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rij Navdušenje in strast poganjata svet. »Ugotoviti morate, v čem uživate. To velja tako 

za delo kot za ljubezen. Za delo porabite velik del življenja in edini način, da ste zares 

zadovoljni, je, da verjamete, da ga odlično opravljate. Edini način, da ga odlično opravljate, 

pa je, da uživate v tistem, kar delate … Zato se nikoli ne zadovoljite le s povprečnimi 

rezultati,« so besede, ki jih je ob podelitvi diplom študentom na srce položil legendarni 

Steve Jobs. Iz prispevkov v poletni reviji SIJ lahko razberemo, da delamo odlično in s 

strastjo do iskanja novih rešitvah v vseh fazah poslovnih in proizvodnih procesov. Ko 

pomislimo na inovacije, se nam navadno pred očmi prikaže laboratorij in v njem doktor 

znanosti, v resnici pa so uspešne tiste skupine, ki spodbujajo inovativnost v vseh enotah, ki 

tvorijo celoto. To pomeni, da skoraj vsi delavci ne glede na položaj in izobrazbo razmišljajo 

o novih idejah ali iskricah, koristnih predlogih in tehničnih izboljšavah in si ne dovolijo 

niti usesti na lovorike, kaj šele,  da bi na njih ležali, saj vedo, da je za njihovo rast in rast 

podjetja pomembno odkrivanje še neprehojenih poti. To imamo! Pri tem je pomembno 

tudi delovno okolje, ki posameznikov ne zavira pri njihovi intuiciji, pogumu in kreativnosti, 

ampak jih k temu spodbuja in za to tudi nagrajuje. Tudi to imamo! Smo na dobri poti, da 

skupina SIJ postane en	sam	razvojni	laboratorij	v vseh odtenkih te besedne zveze.



àà NAGOVOR PREDSEDNIKA UPRAVE

Spoštovane sodelavke in cenjeni sodelavci!

V jeklarski industriji obstaja veliko različnih mednarodnih sejmov, bolj 
ali manj specializiranih, bolj prodajno ali bolj marketinško naravnanih. 
Sejem METEC, ki zgolj vsaka štiri leta poteka v nemškem Düsseldorfu, 
nedvomno spada v kategorijo slednjih – če želiš biti na svetovnem jek-
larskem »zemljevidu«, se tam preprosto moraš predstaviti in razstavlja-
ti. To ni klasični prodajni sejem, je v prvi vrsti sejem, namenjen predsta-
vitvi jeklarskih podjetij, tehnologij in rešitev. Promociji in marketingu.

Letos smo se na sejmu METEC prvič predstavili v povsem preno-
vljeni podobi – s skupnim razstavnim prostorom vseh proizvodnih 
podjetij skupine in močno blagovno znamko SIJ. Poleg razstavnih 
eksponatov je pozornost obiskovalcev vzbudil tudi razstavni prostor, 
v katerega so bili domiselno vključeni posamezni proizvodi naših pro-
gramov – od nerjavne pločevine do varilne žice in vlečenih palic. Tudi 
s tem smo obiskovalcem sejma in našim poslovnim partnerjem želeli 
pokazati pestrost prodajnih programov skupine, njihovo dopolnjeva-
nje in poslovne priložnosti, ki iz tega izhajajo. In ne boste verjeli, koliko 
obiskovalcev je s pozitivnim začudenjem spoznavalo, da ne proizvaja-
mo zgolj polizdelkov, temveč tudi vedno bolj aktivno vstopamo na trge 
končnih izdelkov in dobav končnim kupcem. Povsem razumljivo bo 
uspešna praksa skupinskega sejemskega nastopa uporabljena tudi na 
prihajajočih sejmih, na katerih bomo sodelovali kot razstavljavci.

Skupna predstavitev je imela še en, izjemno pomemben učinek – 
naši sodelavci, ki so delovali na razstavnem prostoru, so obiskovalcem 
predstavljali celotno skupino in ne več zgolj samo proizvodnih progra-
mov podjetij, v katerih so neposredno zaposleni. To so prvi, a izjemno 
pomembni koraki v smeri doseganja želenih sinergij znotraj skupine 
tudi na področjih marketinga in prodaje, v smeri predstavljanja celot-
nega spektra proizvodov in rešitev skupine. V današnjem okolju, ko 
se razvijajoče se države in njihova gospodarstva izjemno hitro učijo 
in tehnološko napredujejo (poglejte si samo Kitajsko!), si preprosto 
ne moremo privoščiti »zapiranja navznoter«, temveč se moremo še 
bolj aktivno povezovati, razvijati nove produkte skupine in si skupno 
prizadevati, da bomo iz dneva v dan vsi skupaj še uspešnejši. 

Ker sem se že dotaknil razvoja, smo na sejmu predstavili dva nova 
razvojna projekta skupine, in sicer izdelavo dvoslojne pločevine (t. 
i. clad plates) ter projekt cevi. Gre za izjemno pomembna razvojna 
projekta, ki bosta že srednjeročno pomembneje razširila proizvodne 
programe skupine ter nadalje zagotavljala specializiranost skupine kot 
vrhunskega dobavitelja jeklenih proizvodov z visoko dodano vredno-
stjo. Lahko smo ponosni na dejstvo, da se večji del novih projektov 
razvija ob ključni vlogi lastnega znanja ter na izjemno trdnih finančnih 
in proizvodnih temeljih skupine.

In še na eno stvar smo lahko izjemno in odkrito ponosni – na naš 
skupni poklicni praznik, ki ga bomo tako kot lani praznovali tretjo ne-
deljo v juliju (19. julij), tokrat na Jesenicah. Upam, da vam je lanskoletni 
Dan metalurga ostal v lepem spominu in da se boste zato v še večjem 
številu udeležili letošnjega praznovanja!

Z lepimi pozdravi,
Anton Chernykh

»Skupina se predstavi«
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Skupino	 SIJ	 sestavlja	 pet	 poslovnih	 področij,	 ki	 vse-
binsko	 odražajo	 vertikalno	 integriranost	 skupine,	 kar	
bomo	v	prihodnjih	letih	še	krepili	in	razvijali.	Diverzifi-
kacija	poslovnih	področij	nam	prinaša	številne	poslov-
ne	 priložnosti	 pri	 prodaji	 (nastop	 na	 različnih	 trgih	 z	
različnimi	programskimi	skupinami),	doseganju	vedno	
večje	dodane	vrednosti	 in	 tudi	 učinkoviti	optimizaciji	
proizvodnih	 procesov	 znotraj	 skupine	 ter	 zmanjševa-
nje	 nekaterih	 poslovnih	 tveganj	 (dostop	 do	 ključnih	
surovin,	neposreden	stik	s	končnimi	trgi	in	kupci).	Gle-
de	 na	 programsko	 strukturo	 spremljamo	 poslovanje	
skupine	 od	 strateškega	 načrtovanja	 do	 realizacije	 in	
finančnega	poslovanja.



Množičnost in učinkovitost naraščata
Iz	tabele	so	lepo	vidni	rezultati	inovativne	dejavnosti	v	druž-
bah	skupine	SIJ.	Nedvomno	je	bil	do	sedaj	največji	napredek	
narejen	v	družbi	Noži	Ravne,	kjer	so	se	tudi	najbolj	približali	
ambicioznemu	načrtu.	Če	bomo	nadaljevali	s	tem	tempom,	
bomo	do	konca	leta	v	primerjavi	z	letom	2014	podvojili	go-
spodarsko	korist	in	prihranke,	ustvarjene	z	idejami,	koristni-
mi	predlogi	in	tehničnimi	izboljšavami.	Realizirana	gospo-
darska	korist	v	prvih	petih	mesecih	znaša	na	ravni	skupine	
2.005.990	evrov,	direktnih	prihrankov	pa	je	bilo	ustvarjenih	
za	906.922	evrov.	V	sistemu	je	sodelovalo	629	sodelavcev,	za	
nagrade	pa	smo	izplačali	55.979	evrov.

Na	ravni	skupine	SIJ	smo	našteli	0,29	koristna	predloga,	
ideje	ali	tehnične	izboljšave	na	zaposlenega	in	od	cilja,	da	bo	
v	enem	letu	vsak	zaposleni	prispeval	en	koristni	predlog,	ide-
jo	ali	tehnično	izboljšavo,	nas	loči	še	veliko.	V	družbah	sku-
pine	SIJ	so	zaposleni	že	večkrat	dokazali,	da	se	ne	ustrašijo	
nobenega	visokega	cilja,	in	prepričan	sem,	da	bomo	dosegli	
in	presegli	tudi	tega.	

àà INOVIRAMO

Pregled inovativne 
dejavnosti	v	prvih	
petih	mesecih

Slavko	Kanalec,	 
SIJ – Slovenska industrija jekla

Inovativni smo!
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Januar Februar Marec April Maj 2015 2015  
(EUR/zap.) GN2015 2014 2014  

(EUR/zap.)

