilatometrskih analiz,
saj je od inštalacije
prvega dilatometra
minilo že več kot
50 let. Najnovejša
pridobitev, kalilni
dilatometer podjetja
Linseis, je že
četrti dilatometer v
Raziskovalno-razvojnem oddelku
Metala Ravne.

 Dilatometrska
naprava R.I.T.A. L78
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 Notranjost merilne komore

Z dilatometrom merimo linearne dimenzijske spremembe (dilatacijo) vzorca pri različnih pogojih segrevanja in ohlajanja. V
jeklu so prisotne različne faze (avstenit, ferit, bainit, martenzit).
Zasledovanje dilatacije med segrevanjem in ohlajanjem omogoča določitev temperatur, pri katerih poteče transformacija med
posameznimi fazami. V metalurški tehnologiji se dilatometrija
uporablja predvsem za določevanje premenskih točk, meritve
temperaturnih razteznostnih koeficientov, izdelavo in konstruiranje TTT- in CCT-diagramov, simuliranje toplotnih obdelav ipd.
Vsi podatki, pridobljeni z dilatometrsko analizo, imajo veliko
uporabno vrednost predvsem v praksi pri proizvodnji jekla.
S poznavanjem temperatur faznih premen se načrtujejo tehnologije ogrevanja pri plastični predelavi jekla. CTT- in
TTT-diagrami so podlaga za izdelavo režimov toplotnih obdelav (režim ogrevanja, temperature in časi ogrevanja, medij
ohlajanja ipd.). S poznavanjem teh diagramov lahko določimo
pogoje toplotne obdelave, ki nam dajo želeno mikrostrukturo in
s tem povezane mehanske lastnosti. Poznavanje temperaturSIJ – Slovenska industrija jekla
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 Vzorec med procesom meritve

nega razteznostnega koeficienta in dimenzijskih sprememb v
posameznih temperaturnih intervalih je zelo pomembno tako pri
izdelavi jekla kot med uporabo jekla. Podatki, pridobljeni z dilatometrsko analizo, so zelo pomemben vir informacij pri izdelavi
katalogov za posamezna jekla.
V Metalu Ravne imamo od marca dalje novi kalilni dilatometer vrste R.I.T.A. L78 nemškega proizvajalca Linseis. Z uporabo
posebne indukcijske tuljave in modula za podhlajevanje lahko
izvajamo dilatometrske analize v temperaturnem območju med
–150 °C in 1600 °C, kar nam omogoča določanje vseh faznih
sprememb tudi pri jeklih, ki imajo točko Mf (konec martenzitne
transformacije) pod sobno temperaturo. Precizna mehanika zazna dilatacijo vzorca med segrevanjem in ohlajanjem, s pomočjo elektronike se ti odkloni zabeležijo, z računalniškim programom pa dobljene rezultate obdelamo in analiziramo.
Dilatometrska analiza je osnova za načrtovanje tehnološke
poti izdelave jekla in je zato nepogrešljiva preiskovalna metoda
pri razvoju novih jekel ter optimizaciji proizvodnih procesov. •
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VLAGAMO
besedilo Bojan Pustoslemšek, vodja strojne obdelave, Serpa
foto Bojan Pustoslemšek, Serpa

NOVO V KOMBINACIJI S STARIM
V začetku letošnjega leta smo našo proizvodnjo nadgradili kar z dvema
novima strojema, s katerima smo povečali zmogljivosti struženja in rezkanja.

Model:

Annn Yang DY-1000C × 4000

Marko Palko pred novo CNC-stružnico Annn Yang
CNC-krmiljenje:

Že nekaj časa smo opažali, da struženje v določenem segmentu ni optimalno pokrito s strojem primernih gabaritov. Z
naraščanjem naročil svetlo obdelanih kovanih valjev pa tudi
zaradi vse večjih težav z zagotavljanjem končnih rokov izdelave
smo po nekajmesečnih usklajevanjih sredi lanskega leta izbrali
najprimernejšega ponudnika za dobavo stružnice.
Montažo in poskusni zagon stroja smo izvedli v začetku letošnjega leta. Po začetnem uvajanju in izobraževanju operaterjev
za delo pri stroju zdaj le-ta že polno obratuje. Z novo pridobitvijo smo povečali proizvodne zmogljivosti, še pomembnejši pa
sta višja kakovost obdelave in povečanje produktivnosti.

Siemens Sinumerik 828D

Maks. dolžina obdelovanca:

L = 4000 mm

Maks. premer obdelovanca:

1000 mm – postelja;
650 mm – prečne sani

Maks. teža obdelovanca:

približno 4 T

Interni časopis skupine SIJ • 4 • 30. aprila 2014
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Model:

Vrsta:

Maks. dolžina obdelovanca:

 Jože Hovnik med delom pri portalnem

Pietro Carnaghi mod. F.P. 15

portalni rezkalni stroj

L = 6000 mm

rezkalnem stroju Pietro Carnaghi
Maks. mere obdelovanca [š × v]:

Maks. teža obdelovanca:

V letu 2013 smo predvsem v zadnjem četrtletju ugotavljali,
da za rezkanje odkovkov vse pogosteje uporabljamo storitve
kooperantov. Po pregledu in analizi strukture izdelkov oziroma
storitev, ki so jih za nas opravili podizvajalci, smo določili okvirne kriterije, ki jih mora iskani stroj izpolnjevati. Na našo srečo se
je na trgu rabljenih strojev dokaj hitro pojavil stroj, ki je obetal.
Po ogledu stroja v proizvodnih prostorih ponudnika smo ocenili,
da je stroj primeren, saj bomo z njim lahko obdelovali daljše
obdelovance manjših presekov.
Od ideje o nakupu stroja do začetka obratovanja je prišlo v
neverjetno kratkem času. Glede na to, da imajo naši serviserji
ogromno izkušenj s tovrstnimi selitvami strojev, je bilo vse opra-

SIJ – Slovenska industrija jekla

1200 mm × 1050 mm

približno 10 T

vljeno z lastnimi sodelavci. Ob montaži smo izvedli še najnujnejša popravila in zamenjali obrabljene komponente ter začeli
delati.
Danes so že vidni rezultati dobre odločitve, saj veliko večino
dela, ki so ga prej za nas opravljali kooperanti, opravimo sami.
S tem imamo večji nadzor nad doseganjem končnih terminov
za obdelavo, še pomembneje, tako za nas kot za kupca, pa je
dejstvo, da smo s tem drastično zmanjšali transportne stroške.
Z naložbo v nova stroja smo v podjetju izjemno zadovoljni,
saj ugotavljamo, da pomembno prispevata tako k dvigu konkurenčnosti kot tudi produktivnosti, kar pa je v teh zaostrenih
razmerah na trgu še kako pomembno. •
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NAPREDUJEMO
besedilo Janko Kokošar, razvojni inženir, Razvojni center Jesenice
foto Stane Jakelj, Razvojni center Jesenice

OHLAJENE PLOŠČE
ODSLEJ NAPOVEDANE
Izbira hitrosti ohlajanja pri toplotnih obdelavah vpliva na mehanske in
metalografske lastnosti jekla ter na čas obdelave, torej na ekonomičnost
toplotne obdelave. Prevelike hitrosti hlajenja pa povzročijo krivljenje plošč in
tudi pokanje. Predvsem pa je dobro tudi predvideti, če bodo nove hladilne
linije služile svojemu namenu, torej kakšne bodo hitrosti ohlajanja in kako
točno jih je mogoče regulirati. Zato so koristni laboratorijski poskusi, ki
napovedo ohlajanje. V kombinaciji z drugimi informacijami lahko pomenijo
boljšo kakovost jekla in manjše stroške pri izdelavi.
Za simulacijo ohlajanja smo uporabili kovinske valje, ker je tako
mogoče najtočneje primerjati simulacije ohlajanja in meritve, sicer pa simulacija postane prezapletena. Takšen valj je tudi dosti
lažji za premikanje kot plošča s primerljivim ohlajanjem, debelejši valji ali plošče pa dajo boljše meritve. Temperature valjev
smo merili z vdelanimi termoelementi, dodatno s pirometri, ter
termovizijsko kamero. Ohlajali smo z vodo ali oljem v laboratorijski banji ter na zraku. To troje smo kombinirali na razne načine.
Ta sredstva sicer niso popolnoma enaka hlajenju s šobami in
prisilnim zrakom, kar uporabljamo na hladilnih napravah. Toda
posredno lahko ocenimo in izračunamo tudi hlajenje s temi
sredstvi.

 Na sliki vidimo najprej del krivulje do 1. minute, ko smo ohlajali
v vodi, potem pa smo nadaljevali z ohlajanjem na zraku.
Meritev ohlajanja smo primerjali s simulacijo ohlajanja.

Uporabili smo več različnih vrst jekel. Na naslednjih dveh
grafih je prikazan primer hlajenja za jeklo ACRONI T85:
HTC (Heat Transfer Coefficient) pomeni gostoto toplotnega
toka pri prenosu toplote z okolico, deljenega s temperaturno
razliko. Ta koeficient je predvsem lastnost hladilnega sredstva
in skoraj neodvisen od materialnih lastnosti hlajenca in njegovih
dimenzij. Opišemo ga s krivuljo v odvisnosti od temperature.
Kljub eni vrednosti HTC za vodo je ujemanje meritev in simulacije dobro. Dobro je tudi ujemanje prehoda v hlajenje z zrakom.
Preverjali smo tudi, kako in koliko časa je mogoče hladiti z vodo,
preden se zgodi martenzitna premena. S tem bi lahko skrajšali
čase ohlajanja, ne da bi prišlo do pokanja jekla.

 Na sliki vidimo isti graf na večji časovni skali. Vidi se, da nastopi
odstopanje od izračuna ohlajanja z zrakom ravno tam (to je pri
50. minuti in 150 °C), kjer nastopi martenzitna premena.
Interni časopis skupine SIJ • 4 • 30. aprila 2014
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 Merilni korinjski valjček

Pokanje jekla smo preverjali tudi s trgalnim preskusom.
Uspelo nam je narediti trgalni preskus zelo krhkega kaljenega
jekla ACRONI T85. Tako smo dobili računski vpogled v mehanizem nastanka kalilnih razpok.
Z rezultati se približujemo odgovoru, kako hladiti ta jekla, da
ne bodo pokala ter da bodo časi hlajenja čim krajši. Tako lahko
preverjamo tudi hlajenje vseh drugih jekel. Ker se simulacije

 Nova linija Drever za toplotno obdelavo
plošč debele pločevine
SIJ – Slovenska industrija jekla
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 Vodna hladilna banja linije za toplotno
obdelavo plošč debele pločevine Belman

ujemajo pri eni debelini valja, jih lahko uporabimo pri drugih
debelinah valjev in pri raznih debelinah plošč.
Pri delu so sodelovali Robert Gartnar, Danilo Tomšič, Martin
Resman, Robert Robič, Erika Bricelj, Aleš Čop, Marko Tarman
in sodelavci z oddelkov Metalografija, Mehanska priprava vzorcev ter RTA in drugi. •

 Stara linija Drever za toplotno obdelavo plošč debele
pločevine med procesom hlajenja plošče
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NAPREDUJEMO
besedilo Igor Smolej, industrijski inženir, Hladna predelava, Acroni
foto Igor Smolej, Acroni

NEVARIVA PLOČEVINA
USPEŠNO ZVARJENA
V Acronijevo Hladno predelavo prejemamo osem ton težke posamezne
toplo valjane kolobarje. Zaradi boljšega izplena moramo te kolobarje
na liniji za obrez in varjenje trakov (CBL) variti po dva kolobarja skupaj,
to je 16 ton. S tem pri nadaljnji obdelavi z zmanjšanjem manipulacij
vplivamo na boljšo kakovost končno valjane pločevine. Ker pa smo
želeli izboljšati tudi končni izplen pločevine pri jeklih, ki so z vidika
varjenja praktično nevariva, smo začeli intenzivni razvoj in raziskave
boljših pogojev varjenja prav teh pločevin.

 Dvojno varjeni šestnajsttonski toplo valjani kolobarji

 Plazemski varilnik na liniji CBL v
Hladni valjarni Acronija
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V Hladni valjarni s postopkom varjenja dveh kolobarjev skupaj
pozitivno vplivamo na končni izplen pločevine. Tako z varjenjem
dveh kolobarjev skupaj v en velik kolobar porabimo manj manipulacijskega časa in direktnega kontakta z vpenjalnimi glavami
pri hladnem valjanju ter posledično dosežemo boljši izpen (manj
debelih koncev). Ker lahko pri večini vrst jekel zvare tudi valjamo, je izplen pri takih kolobarjih za okoli dva odstotka večji kot
pri običajnih enojnih kolobarjih.
Na liniji CBL je postavljen varilnik kontinumat 1300/150/3,
izdelek podjetja Oxytechnik, ki omogoča plazemsko in MIG-/
MAG-varjenje. Kot plin za gorenje uporabljamo argon, za zaščito pa mešanico argona in vodika (5 %).
Elektro pločevina oziroma jekla, legirana s silicijem, so
zelo težko variva, saj vsebnost silicija v naših jeklih presega
1,2 odstotka, kar zelo negativno vpliva na sam var. Težava pri
elektro pločevinah se pojavi, ko kristalno zrno v toplotni vplivni
coni zelo naraste in s tem zvišuje prehodno temperaturo na
60 °C in več. Dodatno težavo pomeni fosfor, ki situacijo samo
še poslabša. Temu se lahko izognemo z dodajanjem hladne
varilne žice, saj s tem zmanjšamo prehod osnovnega materiala

v zavarjeno kovino. Paziti pa moramo predvsem na čim manjši
vnos energije.
Največ težav pri varjenju nam je povzročal toplo valjani trak
pločevine EV18P, ki vsebuje 1,8 odstotka silicija in 0,12 odstotka
fosforja. Toplo valjani trak EV18P se uporablja za zahtevnejše
kvalitete elektro pločevine (M270-35A, M330-35A M330-50A
M400-50A), pri katerih dosežemo vatne izgube do vključno 2,7
W/kg pri 1.5 T. Omenjene pločevine ni bilo moč variti, saj so vari
pri nadaljnji obdelavi in predelavi pokali.
Prav zaradi pokanja varov je bilo narejenih veliko testov
in raziskav varjenja tako z različnimi dodajnimi materiali kot z
različno nastavljenimi parametri. Na koncu se je izkazalo, da se
toplo valjano pločevino lahko vari le z varilno žico 307LSI.
Z dvojno varjenimi kolobarji – tudi pri zahtevnih vrstah jekel
– smo tako zmanjšali manipulacijski čas na lužilni liniji. Vari sicer
ne dopuščajo valjanja na nazivno debelino, vendar se je s tem
zmanjšal debel nevaljan konec pločevine med hladnim valjanjem. Na račun uspešnega valjanja zvara se je izplen končno
valjane pločevine povečal kar za okoli en odstotek. •

 Varilna žica 307LSI

 Uspešno razvit var na najzahtevnejših
toplo valjanih pločevinah

SIJ – Slovenska industrija jekla

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

V najboljših stvareh na svetu je tudi slovensko jeklo.