Ac
ro

ni

Ideje, iskrice 12 79 28 48 20 187 640 290

Koristni predlog 10 1 3 8 7 29 255 30

Tehnična izboljšava 4 0 1 2 0 7 18 12

Število udeležencev 79 98 53 84 46 360 546

Gospodarska korist (EUR) 1.075.083 12.000 64.790 279.198 39.199 1.470.270 1.303 2.053.177 1.785

Prihranek (EUR) 6.000 29.800 11.800 12.150 8.200 67.950 60 93.827 82

Izplačane nagrade (EUR) 13.667 3.139 2.077 4.408 1.740 25.031 70 24.763 45

M
et

al
 R

av
ne

Ideje, iskrice 0 0 0 0 0 0 300 0

Koristni predlog 19 18 17 20 19 93 270 144

Tehnična izboljšava 0 0 3 0 0 3 30 12

Število udeležencev 39 21 45 28 24 157 171

Gospodarska korist (EUR) 0 0 508.180 0 0 508.180 523 719.858 731

Prihranek (EUR) 197.500 114.500 155.000 177.000 166.000 810.000 834 651.545 661

Izplačane nagrade (EUR) 4.103 4.331 9.579 4.118 4.916 27.047 172  47.684 279

N
ož

i R
av

ne

Ideje, iskrice 8 10 15 14 4 51 140 35

Koristni predlog 0 0 0 0 2 2 40 12

Tehnična izboljšava 0 0 0 0 0 0 5 4

Število udeležencev 11 11 16 15 6 59 59

Gospodarska korist (EUR) 0 0 0 0 0 0 0 516.181 2.661

Prihranek (EUR) 1.800 2.100 2.850 3.800 12.600 23.150 122 54.970 283

Izplačane nagrade (EUR) 230 260 285 390 530 1.695 29 1.977 34

El
ek

tr
od

e 
Je

se
ni

ce

Ideje, iskrice 6 2 2 5 0 15 100 9

Koristni predlog 2 1 4 2 1 10 12 9

Tehnična izboljšava 1 0 0 0 0 1 2 2

Število udeležencev 9 3 6 7 1 26 22

Gospodarska korist (EUR) 0 0 0 0 0 0 0 120.000 706

Prihranek (EUR) 3.500 0 0 650 0 4.150 26 20.800 122

Izplačane nagrade (EUR) 103 78 132 168 30 511 20 4.552 207

SU
Z

Ideje, iskrice 0 2 0 0 3 5 0 5

Koristni predlog 2 1 2 2 0 7 42 3

Tehnična izboljšava 1 0 1 1 1 4 0 2

Število udeležencev 3 3 3 3 4 16 7

Gospodarska korist (EUR) 2.800 100 2.800 0 0 5.700 51 12.356 107

Prihranek (EUR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izplačane nagrade (EUR) 300 80 300 130 175 985 62 490 70

Se
rp

a

Ideje, iskrice 0 0 1 1 0 2 130 1

Koristni predlog 2 0 1 2 1 6 20 8

Tehnična izboljšava 1 0 0 0 0 1 6 0

Število udeležencev 3 0 3 4 1 11 11

Gospodarska korist (EUR) 2.800 0 0 14.000 5.040 21.840 195 25.500 170

Prihranek (EUR) 0 0 1.672 0 0 1.672 15 8.500 57

Izplačane nagrade (EUR) 300 0 133 188 89 710 65 679 62

SI
J

Ideje, iskrice 26 93 45 67 27 258 1310 450

Koristni predlog 35 21 27 34 30 147 639 269

Tehnična izboljšava 7 0 5 3 1 16 61 73

Število udeležencev 144 136 126 141 82 629  816

Gospodarska korist (EUR) 1.080.683 12.100 575.770 293.198 44.239 2.005.990 741  3.447.072 1.247

Prihranek (EUR) 208.800 146.400 171.322 193.600 186.800 906.922 335  829.642 300

Izplačane nagrade (EUR) 18.703 7.888 12.506 9.402 7.480 55.979 89  91.011 112
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Danes si ne znamo predstavljati življenja brez stvari, ki jih vsak 
dan samoumevno uporabljamo. Ne predstavljamo si življenja 
brez inovativnih proizvodov, ki so jih izumili ljudje v preteklo-
sti. Lep primer je recimo vodovod. Vodovod je pomemben 
izum človeštva, saj si ne moremo zamišljati hiše brez njega, 
predvsem zaradi njegove sposobnosti odstranjevanja (odpla-
kovanja) odplak in »prinašanja« čiste vode v vsako gospodinj-
stvo. Brez vodovoda ne bi bilo takšnih stranišč, stanovanjskih 
objektov, vodovodnih inštalacij, stolpnic in pisarniških zgradb, 
kot jih poznamo danes.

Podjetja delujejo in poslujejo v globalnem okolju, ki jih sili k 
inoviranju. Ni več prostora za podjetja, ki odklanjajo spremem-
be in inovacije v tem turbulentnem okolju. V Acroniju in ce-
lotni skupini SIJ se dobro zavedamo, da so inovacijski dosežki 
naših zaposlenih ključ do uspeha. Ustvarjalni ljudje so tisti, ki 
vidijo običajne stvari na neobičajen način. Vendar inovacije ne 
nastanejo čez noč. V proces in nastanek inovacijskih dosežkov 
vsak dan vlagamo veliko znanja, časa, truda, ustvarjalnega 
razmišljanja in timskega dela. Inovacijsko dejavnost sestavljajo 
trije stebri: razvoj, investicije in stalne izboljšave. Vzpostavljen 
imamo Sistem menedžmenta idej, ki je podlaga za inovativno 
okolje. Preko sistema lahko vsak zaposleni prijavi vse ideje, ki 
mu rojijo po glavi, in vse izboljšave, ki jih realizira, in s tem 
olajša delo sebi in sodelavcem. 

Kakšen je inovacijski besednjak? Kaj je sploh razlika med 
invencijo in inovacijo?

V literaturi se pojavljajo različne definicije zgoraj naštetega, 
tukaj so podane definicije, ki se najpogosteje uporabljajo. 

Ideja
Ideja je rezultat najvišje umske dejavnosti, ki nakazuje uresni-
čitev ali izvedbo česa. Je zamisel. Ideja (še) ne rešuje problema, 
niti ne pomeni, da je to pravi korak do rešitve določenega 
problema. 

Invencija
Invencija je nova zamisel, ki je obetavna in rešuje problem ali 
nerešeno potrebo, ni nujno pa, da se v prihodnosti izkaže kot 
uporabna. Je rezultat raziskovalnega dela. Nanaša se lahko na 
nov proizvod, storitev, proces ali sistem. Možni sta zaščita in 
trženje pravice intelektualne lastnine, če je tehnično izvedljiva 
in funkcionalna. 

Potencialna inovacija
Potencialna inovacija je do uporabnosti dognana invencija, ki 
pa še ni dala nove koristi, potrjene na trgu. Je rezultat razvoja, 
ki se pojavi v obliki izdelave prototipa ali uspešno izvedene 
poskusne proizvodnje. Mogoči sta zaščita in trženje pravice 
intelektualne lastnine, npr. patenta, preden je proizvod sko-
mercializiran. 

Inovacija
Inovacija je uporabna novost, katere koristnost se je potrdila 
na trgu. Prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, 
nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja konku-
rence itn. Je rezultat razvojno-raziskovalnega dela, pri katerem 
je za realizacijo na trgu potreben celovit poslovni pristop. 

Ljudje nenehno iščemo nove rešitve in nadgrajujemo ter izboljšujemo obstoječe. 
Vedno iščemo nove možnosti, s katerimi bi prišli do novih spoznanj ter si tako 
zagotovili boljše in kakovostnejše življenje. Ali si lahko predstavljate življenje brez 
električne energije, avtomobila, zdravil, telefona, računalnika, plastike, tranzistorja, 
tiskanih knjig …? Vendar pa kot inovacijske dosežke ne štejemo samo takih korenitih 
sprememb. Tudi manjše izboljšave obstoječih stanj in stvari so zelo pomembne za 
podjetje in vplivajo na njegovo delovanje.

àà INOVIRAMO

Inovacijski besednjak pod lupo

Nataša	Karo,	menedžerka	sistema	stalnih	izboljšav,	Acroni

Vir:	Postopek	14.21.	–	Uvajanje	stalnih	izboljšav	in	inovacij

Pravilnik:	Uvajanje	stalnih	izboljšav	in	inovacij	v	skupini	SIJ	–	Slovenska	
industrija	jekla	in	v	z	njo	povezanih	družbah

http://www.pomurec.com/vsebina/4033/Top_10_velikih_izumov

http://www.imamidejo.si/Inovativnost/Inovacijski-proces

Foto:	vir	internet	in	Marjan	Bizalj,	asistent	direktorja	Vzdrževanja,	Acroni

Inovativni smo!
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Kaj pa pomenijo izrazi iskrica, koristni predlog in 
tehnična izboljšava v skupini SIJ?
Uvajanje stalnih izboljšav in inovacij poteka po enotnem 
in vnaprej določenem postopku v celotni skupini SIJ. Vsem 
sodelavcem se zagotavlja in omogoča enakopravno aktivno 
sodelovanje pri stalnem izboljševanju poslovnih ter proizvod-
nih procesov, proizvodov, storitev, osebnega dela in delovnih 
razmer. Ideje – iskrice in koristni predlogi imajo veliko socio-
loško vrednost, saj z njunim priznavanjem vodstvo sporoča 
zaposlenim, da ceni in spoštuje njihov prispevek k rasti podjetij 
in družbe kot celote. Ideje – iskrice in koristni predlogi so torej 
neprecenljivo orodje vodstva podjetja v prizadevanjih za dvig 
inovativne klime in izboljšanje organizacijske kulture.

Ideja – iskrica
Ideja je primerno oblikovana ideja za odpravo neskladnosti ali 
uvedbo spremembe oziroma novosti, njena realizacija pa pozi-
tivno vpliva na poslovanje družbe, delo posameznika, delovno 
okolje, varnost in zdravje pri delu, ekologijo …, gospodarske 
koristi oziroma inovacijskega prihranka ni mogoče oceniti. 

Iskrica je manj zahtevna sprememba ali novost organiza-
cijske ali tehnične narave, ki zagotavlja smotrnejšo rešitev ali 
izvajanje določenega delovnega opravila, boljšo urejenost 
delovnega okolja in družbi praviloma ne prinaša neposredne 
gospodarske koristi, ampak inovacijski prihranek, ki ne presega 
500 evrov. 