Acroni
Metal Ravne
Noži Ravne
Elektrode Jesenice
SUZ
Odpad
ZIP center

nerjavna jekla
orodna in hitrorezna jekla
specialna jekla
elektro jekla
konstrukcijska jekla
industrijski noži
elektrode
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MARKETINŠKI KOTIČEK
besedilo Monika Štojs, direktorica marketinga, SIJ – Slovenska industrija jekla
vir Eurofer Economic and Steel Market Outlook 2014-2015, 17. 4. 2014

EUROFER NAPOVEDUJE
NADALJNJO RAST PORABE JEKLA
Gospodarska rast v EU-ju je bila že tretje četrtletje zapored pozitivna. Začetek
leta je bil zelo slab, v drugi polovici leta pa se je situacija izboljšala, in tako je leto
2013 glede na leto 2012, kar se tiče rasti BDP-ja, stagniralo. K rasti je predvsem
prispeval izvoz, pa tudi domača poraba, še posebno naložbe proti koncu leta.
Razlike med glavnimi gospodarstvi v EU-ju so se začele zmanjševati.
2012

2013

2014
napoved

2015
napoved

BDP

–0,4

0

1,4

Zasebna potrošnja

–0,8

–0,1

0,9

1,4

Državna potrošnja

–0,2

0,3

0,3

0,4

Investicije

–2,5

–1,9

2,8

3,2

–2

–1,7

3,8

4,8

– v stroje in opremo
– v zgradbe

1,8

–3,3

–2,9

1,7

2,1

Izvoz

1,7

1,4

4,2

4,9

Uvoz

–0,1

0,1

3,6

4,8

Stopnja brezposelnosti

10,8

11,3

11,1

10,8

Inflacija
Industrijska proizvodnja

2,4

1,5

1,1

1,5

–2,3

–0,5

2,3

2,8

 Tabela: Glavni EU-jevi ekonomski indikatorji

Pozitivni so ekonomski indikatorji. Industrijska proizvodnja raste
že peti mesec zapored, vendar še vedno ostajajo velike razlike
med posameznimi državami. Nemčija, na primer, je edina večja
država v EU-ju, ki ji je uspelo nadomestiti izgubo, povzročeno zaradi krize. V Italiji in Španiji pa razlika med predkriznim obdobjem in
današnjimi rezultati ostaja velika. Kljub temu pa so v bolj prizadetih
državah boleče reforme, ki so jih uvedle, začele prinašati rezultate.
Brezposelnost je še vedno zelo visoka, vendar se je začela
zmanjševati. Dno je, kot kaže, doseženo, za leto 2015 pa je napovedana rast zaposlovanja. To se bo pozitivno odrazilo tudi v rasti
zasebne potrošnje. Državna potrošnja pa ne bo rasla, in sicer zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju.
Gospodarstvo v EU-ju je močno odvisno od izvoza. Ta pa bo v
naslednjem obdobju za razliko od preteklega obdobja bolj temeljil
na izvozu v razvite države, še posebno v ZDA.
Aktivnost v EU-jevih sektorjih, ki kot glavno surovino uporabljajo jeklo, se je v drugi polovici leta 2013 začela izboljševati. Zaradi
izredno slabe prve polovice leta je bila sicer glede na leto 2012
aktivnost nižja kar za 1,8 odstotka. Rast se je nadaljevala tudi v
prvem četrtletju leta 2014, ko je glede na prvo četrtletje leta 2013
dosegla kar 3,4-odstotni dvig.
K rasti so pozitivno prispevali prav vsi sektorji – vključno z gradbeništvom. Le-to sicer ni dosegalo enako dobrih rezultatov v vseh
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državah EU – v Španiji in Italiji so na primer rezultati v gradbenem
sektorju še vedno podpovprečni.
Leto 2014 naj bi bilo v teh sektorjih glede na leto 2013 boljše
za 2,7 odstotka. Krepi se domača potrošnja, predvsem naložbe
v stroje in naprave, rahlo pa naj bi rasle tudi investicije v zgradbe.
Močan dejavnik rasti je izvoz. Za leto 2014 pa Eurofer napoveduje
še močnejšo rast – 3,1 odstotka.
Naročila pri EU-jevih proizvajalcih jekla so v letu 2013 glede na
leto 2012 padla za 0,4 odstotka. Po zelo slabi prvi polovici leta je v
drugi polovici leta prišlo do izboljšanja. V prvem četrtletju 2014 se
je obseg naročil povečal za več kot štiri odstotke. Zelo optimistične so tudi napovedi za naslednja obdobja. V letu 2014 naj bi rast
znašala 3,4 odstotka, v letu 2015 pa nadaljnje tri odstotke. S tem
bo letna poraba v letu 2015 v EU dosegla 150 milijonov ton. To pa
je še vedno pet odstotkov manj kot v letu 2011 in kar 20 odstotkov
manj kot v letu 2008, zadnjem predkriznem letu.
2008

187

2009

122

2010

148

2011

158

2012

142

2013

141

2014 – napoved

146

2015 – napoved

150

 Tabela: Poraba jekla v EU-ju v milijonih ton

Za uresničitev napovedi bo treba nadaljevati reforme, ki so jih
EU-jeve države že začele uvajati. Obstaja namreč tveganje, da
bodo kratkoročni pozitivni rezultati povzročili odloge pri nadaljnjem
izvajanju reform. Določeno tveganje je povezano tudi z bližajočimi se evropskimi volitvami. Pomembnejša pa so v tem trenutku
zunanja tveganja – finančna, ekonomska in politična nestabilnost
v tretjem svetu ter predvsem razplet rusko-ukrajinskega konflikta.
Sankcije bi zaradi močnih trgovskih povezav prizadele tudi EU-jevo
gospodarstvo. •
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NAPREDUJEMO
besedilo Stane Jakelj, Razvojni center Jesenice
foto arhiv Acronija

USTVARJALNOST – ZAČETEK
VSAKE INOVATIVNOSTI
Ustvarjalnost je kakorkoli začetek vsega novega, drugačnega,
presenetljivega, konkurenčnega, prednostnega, vrednejšega,
pomembnejšega, zanimivejšega, pametnejšega in dolgoročnejšega.
Zgodovina dokazuje, da le ustvarjalni duh lahko narekuje razvoj in da
le tisti, ki to prepoznavajo in implementirajo v življenje, lahko vplivajo
na razvoj. In nove rešitve največkrat spodbudijo obstoječi problemi.

 Za odrez vzorcev elektro pločevine dimenzije 500 mm × 500 mm smo prenovili
stare električne škarje in jih namestili na izstop linije Crno. Škarje se danes
uspešno uporabljajo pri redni proizvodnji za pripravo vzorcev za elektromagnetne
meritve. Z dobrim sodelovanjem smo tako privarčevali približno 8.000 evrov.

Ustvarjalnost je napredek, inovativnost pa sposobnost prepoznati priložnost konkurenčne prednosti v kreativnih rešitvah in domislicah ter jo
nato »pretopiti« v denar, ugled in visoko konkurenčnost. Ustvarjalnost
je večna postavka človeškega življenja, in ko že mislimo, da je razvoj
nekje dosegel vrh, že nas preseneti nov ustvarjalni pogled in z njim
nova rešitev. Celo v športu je tako – skandinavski hokejisti so postregli
z dvema inovativnima načinoma zabijanja golov, in sicer s pomočjo podaje v ogrado in »nošnjo« paka v gol s palico. To sedaj posnemajo vsi.
V poklicu ni nič drugače, le priložnosti ter »teritorijev« je neizmerno več.

 V mehanski delavnici dnevno uporabljamo olja
in maziva za obdelovalne stroje. Ker je poraba
precejšnja, je v delavnici manjše priročno
odlagališče, kjer so shranjeni sodi z emulzijo in
oljem. Ker mora biti delovišče urejeno, se je Suljo
Horozovič domislil, da bi odpadno mrežo, ki je
nastala pri izdelavi končnega produkta v proizvodnji,
lahko porabili za zgornjo mrežo oljnega lovilca.
Mrežo je ustrezno obdelal, izrezal primerno obliko in
jo namestil na kovinsko ogrodje, ki ga je prav tako
izdelal sam. Tako je nastal zelo uporaben izdelek,
ki smo ga s pridom uporabili v mehanski delavnici.
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Podjetje je izjemno okolje, kjer lahko začneta delovati ustvarjalni duh in inovativen način razmišljanja. Je misleče in vedenjsko
okolje, ki ga je mogoče oblikovati kot plastelin. Prav to daje inovativnosti in ustvarjalnosti posebno moč, ki poleg boljšega preživetja omogoča tudi izjemen način udejanjanja podjetniške vizije.
Omogoča prilagajanje trgu z vedno novimi prijemi in izdelki, bolj
tvorno motivira zaposlene in jih vključuje v soustvarjanje uspeha.

 V mehanski delavnici dnevno izdelujemo vzorce za preizkušanje. Ena od
glavnih in pomembnejših operacij je tudi rezkanje obdelovancev. Rezkanje
poteka dnevno na razmeroma starem stroju iz leta 1975, pri delu pa se je
pogosto pojavila težava odpadanja in »frčanja« ostružkov naokoli.
Robert Frelih se je domislil, da bi odpadno mrežico iz naprave za razrez z
vodnim curkom lahko porabili za varovalo na stroju za rezkanje PGVZ.
Odpadno mrežico je primerno obdelal, izdelal utore za nastavek in
mrežico pritrdil na obdelovalni stroj. Tako je nastal zelo uporaben
in priročen izdelek, ki ga s pridom uporabljajo sodelavci.

Inovativnost je širokopasovna avtocesta, tehnološka inovacija je le en njen vozni pas. Prepogosto se namreč pozablja na
procesne, tehnološke, organizacijske, marketinške, prodajne,
kadrovske, znanstvene in še kakšne inovacije. Če podrobneje
pogledamo inovativna podjetja, hitro ugotovimo, da se v neko
njeno tehnično inovacijo vpletajo tudi drugi vidiki inovativnosti. Že če samo pomislimo, da mnogo bolje uspe produkt, ki ga

 Inovativna dejavnost v delovni skupini Preizkuševalci še ni
zamrla. Nekaj dobre volje in veliko potrpljenja je potrebnega
– pa nastanejo takšne mojstrovine, kakor je razvidno s
fotografij. Boštjan Žvan in Suljo Horozović sta "vzela v
roke" vsak svojo omaro in jo takole predelala. Iz odpadnih
omar, namenjenih na odpad, je nastal uporaben izdelek.

 Ob okvari oziroma sumu nepravilnega
delovanja ventila Y5 smo le-tega
zamenjali z novim, starega pa zavrgli.
Težava je bila v tem, da ventila nismo
mogli testirati na sami napravi, zato smo
se domislili, da sami izdelamo preprosto
preizkuševališče. Ventil sedaj krmilimo
z analognim signalom. Po primerjavi
želene in dejanske vrednosti tlaka lahko
izvedemo nastavitev oziroma ugotovimo,
ali ventil pravilno deluje.
S testiranjem smo ugotovili, da je bil
večkrat vzrok okvare v elektronskem
vezju ventila. Popravilo smo izvedli tako,
da smo iz starih komponent sestavili
novo delujoče vezje, tako ni bilo treba
nabaviti novega ventila. Avtorja rešitve
sta Roman Kalamar in Marjan Cvek.
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 Aleš Ravnihar je za nože novega stroja Schreder (drobilec rene) konstruiral
priročno pripravo, ki omogoča serijski odrez kotov trgalnih nožev. Priročna
naprava je bila v celoti konstruirana v programu SolidWorks, programirana
v okolju Igems in izdelana na napravi WJS, ki omogoča zelo natančno
izdelavo in točne tolerance. Priprava je bila izdelana iz AISI 316 L.
Tako je delo z uporabo šablone hitrejše in natančnejše
– omogočena je serijska obdelava nožev.

ustvarjalno poimenujemo, mu damo edinstveno znamkovno
identiteto in ga tržimo na unikaten način, potem ni več dileme,
da je skoraj vsaka podjetniška inovacija v bistvu inovacijski splet
inovacij iz različnih sfer.
Na čem sloni Acronijev sistem spodbujanja inovativnosti?
V Acroniju imamo v skladu s kolektivno pogodbo z namenom dodatnega spodbujanja zaposlenih zelo dobro vpeljano
dokumentiranje in nagrajevanje koristnih predlogov, iskric in
izboljšav. Zavedamo se, da najbolj inovativna podjetja porajajo
tudi do sto uporabnih idej na zaposlenega na leto in jih od tega
uresničijo okoli 90 odstotkov. Praksa je pokazala, da na tako
visok odstotek uresničitve idej in pobud za izboljšave pri nas zaradi različnih vzrokov ne moremo računati, zato smo se odločili,
da nagradimo predloge šele, ko so udejanjeni v obliki iskric in
izboljšav. S tem želimo spodbuditi zaposlene, da podjetniški način razmišljanja in delovanja, ki ga tako dobro obvladajo doma,
uveljavijo tudi v službi ter da uporabijo za doseganje svojih ciljev

vse razpoložljive vire, od materialnih do socialnih – poznanstva
in prijateljstva. Skratka, da za realizacijo svojih idej poskrbijo
neposredno sami ali posredno s pomočjo nadrejenih. Sistem
spodbujanja stalnih izboljšav in inovacij v Acroniju temelji namreč na konceptu nadrejenega, kar pomeni, da so sodelavci na
višjih organizacijskih ravneh dolžni spodbujati podrejene in jim
pomagati pri uresničevanju predlogov za izboljšave. Pri reševanju težav se običajno pokažejo prednosti timskega dela, zato
sistem izkorišča organizacijsko povezanost delavcev v delovne
skupine.
Ponovno velja spodbuda vsem zaposlenim v Acroniju, da se
aktivno vključujejo v procese stalnih izboljšav in inovacij. To sta
naša skupna priložnost in edina prava pot.
S fotografijami in opisi vam predstavljamo delček odličnih
praks inovativnega pristopa in neizmerne ustvarjalnosti naših
sodelavcev v letu 2013. •
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PREVERJAMO KAKOVOST
besedilo Nataša Bratun, vodja glavnega kemijskega laboratorija, Acroni
foto Stane Jakelj, Razvojni center Jesenice

TRADICIJA, ZNANJE IN
KAKOVOST ZA KONKURENČNOST

 Jerneja Stres pri izvajanju meritev na aparatu ICP AAS

 Ionski kromatograf za določevanje anionov v
odpadnih vodah in izlužkih odpadkov

“Zgodovinski viri kažejo, da smo imeli na Jesenicah enega
prvih industrijskih laboratorijev v tem delu Evrope. Zgodovina
kemijskega laboratorija na Jesenicah sega že v leto 1875.”
Tradicija proizvodnje jekla je pogojevala
razvoj podpornih dejavnosti, kamor sodijo tudi kemijski laboratoriji.
Danes smo visoko strokovno usposobljen, kakovosten, hiter in zanesljiv partner pri izvajanju laboratorijskih storitev.
Dejavnosti kemijskih laboratorijev v
Acroniju so akreditirane pri Slovenski
akreditaciji po zahtevah standarda SIST
EN ISO/IEC 17025, ki zagotavlja neodvisnost laboratorijev in mednarodno primerljivost rezultatov preizkušanja.
Svojo usposobljenost dokazujemo z
uspešnim sodelovanjem tako v nacionalnih kot v mednarodnih medlaboratorijskih
primerjalnih shemah, in sicer na področju odpadnih voda, odpadkov, pri analizi
jekel in jeklarskih surovinah.
 Sodelavke Glavnega kemijskega laboratorija v Acroniju (z leve):
Renata Repe, Nataša Bratun, Petra Črv, Bojana Sodja in Jerneja Stres
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foto

 Petra Črv pri izvajanju meritev na aparatu AAS

 Analizator parametrov TOC, DOC in totalnega
dušika v vzorcih odpadne vode in izlužkih
odpadkov ter TOC v odpadkih

 Renata Repe pri delu na titratorju

 Joško Legat med izvajanjem
meritev na aparatu SPF

Podroben pregled naših akreditiranih dejavnosti si za laboratorije lahko ogledate na spletni strani Slovenske akreditacije,
akreditacijska listina LP-047.
Dejavnost kemijskih laboratorijev dopolnjujemo z
dejavnostjo kontrolnega organa, kjer smo vzpostavili sistem
SIST EN ISO/IEC 17020. Kontola se izvaja z namenom ugotavljanja dopustnosti odlaganja odpadkov na odlagališčih.
Kontrolni organ Acronija najdete pod dejavnostjo kontrole, akreditacijska listina K-121 (www.slo-akreditacija.si).
V Acronijevih kemijskih laboratorijih vzdržujemo pooblastilo za
izvajanje emisijskega monitoringa odpadnih voda in smo akreditirani za izvajanje postopkov kontrole pri odlaganju odpadkov.
Stalno se trudimo, da širimo obseg akreditirane dejavnosti in
s tem dvigamo raven kakovosti storitev v naših laboratorijih.
VZORČIMO
 odpadne vode (industrijske, komunalne)
 odpadke
ANALIZIRAMO
 kovinske materiale (jekla, nikljeve zlitine, kositrove
zlitine, bakrove zlitine, aluminijeve zlitine, spajke …)

 Priprava raztopin

 vhodne materiale za proizvodnjo (Fe-

legure, apno, olje, lake, kisline ...)
 odpadke, prahove, mulje ...
 žlindre
 odpadne vode (industrijske, komunalne)
 tehnološke in kotlovske vode
 maziva
 itd.