Koristni predlog
Je vsak predlog, ki pomeni racionalizacijo izvajanja katerekoli 
funkcije v podjetju in ni opredeljen kot tehnična izboljšava ter 
je po vsebini zahtevnejši od iskrice in ne prinaša neposredne 
gospodarske koristi, ampak inovacijski prihranek, ki je višji od 
500 evrov.

Tehnična izboljšava
Pri tehnični izboljšavi govorimo o utemeljeni gospodarski ko-
risti. Gre za uvedbo novosti, ki prinaša neposredno gospodar-
sko korist v proizvodni ali poslovni proces. Ni nujno, da je to 
novost v svetu. Med tehnične izboljšave štejemo tudi bistvene 
izboljšave izdelkov ali procesov. Ekonomske učinke, gospodar-
sko korist uvedbe tehnične izboljšave, je mogoče natančno 
izračunati in utemeljiti. Gospodarska korist tehnične izboljšave 
se spremlja eno leto od uveljavitve izboljšave.

Najpogostejša dilema, ki se poraja v glavah naših inova-
torjev, je, ali naj ta koristni predlog/tehnično izboljšavo sploh 
prijavim ali je to moja redna delovna naloga? Vsekakor je 
dobro takšne koristne predloge/tehnične izboljšave prijaviti v 
Sistem menedžmenta idej, kjer se le-te evidentira kot službeno 
koristni predlog/tehnično izboljšavo in obenem avtorje tudi 
primerno nagradi.

Za konec še nekaj lastnosti, ki jih ima večina inovativnih 
ljudi in jih lahko razvijete tudi vi: bodite radovedni, vztrajni, 
ne omejujte se, tvegajte, prebudite kreativnost, zapisujte si, 
razvijajte in dodelajte že realizirane ideje.
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Inovativnost kot 
dodatno gorivo za rast

àà INOVIRAMO

NA ZIV DRUŽBA AV TOR/J I GOSPODARSK A  
KORIST (EUR)

PRIHRANEK 
(EUR)

N
A

JB
O

LJ
ŠA

 
ID

EJ
A

/I
SK

R
IC

A

Izdelava podesta pri 6. in 7. valjčni mizi Acroni Borut Novšak 0 500

Orodna omara in pregleden način izposoje orodij Noži 
Ravne

Matic Skernišak 0 100

Podest na pakirni liniji Elektrode 
Jesenice

Sonja Pavlovič 0
preprečitev 

poškodb

Poenostavitev spremljanja in pregleda ponudb Serpa Ksenija Sep Keček 1.000 0

Sprememba tehnologije izdelave koluti SUZ Igor Platiša 1.050 0

N
A

JB
O

LJ
ŠI

  
KO

R
IS

TN
I 

PR
ED

LO
G

Izdelava vodno hlajenega ohišja x-ray Acroni

Andraž Papler, Miran 
Bricelj, Marko Lebar, 

Mitja Branc, Evel Gluhić, 
Peter Markelj

104.000 0

Posodobitev razreza na kovaškem stroju Metal 
Ravne

Marko Pešić 0 20.000

Prilagoditev vpenjalne čeljusti na zunanjem
brusilnem stroju za okrogle nože

Noži 
Ravne

Boštjan Krajnc 6.700 0

Natančnejša izdelava trgalnih preizkušancev Elektrode 
Jesenice

Darko Simnovčič 0 5.000

Vzpostavitev elektronske oglasne deske Serpa Jože Levar 2.000 0

Izdelava nosilca in odvijalca traku za  
povezovanje zvezov SUZ Josip Abramović 1.000 0

N
A

JB
O

LJ
ŠA

 
TE

H
N

IČ
N

A 
IZ

B
O

LJ
ŠA

V
A

Razvoj oklepne pločevine nove generacije 
PROTAC 500 Acroni

dr. Jure Bernetič, dr. 
Gorazd Kosec, Matjaž 

Marčetič,  
Iztok Tomažič

406.666 0

Sprememba legiranja Mo pri jeklih UTOPMO1 in 
UTOPMO2

Metal 
Ravne

Robert Zapečnik 141.932 0

Izdelava in uvedba CNC-programiranja za večosno 
konturno obdelovanje na CNC-brusilnem stroju 
FAVRETTO MD600

Noži 
Ravne

Darjan Brodnik 100.000 0

Zamenjava pogona vodilne koluti na brusilnih strojih SUZ Josip Abramović 7.207 0

Slavko	Kanalec,	SIJ	–	Slovenska	
industrija jekla

Jeklarstvo se težko primerja z informatiko, vendar sem prepričan, 
da tudi za nas velja stavek, ki ga je izrekel  Steve Jobs: »Glavna 
razlika med vodilnim podjetjem in podjetji, ki ga le posnemajo, 
se skriva v inovativnosti.« (»Innovation distinguishes between a 
leader and a follower.«)  Prepričan sem, da je minil čas, ko smo 
bili tipičen sledilec, napočil je čas, da se prelevimo v vodilnega 
na področjih, kjer smo specialisti. To pa nam bo uspelo, če bomo 
vsi okuženi z virusom inovativnosti. Gradimo na množičnosti in 
kakovostni vsebini inovacij. Zato želimo, da na leto vsak sodelavec  
prispeva vsaj en koristni predlog, vsako leto pa se obenem lahko 
veselimo vrhunskih dosežkov naših razvojnih inženirjev. 

Od lani na podlagi enotnega pravilnika spremljamo inovacijsko de-
javnost na nivoju skupine in vsako leto je treba potegniti črto pod 
opravljeno delo ter izpostaviti najboljše dosežke. Na ravni skupine 
smo za leto  2014  izbirali:

• najboljšo idejo/iskrico
• najboljši koristni predlog  in
• najboljšo tehnično izboljšavo 

Osnovna kriterija  za določitev zmagovalcev v posameznih katego-
rijah sta bila višina ustvarjene gospodarske koristi in prihranka. 

V NADALJEVANJU PREDSTAVLJAMO ISKRICE, PREDLOGE IN IZBOLJŠAVE, KI SO SE UVRSTILE  
V OŽJI  IZBOR. ZMAGOVALCE PA BOMO RAZGLASILI NA 2. DNEVU METALURGA.
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IZDELAVA PODESTA PRI 6. IN 7. VALJČNI MIZI
Avtor: Borut Novšak, Acroni
Med remonti v vroči valjarni Acronija zaradi učinkovitega dela 
na valjčni progi hodimo čez valjčno mizo na drugo stran. Naj-
bolj se je uporabljal prehod pri šesti in sedmi valjčni mizi. Da si 
lahko prečkal mizo, je bilo treba hoditi po okroglih, gladkih in 
včasih še vročih valjčnicah. 

Zato smo izdelali podest, ki se ga vloži med valjčnice. Obli-
kovan je po valjčnicah, s tem smo dosegli njegovo stabilnost. 
Izdelan je iz pohodnega aluminija, da je čim lažji in ga na progo 
lahko postavi en sam delavec. Pred tem smo uporabljali lesene 
plohe, ki smo jih lahko položili približno štirikrat in so bili težji 
kot podest. Ta podest pa uporabljamo že od prijave iskrice in 
je še v dobrem stanju. Prihranek je v dolgi življenjski dobi in 
povečani varnosti pri prehodu ali drugih delih na valjčni mizi.

POENOSTAVITEV SPREMLJANJA IN  
PREGLEDA PONUDB
Avtorica: Ksenija Sep Keček, Serpa
Ideja o poenostavitvi poslovnega procesa nabave v našem 
podjetju se je porodila zaradi želje po preglednejšem in siste-
matičnejše urejenem arhiviranju ter preprostejšem dostopu 
do ponudb in njihove nadaljnje rabe.

V procesu obdelave kupčevega naročila in priprave po-
nudbe je treba pridobiti tudi cene materialov in opreme, ki so 
predmet ponudbe. Cene za te materiale pridobimo v nabav-
nem oddelku.

Ker nam informacijski sistem s svojo funkcionalnostjo omo-
goča nov, preglednejši način spremljanja ponudb, smo želeli te 
možnosti tudi izkoristiti ter tako znižati stroške, ki nastajajo v 
primeru obstoječega načina dela.

Pred uvedbo ideje smo vse ponudbe, ki smo jih v oddelku 
nabave priskrbeli za pripravo ponudb našim potencialnim kup-
cem, najprej natisnili, jih shranili v svoj fizični arhiv, en izvod 

– papirno kopijo pa posredovali v tehnološki oddelek, kjer so ga 
shranili v ponudbeni akt za nadaljnjo uporabo prodajnega in 
tehnološkega oddelka. 

S takšnim načinom dela se nam je vsaj v dveh oddelkih 
podvajal arhiv, porabili smo veliko papirja in kartuš za tiskanje 
in kopiranje. Ko pa smo ponovno potrebovali informacijo o 
posamezni ponudbi, smo le-to fizično iskali v naših arhivih, kar 
nam je nemalokrat vzelo kar nekaj dragocenega časa.

Odločili smo se, da v našem informacijskem sistemu obli-
kujemo nov dokument Povpraševanje za nabavo, ki ga tvori 
tehnolog v tehnološkem oddelku. V nabavnem oddelku pa 
nato v ta dokument shranjujemo vse prispele ponudbe, ki so v 
vsakem trenutku dostopne vsem uporabnikom, tako v nabavi, 
prodaji kot tehnologiji.