Storitve izvajamo v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi
standardi, s sodobno merilno opremo. Preskusne metode razvijemo in prilagodimo tudi potrebam naročnikov.
Storitve opravljamo po konkurenčnih cenah, hkrati pa si
prizadevamo, da rezultate in povratne informacije prejmete v
najkrajšem možnem času.
Če bi vas naše storitve utegnile zanimati, vas prosimo, da
nam to sporočite. Z veseljem se bomo odzvali in vam podrobno
predstavili našo dejavnost.
Več informacij v povezavi z našimi storitvami lahko najdete
na spletni strani Acronija:
www.acroni.si; STORITVE. •
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SKRBNO UPRAVLJAMO S PODATKI
besedilo Kristijan Plesnik, strokovni delavec I, Proizvodnja, Metal Ravne
foto arhiv Metala Ravne

ZADOVOLJNI Z NOVIM SISTEMOM
ZAJEMANJA IN ARHIVIRANJA
PODATKOV O INDUSTRIJSKIH PEČEH
Zavedamo se, da le če so podatki, informacije in znanje tesno
povezani, tvorijo 'neskončno zanko' in šele takrat nam tudi
omogočajo uspešno delovanje v ostri konkurenci na trgu.
Sistem arhiviranja podatkov o industrijskih pečeh je v Metalu
Ravne del sistema in opredeljen z internim predpisom (QM),
ki predpisuje hrambo teh podatkov 10 let. Prenos podatkov z
objekta na server je do nedavnega potekal preko disket oziroma kartic. V zadnjih letih pa smo število peči bistveno povečali,
saj jih je danes preko 60. Obstoječi sistem zajemanja in arhiviranja podatkov za te peči je postal preživet in za današnji čas zelo
tog, predvsem z vidika dostopa in nadaljnje obdelave podatkov.
Z namenom dokazovanja poteka izvajanja predpisanih
receptur na posamezni peči je arhiviranje podatkov eden od
pomembnejših vidikov. Zato smo se odločili, da uvedemo nov
način arhiviranja, ki bo poleg osnovne hrambe omogočal celo-

 Prikaz podatkov o ogrevni peči v kovačnici težkih odkovkov
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vitejši in učinkovitejši nadzor nad delovanjem posamezne peči
tudi vzdrževalcem s področja termoregulacij.
Zastavljeni cilj smo skupaj s podjetjem I.M. Inženiring več
kot uspešno uresničili, saj smo zgradili sistem, ki nam omogoča hiter vpogled v trenutno dogajanje po posameznem objektu
ter učinkovit nadzor nad spremembami parametrov delovanja
peči kar iz »pisarne«. Na skupni server se sprotno prenašajo
vsi podatki, med njimi so za uporabnike pomembnejši diagrami temperatur in poraba zemeljskega plina. S tem smo močno
olajšali delo vsem sodelavcem, ki pri svojem delu uporabljajo in
potrebujejo ažurne podatke o stanju v peči. •

 Izpis temperaturnega diagrama v določenem obdobju
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SKRBIMO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
besedilo Mirko Vošner, direktor, BVD-RAVNE
foto arhiv BVD-RAVNE

METAL RAVNE – VARNOST PRI
DELU IMA VISOKO PRIORITETO!
Varnost in zdravje pri delu
(v nadaljevanju: VZD) sta
pomemben sestavni del vsakega
proizvodnega oziroma tehnološkega
procesa, kar še posebno velja za
metalurgijo, ki je naša osrednja
dejavnost. Ne dolgo v zgodovino
smo imeli v Železarni Ravne,
katero tradicijo in poslanstvo
nadaljujemo, celo več kot eno
tretjino poškodovanih delavcev.

Z vlaganji v sodobnejše, zlasti pa varnejše delovne procese, predvsem pa z vlaganji v večjo varnost delovne opreme,
usposabljanje delavcev, dosledno uporabo osebne varovalne
opreme in navsezadnje z vse odgovornejšim nadzorom ter upoštevanjem varnostnih ukrepov smo dosegli dobro raven varnosti
pri delu. Seveda z vsem še ne moremo biti zadovoljni, saj je za
nas prav vsaka delovna nezgoda odveč, in se zavedamo, da bo
treba posvečati varnosti pri delu še večjo skrb in pozornost. V
tem letu izpostavljamo še posebej delovno disciplino kot zelo
pomemben, če ne najpomembnejši element ustrezne ravni VZD.
Sprejeta politika vodstva Metala Ravne na področju VZD je
jasna in nedvoumna. Dosledno izpolniti vse pravne kot siceršnje
ukrepe VZD za dosego varnosti delavcev pri delu. V sam vrh
teh ukrepov sodi varna in tehnično brezhibna delovna oprema,
s katero dosežemo osnovni pogoj in obveznost delodajalca
glede zagotavljanja varnega dela. Usposabljanje delavcev in
preverjanje njihove usposobljenosti za varno delo sta ključna

procesa za izvajanje varnega dela, zato se temu področju daje
še poseben poudarek. V skladu z oceno tveganja se z izvajanjem periodičnih preiskav delovnega okolja spremljajo vsi relevantni kazalci ekoloških obremenitev na delovnem mestu, še
zlasti hrup, mikroklimatski pogoji in zaprašenost.
Spremljanje zdravstvenega stanja, zlasti vpliva delovnih
razmer na zdravje delavcev, sodi med izrazito preventivne ukrepe, saj tako želimo ohraniti delovno zmožnost delavcev skozi
celotno delovno dobo. To postaja v času podaljševanja delovne
dobe za upokojitev delavcev zelo resen izziv za podjetja z intenzivno gospodarsko dejavnostjo, kot je metalurgija. Žal pa pri
obdobnih zdravstvenih pregledih ugotavljamo tudi posledice
neugodnih delovnih razmer, saj delavci, sicer v manjšem številu,
niso več popolnoma zmožni za opravljanje dela. Med najpogostejšimi zdravstvenimi omejitvami delavcev so prisotni vzroki
zaradi visoke ravni hrupa na delovnem mestu, posledic ročnega
dvigovanja in prenašanja bremen, siceršnje zdravstvene težave
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idr. Spodbudno pri tem pa je dejstvo, da zadnja leta močno
pada trend števila delavcev z zdravstvenimi omejitvami.
Zato velja ponovno opozoriti tudi na dosledno uporabo
osebne varovalne opreme, še zlasti tiste, ki je poleg izvedbe
tehničnih ukrepov za zagotovitev varnega dela nujno potrebna
za varovanje delavcev pred poškodbami pri delu. Posebej velja
izpostaviti uporabo osebne varovalne opreme, kot so negorljive
delovne obleke, zaščitne čelade z antifonom, zaščitna očala ter
zaščitni čevlji. Seveda pa se pri specifičnih delovnih opravilih
uporablja specialna osebna varovalna oprema, denimo pri taljenju in ulivanju jekla aluminizirana delovna obleka ter varnostni
pas na višinskih vzdrževalnih delih. Pri tem pa velja opozoriti, da
je uporaba osebne varovalne opreme za vsakega delavca svojevrsten napor, vendar so učinki varovanja delavcev pred poškodbami mogoči le z njeno dosledno in disciplinirano uporabo.
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Raven varnosti in zdravja pri delu se je v primerjavi s preteklim letom zagotovo izboljšala, predvsem z vidika znižanja števila poškodb pri delu, ustreznosti delovne opreme (izpolnjevanje
pogojev za varno delo z delovno opremo in ustreznost transportnih sredstev), urejenosti dokumentacije (navodila za varno
delo, sistem evidentiranja in obravnavanja nevarnih dogodkov
…) ter usposabljanja delavcev. Seveda pa z vsem še nikakor
ne moremo biti povsem zadovoljni. Letos bomo zato še večjo
pozornost posvetili doslednemu nadzoru nad varnim delom
delavcev, tako s strani delovodij, strokovnih delavcev za varstvo
pri delu kot samega vodstva Metala Ravne, in tudi izboljšanju
delovnega okolja ter delovne tehnološke discipline in implementaciji ukrepov, sprejetih na podlagi analiz vzrokov nezgod in
nevarnih dogodkov, v delovno okolje. •
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SKRBIMO ZA OKOLJE
besedilo Erika Vidic, svetovalka za nevarne snovi, Acroni

VARČEVANJE Z VODO JE
VARČEVANJE Z ENERGIJO
22. marec je svetovni dan voda od leta 1993. Generalna skupščina OZN
je ta dan razglasila za svetovni dan voda, da bi opozorila svetovno javnost
na pomen sladke vode in dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami. Od
kakovosti voda je odvisna tudi čistost okolja, v katerem živimo; voda je
najpomembnejši dejavnik za zagotavljanje zdravega okolja in zdravja ljudi.

KLJUČNA SPOROČILA SVETOVNEGA DNEVA VODA 2014
1. Voda potrebuje energijo in energija potrebuje vodo. Voda
je potrebna za pridobivanje skoraj vseh vrst energije.
Energija je potrebna za črpanje, čiščenje in distribucijo
vode, torej v vseh fazah.
2. Zaloge so omejene, povpraševanje pa narašča.
Potrebe po sladki vodi in energiji bodo tudi v prihajajočih
desetletjih znatno naraščale. Ta porast bo prinesel velike
izzive in obremenitev virov v skorajda vseh regijah, še posebno v tistih v razvoju in v hitro rastočih gospodarstvih.
3. Varčevanje z energijo je varčevanje z vodo. Varčevanje z
vodo je varčevanje z energijo.
Naše izbire glede zalog, distribucije, cene in uporabe
vode in energije imajo medsebojni vpliv.
4. Najrevnejši nujno potrebujejo dostop do vode in sanitarnih storitev ter elektrike.
1,3 milijarde ljudi nima dostopa do elektrike, 768 milijonov ljudi nima dostopa do izboljšanih vodnih virov in 2,5
milijarde ljudi nima izboljšanih sanitarnih razmer. Voda in
energija imata odločilen vpliv na zmanjšanje revščine.
5. Izboljševanje vodne in energetske učinkovitosti je tako
kot usklajene in skladne politike nujno.

Boljše razumevanje o povezavah in medsebojnih vplivih
obeh sektorjev bo izboljšalo usklajevanje pri energetskem in
vodnem načrtovanju, kar bo vodilo v zmanjšanje neučinkovitosti.
Oblikovalci politike, načrtovalci in strokovni sodelavci lahko sprejmejo ukrepe za premagovanje ovir, ki obstajajo med njihovimi
zadevnimi področji. Inovativne in pragmatične nacionalne politike
lahko privedejo do bolj efektivnega in stroškovno učinkovitega
zagotavljanja vodnih in energetskih storitev.
TUDI V ACRONIJU SE TRUDIMO,
DA BI ZMANJŠALI PORABO VODE
V tehnoloških procesih izdelave in obdelave jekla je zaradi
visokih temperatur hlajenje z vodo sestavni del proizvodnih procesov. V letu 2006 se je v tehnoloških procesih in za potrebe
hlajenja porabilo 7.200.000 m3 vode, z novimi naložbami se je v
letu 2012 poraba vode kljub povečanju proizvodnje zmanjšala
na 2.100.000 m3. Da bi zmanjšali porabo hladilne vode, smo
vse pretočne hladilne sisteme nadomestili z odprtimi in zaprtimi
hladilnimi sistemi. Vsa tehnološka odpadna voda pa se pred
izpustom v vode čisti na štirih čistilnih napravah.
 Poraba sveže vode v Acroniju
m3

Z rabo in upravljanjem voda je povezana tudi energija. Slogan
letošnjega svetovnega dneva voda se glasi Voda in energija;
opozarja na vodo kot vir življenja in na njeno povezanost z
energijo ter soodvisnost med njima. Energijo je mogoče pridobivati tudi z uporabo vodnih virov. Prav zato je pomembno
zavedanje, da je voda naravna dobrina, pogoj za življenje in
tudi obnovljivi naravni vir.
Proizvodnja energije zahteva vodne vire, tako za proizvodnjo
hidroenergije kakor tudi za proizvodnjo elektrike v nuklearkah
in termoelektrarnah, pri čemer se osem odstotkov vse proizvedene energije na svetu porabi za črpanje, čiščenje, pripravo in
transport vode do uporabnikov. V letu 2014 bo zato posebna
pozornost v okviru teme dneva voda posvečena ozaveščanju in
prenosu dobrih praks na področju vodno in energetsko učinkovite zelene industrije.
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Ker je voda
naravni vir, ki si ga
vsi delimo, vam:
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OZAVEŠČAMO
besedilo Jure Vindiš, strokovni delavec VZD, Acroni
foto Jure Vindiš, Acroni

KEMIKALIJE DVIGUJEJO NAŠ
ŽIVLJENJSKI STANDARD
Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, ki ga zaznamujemo 28. aprila,
je letos posvečen ravnanju z nevarnimi kemikalijami na delovnih mestih.
 28. april, svetovni dan
varnosti in zdravja pri delu

 Nove oznake
nevarnih kemikalij (GHS)

 Praktična vaja ob razlitju
nevarne kemikalije

Uporaba nevarnih snovi oziroma kemikalij je sestavni del sodobnega življenja, njihova proizvodnja in uporaba pa se bosta na
delovnih mestih stalno nadgrajevali in povečevali.
Kemikalije so za naše življenje zelo pomembne, tako denimo
pri proizvodnji hrane, zdravil in čistil, zelo koristne pa so tudi v industrijskih procesih pri razvoju novih izdelkov, s čimer posledično
dvigujemo življenjski standard vseh nas.
Naloga oziroma skrb proizvajalcev in uporabnikov nevarnih
kemikalij je omejevanje izpustov (emisij) v okolje ter izvajanje nadzora nad izpostavljenostjo koncentracij hlapov nevarnih kemikalij
na delovnih mestih. Posebna skrb je namenjena zaščiti delavcev.
V zadnjih letih je bilo na področju kemijske varnosti veliko narejeno predvsem pri zmanjšanju negativnih učinkov zaradi uporabe ter zmanjševanju vplivov le-teh na okolje in zdravje ljudi. Že
nekaj časa je v veljavi ena najstrožjih in najobsežnejših zakonodaj
o kemikalijah, to je uredba REACH, katere glavni cilj je varovanje
zdravja in okolja pred negativnimi učinki kemikalij. Marsikatera
nevarna kemikalija bo prav zaradi te zakonodaje izginila s trga.
Delavci, ki so neposredno izpostavljeni nevarnim kemikalijam, morajo biti ustrezno zdravstveno pregledani in usposobljeni
za delo z nevarnimi kemikalijami. Pomembno je tudi, da vsak
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posameznik skrbi za svojo varnost. Zelo pomembna pa je tudi
uporaba ustrezne osebne varovalne opreme za primere, kjer s
tehničnimi ukrepi ni mogoče poskrbeti za varno in zdravo delo
delavcev. V Acroniju imamo preko deset artiklov, ki so namenjeni
izključno zaščiti pred nevarnimi kemikalijami.
Narava dela v našem podjetju je takšna, da se nevarne snovi
uporabljajo v velikih količinah. V podjetju Acroni imamo tako dva
proizvodna oddelka, kjer uporabljamo klorovodikovo kislino ter
mešanico fluorovodikove in dušikove kisline. Na teh delovnih mestih dela 45 delavcev.
Zaposleni imajo vsaki dve leti obvezno usposabljanje, tako teoretično kot praktično z vajo, kjer vsakič izberemo drugo temo (lani
smo izvedli vajo z naslovom Varno delo z vodikovim peroksidom).
Zelo pomembno je tudi, da imajo zaposleni na teh delovnih mestih
navodila za varno delo, s katerimi morajo biti seznanjeni in o njih
poučeni. Za boljše obvladovanje nevarnih kemikalij pa imamo izdelan tudi centralni register vseh nevarnih kemikalij, ki je v elektronski
obliki in vsebuje povezave do navodil za varno delo. Leta 2010 je
začelo veljati novo označevanje kemikalij, zato zdaj tudi posodabljamo vsa navodila in zamenjujemo varnostne liste. •

26

PRENAŠAMO ZNANJE
besedilo
foto

Melita Jurc, področna urednica za Koroško, Metal Ravne
arhiv Metala Ravne

ANDREJ GRADIŠNIK IMENOVAN
ZA AMBASADORJA ZNANJ
V Viteški dvorani Cekinovega gradu v Ljubljani je 26. marca potekalo
prvo imenovanje slovenskih ambasadorjev znanj. Častno funkcijo je
prevzelo 52 uspešnih posameznikov iz gospodarstva, kulture, politike
in akademskih dejavnosti. Med prvimi slovenskimi ambasadorji znanj
je tudi glavni direktor Metala Ravne Andrej Gradišnik.

 Glavni direktor
Metala Ravne Andrej
Gradišnik s predsednico
združenja Učeče se
organizacije mag.
Andrejo Jernejčič Vizjak

Ambasadorji znanj so posamezniki, ki s svojo prizadevnostjo,
strokovnostjo, verodostojnostjo in etičnostjo izpolnjujejo merila
za imenovanje.
Ambasadorji znanj podeljujejo nagrade študentom in dijakom za posebne dosežke na področju znanj. Nagrada, ki
se imenuje Referenca, se lahko podeli študentu ali dijaku kot
posebno in najvišje priznanje za prizadevnost v posamezni organizaciji pri pisanju strokovnih nalog, sodelovanje pri projektih
in delu v podjetju ob doseganju posebnih ali izjemnih učinkov in
uspehov.