Ugotavljamo, da smo tako bistveno izboljšali in poenosta-
vili proces dela v primeru obdelave povpraševanja kupcev in 
priprave ponudb. Uvedba novega načina arhiviranja ponudb 
nam prinaša enostavnejši pregled nad ponudbami, boljšo izko-
riščenost delovnega časa in s tem večjo stroškovno učinkovi-
tost (višja produktivnost, znižanje materialnih stroškov).

Najboljše ideje/iskrice

àà INOVIRAMO

Inovativni smo!

S I J  3 | 2015 11



PODEST NA PAKIRNI LINIJI
Avtorica: Sonja Pavlovič, Elektrode Jesenice
Zanimivo je, kako s časom postanemo slepi za okolico, ki nas 
obdaja in jo videvamo vsak dan. Ne opazimo več stvari, ki 
naključnega opazovalca zbodejo v oči. Zavestno se moramo 
spodbuditi in prepričati, da vse, kar nas obkroža, pogledamo 
drugače. Da zopet vidimo in tudi opazimo stvari, ki jih lahko 
spremenimo na bolje. Z majhnimi izboljšavami lahko naredimo 
delo prijaznejše pa tudi varno. In tako preprečimo tisto, kar se 
preprečiti da.

Ko smo jeseni lani začeli čistiti in urejati delovna mesta, da 
so bolj prijazna delavcu, smo proizvodni proces začeli opazo-
vati drugače. Zavestno smo začeli iskati možne nevarnosti za 
delavca in tudi rešitve. Med obhodom smo ob traku na pakirni 
liniji opazili delavko, ki je sedela na delovnem stolu na podestu, 
noge stola pa so segale od roba do roba. Le majhna neprevi-
dnost in posledica pomika stola nazaj bi lahko bila padec na 
hrbet in udarec v glavo. Višina je sicer nizka, a udarci v glavo 
so lahko hudi in puščajo posledice. Na srečo se leta nikomur 
ni zgodilo nič hudega. Podest smo razširili, kolikor nam je 
omejeni prostor dopuščal, ter tako naredili nekaj za varnejši 
delovni dan.

ORODNA OMARA IN PREGLEDEN  
NAČIN IZPOSOJE ORODIJ
Avtor: Matic Skernišak, Noži Ravne
Podjetju sem predlagal, da bi nabavili orodno omaro za 
različno orodje, ki ga potrebujemo v proizvodnji (rezkalne 
ploščice, držala ipd). Glavno prednost sistemske rešitve vidim 
v stalni dosegljivosti orodja za zaposlenega v proizvodnji, saj 
je dvig orodja iz orodne omare mogoč 24/7, brez nepotreb-
nega čakanja v skladišču orodja. Vsak zaposleni, ki potrebuje 
določeno orodje, s svojo kartico opravi dvig orodja iz orodne 
omare. Orodna omara zabeleži ime delavca, datum in količino 
dvignjenega orodja. 

Podjetje ima tako večji nadzor nad porabo orodij ter nižje 
stroške, in sicer na račun kontrolirane izdaje orodij in boljših 
nabavnih pogojev s strani dobavitelja. Podjetje je ocenilo 
prihranek v višini 15 odstotkov od nabavne vrednosti orodja. 

SPREMEMBA TEHNOLOGIJE  
IZDELAVE KOLUTI
Avtor: Igor Platiša, SUZ
V začetku proizvodnje koluti so bila naročila manjša, zato smo 
začeli s posamično izdelavo, kos za kosom, pri čemer pa je bil 
izplen materiala manjši od 30 odstotkov. Izkazalo se je, da so 
potrebe večje, zato smo uvedli maloserijsko proizvodnjo in 
spremenili tehnologijo struženja, tako da smo ohranili jedro 
materiala v premeru 85 mm v celoti in primerno za nadaljnjo 
uporabo. S tem smo pridobili 40 odstotkov materiala in v 
skupnem občutno povečali izplen. 

Vrednost materiala, primernega za nadaljnjo predelavo, na 
letni ravni presega 1000 evrov. 

Kitajski pregovor pravi: »Tisti, ki je goro prestavil, je začel z 
drobnim kamenjem.«
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IZDELAVA VODNO HLAJENEGA OHIŠJA X-RAY
Avtorji: Andraž Papler, Miran Bricelj, Marko Lebar,  
Mitja Branc, Evel Gluhić in Peter Markelj, Acroni
Inovacijska rešitev odgovarja na dva glavna izziva: ekološkega 
in tehnološkega.
V jeklarski industriji se velikokrat srečujemo s problematiko 
delovanja merilnih in nadzornih naprav pri visokih temperatu-
rah. Za natančno in zanesljivo delovanje elektronskih naprav 
moramo na mestu njihove postavitve zagotoviti normalne 
pogoje za delovanje. To zahteva lokalni odvod toplote s hlaje-
njem s hladilno tekočino, ki je običajno voda.

Za hlajenje dveh merilnikov debeline na napravi za valjanje 
tanke pločevine, ki delujeta na principu žarčenja x-žarkov, se je 
v preteklosti uporabljala pitna voda. Letna poraba le-te je zato 
bila več kot 9300 m3.

Ker direktno hlajenje merilnikov z industrijsko vodo zaradi 
neustrezne kakovosti vode ni bilo mogoče, smo razvili edin-
stveno toplotno postajo, preko katere se toplota, ki se generi-
ra zaradi sevanja vroče pločevine oziroma segrevanja električ-
nih komponent merilnikov debeline, prenese na industrijsko 
vodo, ki se jo ohladi v hladilnih stolpih. Pitna voda se tako 
uporablja le za dopolnjevanje sistema v primeru netesnosti.

Temu je sledil razvoj novega, vodno hlajenega ohišja meril-
nika za merjenje vzdolžnega profila pločevine. Prvotno, nehla-
jeno ohišje se je zaradi sevanja pločevine (T = 700–1150 °C) v 
notranjosti segrelo tudi do 350 °C. Sedaj pa je temperatura 
znotraj novega ohišja merilnika debeline zelo stabilna in ne 
presega 60 °C. Točnost meritev je brezhibna, obenem pa je 
zaradi robustnejše izdelave ohišja možnost poškodb detektor-
ja sevanja minimalna.

POSODOBITEV RAZREZA NA  
KOVAŠKEM STROJU
Avtor: Marko Pešič, Metal Ravne
Koristni predlog predvideva namestitev kamere in LCD-mo-
nitorja na torno žago v avtomatski kovačnici. Izdelan je bil 
izračun prihrankov, ki izhajajo iz povečanja izplena. Že s 5 cm 
manjšim odrezom zdravega materiala bi prihranili približno 
26,3 tone materiala. 

Koristni predlog je bil zelo dobro ocenjen in spada med 
tiste predloge, ki jih je treba realizirati, saj je mogoče z že 
relativno nizkim vložkom (2500 evrov) doseči velike prihranke 
(približno 21.000 EUR/mesec), kar je tudi eden od ukrepov za 
izboljšanje izplena v kovačnici. Predlog pa bi lahko koristno 
uporabili tudi v drugih podobnih delovnih operacijah.

VZPOSTAVITEV ELEKTRONSKE OGLASNE DESKE
Avtor: Jože Levar, Serpa
Za potrebe informiranja v podjetju sem predlagal postavitev 
dveh televizorjev LCD, enega v proizvodni hali, drugega pa 
pri vhodu v podjetje. Na teh mestih je frekvenca prehajanja 
zaposlenih največja. 

Predlog je bil zanimiv tudi za vodstvo podjetja, zato smo 
idejo uresničili v mesecu decembru in od začetka leta delujeta. 

Prihranek je predvsem pri papirju in času. 
Prednost je v urejenosti in svežini.
Zaposleni so dnevno obveščeni o rezultatih poslovanja in 

drugih dogodkih, ki so pomembni zanje.

NATANČNEJŠA IZDELAVA  
TRGALNIH PREIZKUŠANCEV
Avtor: Darko Simnovčič, Elektrode Jesenice
Za določevanje mehanskih lastnosti varilnih dodajnih materia-
lov je treba izdelati trgalne preizkušance. Čisti var, ki se izdela 
po standardu, se na žagi izreže v pravokotni prerez. Zaradi 
temena in korena vara tako izrezan vložek ni povsem pravo-
koten in ga je razmeroma težko vpeti na stružnico za izdelavo 
cilindričnega trgalnega preizkušanca, kljub uporabi štiričelju-
stne vpenjalne glave. 

V ta namen je bila zasnovana in izdelana priprava, z upora-
bo katere se tako izrezan vzorec le na obeh straneh zasredišči 
na vrtalnem stroju ter nato vpne z izdelano pripravo v stružno 
glavo in podpre z vrtljivo konico na drugem prostem koncu. 

Z izdelano pripravo se tudi zagotovi hitro in preprosto vpet-
je preizkušanca v center, kar bistveno zmanjša tehnološki prip-
ravljalni čas, zaradi natančnosti se izboljša rezultat obdelave, 
poleg tega pa je struženje varnejše. Zmanjša se izmet priprav-
ljenih preizkušancev pa tudi rezultati mehanskih obdelav manj 
nihajo, kar v končni fazi pomeni manj ponovnih testiranj.

PRILAGODITEV VPENJALNE ČELJUSTI  
NA ZUNANJEMBRUSILNEM STROJU ZA 
OKROGLE NOŽE
Avtor: Boštjan Krajnc, Noži Ravne
Podjetju sem predlagal, da na brusilnem stroju za brušenje krožnih 
nožev namestimo večje vpenjalne čeljusti. Na omenjenem stroju 
smo lahko brusili naenkrat samo dva noža debeline 20 mm. Z 
novimi čeljustmi pa lahko brusimo štiri krožne nože naenkrat, kar 
pomeni 100-odstotno povečanje produktivnosti, večjo natančnost 
brušenja znotraj serije in zmanjšanje proizvodnih stroškov. 