Ambasador znanj bo lahko podelil nagrado Referenca na
letnem akademsko-gospodarskem kongresu. Nagrajenci bodo
imeli boljše možnosti na trgu dela.
S podelitvijo naziva ambasador znanj glavnemu direktorju
Metala Ravne je bilo naše podjetje priznano kot organizacija, ki
aktivno spodbuja procese prepoznavanja in razvoja perspektivnih kadrov. V Metalu Ravne se zavedamo, da je ravno znanje, ki
sloni na 400-letni tradiciji jeklarstva na Koroškem in ki ga stalno
nadgrajujemo, resnična garancija za uspešnost podjetja danes
in v prihodnje. •
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NAPREDUJEMO
besedilo dr. Marjan Rihar, Sekcija uporabnikov sistema stalnih izboljšav pri GZS-ju
foto Stane Jakelj, Razvojni center Jesenice

ALI JE MOJA ZAMISEL LE
DELOVNA NALOGA ALI KAJ VEČ?
Z odgovorom na to vprašanje v širšem kontekstu so se med drugim
ukvarjali tudi udeleženci delavnice z naslovom Spodbujanje inovativnosti
v proizvodnji, ki jo je Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav pri
GZS-ju pripravila 19. marca v podjetju Danfoss Trata v Ljubljani.

Vodeni ogled proizvodnje, predstavitev organiziranosti procesov in delovnih skupin v podjetju Danfoss Trata

Delavnice se je udeležilo 42 udeležencev iz 19 podjetij in
ustanov.
V uvodnem predavanju je dr. Eva Boštjančič s psihološkega stališča predstavila poglede na ustvarjalnost in inovativnost.
Sledila je praktična vaja za udeležence po skupinah, v katerih
so na hipotetičnem primeru stare pekarne razdelali, kako se
lahko deluje ustvarjalno in inovativno pri prenovi procesov in
miselnosti zaposlenih.
Gostitelji iz podjetja Danfoss Trata so predstavili primera ustvarjalnih zamisli njihovih zaposlenih, ki so bile nato tudi
SIJ – Slovenska industrija jekla

dejansko uresničene v proizvodnem procesu. Sledil je ogled
proizvodnje.
V popoldanskem času so strokovnjaki iz podjetij Pro Acta,
Domel, Steklarna Hrastnik, Acroni in Šolskega centra Škofja
Loka predstavili dobre prakse iz svojih okolij na področju
ustvarjalnosti in inovativnosti.
Udeleženci so delavnico ocenili kot zelo koristno, tako glede
vsebine kot vzpostavitve veliko novih poznanstev, ter se v tem
vzdušju razšli v poznem popoldnevu. •
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VODIMO ZA SKUPEN USPEH
Vanja Prevodnik, vodja Kadrovske službe, Acroni

besedilo Stane Jakelj, razvojni inženir, Razvojni center Jesenice
foto Stane Jakelj, Razvojni center Jesenice
vir Gustav Käser Trening International

KAKO UČINKOVITO IN
PREDANO VODITI?
Vodenje, timsko
delo, komunikacija,
pogajalske sposobnosti,
sposobnost predstavljanja
in navduševanja,
prepričevanja, vplivanja …
Vse te veščine vplivajo na
sposobnosti posameznika,
da učinkovito sodeluje
s svojimi nadrejenimi,
sodelavci in strankami.
Mehke veščine vodenja
niso enako mehkužnemu
vodenju. Mehke veščine
nimajo vnaprej začrtane
poti, če jih znamo pravilno
uporabiti, so zelo učinkovite
in pozitivno spodbujajo
sodelavce k še večji
učinkovitosti in h končnemu
cilju, uspešnosti podjetja.
Lahko jih uporabljamo na
profesionalni poti kot tudi v
našem vsakdanjem življenju.

V izvedbi podjetja Gustav Käser Training International in predavatelja
Iztoka Dernovška smo se na sedemdnevnem treningu učinkovitega
vodenja in komuniciranja v timu učili skozi prakso, s pomočjo iger
vlog, praktičnih vaj in nastopanja. Treningi so potekali v sproščenem
in pozitivnem vzdušju, ob tem pa so se od nas zahtevale predhodna
priprava na prihajajoči trening, polna angažiranost in koncentracija.
Ob zaključku vsakega dneva treninga smo si udeleženci zapisali najpomembnejša sporočila oziroma vtise na belo spominsko kartico. Na
zaključnem treningu pa je vsak od udeležencev predstavil zanj šest
najpomembnejših sporočil oziroma zavez, ki jih bo pri svojem delu
redno uresničeval.
Predstavljamo vam eno od zgodb, ki nas je zelo navdušila in bi
morala biti eden od temeljev slehernega delovanja in vplivanja:
Pismo za Garcio
Med špansko-ameriško vojno, v letu 1898, je bil eden od ameriških generalov na Kubi – Garcia – obkoljen s svojimi četami vred.
Garcia se je bil prisiljen umakniti globoko v džunglo. Nihče ni vedel,
kje je. Nikakršne povezave ni imel z zunanjim svetom. Nobeno pismo
ali telegram ga nista mogla doseči. Vendar je predsednik Združenih
držav, McKinley, moral zaradi mirovnih pogajanj na vsak način zelo
hitro vzpostaviti stik z njim.
Kaj je lahko storil?
Eden od njegovih svetovalcev mu je dejal: »Poznam človeka, ki bo
našel Garcio. Ime mu je Rowan.«
Predsednik je poklical Rowana k sebi in mu predal pismo, rekoč:
»Odnesi to pismo generalu Garcii in mi prinesi njegov odgovor.«
Rowan je odgovoril: »Da, gospod predsednik, bo storjeno!«
Za nas ni pomembno, kako je Rowan shranil pismo v torbo, si jo
dal čez ramo, kako je po štirih dnevih megle in teme pristal z majhnim
čolnom na kubanski obali, izginil v džunglo, kako je po tritedenskem
pešačenju po sovražnem terenu izpolnil nalogo in svoje poslanstvo …
Za nas je pomembno, kaj je Rowan dejal, ko je prejel pismo: »Da,
gospod predsednik, bo storjeno!« To je bilo vse. Ni spraševal: Kdo
je Garcia? Kako naj pride na otok? Naj čoln kupi ali najame? Kako
postopati, ko iščeš človeka v džungli, ki se skriva? Kako naj se prebije skozi sovražnikove linije? Kje naj dobi denar za pot? McKinley
je dal Rowanu nalogo in mu prepustil iskanje odgovorov na vsa ta
vprašanja, saj je vedel, da ne more predvideti vseh situacij, v katerih
se bo znašel Rowan.
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Vanja
 Zelo uspešen javni nastop Vanje Prevodnik

Zelo pozitiven in motivacijski pristop predavatelja s številnimi primeri,
rešitvami in razlagami. Vse teme treningov so mi bile zanimive in veliko pridobljenega bom lahko uporabila v praksi; pravzaprav že uporabljam, saj me kocka na delovni mizi non stop opominja. Največjo
korist vidim v pridobljenih idejah, metodah in predvsem v tem, da
sem se naučila novih spretnosti.

Svetlana
 Svetlana Bajić prejema
čestitke vodje treninga Iztoka Dernovška.

Moram priznati, da sem bila pred začetkom do treninga
nekoliko skeptična, saj sem mislila, da gre za "prodajanje
megle", a sem se uštela. To je moj prvi tovrstni trening in
reči moram, da je bil zelo poučen. Najbolj sem bila navdušena nad tako imenovano analizo preferenc Insights
discovery in spoznavanjem, zakaj v določenih situacijah
reagiram na način, kot reagiram. V zasebnem življenju vsakodnevno uporabljam motivacijsko orodje oziroma vprašanje Zakaj uživam?, kar mi pomaga osmisliti prav vsak dan.
Pri opravljanju službenih obveznosti pa tudi v zasebnem
življenju mi najbolj pomaga spoznanje o živi žabi ("Eat a
live frog first thing in the morning and nothing worse will
happen to you the rest of the day." - Mark Twain), ki pomeni, da je treba najtežje oziroma najmanj všečne naloge
rešiti najprej. Udeležbo na treningu toplo priporočam vsem
tistim, ki opravljate delo, ki zahteva veliko komunikacije, nastopanja in hitrega odločanja v stresnih situacijah.
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Ta zgodba je bila do danes prevedena v že skoraj vse jezike
sveta in je bila natisnjena v več kot 40 milijonih izvodov. Podoba
tega moža bi morala biti predstavljena na vseh šolah in univerzah, kajti naša mladina za svoj razvoj ne potrebuje modrosti iz
knjig in spretnosti, ki jih učijo pri vseh mogočih predmetih. Kar
potrebuje, je jeklen hrbet, čvrste kosti, je vsaka tista lastnost, ki
jo naredi sposobno skoncentrirati moči, osredotočiti se na eno
nalogo … dostaviti pismo Garcii!
Kdor se danes loteva nalog, kjer potrebuje pomoč drugih, se
bo vedno spopadel s povprečnostjo, nesposobnostjo ali nejevoljo osredotočiti se na eno stvar in jo izpeljati do konca.

Na vsakem koraku srečujemo nezaslišano ravnodušnost,
površnost, nepazljivost in na pol opravljeno delo. Podjetje je
obsojeno na propad, če vodilni svoje sodelavce pripravijo do
dejanj z grožnjami, silo in podkupovanjem ali računajo na prijateljsko uslugo boga, da jim čudežno pošlje na pomoč angela.
Treninga smo se udeležili: Janez Rozman, Franci Perko, Igor
Smolej, Iztok Šušterčič, Metod Smolej, Matija Markič, Stanislav
Jakelj, Nataša Bračun, Vanja Prevodnik, Svetlana Bajić, Barbara
Gabrovšek, Mirjan Furlan, Olga Oven in Katarina Čučnik. Naša
razmišljanja ob zaključku smo strnili v nekaj besed, ki vam jih
predstavljamo. •

Stane
 Stane Jakelj sprejema priznanje iz
rok glavnega direktorja Blaža Jasniča.

Vesel sem, da mi je bilo omogočeno prisostvovati treningom učinkovitega vodenja in komuniciranja v timu. Spoznanja in nove izkušnje so potrdili
in utrdili moja dosedanja razmišljanja ter načela, ki se jih poskušam držati
ter jih uresničevati. Veselje do dela, iskanje novih izzivov, stvari in ljudi
gledati s pozitivne strani, dober in prijazen odnos s sodelavci ter dela.
Vse te vrline so me nagovorile preko štirih temeljnih zakonov vodenja, ki
smo jih odkrivali in spoznavali na treningu: Od sebe zahtevaj več, kot to
pričakujejo drugi; zahtevaj od sodelavcev več kot kdorkoli drug; poznaj
sodelavce in se aktivno zanimaj zanje in njihove uspehe – bolje kot kdorkoli drug; varuj sodelavce pred strahom.
Velika zahvala gre našemu vodji treninga Iztoku Dernovšku, ki nas je kot
skupino znal motivirati in voditi ter za vsakega posameznika poiskati njemu lastno smer delovanja.

Igor
 Igor Smolej in vodja treninga Iztok Dernovšek

Na prvi trening nisem prišel z velikimi pričakovanji, vendar sem kmalu spoznal, da sem se pošteno zmotil. Veliko
novega sem izvedel o vodenju ter delu v timu, zrastel sem
na osebni ravni ter postal še bolj samozavesten. Posebno
zanimiv je bil del, v katerem smo odkrivali samega sebe,
tako imenovana analiza Inside discovery. Verjamem, da bom
z uporabo metod, ki sem se jih naučil, lahko še bolj pripomogel k uspešnosti našega podjetja.
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Nataša


Nataša Bratun prejema čestitke vodje treninga

Iztoka Dernovška in glavnega direktorja Blaža Jasniča.

S treningom GK sem si pridobila nove izkušnje in znanja
na področju komunikacije in vodenja.
Trening mi je pomenil pozitivno izkušnjo, saj je vse skupaj
potekalo v prijetnem in sproščenem okolju, kjer smo si
izmenjali mnenja v zvezi z dnevnimi izzivi, s katerimi se
srečujemo in jih poskušamo kar najbolje reševati. Zelo
dobrodošla je bila povratna informacija, ki smo jo prejeli
v okviru prezentacij in s tem predlagana področja za
izboljšanje. Vsi udeleženci smo ob zaključku prejeli tudi
diplome, še več kot to pa mi pomeni osebno posvetilo,
ki ga je Iztok Dernovšek zapisal ob zaključku, ko smo
prejeli domače naloge.
Nova znanja, ki sem jih pridobila, mi bodo pomagala pri vodenju sodelavcev, sodelovanju z naročniki storitev laboratorijev, tako znotraj Acronija kot pri trženju storitev.
Ne morem mimo dejstva, da tako dobro izpeljanega treninga ne bi moglo biti, če ne bi imeli priložnosti sprejemati
bogatih izkušenj Iztoka Dernovška, veliko pa je doprinesla tudi prijetna družba.

Metod
 Metod Smolej predstavlja teme,
ki so ga na treningu najbolj nagovorile.

Zakaj uživam? To vprašanje smo si zastavljali udeleženci treninga učinkovitejšega vodenja na vsakem srečanju, in to že takoj ob prihodu. Kratek razmislek in odgovor na zastavljeno vprašanje sta nas napolnila z dobro voljo, ki
nas je potem spremljala ves delovni dan. Isto vprašanje si večkrat postavim
tudi sedaj, čeprav je od zaključka tečaja minilo že kar nekaj časa.
Trening je potekal v prijetni družbi sodelavk in sodelavcev pod vodstvom
izkušenega Iztoka Dernovška. Predstavil nam je nekatere situacije, v katerih
se lahko najde vsak vodja, in pojasnil, kako naj jih rešujemo. Veliko primerov
je črpal iz svojih dolgoletnih izkušenj vodenja.
Na tem treningu je bilo veliko govora o tehnikah in pravilih, veliko smo
delali na samostojnem prikazu in praktičnem reševanju določenih situacij.
Prikazano nam je bilo veliko uporabnega, naša odgovornost pa je, da čim
več od tega prenesemo v prakso. Trening je bil poučna in zanimiva izkušnja,
pridobil sem dodatna znanja, ki mi bodo koristila pri nadaljnjem delu in pa
tudi v zasebnem življenju.
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Barbara
 Nastop Barbare Gabrovšek pred timom sodelavcev

Moram priznati, da sem bila pred začetkom do treninga nekoliko skeptična, saj
nisem vedela, kaj naj od njega pričakujem. Dejstvo je, da se pred GK-treningom
še nikoli nisem udeležila kakšnega podobnega usposabljanja. Priznati moram,
da sta me vsebina treninga in način dela z nenehnim aktivnim nastopanjem
pozitivno presenetila. Tematike, ki smo jih obravnavali, so bile zanimive, aktualne in uporabne v vsakodnevnem življenju. Še poseben pečat je name naredila
tako imenovana analiza Insights, na podlagi katere je vsakdo spoznal, kakšen
tip osebnosti je, katere so njegove prednosti in slabosti ter na kaj mora paziti, ko
komunicira s sodelavci. Zdi se mi, da mi je trening "odprl oči" v smislu, da sem
še bolj kot prej pozorna na način, kako delujem v različnih življenjskih situacijah
(npr. komunikacija s sodelavci, pomanjkanje časa, način reševanja problemov).
Udeležbo na treningu bi zato priporočila vsem, ki želijo izboljšati svojo komunikacijo ter nastopanje pred javnostjo, pridobiti kak nasvet za učinkovito reševanje
medsebojnih konfliktov ter za splošno pozitivno naravnanost.

Katarina
 Katarina Čučnik med timskim reševanjem naloge

Želim si, da bi iz teorije čim več pridobljenega znanja zmogla zavestno "pretopiti" v prakso. »Živa žaba« – zavestno
preprečevanje odlaganja stvari na poznejši čas. Vidim, da
je to trenutno v Acroniju kar pereče vprašanje in predstavlja po mojem mnenju težavo številka ena, s katero se
mnogi izmed nas spopadamo. Hvala predavatelju Iztoku,
da je toliko časa posvetil tej temi. Trening mi je veliko pomagal pri spoznavanje novih orodji za učinkovito samostojno odločanje in postavljanje prioritet.
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Mirjan
 Mirjan Furlan, med javnim nastopanjem

Na GK-treningu sem spoznal veliko dobrih metod, načinov komuniciranja s sodelavci in nadrejenimi. Trening mi je
ponudil veliko veščin, kako se samomotivirati, motivirati sodelavce, jih pravilno usmerjati in kako spoznati sodelavca, v
čem je dober. Mislim, da sem s treningom pridobil tudi večjo
sproščenost in samozavest. Vse tehnike, ki sem jih usvojil na
treningu, bom uporabil tudi pri delu in prenesel na sodelavce,
vsako jutro se vprašajmo: "Zakaj uživamo?"