Vesel sem, da je podjetje takoj prepoznalo koristi predloga, 
saj smo v dveh tednih na stroj namestili večje vpenjalne čelju-
sti. V podjetju so ocenili, da bomo na ta račun na letni ravni 
privarčevali okoli 6700 evrov. 

IZDELAVA NOSILCA IN ODVIJALCA  
TRAKU ZA POVEZOVANJE ZVEZOV
Avtor: Josip Abramović, SUZ
Jekleni trakovi za povezovanje zvezov palic so bili nameščeni 
na tleh pakirnega prostora, kar je povzročalo potencialno 
nevarnost zdrsa delavca in otežkočalo delo z nenehnim pri-
pogibanjem. Kot sem si zamislil avtor koristnega predloga, so 
bili izdelani nosilci jeklenega traku, ki omogočajo preprosto 
odvijanje, trak pa postavijo na bolj ergonomsko višino. 

Z izvedbo tega predloga je delavcem delo olajšano, poskr-
bljeno je tudi za večjo varnost pri delu.

Najboljši koristni predlogi 

Inovativni smo!
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Najboljše tehnične izboljšave

RAZVOJ OKLEPNE PLOČEVINE NOVE 
GENERACIJE PROTAC 500
Avtorji: dr. Jure Bernetič, dr. Gorazd Kosec,  
Matjaž Marčetič in Iztok Tomažič, RCJ in Acroni
Oklepna pločevina iz jekla PROTAC 500 je vrhunski proizvod, 
razvit v obliki pločevine, katere temeljni namen je obvarovati 
življenja in premoženje tako fizičnih kot pravnih oseb oziroma 
subjektov. Ima odlične mehanske lastnosti, med katere poleg 
standardnih metalurških karakteristik, kot so dobre natezne 
lastnosti, odlična udarna žilavost pri nizkih temperaturah, 
trdota in upogib, prištevamo tudi balistično testiranje, kjer 
ima oklepna pločevina PROTAC 500 v primerjavi s konkuren-
co nižje zahtevane debeline za zaščito po standardih Nato. To 
zmanjšanje potrebne debeline vpliva na maso in je izrednega 
pomena predvsem pri vozilih, v katerih je pločevina PRO-
TAC 500 vgrajena, saj je to tudi pomemben ekološki vidik. 
Oklepna pločevina PROTAC 500 se dobro upogiba in je lahko 
variva.

SPREMEMBA LEGIRANJA MO PRI  
JEKLIH UTOPMO1 IN UTOPMO2
Avtor: Robert Zapečnik, Metal Ravne
Pri izvajanju tehnologije izdelave šarže na peči UHP sem 
ugotovil, da ima velik vpliv na izplen Mo iz POLIMOKS-a način 
dodajanja v peč. 

Iz praktičnih izkušenj sem ugotovil, da je ta izplen najboljši, 
če dodamo POLIMOKS po FeCrc, tako smo prihranili približno 
142.000 EUR/leto. Inovacija je rezultat koristne uporabe pro-
cesnih podatkov in pozitivnega odnosa do rezultatov dela.

IZDELAVA IN UVEDBA CNC-PROGRAMIRANJA 
ZA VEČOSNO KONTURNO OBDELOVANJE NA 
CNC-BRUSILNEM STROJU FAVRETTO MD600
Avtor: avtor članka: Darjan Brodnik, Noži Ravne
V podjetju smo kupili nov CNC-stroj, ki omogoča najpreciznej-
še brušenje 2D-kontur, ni pa omogočal obdelave zahtevnih 
3D-kontur. Moja inovacija z naslovom Večosno konturno obde-
lovanje na CNC-brusilnem stroju Favretto MD600 je nastala iz 
potrebe po izboljšanju izdelave kompleksnejših oblik nožev za 
rezanje kovine večjih dimenzij. 

Glavni doprinos inovacije je ukinitev ročne obdelave in uve-
ljavljena 100-odstotna strojna obdelava. CNC-programiranje je 
sedaj manj zapleteno, povečane so produktivnost, natančnost 
in obstojnost izdelkov. Inovacija znatno prispeva k povečane-
mu obsegu »premium« izdelkov. Prihranek podjetja na račun 
tehnične izboljšave je ocenjen na 100.000 evrov. 

ZAMENJAVA POGONA VODILNE 
KOLUTI NA BRUSILNIH STROJIH
Avtor: Josip Abramović, SUZ
Zamenjava pogona vodilne koluti na podlagi predlagane 
tehnične izboljšave je zajemala zamenjavo hidromotorja s 
servomotorjem in pripadajoče mehanske prilagoditve. Izdela-
vo elektro omarice novega pogona smo prepustili zunanjemu 
izvajalcu, vsa druga dela, vključno z montažo, pa smo opravili 
sami. 

Z zamenjavo pogona smo dosegli večjo fleksibilnost pri 
nastavitvah hitrosti brušenja, znižali smo stroške vzdrževanja, 
izboljšali kakovost brušenja in popolnoma izločili porabo olja.

Inovativni smo!
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àà INOVIRAMO

Razvojni inženirji Oddelka jekel in tehnologij znotraj Razvojnega centra Jesenice 
dosegamo izjemne razvojne rezultate na vseh področjih svojega dela. Aktivno in zelo 
uspešno sodelujemo s podjetjem Acroni, ki je naš glavni naročnik del. To se pozitivno 
odraža tudi v uspehu podjetja Acroni. Jekla, ki jih razvijamo, imajo visoko dodano 
vrednost (v povprečju 667 evrov nad VLC). Vplivamo tudi na druga področja, ki 
izboljšujejo poslovne rezultate družbe Acroni. Tako sodelujemo pri izboljšanju izplenov, 
zmanjšanju odpadanja z naročil, povezujemo se s prodajo ipd.

Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	
Razvojni	center	Jesenice

Dr.	Jure	Bernetič,	direktor	KRT-a/
vodja	Oddelka	jekel	in	tehnologij,	
Acroni/Razvojni	center	Jesenice

Razvijamo izdelke in postopke, ki 
prinašajo največjo dodano vrednost
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Inovativni smo!

V zadnjih štirih letih je Oddelek za razvoj jekel in tehnologij zelo 
močno vplival na uspeh Razvojnega centra Jesenice in Acronija.

Delo je teklo v smeri razvoja izdelkov in postopkov, ki pri-
našajo največjo dodano vrednost ter dolgoročno zaznamujejo 
uspešno razvojno pot celotne skupine SIJ.

Pomembnejše izdelke, ki so bili v tem obdobju razviti, razvr-
ščamo v šest glavnih skupin:

• nerjavna jekla in nikljeve zlitine
• orodna jekla
• jekla za namensko industrijo 
• mikrolegirana in visokotrdna jekla
• jekla za tlačne posode
• elektropločevina
V proizvodnjo Acronija so bili vpeljani tudi še nekateri 

vidnejši ukrepi za izboljšanje kakovosti in izplenov. Pridobljeni 
so bili novi certifikati, ki dajejo izdelkom podjetja Acroni pečat 
odličnosti. Posebnost dosedanjega dela je tudi prijava patenta 
za postopek in napravo za merjenje premenskih točk jekel.

Ponosni smo tudi na dosežke in priznanja, ki smo si jih 
pridobili na različnih državnih razpisih za promocijo inovativne 
dejavnosti ter inovacijskih projektov. Veselimo se teh uspehov, 
še posebej pa naziva naj inovativnejšega podjetja v regiji, ki ga 
je Razvojni center Jesenice pridobil v letu 2014; podelila mu 
ga je Gospodarska zbornica Slovenije, območna zbornica za 
Gorenjsko.

Razvojnih možnosti za prihodnost je veliko, vendar pa nam 
kronično primanjkuje sodelavcev, ki bi lahko prevzeli vodenje 
razvoja posameznih izdelkov. Tako moramo začeti hitro delo-
vati na področju razvoja kadrov, s podelitvijo štipendij, ustano-
vitvijo srednje metalurške šole, sodelovanjem s fakultetami pri 
razvojnih projektih in podobno dejavnostjo. Le tako bomo lah-
ko dolgoročno uspešno nadaljevali sodelovanje in pomembno 
prispevali k dobrim poslovnim rezultatom Razvojnega centra 
Jesenice in tudi naše največje naročnice, družbe Acroni. 
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V zadnjih letih je postal Metal Ravne eden vodilnih proizva-
jalcev orodnih jekel v Evropi in na svetu. Zato je treba trgu 
ponuditi tudi številne inovativne izdelke, da lahko držimo 
korak s konkurenco. Vodilni proizvajalci na tem področju so že 
pred desetletjem in več razvili svoje kvalitete z lastno bla-
govno znamko, ki so ponujale nekaj več. To so bile kvalitete s 
posebno kemijsko sestavo in specialnimi postopki izdelave. 

V Metalu Ravne smo se pred štirimi leti resneje lotili tega 
izziva in od takrat razvili dve novi kvaliteti jekel za izdelavo 
orodij, ki se uporabljajo za preoblikovanje v vročem. To sta jekli 
RAVNEXHD IN RAVNEXDF, ki sta novosti na trgu in sta v okviru 
laboratorijskega preizkušanja dosegli zelo dobre rezultate. V ne-
katerih primerih so njune žilavostne lastnosti tudi za več kot 30 
odstotkov boljše od standardiziranih kvalitet, ki se uporabljajo 
za iste namene, in presegajo tudi lastnosti konkurenčnih jekel. 

Podobno smo nadaljevali na področju orodnih jekel za delo 
v hladnem, kjer predvsem skupaj z Noži Ravne testiramo nože 
posebnih kvalitet v različnih aplikacijah uporabe. To so inova-
tivni izdelki in počasi izrivajo standardne, ki so se leta uporab-
ljali v posameznih pogojih dela. Prvi rezultati so zelo ugodni in 
pričakujemo pozitivne odzive trga. 

Tudi v sodelovanju s podjetjem Acroni iščemo sinergijske 
učinke s kombinacijo znanja in postopkov oziroma agrega-
tov posameznih podjetij. Izjemno pozitiven primer iz bližnje 
preteklosti je izdelava obraboobstojne pločevine, kjer smo na 
Ravnah z EPŽ-postopkom izdelali kovane brame, ki so jih na 
Jesenicah zvaljali v pločevino. Ta je zaradi svojih karakteristik 
dosegla izjemne rezultate in je inovacija na trgu.

Za specialne, unikatne in inovativne kvalitete ni na voljo 
veliko podatkov, predvsem ne o njihovi uporabnosti, zato je 
treba to intenzivno preizkusiti tudi v realnih pogojih proizvo-
dnje pri različnih proizvajalcih in aplikacijah. V primeru takšnih 
proizvodov pogosto testiranja trajajo tudi več let, preden se 
lahko strokovno dokažejo njihove prednosti. Poznano je, da 
so bila nekatera orodna jekla patentirana tudi pet let ali več 

prej, preden se je začelo intenzivno trženje le-teh. Tudi trženje 
takšnih proizvodov zahteva popolnoma nov pristop.

V naslednjem obdobju načrtujemo nakup VIM- in VAR-
-naprav oziroma postopkov, ki omogočajo najvišjo tehnično-
-tehnološko raven pri proizvodnji jekel in specialnih zlitin. S 
tem se bodo povečale možnosti inoviranja in izboljševanja 
lastnosti izdelkov. Računamo tudi, da bomo vse možnosti nove 
opreme izkoristili s kombinacijo postopkov in inovativnim 
pristopom v celotni skupini SIJ.

Pri razvoju novih jekel oziroma tehnologij je inovativni pristop stalnica. V preteklosti smo 
ga uporabljali predvsem pri optimiranju tehnologij in zniževanju stroškov standardiziranih 
materialov z znano kemijsko sestavo. Izkoriščali smo možnosti obstoječih naprav in s 
kombinacijo postopkov iskali inovativne rešitve.

Inovacijska usmerjenost 
v Metalu Ravne

Borut	Urnaut,	izvršni	direktor	
razvoja	in	kontrole,	Metal	Ravne

Foto:	arhiv	Metala	Ravne

àà INOVIRAMO
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Od začetka zbiranja pa do danes smo prejeli 104 inovacijske 
predloge, ki smo jih uvrstili večinoma med ideje – iskrice ter 
koristne predloge. Še posebno nas veseli, da je bilo med temi 
predlogi tudi nekaj tehničnih izboljšav, saj te najbolj vplivajo 
na prihranke in posledično na gospodarsko rast podjetja. Eno 
izmed prejetih tehničnih izboljšav smo zaradi koristnosti in 
ogromno vloženega truda ter znanja prijavili tudi na razpis 
območne gospodarske zbornice Koroške. 

Ključnega pomena pri izvajanju inovacijske dejavnosti je 
odzivnost. Čim prej je treba predlog obravnavati in v primeru 
realizacije poskrbeti, da se čim hitreje tudi udejanji. Težave 
pri reševanju predlogov v našem podjetju se pojavljajo prav 
pri realizaciji predlogov. Nekaj naših inovatorjev tako že nekaj 
časa čaka, da njihova ideja zaživi tudi v praksi. Naj poudarim, 
da so za uresničitev določenih idej potrebna tudi investicijska 
sredstva, ki so, kot vemo, v vseh podjetjih zelo omejena, in je 
potrebnega včasih tudi malce potrpljenja, da dobimo zeleno 
luč za izvedbo. 

Moj cilj v prihodnosti je torej čim ažurnejše reševanje ino-
vacijskih predlogov, saj le tako dobi predlagatelj občutek, da je 
njegov predlog priletel na plodna tla in je s tem prispeval svoj 
delež k uspešni rasti podjetja.

Avgusta lani smo v našem podjetju začeli izvajati inovacijsko dejavnost. Nad 
odzivom zaposlenih sem bil zelo pozitivno presenečen, saj se je seznam s 
prejetimi inovacijskimi predlogi daljšal iz dneva v dan. V podjetju se trudimo, 
da vsak predlog čim prej obravnavamo in poskrbimo, da zaživi tudi v praksi.

Inovacijska dejavnost v 
podjetju Noži Ravne

Jurij	Perše,	vodja	projektov,	
Noži	Ravne

Foto:	arhiv	Nožev	Ravne	

àà INOVIRAMO
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Inovativni smo!

Elektrode, pakirane v vakuum, so izdelek višjega cenovnega 
razreda. Večina proizvajalcev oplaščenih elektrod ponuja 
tudi vakuumsko pakiranje. Ta način uporabljajo nadstandar-
dno, za pakiranje bazičnih, nerjavnih in specialnih elektrod. 

Pri vakuumskem pakiranju smo uporabili inovativno tris-
lojno HDPE/aluminijevo folijo, ki preprečuje absorpcijo vlage iz 
zraka. Elektrode, pakirane v vakuum, ohranijo nizko vsebnost 
vlage in optimalno kakovost vse do uporabe. 

Vakuumsko pakiranje je zelo priročno, saj so elektrode 
primerne za takojšnjo uporabo. Strošek sušenja elektrod na 
deloviščih zato odpade. Življenjska doba elektrod pa je, v primeru 
nepoškodovane embalaže, praktično neomejena. Zato smo se 
v našem primeru lotili razvoja vakuumskega pakiranja elektrod 
z dodatnim notranjim zaščitnim slojem »PP boxa«, ki zagotavlja 
zaščito elektrod, folije ter s tem nivo in kakovost vakuumskega 
pakiranja.

Projekt smo razvijali sami, k testiranjem in odzivu trga pa smo 
pridružili tudi našega kupca NST iz Norveške, ki je še posebej 
specializiran in prodajno prisoten v offshore industriji in ladje-
delništvu. Povsod gre za zahtevne pogoje hranjenja elektrod ter 
najzahtevnejše postopke varjenja.

Na pobudo kupca NST smo razvili pakirno enoto »two in one«, 
kar pomeni v eni pakirni enoti dve manjši pakiranji. To zagotavlja 
minimalno količino izpostavljenosti odprte pakirne enote elek-
trod zunanjim vplivom, kar pa je na odprtih deloviščih offshore 
industrije še posebno pomembno.

Temeljni cilji inovacije in investicije so: 
• višja dodana vrednost izdelkov 
• novi način pakiranja, ki zagotavlja takojšnjo uporabo 

elektrod, brez predhodnega sušenja
• razširitev ponudbe manjših embalažnih enot pri special-

nih elektrodah
• povečanje prodaje legiranih bazičnih in specialnih 

elektrod
• širitev tržne ponudbe v offshore in ladjedelništvo
• sledenje trendu razvoja pakiranja specialnih elektrod po 

načinu pakiranja in tudi količini pakiranja, trend manjše 
pakirne enote, trend »2 in 1 pakiranja«

Ta način pakiranja prinaša novo dodatno ponudbo naših 
elektrod, ki se uporabljajo na najbolj zahtevnih deloviščih in 
v pogojih varjenja, in je potreben predpogoj za večjo prodajo 
elektrod v offshore in ladjedelništvu. Realno pričakujemo 
podvojitev prodaje specialnih vakuumsko pakiranih elektrod 
v offshore industriji in ladjedelništvu ter pridobitev novih zah-
tevnih kupcev, ki želijo vakuumsko pakiranje. Z razvojem nove 
vakuumske embalaže sledimo najnovejšim tržnim trendom, pri 
katerih je prodaja specialnih elektrod usmerjena k manjšim 
embalažnim enotam in takojšnji uporabi.

Z razvojem nove vakuumske embalaže 
sledimo najnovejšim tržnim trendom, 
pri katerih je prodaja specialnih elektrod 
usmerjena k manjšim embalažnim enotam 
in takojšnji uporabi.

S pakirnim strojem Multivac po 
novem – »VacPak two in one«

Primož	Drakslar,	vodja	trženja,	
Elektrode	Jesenice

Foto:	Primož	Drakslar,	 
Elektrode	Jesenice

àà INOVIRAMO
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Naložbe so ključne pri zagotavljanju pogojev za razvoj v podjetju. V 
podjetju Elektrode Jesenice nameravamo z nakupom tehnologije 
za izdelavo nerjavnih varilnih dodajnih materialov – žic preiti na trg 
zahtevnejših varilnih aplikacij in si s tem zagotoviti pogoje za izdelavo 
in prodajo izdelkov z višjo dodano vrednostjo. 

Ob dejstvu, da sestrsko podjetje Acroni začenja izgradnjo pro-
izvodnih obratov za izdelavo debelostenskih nerjavnih cevi, je 
investicija v program nerjavnih varilnih žic toliko bolj zanimiva, saj 
bo dobršen del proizvodnje namenjen temu.

Razvoj polnjene žice 
Največ pozornosti pri razvoju smo v zadnjih nekaj letih namenili 
polnjenim žicam, predvsem zaradi spremembe tehnologije izdela-
ve. Razvoj je potekal v dveh smereh, in sicer stabilizacije procesa 
izdelave in varjenja brezšivnih, iz traku narejenih žic. Druga smer 
razvoja je poudarjala optimizacijo in nadgrajevanje polnil, saj 
le-ta definirajo kakovost žice in pogoje varjenja. Žice se zdaj lahko 
kosajo z izdelki najboljših svetovnih proizvajalcev, za nekaj kvalitet 
smo pridobili tudi priznanja za uporabo v najzahtevnejših razme-
rah in od kupcev (ladjedelništvo, offshore – naftovodi, cevovodi).