Olga
 Olga Oven prejema priznanje in čestitke
glavnega direktorja Blaža Jasniča in
vodje treninga Iztoka Dernovška.

Vsa veščina vodenja je zajeta v štirih zakonih, ki
govorijo o odgovornosti do sebe in sodelavcev.
Pritrjujem načelom, da so poznavanje sodelavcev in
njihovega dela, medsebojno spoštovanje, zaupanje in pravičnost temelj, na katerem lahko gradimo
uspešnost tako posameznega oddelka kot podjetja,
zdaj in v prihodnosti.
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Matija
 Matija Markič pri predstavitvi povzetkov srečanj

Ko sem dobil obvestilo, da sem eden izmed izbrancev, ki bodo obiskovali usposabljanje, poimenovano GUSTAV KÄSER TRAINING INTERNATIONAL®, sem si mislil
svoje. Na prvi dan treninga sem prišel popolnoma brez pričakovanj in vedenja, kaj
me čaka. Preprosto sem se prepustil toku dogodkov. Po uvodnem predavanju
o zamujanju in njegovih posledicah smo se posvetili temam in poteku treninga.
Dobili smo začetno gradivo in delo se je začelo.
Glede na to, da nisem vedel, kaj me čaka in za kaj gre, tudi nisem vedel, kaj naj
od treninga pričakujem. Zato je bilo prvi dan na vprašanje: ''Kaj pričakuješ?'' tudi
težko odgovoriti. Vendar pa sta smer dogajanja in delo samo nakazovala, da bo
trening zanimiv ter da nam ne bo dolgčas. In res je bilo tako. Osem ur treninga je
minilo, kot bi trenil, le zadnje minute, ko nam je predavatelj delil naloge, ki smo jih
morali opraviti do naslednjega srečanja, so se vlekle.
Vsak dan treninga je bil zanimiv in na koncu lahko pritrdim predavatelju, da bi bilo
res škoda zamuditi katerega izmed njih. Na vsakem sem izvedel kaj koristnega.
Upam samo, da se bom spomnil vseh nasvetov in orodij, ko bom v določeni situaciji ali položaju.
Ni mi žal, da sem se treninga udeležil, in hvala tistemu, ki me je priporočil in mi
omogočil obiskovanje. Upam, da bom pridobljeno znanje mogel in znal uporabiti
ter s tem prispevati nekaj v mozaik uspešnosti podjetja.

Franci
 Franci Perko med svojim suverenim javnim nastopom

Moram priznati, da sem se GK-treninga udeležil z veliko kepo v želodcu,
saj mi govori in nastopi ne predstavljajo ravno velikega užitka. Po prvi
udeležbi pa sem svoje mnenje popolnoma spremenil in z veseljem hodil
na preostale dneve treninga.
Kljub dolgemu urniku je dan minil hitro, brez dolgočasja, za kar si vso
pohvalo zasluži predvsem moderator, organizator s strani Acronija Iztok
Dernovšek, seveda pa je namenjena tudi vsem "sošolcem" na treningu.
Na GK-treningu sem spoznal veliko uporabnih tehnik za priprave in vodenje razgovorov, spoznali smo različnost med sodelavci in izvedeli, da
je ta nujno potrebna za dobro delovanje tima. Pri uporabi pridobljenega
znanja nam bodo pomagali skrbno pripravljen pisni material kot tudi magnetki z izreki in kocka, ki si jo je vsakdo dopolnil sam, z njemu najpomembnejšimi namigi.
Vsekakor je bil GK-trening eno izmed najkoristnejših izobraževanj; te
spretnosti bi moral usvojiti vsakdo, ki deluje v timskem okolju.
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 Iztok Šušterčič in Janez Rozman prejemata priznanje iz rok glavnega direktorja Blaža Jasniča.

Kako
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XLMS

Dolina!
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Ohranjamo za vnuke, kar smo dobili od dedov.
©e veË - odpravljamo ©kodljive vplive, ki so jih
v na©em bivanjskem in delovnem okolju zapustili
predhodniki, ki so svoj uspeh merili v tisoËih
ton predelanih surovin in vagonih
odpeljanih izdelkov.

SVOJO SKRB ZA OKOLJE VSAK DAN POTRJUJEMO:

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

4270 Jesenice,
Cesta Borisa KidriËa 44, Slovenija
E-poπta: uprava@acroni.si, www.acroni.si
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SKRBIMO ZA NASLEDSTVO SODELAVCEV
besedilo Alen Šapek, študentski svet Naravoslovnotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani
foto Miha Lečnik in Galena Jordanova

GREMO NA ZMENEK ZA KARIERO!
Na Naravoslovnotehniški fakulteti so 2. aprila potekali
»Karierni zmenki«, ki jih je pripravil študentski svet te
fakultete v sodelovanju s kariernimi centri Univerze v Ljubljani.

Namen dogodka je bil povezovanje slovenske
industrije in študentov ter trening hitrih razgovorov. Našemu povabilu se je odzvalo devet
delodajalcev – Metal Ravne, Talum Kidričevo,
Štore Steel, Livar, Geoportal, Premogovnik
Velenje, Geo - Aqua, Inštitut za raziskovanje
krasa in Gecko.
Dogodek je bil sestavljen iz kratkih predstavitev podjetij in razgovorov študentov s
predstavniki podjetij, med obema deloma
pa je bilo druženje s pogostitvijo, kjer je vsak
delodajalec imel priložnost dodatne predstavitve in navezovanja stikov pri predstavitveni
»stojnici« podjetja. Predstavitev podjetij se je
udeležilo več kot 100 študentov, 55 pa se jih
je prijavilo na razgovore, skupno so jih opravili
približno 90. Dogodek je vsekakor dosegel
svoj namen – zadovoljne študente, polne
vtisov in novih izkušenj, česar brez pomoči
podjetij zagotovo ne bi bilo moč doseči.
Ob tej priložnosti se podjetju Metal Ravne
še enkrat zahvaljujem za sodelovanje. •
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NAŠI SODELAVCI

KADROVSKA GIBANJA V MARCU 2014
V skupini SIJ – Slovenska industrija jekla nas je bilo
konec meseca marca 3.158 sodelavcev.
SIJ – SLOVENSKA
INDUSTRIJA JEKLA
V oddelku za korporativno računovodstvo pozdravljamo novo sodelavko
Marjeto Mlinar.
Elena Bajc, strokovna sodelavka za področje
kadrov, SIJ – Slovenska industrija jekla

ACRONI
Podjetje je marca zapustilo pet delavcev. Preminil je sodelavec Miran
Rozman. Svojcem izrekamo iskreno
sožalje.
Jubilanti
Jubilanti z 10-letnim delovnim stažem
so postali ADNAN K ADIČ v Jeklarni,
ERVIN AMBROŽIČ v Obratu vzdrževanja
in ZIRHAD BEGIĆ v Predelavi debele
pločevine. Čestitamo!
Jubilant z 20-letnim delovnim stažem
je postal BOŠTJAN ŽGAJNAR v Vroči
valjarni. Čestitamo!
Jubilanta s 30-letnim delovnim stažem
sta postala SEMIR ŠILJAK v Hladni
predelavi in MIRAN JERAM v Obratu
vzdrževanja. Čestitamo!

METAL RAVNE
Novi sodelavci so postali ALEKSANDER
PERUŠ, JERNEJ PERUŠ, DEJAN SUŠEK,
MATEJ FORSTNER v Valjarskem programu in BOŠTJAN BRICMAN v Kovaškem
programu.
Upokojili sta se sodelavki OLGA PENEC
iz Razvoja in kontrole in MAJDA
POTOČNIK iz Nabave. Zahvaljujemo se
jima za prizadevno delo in jima v pokoju
želimo vse najlepše.
Podjetje je zapustilo še 14 sodelavcev.
Jubilanti
30-letni delovni jubilej je dosegla
MIROSLAVA BARBA iz Špedicije,
20-letni delovni jubilej sta dosegla
STANKO POROČNIK in RUDI URŠNIK iz
Vzdrževanja, 10-letni delovni jubilej so
dosegli ZORAN TOPALOVIĆ, ANDREJ
JURAČ in BORUT TEPEJ iz Kovaškega
programa. Čestitamo!

Nejra Rak Benič, dipl. upr. org., strokovna
sodelavka za HRM 1, Acroni

V slovo
Miranu
Rozmanu

Zaključek šolanja
MARKO PEŠIĆ iz Kovaškega programa
je uspešno končal šolanje in postal
inženir strojništva. Čestitamo!
Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska
služba, Metal Ravne

SERPA
Jubilanti
Za 20-letni delovni jubilej čestitamo
LOVRU LESJAKU iz Montaže.
Irena Praznik, strokovna delavka, Kadrovska
služba, Metal Ravne

ELEKTRODE JESENICE

Upokojila sta se naša sodelavca HAKIJA
MUHAREMOVIĆ in MUJO ČINDRAK. V
pokoju jima želimo vse najlepše.
Mag. Tanja Avguštin Čufer, Kadrovska
služba, SUZ

ZIP CENTER
Marca se je v OE Servis in podporne
storitve zaposlil SILVO ANTOLIN.
Jasna Tošić, poslovna sekretarka, ZIP center

Marca ni bilo kadrovskih sprememb.
Rafko Penič, univ. dipl. ekon., vodja
Kadrovske službe, Elektrode Jesenice

NOŽI RAVNE
Jubilanti
Jubilantka za 40 let delovne dobe je
postala MARJETA KOTNIK iz Odpreme.
Čestitamo!
Dragica Pečovnik, univ. dipl. soc., kadrovska
menedžerka, Noži Ravne

SUZ

V 48. letu nas je prerano zapustil naš dragi sodelavec Miran Rozman. Žalostna vest nas je globoko
pretresla, prišla je nepričakovano in iznenada.
Težko je razumeti, da smo izgubili sodelavca, človeka in prijatelja, ki se je z vso zavzetostjo posvečal delu in bil nepogrešljiv člen tima Vroče valjarne.
V našem spominu ostajaš kot zelo delaven, zagnan, pripravljen pomagati in gojiti tople medsebojne odnose. Delo kontrolorja v proizvodnem
procesu Vroče valjarne si opravljal vestno, zavzeto
in predano. Sodelavci Vroče valjarne te bomo pogrešali. Za vedno si odšel od nas, toda v naših mislih ostaja zapisan najlepši spomin. Za vse dobro,
dragi Miran, se ti iskreno zahvaljujemo.
Vodstvo Acronija
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Jubilanti
Za 10-letni delovni jubilej čestitamo
DALIBORJU BESLAĆU.
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SPOZNAVAMO SE
besedilo Melita Jurc, področna urednica za Koroško, Metal Ravne
foto osebni arhiv Mirana Kopmajerja in Melita Jurc, Metal Ravne

INFORMATIK PO SRCU
Z BRONOM V ROKI
Čeprav sva oba Ravenčana, Mirana nisem poznala prej, dokler ni prišel
k nam v Metal Ravne, še malo bližje pa sem ga spoznala takrat, kadar
sem imela težave računalniške narave in sem rabila hitro pomoč. Miran,
skromen in prijazen fant, je kljub obilici dela in nalog, ki jih opravlja, vedno
pripravljen pomagati, dati dober nasvet in se ničesar ne ustraši. Cenim ga
kot sodelavca, kot človeka pa tudi kot odličnega kegljača, ki si je s keglji
priboril bron. Kljub velikim dosežkom in odličnim človeškim lastnostim ostaja
preprost, delaven in z obema nogama trdno na tleh.

Miran, kdo si, od kod prihajaš?
Na Prevaljah živim že več kot deset let, odrasel pa sem na
Ravnah, na Javorniku, in tako se še vedno počutim malo
Ravenčana. So pa razdalje tako majhne, da niti ni pomembno,
od kod si, ampak, kaj si.
Menda si najprej študiral matematiko in si šele potem presedlal na informatiko. Kaj imaš potem raje: matematiko ali
informatiko oz. ali ti je bilo kdaj žal, da si se tako odločil?
Moje otroške fantazije so se dotikale elektrotehnike oz. elektroinženirstva. Pa me starši kot 13-letnika niso pustili v Velenje v
srednjo šolo, potem sem si želel postati avtomehanik, pa so mi
prigovarjali, naj svojo glavo pametneje uporabim. Končalo se je
v SŠTNPU Ravne na Koroškem, smer naravoslovni tehnik. Bil
sem tudi štipendist Železarne Ravne z obvezo po študiju strojništva ali elektroinženirstva.
Ja, in res je. Študirat sem šel matematiko, kar je bila vedno
perspektivna in obetajoča smer, in proti koncu študija sem v
okviru diplomske naloge moral uporabiti kar nekaj pridobljenega znanja iz programiranja. In ker so produkti programiranja bili
impresivni, vsaj za moje takratno dojemanje računalništva in
informatike, sem tudi službo začel iskati v računalniških vodah.
Sedaj sem bolj informatik kot matematik, mi pa ljubezen do
matematike, logičnega razmišljanja in kombinatorike koristi tudi
v vsakdanjem življenju. Žal mi ni za nobeno odločitev, ker se
vsaka stvar zgodi z razlogom.