àà INOVIRAMO

Projekt Nerjavna varilna žica 
Jernej	Kunšič,	vodja	programa	
varilnih	žic,	Elektrode	Jesenice
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Inovativni smo!

àà INOVIRAMO

Družbe skupine SIJ imajo poleg dolge proizvodne tradicije tudi 
bogato preteklost na področju razvoja in raziskav. Večina višje- 
in visokošolskih strokovnih sodelavcev prihaja iz Naravoslov-
notehniške fakultete (FNT) iz Ljubljane, ki v zadnjem času lepo 
sodeluje z ljubljanskim Inštitutom za materiale in tehnologije 
(IMT). Zavedamo se, da uspešen razvoj v družbah ne more 
biti omejen samo na znanosti o metalurgiji, pač pa so današnji 
izdelki metalurške industrije plod interdisciplinarnega sode-
lovanja različnih profilov in področij. Poleg tega trg pričakuje 
neprestane prilagoditve in nadgradnje izdelkov, ki morajo biti 
realizirani v zelo kratkem času. Ta dejstva nemalokrat postav-
ljajo razvojne inženirje pred hude preizkušnje, ki so jim kos 
samo z velikim trudom. 

Glede na opisano dinamiko smo že pred časom začeli raz-
mišljati o sodobnih načinih organiziranja in sodelovanja med 
razvojnimi oddelki znotraj skupine SIJ in fakulteto ter inšti-
tutom. Geografska oddaljenost in programska različnost sta 
v preteklosti pomenili glavno prepreko za boljše sodelovanje, 
vedno pa je bilo prisotno premalo SIJ-evega povezovalnega 
duha. Sodobne komunikacijske tehnologije, predvsem pa viso-
ke zahteve ter pričakovanja trga nas silijo v sodelovanje med 
razvojnimi oddelki znotraj skupine na podlagi kompetenc ob 
pomoči fakultete in inštituta. Takšne oblike sodelovanja bo v 
prihodnje verjetno podpirala tudi država, zato smo v preteklih 

mesecih veliko energije vložili v identifikacijo tržno zanimivih 
izdelkov in tehnologij, ki so pomembne za vse družbe znotraj 
skupine SIJ. 

Stojimo pred izzivom ustanovitve kompetenčnega centra, 
ki nikakor ne bo neka nova centralizirana ustanova v Ljubljani, 
pač pa gre zgolj za poglobljeno sodelovanje strokovnjakov iz 
različnih družb skupine SIJ, NTF-ja in IMT-ja, kjer vsak pokri-
va področje, na katerem je najboljši. Tako nam ne bo treba 
razvijati vseh kompetenc na vseh lokacijah. Določili smo tudi 
skupna področja delovanja oziroma projekte, na katerih bodo 
skupaj delali strokovnjaki naštetih deležnikov. To so:

• nikljeve zlitine
• maraging jekla
• VIM- in VAR-tehnologija
• Eco steel
• 3D-printing
• toplotna in površinska obdelava jekel z vodikovo plazmo

V vseh naštetih primerih gre za vrhunske tehnologije in 
izdelke, njihov razvoj je pripravljena podpreti tudi država. 
Obenem pa so to izdelki in tehnologije, zaradi katerih bo 
skupina SIJ lahko ohranila in nadgradila svoje tržne pozicije ter 
preživela na svetovnih trgih.

Povezovanje znanja v skupini SIJ z Naravoslovnotehniško 
fakulteto in Inštitutom za materiale in tehnologije Slavko	Kanalec,	SIJ	–	Slovenska	

industrija jekla

Kompetenčni center
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Zgodovina 3D-tiskanja sega v začetek osemdesetih let prej-
šnjega stoletja, ko so znanstveniki na Japonskem razvili proces, 
ki je z uporabo snopa UV-svetlobe združeval delce plastike v 
končno trodimenzionalno obliko. Od tu naprej sta se začeli 
razvijati predvsem dve veji 3D-tiskanja: selektivno lasersko 
sintranje, ki poteka tako, da najprej nanesemo tanko plast ma-
teriala (običajno prah ali granulat), nato pa z laserjem pretali-
mo vnaprej določena področja te plasti, kar povzroči sprijema-
nje delcev. V naslednjem koraku na prvo plast spet nanesemo 
novo plast materiala in postopek ponavljamo, s čimer gradimo 
3D-obliko (glej shemo na sliki). Preostali, nestrjen prah po kon-
čanem procesu odstranimo in ga lahko ponovno uporabimo.

Drugi način tiskanja poteka tako, da s snopom laserja 
točkovno segrevamo manjše področje, v katerega hkrati 
vpihujemo prah. Ta se v snopu natali in se deponira na segreti 
del. Z nadaljnjim kontroliranim premikanjem snopa ponovno 
gradimo 3D-obliko, žal pa je izkoristek prahu precej slabši kot 
pri prvem opisanem procesu. 

V kovinskopredelovalni industriji smo običajno priča 
postopkom odvzemanja materiala pri njegovem oblikovanju 
(rezkanje, struženje, vrtanje …), ta postopek pa spada med 

aditivne procese (procese, kjer material dodajamo obdelovan-
cu) in nam zato omogoča skorajda neomejene oblikovalske 
možnosti. Tako je prav v teh dneh v medije prišla novica, da je 
podjetje Divergent Microfactories izdelalo prvi dirkalnik samo 
z uporabo te tehnologije.

V metalurški industriji je ta postopek svoje mesto našel 
predvsem pri izdelavi kompleksnih predelovalnih orodji, saj 
je z njim mogoče hitro in učinkovito »zgraditi« skoraj končno 
orodje, z vsemi hladilnimi kanali, in to v le nekaj urah, zaradi 
česar se je postopka prijel tudi izraz »Rapid prototyping« (pre-
vod: hitro izdelovanje prototipov). Tako lahko hitro preverimo, 
kako različne rešitve orodij delujejo. Seveda pa cenovno tak 
proces ni ravno med najugodnejšimi … 

Kje so meje? Trenutno se 3D-tiskanje uporablja za izdelavo 
ogromno različnih maloserijskih proizvodov, kot so na primer 
izdelki za protetiko in specialni deli za letalsko industrijo. Neka-
teri pa predvidevajo, da bo tak način izdelave kmalu prisoten 
v vsakem domu, pri čemer se bo spremenil tudi naš način 
nakupovanja; kupili naj bi le računalniški model in prah, končni 
izdelek pa bi nam izdelal tiskalnik kar na domu. Kdo bi vedel … 
morda pa se bomo vseeno mi prej povrnili v prah …

No, zgornji rek že velja, obstajajo pa izjeme. Da ne bom preveč mističen, se raje kar 
posvetim temi, ki govori o 3D-tiskanju kovinskih prahov, to je ena izmed najhitreje 
rastočih vej kovinskopredelovalne industrije.

Prah si in v prah se povrneš – 
ne, če si kovinski prah!

Matevž	Fazarinc,	razvojni	inženir	 
za	procese	valjanja,	RCJ

vir:	www.divergentmicrofactories.com,	
www.rapidprototypingservicescanada.com

àà INOVIRAMO

Prvi	dirkalnik,	narejen	po	postopku	3D-tiskanjaShematski	prikaz	selektivnega	laserskega	sintranja
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Dr.	Rok	Barbič,	razvojni	inženir	
za	jekla,	pretaljena	po	EPŽ-
postopku,	Metal	Ravne

Foto:	internet

Nadgradnja posameznih faz storitev je proizvodnja lastnih 
izdelkov iz superzlitin, kar lahko dosežemo le s celotno pro-
izvodno verigo. Približno 20 odstotkov superzlitin je izdela-
nih s postopkom EAF-LF-VOD, preostalih 80 odstotkov pa z 
vakuumskim indukcijskim taljenjem – VIM. Izdelavi taline sledi 
nadaljnja predelava, vakuumsko obločno pretaljevanje – VAR 
ali pa elektro pretaljevanje pod žlindro – EPŽ. Jasno se naka-
zuje potreba po naložbah v talilne in pretaljevalne peči, kjer 
ima glavno težo peč za vakuumsko indukcijsko taljenje in litje 
ingotov pod vakuumom. 

Vakuumsko indukcijsko taljenje je nepogrešljiv postopek 
izdelave superzlitin. V primerjavi s procesi, kot sta EAF in AOD, 

VIM omogoča proizvodnjo superzlitin z nizko vsebnostjo kisika 
in dušika. Posledično je čistoča vakuumsko taljene superzlitine 
močno izboljšana. Kombinacija učinkov, ki izhajajo iz prednosti 
VIM-taljenja (natančna sestava, čistoča, odstranitev oligoele-
mentov in plinov), rezultira v izboljšanih mehanskih lastnostih 
superzlitin in jekel. Posledično se prednosti vakuumskega 
indukcijskega taljenja izkoriščajo na mnogih področjih uporabe, 
še posebej v primeru zelo kompleksnih zlitin, uporabljenih v 
aeronavtični (letalski) industriji.

Z naložbo v vakuumsko indukcijsko talilno peč si bosta 
Metal Ravne in z njim družba SIJ na široko odprla vrata v svet 
superzlitin.

V Metalu Ravne imamo veliko 
izkušenj s pretaljevanjem, 
predelavo, mehansko in toplotno 
obdelavo superzlitin. Izkušnje 
smo si nabrali z izvajanjem 
storitev za druga podjetja, ki 
imajo ustrezne talilne agregate 
in agregate za obdelavo taline, 
nimajo pa lastnih agregatov za 
pretaljevanje in/ali predelavo 
superzlitin. Pred več kot 
dvajsetimi leti smo si pridobili 
tudi nekaj dragocenih izkušenj 
pri izdelavi superzlitin.