 Miran v svojem vsakodnevnem delovnem okolju
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Sedaj si že nekaj let zaposlen v Metalu Ravne. Na katerem
področju informatike deluješ?
V Metalu Ravne sem zaposlen od maja 2006, prvotno za poslovni del informatike, zaradi potreb dela pa sem bil takoj prerazporejen za proizvodni del v METALIS II. Po prekinitvi projekta
METALIS II pa sem postal odgovoren za prenovo kadrovskega
informacijskega sistema in obračuna plač.
Kako smo metalovci vešči računalnika in kaj bi bilo treba
še postoriti za večjo izkoriščenost naših računalniških
znanj?
Metalovci moramo biti vešči računalniških znanj, saj imamo več
kot 300 delovnih mest, na katerih se dnevno uporabljajo računalnik in storitve informatike. Za večjo izkoriščenost znanj jih je
pa treba uporabljati in utrjevati. V Metalu Ravne bi bilo potrebno
periodično preverjanje znanja s posameznih področij informatike in po potrebi dodatno interno ali eksterno izobraževanje, saj
je spekter znanj s področja informatike, potreben za opravljanje
dela v Metalu Ravne, tako velik, da posameznik hitro zapade v
rutino in pozabi uporabljati širino znanja, ki si ga je že pridobil.
Kje na področju informatike v podjetju vidiš zase največji
izziv?
Izzivov v informatiki sploh ni treba gledati ali videti, saj te sami
najdejo. Tudi 20 let po računalniškem »velikem poku«, ko so se
začeli uveljavljati namizni računalniki, nas računalniška industrija
preseneča z oblaki, globalizacijo, mreženjem … Analitika, kombinatorika in razvoj pa so področja, ki so mi v informatiki najbolj
domača. Se mi pa obetajo novi izzivi v poslovnem okolju Metala
Ravne.
Vedno si bil vnet športnik in imaš za sabo že kar nekaj
uspehov tudi na tem področju. S katerim športom si najprej začel?
Najprej sem kot velik del otrok športnikov tistega obdobja treniral smučanje, ki je v 80-ih letih prejšnjega stoletja bil nacionalni
šport številka 1, podkrepljen z rezultati naših paradnikov tistega
časa. Moja smučarska kariera je trajala celotno osnovnošolsko
obdobje in še del prvega letnika srednje šole. Potem pa sem
kar hitro (še isto zimo) že začel trenirati kegljanje, kjer je bil aktiven že oče.
V smučanju si dosegel tudi lepe uspehe, kajne?
Uspehi so relativna stvar in v smučarskem svetu jih ni bilo ravno
veliko, sicer bi vztrajal še dlje. Uspeh, na katerega sem ponosen
in se mi je takrat zdel zelo pomemben, je uvrstitev na republiško
prvenstvo, kar je pomenilo, da sem bil med 80 najboljšimi smučarji v Sloveniji v svoji kategoriji. Je bila pa konkurenca v tistem
času bistveno hujša kot danes, že na Koroškem najbrž hujša
kot danes v vsej Sloveniji.
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Danes si zavezan kegljanju in tudi na tem področju si
izjemno uspešen. Na kateri dosežek v kegljanju si najbolj
ponosen?
Dosežke sam merim na dva načina – individualne in splošno
družbeno koristne. Nikoli nisem bil izrazit individualist, a vseeno
bi najprej izpostavil tretje mesto v kombinaciji na državnem
prvenstvu leta 2011, ki je skupek treh tekem in se s tem izniči
faktor sreče. Takrat sem bil res dobro pripravljen. Omenil bi pa
še deseto mesto v kombinaciji leta 2010 in peto do osmo mesto
posamezno leta 2012. Nekajkrat sem bil še regijski prvak v različnih disciplinah in si tudi priboril naziv naj kegljač Koroške za
sezono 2010/2011. Ponosen sem pa tudi na dosežke v državnih
ligah, kjer sem bil v III. in II. ligi vzhod šest let zapored najboljši
kegljač lige in smo se kot ekipa najprej prebili iz III. lige v II., dve
leti kasneje pa še v ligo 1.B.
V splošnem pa sem najbolj ponosen na to, da sem član organizacij (KZS, OTS Koroška, KK Fužinar Petrol Energetika), ki
kegljanje, s pomočjo promocije kegljanja in raznovrstnih tekmovanj, predstavljajo kot šport, s katerim se kegljač oz. kegljavka
lahko aktivno ukvarja tudi 40, 50 ali več let in ki ni več prepoznan kot izrazito gostilniški šport. Za uspeh v kegljanju je prav
tako potreben vsakodnevni športni trud, povrhu pa sta še nujni
dobra mentalna kondicija in koncentracija.
Kako vidiš razvoj kegljanja na Koroškem in kje sebe v tem
prostoru?
Tradicija organiziranega kegljanja na Koroškem je dolga že
skoraj 60 let, posamezni zametki segajo še dlje v preteklost.
Koroško kegljanje ima svoje vzpone in padce, vrhunske rezultate in pomembno vlogo tudi v Jugoslaviji, vrhunec v samostojni
Sloveniji pa je bilo že omenjeno državno prvenstvo leta 2011, ko
je koroško kegljanje osvojilo kar tri medalje na državnem prvenstvu, poleg mene še Majda Verbole in Bojan Golob, prav tako
zaposlen v Metalu Ravne.
Na Koroškem deluje sedem klubov, ki so člani Kegljaške
zveze Slovenije (KZS), ta pa je članica OKS-ZŠZ. Organizacijsko
se na Koroškem združujemo v Območno tekmovalno skupnost
Koroška (OTS Koroška).
Sem član IO OTS Koroška, bil sem tudi predsednik tekmovalne komisije (TK OTS) in v tem okviru bom tudi nadaljeval svoje udejstvovanje. Glede promocije in razvoja kegljanja pa sem
ponosen na letošnjo izvedbo šolskega športnega tekmovanja
v kegljanju v občini Ravne in na Koroškem (21 tekmovalcev na
občinskem in 32 tekmovalcev na regijskem nivoju). Na tem mestu bi se zahvalil Cvetki Praznik z osnovne šole Koroški jeklarji
za koordinacijo in pomoč. Tu je treba iskati kegljaški kader za
kegljaško prihodnost. To pa je tudi moj dolgoročni cilj – promovirati kegljanje in prispevati največ, kar je v moji moči, da se bo
na Koroškem kegljalo tudi čez 10, 20 ali 30 let.
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Imaš lepo družino, ženo in dve krasni hčerki, ki ti bogatijo tvoje življenje. Ali tudi tvoja
družina s teboj deli navdušenje za športne
dejavnosti?
V družini smo vsi športno aktivni. Ukvarjamo
se s športom, in sicer organizirano v klubih
(kegljanje, judo, odbojka), skrbimo pa tudi za
ohranjanje vsakodnevne športne kondicije (tek,
pohodništvo, kolesarjenje, plavanje, trim steza
itd).
Navsezadnje pa je šport, konkretno kegljanje, deloma tudi zaslužen za družino, kakršno
imam, saj sva se z ženo spoznala ravno na
kegljišču.
Imaš morda kakšno zanimivo misel ali moto,
ki te spremlja v življenju?
Misli, ki me večkrat spreletijo, so splošno znane, mogoče malo prilagojene črnemu humorju
v stilu »pomagaj si sam, trenutno so vsi zasedeni«. Slovensko sosedsko škodoželjnost se
da premagati z »brigaj se zase in boš celo življenje imel kaj delati«. Drugače bi pa glede na
mojo optimistično naravo veljala moto »Nikoli ni
tako dobro, da ne bi jutri moglo biti še boljše«
in Kekčeva misel »Dobra volja je najbolja«.
Kaj bi še povedal morebitnim kegljačem –
mlajšim in starejšim?
Najprej bi jih povabil, naj se preizkusijo v kegljanju. Kegljanje ti da 120 priložnosti na vsakem treningu in tekmi. Rekreativno se lahko v
kegljanju preizkusi vsakdo na kegljišču Športni
park Ravne, in sicer vsak ponedeljek, sredo in
petek od 17. do 20. ure. Splača se pa priti prej
malo pogledat in rezervirat uro, ker so rekreativni termini precej zasedeni. Dobra družba ne
škodi. Prepričan sem, da bo izrečenih veliko
pozitivnih mnenj o tem prelepem športu.
Miran, najlepša hvala za sodelovanje v naši
reviji SIJ. Želimo ti še veliko uspeha v službi
in na športnem področju ter da bi še naprej
tako skrbno bdel nad razvojem kegljanja na
Koroškem. •
 Z bronasto medaljo z državnega prvenstva v kegljanju

Interni časopis skupine SIJ • 4 • 30. aprila 2014

mizarstvo

Za oči, dušo in prostor.

Zip center d.o.o. – Mizarstvo | Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem | t: 02 870 6611 | e: mizarstvo@zipcenter.si | www.zipcenter.si

42

POGOVARJAMO SE

STE ŽE KOGA KDAJ
»VRGLI NA FINTO«?
1. april ali dan šaljivcev je že krepko za nami, vseeno pa
smo »firbčni«, kako ste letos ali pa že kdaj prej koga »vrgli
na finto«. Je bilo obojestransko zabavno ali pa je komu od
strahu zastalo srce? Veselimo se vaših hudomušnosti in ne
obljubimo, da jih ne bomo »prekopirali«.

MIRKO SEKAVČNIK,
STROKOVNI DELAVEC,
FINANCE, METAL RAVNE
Če povem po pravici, si letos nisem
nikogar sposodil. V preteklosti pa kar
nekajkrat. 1. april je dan šaljivcev in ljudi
dobre volje. Zato menim, da tudi če si
koga kdaj kaj »nahecal« oziroma si je kdo
mene sposodil, si nisem tega vzel preveč
k srcu. Smo se pa na račun tega še velikokrat kasneje smejali in obujali spomine
na prvoaprilske šale.

ROBERT KUPLJEN, VODJA
KONTROLE, SERPA
Letošnji dan šaljivcev sem jih »skupil«
od žene zgodaj zjutraj, v največji gneči,
popolnoma nepripravljen ter globoko
»zatopljen« v delo. Kratek SMS, ki sporoča včerajšnji pripetljaj na sosedovem
vrtu. Prva misel, ki me je prešinila, je bila
»samo še to mi manjka, pa je dan popoln«, pa čeprav se je šele začel. Saj veste – razigrani otroci, zelenica, ki zamenja
igrišče, ter žoga in so izpolnjeni pogoji za
polomljen rastlinjak. Na srečo pa je bila
le dobra »finta«, ki si jo bom zapolnil za
dalj časa!

ERNEST SREBOT, VODJA KONTROLE IN ODPREME, NOŽI RAVNE
Tako kot vse ostalo je vrag vzel tudi šalo.
Včasih je tega bilo več, danes pa takšne
zadeve izumirajo.
Letos je prvi april šel tako mimo mene,
da niti sam nisem koga nahecal niti se
name ni kdo spomnil.
Se pa spomnim dogodka pred leti, ko
smo »kolektivno« potegnili sodelavca.
To je bilo takrat, ko še ni bilo mobilne
telefonije niti stacionarnih telefonov doma.
Če si želel dobiti koga v službi, si moral
do vratarja železarne in od tam poklicati
na delovno mesto. Dotično osebo so
poiskali in jo napotili k vratarju.
Sodelavec nam je malo pred 1. aprilom
potožil, da ima težave s punco. Prvega
smo zato poklicali od vratarja s sporočilom, da ga pri vratarnici nujno čaka punca. Sodelavec se je seveda takoj odpravil
na pot. Medtem smo poklicali vratarja
in ga prosili, naj pove sodelavcu, da je
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pomota, da ga punca čaka pri drugem
vratarju. Siromak se je v teku odpravil od
spodnje k zgornji vratarnici, mi smo ga
pa na skrivaj opazovali … Ko se je vrnil,
smo ga pričakali s smehom. Ni bil preveč
jezen na nas, saj je bil srečen, da je bila
samo potegavščina, da ga punca dejansko ni čakala s kakšno slabo novico. Na
ta račun smo se še velikokrat nasmejali.

JERNEJ TURŠČAK,
OBRATNI INŽENIR I, METAL RAVNE
Kdor me bolj pozna, ve, da imam že med
letom velikokrat 1. april, tako da mi na ta
dan »finte« po navadi ne uspevajo, ker je
vsakdo še bolj pozoren na to. Mi je pa
najbolj ostala v spominu potegavščina
iz obdobja, ko je bila na Radiu Center
nagradna igra. Ko so te poklicali z radia,
si moral reči: »Radio Center, najboljši
glasbeni miks za vso Slovenijo.« Če si
to odgovoril, si takoj dobil 10.000 evrov.
Tako sem bivšo sošolko poklical po telefonu pod pretvezo, da sem voditelj, ona
je odgovorila pravilno, jaz pa sem napovedal nagrado. Seveda je bilo veselje na
njeni strani nepopisno, prav tako pa tudi
razočaranje, ko sem ji povedal, kdo sem.
Kljub besedam »ubila te bom« na koncu
ni bilo zamere in se še danes z nasmehom spominjamo tega.

JASNA TOŠIĆ, POSLOVNA
SEKRETARKA, ZIP CENTER
Prvi april je zame čisto navaden dan in
če že, se po navadi pošalim le s kakšnimi majhnimi šalami. Ko sem obiskovala
SIJ – Slovenska industrija jekla

srednjo šolo, pa sem se rada pošalila
s svojimi vrstniki. Tako sem v drugem
letniku sošolcem že navsezgodaj pred
poukom povedala, da mi je razredničarka
rekla, da pišemo nenapovedano kontrolno nalogo, in to za oceno. Seveda so vsi
v strahu sedli v učilnico, ko pa je vstopila
profesorica, sem na glas povedala, da
je 1. april. Ves razred se je nasmejal in si
oddahnil. Naslednje leto se ta šala žal ni
več obnesla.

MATIJA MARKIČ, STROKOVNI
SODELAVEC ZA MONITORING IN
VZORČENJE, ACRONI
Če hočeš koga »naprvoapriliti«, ga moraš
dobro poznati. To je osnova za uspeh.
Lahko pa uporabiš kakšne stvari, katerim
večina ljudi posveča več pozornosti. Ena
od teh so avtomobili. Potegavščina, da
sem na obhodu razbil službeni avto
(»desno spodaj, čisto spodaj, kar dobro poglej«), je bila letos zmagovalna
kombinacija.

UROŠ POGAČAR, KONTROLOR
PALIC FOERSTER, SUZ
1. april je neuradno mednarodni dan
šaljivcev ali bolje rečeno dan norcev, ko
je vsakomur dovoljeno, da poskuša čim
bolj »nahecati« ali kako drugače potegniti za nos ljudi okoli sebe. Sicer pa so
pravi mojstri takih potegavščin mediji,
ki se zelo potrudijo, da »vržejo na finto«
čim večje število ljudi. Ob tem se vedno
spomnim na Švedsko, ko je pred izumom barvne televizije neki švedski kanal
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objavil ekskluzivno novico o tem, kako
lahko gledalci svojo črno-belo televizijo
spremenijo v barvno. Svetovali so jim,
naj ekran ovijejo z najlonsko nogavico, in
res je na tisoče ljudi to tudi počelo, vse
do takrat, ko so javno objavili, da je to
prvoaprilska šala. Kar pa zadeva moje
prvoaprilske šale, pa mi je nekako ostala
v spominu tista, ko me je pred leti klical
prijatelj, da se mu je na cesti pokvaril
avto in naj nemudoma pridem ponj, a
ravno ko sem se odpeljal z dvorišča, me
je ponovno poklical in rekel: »Ej, stari, a si
pozabil, da je 1. april?«

PETER TONKLI, BRUSILEC, SUZ
Zame je dan šaljivcev navaden dan. Jaz
se rad pošalim čez vse leto, saj menim, da imajo pozitivne šale dober vpliv
na človeka. Je pa treba biti previden s
šalami oziroma fintami, ker se jih lahko
včasih drugače razume in se nanje ljudje
negativno odzovejo. Največ mojih šal je
na račun politike in aktualnih tem. Letos
sem se pošalil tako, da sem doma rekel,
da so mediji objavili, da bo zopet treba
rezati plače v javnem sektorju. Nad tako
šalo pri nas doma seveda niso bili ravno
navdušeni, so pa postali boljše volje, ko
so videli, da to ne bo tako.
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besedilo Stane Jakelj, Razvojni center Jesenice
foto vir internet
vir dr. Mojca Jež, biotehnologinja

SPANEC JE BOLJŠI
KOT ŽGANEC

Evolucijska ohranjenost spanja med vrstami dokazuje, da ima le-to
zelo pomembno vlogo. Glede na najnovejša odkritja naj bi spanje
pospešilo čiščenje odpadnih produktov iz naših možganov.
Pomen spanja, tako za živali kot za ljudi, že dolgo ostaja
skrivnosten. Znanstveniki so našli enega izmed razlogov, zakaj
potrebujejo naši možgani spanec. Z uporabo barvila in slikanja
možganov, s katerim so neposredno primerjali stanje budnosti s
spanjem ter narkozo pri miših, so ugotovili, da se odpadni produkti
metabolizma živčnih celic med spanjem hitreje odstranjujejo iz
možganov. To odkritje ponuja mehansko razlago, kako spanec deluje tudi obnovitveno, poleg že dolgo znanih učinkov na utrjevanje
spomina.
Ljudje nujno potrebujemo spanje. Pomanjkanje spanja oslabi
delovanje možganov, brez njega smo razdražljivi in lahko tudi
umremo. Precej dobro razumemo negativne učinke, ki se pojavijo
zaradi pomanjkanja spanca. Še vedno pa ne razumemo dobro,
zakaj se pojavijo. Zadnja raziskava počasi odkriva, kaj točno se
med spanjem dogaja z našim telesom.

Vse celice pri procesih, ki v njih potekajo, proizvajajo tudi odpadne produkte. Po telesu poteka limfni sistem, po katerem se
odpadni produkti odplavljajo iz telesa. Možgani niso povezani z
limfnim sistemom, zato se odpadni produkti zbirajo med celicami,
nato v možganski tekočini, od tam pa se izpirajo iz možganov. Ker
so možganske celice zelo občutljive, je pomembno, da se odpadni
produkti hitro in učinkovito odstranjujejo. Nalaganje odpadnih produktov v možganih je povezano z razvojem različnih bolezni (npr.
alzheimerjeva bolezen).
Spanje ali anestezija za 60-odstotkov povečata prostor med
celicami, posledica je večja izmenjava snovi med možganskimi
tekočinami. Zaradi povečane izmenjave je tudi odstranjevanje
različnih odpadnih produktov iz možganov precej povečano. Ker
je do enakega odziva v možganih prišlo tako pri spanju kot tudi pri
anesteziji, te spremembe niso posledica dnevno/nočnega ritma.
Manjši prostor med celicami v stanju budnosti je verjetno povezan
z boljšim prenosom kemijskih snovi med njimi in zato omogoča
hitrejše ter boljše delovanje možganov.
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V tednu možganov, ki je letos potekal med 10. in 14.
marcem pod geslom V omrežju, se je veliko govorilo tudi
o pomenu spanja za zdrav življenjski cikel in predstavljena
so bila najnovejša spoznanja o vlogi možganov pri tem.

Med spanjem se telo tudi popravlja in obnavlja, znano je, da se
takrat izloča rastni hormon, ki je pri otrocih pomemben za rast, pri
odraslih pa za popravljanje poškodb. Možgani so med spanjem
pravzaprav zelo dejavni, zato je težko razložiti, zakaj spanje potrebujemo. Pomanjkanje spanja na nas deluje tudi fizično – poslabša
se koordinacija. Če športniki dovolj spijo, imajo boljše rezultate.
Tudi imunski sistem se pri naspanih ljudeh in pri ljudeh, ki jim primanjkuje spanja, odziva različno.
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Povprečno naj bi ljudem zadostovalo osem ur spanca. Ni pa
neke splošne količine spanca, ki jo ljudje potrebujemo, saj nekaterim zadostuje že od štiri do pet ur na noč. Različne živali spijo
različno dolgo: piton 18 ur, tiger 16 ur, mačka 12 ur, šimpanz deset
ur, ovca štiri ure, slon dobre tri ure in žirafa skoraj dve uri. Trenutni
svetovni rekord za najdaljše obdobje brez spanja je malo več kot
11 dni, postavil pa ga je Randy Gardner leta 1965. •
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POVEZUJEMO SE
besedilo Jerneja Šimenc, vodja projektov CareDesign
foto arhiv mreže Matija

MREŽA MATIjA – NACIONALNA
TOČKA ZA STAREJŠE
Ljudje dosegamo vse višjo
povprečno starost, zato se število
starejših vedno bolj povečuje.
Javni sistemi zaradi varčevanja
in preobremenjenosti komaj še
lahko stabilno zagotavljajo storitve,
ustaljeni načini oskrbe starejših pa
ne zadovoljujejo več vseh potreb.
Nov pristop k reševanju te problematike je ponudila neprofitna
mreža MATIjA, ta posreduje informacije o storitvah, ki jih izvajajo
prostovoljci, državne institucije, institucije s koncesijo in zasebniki in ki so na voljo za starejše na območju celotne Slovenije.
Z mrežo MATIjA je mogoče razbremeniti sorodnike, prijatelje in znance, saj lahko z enim klicem na brezplačno številko 080 10 10 starejši prejmejo odgovore na vsa vprašanja ter
potrebne informacije, da si lahko sami organizirajo dan in svoje
opravke. Vsi vemo, da se starejšim življenje ne ustavi, ko gredo
njihovi otroci v službo. Prav nasprotno, ravno takrat potrebujejo največ pomoči – prevoz, spremstvo k zdravniku, varstvo,
pomoč na domu, pogovor, druženje, informacije v zvezi z
zdravjem, kontakte in priporočila za različne hišne mojstre …
V mreži MATIjA zaradi slabšega poznavanja sodobnih
tehnologij in interneta starejšim omogočajo osebno komunikacijo. Prijazni operaterji bodo odgovarjali na njihova vprašanja in jim ponudili podporo pri reševanju težav.
Posredovali bodo tako lokalne kot nacionalne informacije, predstavili ali naročali storitve in blago, odločitev o izbiri ponudnika pa bodo prepustili klicatelju. Starejši izvajalce
tudi ocenjujejo in tako gradijo bazo preverjenih ponudnikov.
MATIjA organizira tudi različne projekte, ki uspešno naslavljajo potrebe in želje starejših, rešujejo specifične težave,
spodbujajo socialno vključevanje ter večajo kakovost življenja: »PROSTOFER« – vozniki prostovoljno vozijo starejše, ki
potrebujejo prevoz, »MATIjA DELA« – posredovanje dela
starejših, »MATIjEVE TAČKE« – pomoč starejšim pri posvojitvi
in skrbi za hišne živali, v načrtu pa imajo še mnogo drugih.
Več informacij o mreži dobite na spletni strani
www.cd-matija.si. •

 Prostovoljni vozniki v projektu PROSTOFER

 Pomoč na domu
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POVEZUJEMO SE

IZTOK POLAK,
DIREKTOR MREŽE MATIJA:

 Živali pozitivno vplivajo na starejše.

 Iztok Polak, direktor mreže MATIjA

SIJ – Slovenska industrija jekla

Rezultat delovanja nacionalne
točke MATIjA je, da so in bodo
naši starši v domačem okolju
čim dlje samostojni in varni.
Če je npr. potrebno, da nekdo
pospremi starejšega človeka
na zdravniški pregled, pride
zamenjat varovalko, pripelje
plinsko bombo, nastavi TV,
odpravi zamakanje strehe …,
lahko starejši preko brezplačne
telefonske številke 080 10
10 sami najdejo točno tisto in
tistega, ki ga potrebujejo. Za
naše starše je točka MATIjA
dobrodošla, ker ne želijo biti
nikomur v napoto in lahko
samostojno rešijo večino
neprijetnosti, ki se jim dogodijo,
zaposleni otroci pa porabimo
manj dopusta oziroma manj
prekinjamo delovni ritem.
Navsezadnje pa je to koristno
tudi za poslovni sistem, da so
delovni procesi čim manj moteni
in da kot socialno odgovorno
podjetje pomagamo zaposlenim
in jih obveščamo o temah, ki so
koristne tudi za njihove starše.
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OBUJAMO ZA VEDNO
besedilo dr. Karla Oder, muzejska svetovalka, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem
foto Matevž Hudrap in Primafoto

DELU ČAST IN OBLAST,

gostovanje razstave v Muzeju
Ravne na Koroškem

Muzej Ravne na Koroškem in Gornjesavski muzej Jesenice že nekaj
desetletij zelo dobro sodelujeta pri varovanju in promociji železarske
dediščine, ki vključuje tudi izmenjavo muzejskih razstav. Na Ravnah
na Koroškem je jeseniški muzej v preteklosti že gostoval z razstavami
o jeseniškem hokeju, Siemens-Martinovi jeklarni in valjarni. Razstava z
naslovom Delu čast in oblast avtorjev Zdenke Torkar Tahir in dr. Marka
Mugerlija je nadaljevanje in krepitev dobrega sodelovanja. V prostorih
štauharije ali krčilne kovačnice je tudi pod znakom Slovenska pot
kulture železa na ogled javnosti od začetka aprila do 10. maja 2014.

 Ob odprtju razstave: avtor Marko Mugerli, desno Maksimilijan Večko in Janez Kovač
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Na odprtju, ki so se ga udeležili tudi člani društva Slovenska pot
kulture železa, so prisotne nagovorili Karla Oder iz ravenskega
muzeja, Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega
muzeja Jesenice, in Maksimilijan Večko, predsednik društva
Slovenska pot kulture železa.
Avtor postavitve Marko Mugerli je spregovoril o načinu dela
v žebljarni, cevarni, elektrodnem oddelku, jeklovleku, hladni
valjarni in žičarni ter v obratu Vratni podboji. Žebljarna, najstarejši predelovalni obrat, je začela obratovati že leta 1889. Tukaj so
žico na žebljarskih strojih predelali v navadne, kolarske, gradbene, mizarske in tapetniške žičnike, čevljarske žbice, lepenkarje
in pohištvene vzmeti. Med prvo in drugo svetovno vojno so
izdelovali bodečo žico. Žičnike so prodajali na evropskem, azijskem in ameriškem trgu. Pakiranje žičnikov, zelo težaško delo,
so opravljale ženske, ki so morale dnevno premetati okoli 25
ton žebljev. V cevarni so iz hladnovaljanih trakov izdelovali vodovodne cevi, cevi za elektroinštalacije, ograje in za tovarno koles
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Rog. Elektrodni oddelek je razvil prvo slovensko varilno žico za
plamensko varjenje konstrukcijskega jekla in prvo strženasto
elektrodo, imenovano Savica. Razvili so tudi prvi dve slovenski oplaščeni elektrodi Bled in Planica. V jeklovleku so delali
avtomatna jekla za vojsko, Avtoelektriko, Iskro in tovarno svečk
Tešanj. Veliko paleto izdelkov sta imeli jeseniška hladna valjarna
in žičarna, ki se je leta 1953 preselila v nove prostore, te je v
nemškem ujetniškem taborišču med drugo svetovno vojno
zasnoval inženir Miroslav Nikolić. Pri delu so uporabljali različne
stroje in jim s skrbnim vzdrževanjem podaljševali življenjsko
dobo. Od vseh naštetih predelovalnih obratov danes obratujejo
samo še Elektrode Jesenice in Hladna valjarna Bela.
Ob delu v tovarni pa razstava pozornost namenja tudi delavskemu vsakdanu in življenju delavskih družin v času največjega
razcveta Železarne Jesenice, to je v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. •

 Nekaj utrinkov z razstave
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LOKALNO–AKTUALNO
besedilo Ana Erjavec, sekretarka, Plavalni klub Fužinar Ravne
foto Boštjan Erjavec, Plavalni klub Fužinar Ravne

»FUŽINARJI« PRIPLAVALI KAR 90 MEDALJ
Plavalni klub (PK) Fužinar, katerega sponzor je tudi Metal Ravne, je v soboto,
22., ter v nedeljo, 23. marca, organiziral že 41. mednarodni plavalni miting Ravne
2014, ki se ga je udeležilo 257 plavalk in plavalcev iz 27 klubov iz Avstrije,
Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Italije, Makedonije, Srbije in Slovenije.

 Zmagovalci v prsnem slogu – Matjaž Markič,
Damir Dugonjić in Peter John Stevens

Tekmovanje je potekalo pod balonom Mestnega kopališča
na Ravnah. Predtekmovanja so bila ob 9. uri, finala ob 17. uri.
Tekmovanje sta uradno odprla predsednik PK Fužinar Miran
Kos ter podžupan Občine Ravne Milan Škafar.
Med tekmovalci sta bili celotna slovenska reprezentanca, ki je na
tekmovanje pripotovala neposredno z višinskih priprav iz Španije, ter
kadetska in mladinska reprezentanca, ki je na Ravnah bila na enotedenskih pripravah. Tako so se tekmovanja udeležili Damir Dugonjić,
Matjaž Markič ter Peter John Stevens in poskrbeli za vznemirljive
nastope v vseh treh prsnih disciplinah. V ženski konkurenci so
nastopile Tjaša Vozel, Anja Klinar, Nastja Govejšek, Tjaša Pintar
ter naša domača plavalka – Gaja Natlačen, ki je v nedeljski zadnji
disciplini – 1500 m prosto – poskrbela za razburljivo tekmovanje, saj
sta s Špelo Perše iz Radovljice plavali skupaj do zadnjega metra. Na
koncu je Gaja premagala Špelo za štiri desetinke sekunde.
Tekmovalci so kar štirinajstkrat postavili nove rekorde mitinga v
različnih disciplinah.
Na tekmovanju je nastopilo 49 Fužinarjevih plavalcev, tri plavalke
pa so zastopale reprezentanco Slovenije. Skupaj so naši plavalci
osvojili 90 medalj (17 v absolutni, sedem v članski, pet v mladinski,
17 v kadetski kategoriji ter kar 44 v kategoriji mlajših plavalcev).
V absolutni kategoriji so medalje osvajali: Damir Dugonjić, Gaja
Natlačen, Diana Naglič, Maruša Mlinar, Janja Šegel, Aleksander
Rupar, Nika Golob, Alen Kordež in Janja Jamšek.
Med člani je tri zlate medalje osvojil Damir Dugonjić, Gaja

 Najboljši po seštevku točk dveh finalnih nastopov –
Gaja Natlačen, Špela Perše in Martin Bau

Natlačen si je priplavala eno ter Nika Golob tri srebrne medalje.
V mladinski kategoriji je Diana Naglič osvojila dve drugi ter eno
tretje mesto, Aleksander Rupar je osvojil eno tretje mesto, Maruša
Mlinar pa se je enkrat povzpela na najvišjo stopničko.
Najuspešnejša kadetinja je bila Janja Šegel, saj je osvojila kar
šest kolajn – pet zlatih in eno srebrno, takoj za njo je bila Janja
Jamšek s tremi zlatimi medaljami, eno srebrno in eno bronasto medaljo. Janja Britovšek je osvojila tri druga mesta, Gašper Oder si je
priplaval eno prvo in eno tretje mesto. Tretji je bil Niko Podričnik.
Največ medalj so zopet osvojili najmlajši plavalci Fužinarja.
Najuspešnejša sta bila Matija Može in Mojca Hancman. Oba sta
osvojila štiri prva mesta. Urška Hancman je zmagala kar trikrat. Gal
Kordež je osvojil dve zlati in dve srebrni medalji, Dejan Šteharnik tri
srebrne in eno bronasto, medalje so dobili še: Saša Mencinger dve
zlati in eno bronasto, Žan Rihter dve zlati, Sara Račnik štiri srebrne in
eno bronasto, Neja Novak in Gini Slavič eno srebrno in eno bronasto, tri bronaste medalje si je okrog vratu nadel Lovro Knez. Orlando
Savić Frankulović je zbral komplet medalj, saj je osvojil eno prvo,
eno drugo ter eno tretje mesto. Eno drugo mesto je osvojila Nuša
Šegel, na tretjo stopničko pa so stopili Teja Sagernik, Metka Remic,
Zoja Markač ter Jaš Berložnik.
Med najboljšimi tremi po seštevku točk dveh finalnih nastopov
sta bila Damir Dugonjić, ki je v moški konkurenci zbral največ točk
(1725) ter tako osvojil prvo mesto, v ženski konkurenci pa je Gaja
Natlačen zbrala 1580 točk in osvojila drugo mesto. •
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besedilo Stane Jakelj, Razvojni center Jesenice
foto internet
vir Siol.net

PETER PREVC ZAPISAN V
SKAKALNO ZGODOVINO
Če bi kdo pred sezono Petru Prevcu
ponudil dve olimpijski medalji in
odličje na poletih, bi ponujeno
verjetno takoj zagrabil. Zdaj ima težji
nahrbtnik, ki ga bo s trdim delom
lažje nosil. Pri Petru Prevcu smo
nekako že navajeni, da začne formo
stopnjevati, ko kolesja dobijo prave
obrate. To je tudi več kot potrdil v
zimi, ki se je zdaj res že poslovila od
nas. Do sredine decembra je bil šele
na dvajsetem mestu v svetovnem
pokalu, nato pa na novoletni turneji
napovedal svoj pohod na sam vrh.

 Nedeljsko planiško zmagoslavje
ob zaključku sezone Petra Prevca

Briljantne uvrstitve je nizal kot po tekočem traku, povrh vsega
sem videl, da sem pred njim. V glavo sem si vcepil, da ni še nič
pa se na letalnici na Kulmu veselil premierne posamične zmage
narejeno. Pozornost sem umeril le v skok in uspelo mi je," je o
v svetovnem pokalu in za nagrado dobil še mali kristalni globus
zadnjem podvigu dejal Prevc.
v razvrstitvi poletov. Z nestrpnostjo smo pričakovali olimpijske
Kar dvakrat je v Planici poslušal Zdravljico – prvič zaradi
igre, saj je v Sočiju spadal v ožji krog favoritov za odličja in po
nedeljske zmage in drugič zaradi osvojenega malega globusa v
svetovnem prvenstvu v Predazzu spet pokazal šampionski zna- razvrstitvi poletov. "Zdravljica je lepa, ne glede na to, kje jo slišiš.
čaj. Priskakal si je bronasto in srebrno medaljo ter se za večne
Je pa bilo drugače v Planici, ker slišiš zraven peti še navijače."
čase zapisal v skakalno zgodovino.
Prav lepo je videti, ko športniki čestitajo drug drugemu, pa
Ni minil mesec dni in že je imel okoli vratu novo medaljo
čeprav so veliki tekmeci in so lahko rane na bitkah velike. Ni
z velikega tekmovanja. Na svetovnem prvenstvu v poletih v
videti nobene nevoščljivosti, kar daje skokom dodatno težo:
Harrachovu je poletel do brona. A s tem se zima še ni končala.
"Večkrat ko si med top deseterico, več se videvaš z najboljšimi
Po prihodu z Japonske ob koncu januarja je bil celo v rumeni
in tako se navežejo stiki. Noben nima zamere do drugega, ker
majici najboljšega v svetovnem pokalu, vendar je Poljak Kamil
se zavedamo, da smo trdo trenirali, da smo prišli tja, kjer smo.
Stoch pokazal superiornost in po sezoni visoko dvignil v zrak
Zelo si privoščimo."
tudi veliki kristalni globus.
Z vsemi uspehi se je razumljivo povečalo zanimanje zanj in
V Planici dvakrat poslušal Zdravljico
vse bolj je bil, je in bo na očeh javnosti. Vesel je, da je imel v
Pri Petru je bilo na koncu odprto le še eno vprašanje. Kdo
teh časih podporo najbližjih. Zaveda se, da je pred njim težka
bo drugi za Poljakom? On ali Severin Freund? Nemec ga je
naloga, saj je z dobrimi uspehi razvadil slovenske ljubitelje skopred nedeljsko planiško tekmo prehitel, a je skakalec iz Dolenje
kov, tudi sam pa si želi, da bi v prihodnje še nadgradil doseženo.
vasi z zadnjim skokom v sezoni pokazal, da ima rad velike izzive. Pod pritiskom je bil že večkrat, tudi takrat, ko je nosil rumeno
Z rekordom Bloudkove velikanke (142 metrov) si je priskakal
majico.
tretjo posamično zmago in skupno drugo mesto v svetovnem
Peter si bo v prihodnjih štirih tednih malo odpočil, za veliko
pokalu. "Nisem se nič obremenjeval s tem dvobojem. Ta bitka
noč pa se bo že začelo novo pripravljalno obdobje za prihodnjo
je bila v moji glavi zelo zadaj, pa nimam majhne. Po prvi seriji
sezono, v kateri bo imel znova visokoleteče cilje. •
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OBUJAMO PRETEKLOST
besedilo Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice
foto Silvo Kokalj, fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice

KULTURNA DEDIŠČINA V ZBIRKAH
MED ALPAMI IN KRASOM
Gornjesavski muzej Jesenice je z omenjenim projektom eden od desetih
partnerjev pri mednarodnem projektu Slovenija-Italija. Vodilni partner je ZRS
SAZU raziskovalna postaja Nova Gorica, ki na spletni strani predstavlja obširnejši
opis projekta, trajajočega do 31. marca 2015.

V okviru projekta partnerji s sodelavci na obmejnem prostoru
med Alpami in Krasom na slovenski in italijanski strani popisujemo
kulturno dediščino, jo katalogiziramo in predstavljamo v knjižnem
vodniku in zgibankah.
Med njimi so lokalne muzejske zbirke, večinoma pa zbirke, ki jih
zbiralci hranijo na svojih domovih. Predmeti, fotografije in listine v
zbirkah pričajo o načinu življenja prebivalcev teh krajev, gospodarskih dejavnostih, družbenih odnosih in zgodovini družin, šegah …
Poleg predmetov bomo predstavili narečne nazive in zgodbe o
predmetih.
Izbrane zbirke v Kanalski dolini, Reziji, Nadiških in Terskih
dolinah, Gornjesavski dolini, na Kobariškem in Kanalskem bodo
opremljene kot info točke in povezane v digitalno informacijsko mrežo. Prenovljeni in opremljeni bodo objekti in prostori za
zbirke v Bardu, Prosnidu, Čarnem Varhu, na Livku, Melinkih in
Dobrovem. Postavljene in urejene bodo zbirke v Ukvah, Reziji,
Trinku, Prosnidu, Bijačah, Čarnem Varhu, na Tarčmunu, v Tipani,
Kobaridu, Kanalu, Melinkih in na Kambreškem. S predmeti iz pred
kratkim porušene Kravarščakove hiše v vasi Preserje bo dopolnjena že obstoječa zbirka v Gorenjem Tarbilju.
V okviru projekta je bilo organiziranih več delavnic tudi s srečanjem z zbiralci. Na strokovnem seminarju na Univerzi v Vidmu
bomo sodelavci projekta skupaj s študenti in drugimi strokovnjaki
razpravljali o ustnem izročilu, povezanim z zbirkami, in o kulturnem
turizmu, predavanja pa bodo objavljena v zborniku ter na zaključni
konferenci.
Projekt bo prispeval k razvoju turističnih potencialov krajev,
poznavanju in ohranjanju kulturne dediščine in čezmejnemu pove-

zovanju pa tudi k poznavanju in ohranjanju jezikovne raznolikosti
in kulture slovenske manjšine v Videmski pokrajini ter prebivalcev krajev na slovenski strani, kjer je kulturna dediščina vse manj
poznana in narečja usihajo zaradi prevlade medijev in knjižnega
jezika.
V soboto, 17. maja 2014, vas ob mednarodnem dnevu muzejev
vabimo na odprtje info točke v Kajžnkovo hišo v muzej Rateče.
Predstavili vam bomo zanimive predmete, ki jih hranimo v muzeju v Ratečah in kot jih je opisala etnologinja Zdenka Torkar Tahir.
Zaskarca za shranjevanje zaseke je bila last Janeza Kopavnika,
ki je kot mnogi Ratečani delal v rabeljskem rudniku svinca. Na
pokrovu iz klanega lesa sta vrezana letnica 1786 ter Marijin in
Kristusov monogram.
Prušteh oziroma telovnik iz domačega sukna in lanu je bil del
moške praznične noše s konca 19. stoletja. Telovnik na sliki je nosil
Ratečan Anton Kavalar iz hiše Pri Minarju, občasno pa še njegov
sin in vnuk.
Cokel oziroma cokle so sprva nosili pastirji in kmetje kot obuvalo za v hlev. Pozneje so cokle postale del rateške praznične noše.
To na fotografiji je izdelal mizar iz hiše Pri Majdnu, izdelovali so jih
tudi v hišah Pri Belč in Pri Žverc. Zadnji domači coklar je bil Jakob
Oman. Z osemnajstimi žeblji podkovan podplat je iz bukovega
štora, gornji del pa je pleten iz prej namočenih macesnovih ali
smrekovih viter.
VABLJENI na predstavitev muzeja v Ratečah 17. maja 2014, ko
bomo razkrili še več zanimivosti.
Več: http://zborzbirk.zrc-sazu.si/Oprojektu/Vsebina.aspx •
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OBUJAMO PRETEKLOST
besedilo Mirko Osojnik, upokojeni strokovni sodelavec Koroškega pokrajinskega muzeja – Muzeja Ravne na Koroškem
foto Fototeka Koroškega pokrajinskega muzeja – Muzeja Ravne na Koroškem; Koroški fužinar 1962
vir Zapisi v rubrikah Koroškega fužinarja (1962–1964)

1800-TONSKA STISKALNICA, NOVA PRIDOBITEV »FABRIKE«, IN AMBASADORJI KOROŠKE
LJUDSKE PESMI, NAŠ KOROŠKI OKTET
Naša železarna je v tem
obdobju res dala prav vse za
še uspešnejšo proizvodnjo, ki
je bila obenem tudi jamstvo za
vsesplošni napredek našega
železarskega kraja. Strokovnjaki
na Ravnah so si bili že dolgo edini,
da zgolj tone in tone ulitega jekla
še niso čisto prava pot k uspehu,
ampak je veliko bolj pomembna
kakovost ravenskih proizvodov, ki
mora še dvigniti sposobnosti in
sloves železarskih Raven.

 Nova 1800-tonska
stiskalnica (vir: Koroški
fužinar, 1962)

Zato je bila tudi montaža 1800-tonske kovaške stiskalnice
pomemben korak ravenske rasti. Pred dobrimi desetimi leti je
v takratnem Guštanju začela obratovati 600-tonska kovaška
hidravlična stiskalnica, ki je bila pomembna prelomnica v razvoju
in tehniki kovanja v naši »fabriki«. Takrat si seveda še nihče ni
mogel zamišljati, da bo nadaljnji razvoj tako hiter. Ta stiskalnica je
uspešno služila svojemu namenu le pet let in že je bila premajhna. Nadomestiti jo je bilo treba z večjo in močnejšo 1200-tonsko
»prešo«. Uspehi, ki so sledili, so seveda terjali novo rast in leta
1962 je že stala v novem podaljšku kovačnice 1800-tonska hidravlična stiskalnica, ki je našim železarjem omogočala široke možnosti kovanja odkovkov do 20 ton teže, pri manj zahtevnih delih
pa celo težje. Stiskalnico so obnovili, torej pripravili in popravili,
domači strokovnjaki in je bil torej zato ta podvig še večji. Naša
železarna se je s tako opremljeno kovačnico v teh letih uvrstila
med podjetja, ki so bila sposobna prevzeti in izpolniti tudi najbolj
zahtevna domača in inozemska naročila.
V kulturnem življenju ravenskih fužinarjev pa se je v tem času
dogodila še ena lepa in velika sprememba. Nastal je KOROŠKI
OKTET. Spomin še seže dobrih petdeset let v preteklost. Takrat
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 Oktetovci na svojem prvem
letnem koncertu leta 1962 – z
leve: Lojze Fink, Lenci Mačič,
Tone Ivartnik, Peter Grögl, Albin
Krajnc, Boris Škrubej, Franc
Podmeninšek in Alojz Winkler.

so se štirje prijatelji, ki so imeli izbrušen posluh in neomajno
veselje do petja, čisto samorastniško zbrali in poizkusili zapeti po
svoje. Jeseni 1960 so že prvič zapeli pred domačim ravenskim
občinstvom, kmalu so se jim pridružili še štirje in iz kvarteta je
nastal oktet. Formalno so svoje druženje potrdili na ustanovnem
sestanku Koroškega okteta, ki je bil 29. marca 1961. Vokalna
skupina je od tega trenutka delovala pod okriljem tedanjega
Kulturno-prosvetnega društva Prežihovega Voranca.
Koroški oktet se je ljudem takoj priljubil in hitro so ga sprejeli
za svojega. Tako je bila tudi njegova bera prvih desetih let pisana
in bogata. Ob številnih nastopih so dočakali tudi svoj prvi samostojni letni koncert, sledilo mu je radijsko snemanje priljubljenih
koroških pesmi za RTV Ljubljana. Oktetovci so bili tudi med pobudniki pevskega srečanja Od Pliberka do Traberka. Prvega zborovodjo Viktorja Krivca je po teh uspehih zamenjal Jože Petrun, z
njim pa so se nadaljevali še bolj pogoste vaje in uspešni nastopi.
Jeseni 1964 pa je umetniško vodstvo prevzel Jože Leskovar. Zdaj
se je oktet podal tudi na prva gostovanja prek meje, na Ravnah
pa si brez njega kar nismo mogli zamisliti kulturnih prireditev. •
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ŠPIKOV KOT
besedilo Boter Špik

PTIČJI ŠPIK
č
rn, moder, rdeč, zelen,
ni podobe take ptič noben.
Bele pike čez in čez,
po telesu pikast ves.

Ali na tramu strešnega napúšča,
kjer je mir in manj je trušča.
Le če je nad mladiči streha,
se nadejata uspeha.

Ljudje so prav za te lepotce
izumili glásne klopótce,
ki zganjajo neznosen hrup.
Potem res manjši je obup.

V kovinskih barvah se blešči,
ko na soncu tam stoji,
vmes pa žvižga in brenčí,
da prav smešen se mi zdi.

Se kmalu sedem jajc valí.
Ponavadi to zadosti ni.
V sezoni še eno leglo zmore.
Za človeka je to še več pokore.

Precej pomaga, povsem pa ne.
In to škorec dobro ve,
da tisti glasni klop-klop-klop
ni nevaren, pa spet ptičji rop.

Jaz bolj slabo ga poznam,
a vseeno ga predstavim vam.
Škorec, velik kakor kos,
ima malo manj rumenkast nos.

Da mladi zarod je močán,
recept pri ptičih ta je znan.
Žuželk veliko, zares mnogo,
ne ostane nič v zalogo.

Če moj izračun velja,
je zato vina manj za sod al´ dva.
Za to sekirat' se ne smemo,
saj ga Slovenci itak preveč 'žremo'.

Od kosa se loči še drugače.
Kot kos on prav nič ne skače,
ampak hodi, tako kot jaz in ti.
Takole, kot gospod se zdi.

A ko odrastejo, so tu težave
za vrtičkarje in kmete prave!
Jedó vse sadje, jagodičje
množične skupine ptičje.

Tudi drugačne so navade ptičje.
Kljuva tudi divje jagodičje
pa deževnike in z malo sreče
v rojih lovi mrávljice leteče.

On za gradivom okoli léta,
ona malomarno spleta
gnezdo kje v duplu drevesa
ali skladovju trhlejšega lésa.

Češnje oberó prav vse,
da sadjarju trga se srce.
In vinogradnik obupúje,
ko črnó se jih na grozdje vsuje.

Čeprav ni lastovka,
jih v lêtu naloviti zna.
V dnevu, dveh kar za kôrec
nalovi mavrični jih škorec.
Morda kdo ne ve še tega,
zakaj škorci so nadlega.
Jeseni v velike jate se zberó
in družno čisto vse požró.
In v glavah, ki željne so krvi,
se takoj ideja porodi:
»Pa naj vse se postreli,
ko povsod jih mrgoli!«
Je ta ideja kratkovidna.
Sama narava je dovolj previdna.
Vse sama vedno uredi!
To vam tudi Špik veli.•

Škorec
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AFORISTIČNA ŠARŽA
besedilo Andrej Brumen - Dejde, Noži Ravne

Zgrešena smer v križiščih življenja
nima povratne poti.
Če obdeluješ polje ljubezni, redno odstranjuj plevel.
Prišla je pomlad in z njo tičja invazija.
Moški z dobrim orodjem radi privatizirajo.
Sranje je katarza, po kateri se ti pogosto zasolzijo oči.

KARIKATURA
avtor Boter Špik
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SMEH JE POL JABOLKA
NEVESTA
"Slišim, da imaš novo dekle.
Kako se kaj obnese?"
"Zelo samozavestna je. Na prvi
zmenek je prišla v poročni obleki."
MESEČNIK
Mož vstane s postelje in se z iztegnjenimi
rokami napoti proti izhodu iz spalnice.
"Nikar ne igraj mesečnika!" se oglasi žena.
"Gospodinjsko pomočnico sem že napodila!"
PREVERJENO
"Zakaj vedno povesiš oči, če ti rečem,
da te ljubim?" je fant vprašal svoje dekle.
"Zato, da se prepričam, če je to res."
TOTALNO ZADET
"Tone, poglej Gorana, kako se je napil!
Zdaj že osvaja svojo ženo!"

MOŽGANSKI KRIŽKRAŽ
AVTOR:
DRAGO
RONNER,
ACRONI

TABLICA
OB CESTI Z
OZNAČBO
SMERI

ZIDARSKA
ŽLICA

NEMŠKA
PEVKA

TRSNO
STEBLO

GLAS
PRI
RIKANJU

NAOČNIKI

PES, KI
ZELO
LAJA

KRAJ NA
KOČEVSKEM

OBREŽJE,
OBALA

ESKULAP
JE GR.-RIM.
BOG ZDRAVILSTVA

VELIKA
DOMAČA
PTICA

VELETOK
V
ZAHODNI
EVROPI

MESTO V
ARGENTINSKIH
ANDIH

LAHEN
UDAREC
S PRSTI

PISATELJICA
PEROCI

KRAŠKA
PLANOTA
MED DALMACIJO IN
BOSNO

NAJMANJŠI
DELEC
SNOVI

NEKDANJI
ROMUNSKI
NOGOMETAŠ
(GHEORGHE)

MOČVIRNAT
SVET,
ČRET

GRŠKO-RIMSKI
BOG ZDRAVILSTVA

DALJŠA
PREKINITEV
KAKE
DEJAVNOSTI

NADZORNIK

TOLSTOJEV
ROMAN

PREBIVALCI
ZDA

UNIČEVALKA
ŽELEZA

ZAČETEK
MISLI
POLOM
DREVJA
ZARADI
SNEGA

IGRALKA
RINA

SLUŽABNIK
ZA STREŽBO
POVRAČILNA
ŽRTEV

POLOŽAJ,
DRŽA
STROKOV.
ZA IBERSKO
KULTURO

PAULA
ABDUL

EKSPEDICIJA
EGIPČ. BOG
MESECA
LUKA V
SEVERNEM
ČILU

DEDNA
POSEST
PO
OČETU

CIANO JE
ITALIJANSKI
POLITIK.

ZAOBLJEN
PREDMET

LJUBLJAN.
TISKARSKA
DRUŽINA
KOMB. KART
PRI POKRU

ALFRED
NOBEL

DOMAČI
VOJAK V
V. AFRIKI
POVRŠINA
S TRAVO
NASELJE
J. OD
VELENJA
BAZA,
TEMELJ

NAŠA GLEDALIŠKA
IGRALKA
(ŠTEFKA)

RAZPREDELNICA

CITROËNOV
AVTO

NAJVEČJI
JADRANSKI
OTOK
IGLAVEC,
TUJA
KOŽNA
GUBA PRI
OČESU

NASTAVA
RIMSKA 6

KONEC
MISLI

FLAMSKI
SLIKAR
(PAUL)

IT. FAŠIST.
POLITIK
(GALEAZZO)
ZNAK ZA
GALIJ

PREGNANSTVO
EMIL
BARONIK

SVINJA
Z
LISO

NADUHA

SALTA JE
MESTO V
ARGENTINI.

MOČVIRSKA
PTICA,
PRIBA

GLAVNI
ŠTEVNIK

EDINA
JORDANSKA
LUKA

NENADNA
SMRT

RISTO
SAVIN
LASEC