Vakuumsko indukcijsko 
taljenje – vstopnica v 
svet superzlitin
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Pri zapolnjevanju prostih proizvodnih kapacitet s storitvami ko-
vanja in valjanja se srečujemo tudi s popolnoma novimi materiali, 
kot so nikljeve in bakrove zlitine, prašnata hitrorezna in orodna 
jekla ter titan in titanove zlitine.

Storitve kovanja in valjanja za različne kupce so izjemnega 
pomena za naš razvoj. So priložnost za spoznavanje z novimi 
materiali, za učenje ter za preizkušanje primernosti naše proizvo-
dne opreme za izvajanje novih tehnologij. Običajno gre za zelo 
zahtevne izdelke, zato so storitve tudi priložnost za spoznavanje 
sistemov kakovosti zahtevnih kupcev ter zahtev za kvalifikacije 
izdelkov, hkrati pa od nas zahtevajo permanentno izpopolnjeva-
nje našega sistema kakovosti.

Med zadnjimi primeri takih storitev sta valjanje HIP-anih ingo-
tov (HIP – hot isostatic pressing ali izostatično stiskanje v vročem) 
iz prašnatega hitroreznega jekla v ploščate profile na blumingu in 
na srednji progi za največjega proizvajalca prašnatih hitroreznih 
jekel na svetu ter valjanje ingotov iz titana in titanovih zlitin na 
blumingu in na srednji progi za podjetje iz Luksemburga.

Osnovno tehnologijo pripravimo skupaj z naročnikom, v ra-
zvojni fazi pa izdelavo skrbno nadzorujemo raziskovalec, tehnolog 
in običajno tudi naročnik. 

Ti materiali se od jekel močno razlikujejo, zato se med preobli-
kovanjem drugače obnašajo. V takih trenutkih se izkažejo znanje, 
uigranost in inovativnost celotnega tima, raziskovalca, tehno-
loga in naših izkušenih sodelavcev v proizvodnji. Hitro je treba 
analizirati procesne parametre, sprejeti pravilne odločitve glede 
prilagajanja tehnologije in takoj reagirati.

Po zaključku razvojne faze so kakovost izdelka, stabilnost pro-
izvodnje in zadovoljstvo kupca odvisni predvsem od kompetenc 
in zavzetosti naših sodelavcev v proizvodnji, ki izvajajo proizvodne 
operacije, spremljajo obnašanje materialov med valjanjem in si 
nabirajo znanje in delovne izkušnje. 

Tudi v tem primeru smo v Metalu Ravne dokazali, da znamo – 
od prvega do zadnjega – nastopati kot uigrano moštvo in takrat 
uspeh ne more izostati.

Z razvojem valjanja HIP-anih ingotov iz prašnatega hitroreznega jekla ter valjanja ingotov 
iz titana in titanovih zlitin sega Metal Ravne na nova zahtevna področja.

Z valjanjem titana prodiramo na 
nova zahtevna področja izdelkov

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

Foto:	Melita	Jurc,	Metal	Ravne

Valjanje	titana	pod	budnim	očesom	prisotnih;	od	leve	proti	desni	dr.	Tatjana	Večko	
Pirtovšek,	dr.	inž.	Igor	Turkin,	Gašper	Stopar,	Branko	Štruc	–	delovodja,	Sašo	Kac	–	obratni	
inž.;	z	ročicami	valjarskega	stroja	odlično	upravljata	(od	leve	proti	desni)	valjar	Jani	
Kokučnik	in	predvaljar	Franc	Šmon.

Ogrevalec	Jože	Hudobreznik	-	Joža	–	uspeh	valjanja	je	v	veliki	meri	odvisen	
od	znanja	in	izkušenj	ogrevalca.
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V Razvojem centru Jesenice (RCJ) uporabljamo elek-
tronski vrstični mikroskop SUPRA 55VP za vrsto različnih 
raziskav. Mikroskop je opremljen s sedmimi različnimi 
detektorji, od tega s petimi detektorji za zajem slike 
in dvema analitskima detektorjema. Visoko ločljivost, 
analitsko natančnost, stabilnost in dolgo življenjsko 
dobo dosegamo z naštetim in z virom elektronov v obliki 
Schottkkyjeve katode. Vse to so pogoji, ki so nam omo-
gočili razvoj povsem nove tehnike – avtomatske analize 
nekovinskih vključkov. 

Z diplomsko nalogo Avtomatska analiza nekovinskih 
vključkov v jeklu smo definirali pogoje na mikroskopu in 
postavili povsem izvirno klasifikacijo, ki nam po opra-
vljeni analizi omogoča tabelarični pregled posameznih 
nekovinskih faz v jeklu. V osnovi klasifikacija nekovinske 
faze razdeli med okside, sulfide, nitride in karbide, tem 
nato sledijo natančni razredi, ki ločujejo vključke med 
kalcijevimi oksidi, kalcijevimi sulfidi, aluminati, magne-
zijevimi oksidi, manganovimi sulfidi in drugimi. Tehniko 
smo razvili do te mere, da lahko sledimo čistočo po 
opravljenih posameznih fazah izdelave taline. Omogoča 
nam direkten vpogled v čistost taline in razlaga procese 
tvorbe nekovinskih faz v jeklu in odstranjevanja teh iz 
jekla. 

S tehniko se je v podjetju razvil povsem nov pristop 
reševanja internih odpadanj in optimizacije proizvodnje. 
Kakovost tehnike se odraža tudi z uspešno zaključeno di-
plomsko nalogo, uporabo rezultatov pri dveh doktorskih 
nalogah in prispevkom na IMT-konferenci. Glavno težo 
pa pomenita vabljeno predavanje in odličen odziv na 
Prvem slovenskem posvetu mikroskopistov, ki je potekal 
18. maja 2015 v Piranu. 

Elektronski vrstični mikroskop omogoča avtomatsko detekcijo nekovinskih vključkov 
v jeklu. V mikroskop se hkrati vstavi osem vzorcev, nastavi pogoje in zažene analizo. 
Analiza poteka v popoldanskem in nočnem času. Rezultate se naknadno obdela v 
vnaprej pripravljenih poročilih, ki nam podajo natančno porazdelitev, velikost in sestavo 
posameznih nekovinskih vključkov po analiznem področju.

Nova tehnika analize 
nekovinskih vključkov

Gaj	Slivnik,	razvojni	tehnolog	za	
jeklarstvo,	RCJ

Foto:	Gaj	Slivnik,	RCJ

Jeklarski	vzorci	taline

Nekovinski	vključek	s	pripadajočo	EDS-ploskovno	analizo

Ternarni	diagram	 
sestave	vključkov

Vzorci	pripravljeni	za	avtomatsko	analizo	
na	FE	SEM
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Tudi letos so naši inovatorji posegli po najvišjih priznanjih, in sicer 
smo prejeli zlato priznanje, bronasto priznanje in diplomo za 
prijavljene inovacijske projekte. Projekt Razvoj visokoogljičnega 
jekla X120Mn12 po postopku kontinuirnega litja je bil med štirimi 
najboljšimi inovacijami na Gorenjskem nominiran tudi za državno 
tekmovanje. 

Iskrena hvala vsem avtorjem projektov, in sicer v prvi vrsti za 
izvrstne razvojne projekte, obenem pa za odlično sodelovanje pri 
pripravi prijavne dokumentacije. V veselje mi je bilo sodelovati z 
vami.

O rezultatih in uvrstitvah na državnem nivoju vas bomo sproti 
obveščali.

Acroni in Razvojni center Jesenice (RCJ) sta prijavila naslednje 
razvojne projekte:

Razvoj visokoogljičnega jekla X120Mn12 po postopku 
kontinuirnega litja – zlato priznanje za Razvojni center 
Jesenice in Acroni
Avtorji: dr. Matevž Fazarinc, dr. Boštjan Bradaškja, mag. Anton Ko-
šir, mag. Boštjan Pirnar, dr. Jure Bernetič, mag. Viktorija Marušič, 
Matjaž Marčetič in mag. Milan Klinar

Izdelek z visoko profitabilnostjo
Razvit je bil tehnološki postopek za izdelavo visokoogljičnega 
jekla (>1 % C) X120Mn12. Ključni del pri tem je ulivanje na napravi 
za kontinuirno litje jekla, kjer je do sedaj veljalo, da takih jekel ni 
mogoče ulivati po tem postopku. Dokazali smo nasprotno – in 
v primerjavi s konkurenco dosegamo do 40 odstotkov boljše 
izplene vhodnega materiala, hkrati pa za predelavo porabljamo 
več kot dvakrat manj energije. S tem smo trgu ponudili izdelek, ki 
ima enake (oziroma celo boljše) končne lastnosti v primerjavi s 
konkurenco, hkrati pa nam omogoča pri enaki končni ceni veliko 
višjo profitabilnost podjetja.

Uporaben za zahtevne aplikacije
Izdelek se zaradi svojih lastnosti (odlična obraboodpornost, v 
kombinaciji z nemagnetnostjo) uporablja v zahtevnih aplikacijah, 
kot so rudarstvo, separacija odpadkov in gradbena mehanizacija, 
kar pomeni precejšno porabo na svetovnem trgu.

Vrhunski nišni proizvod
Ker lahko kakovosten izdelek ponudimo hitro in ugodno, se na nas 
obrača vedno več kupcev, kar pomeni, da je pričakovan tržni de-
lež zelo visok in nam bo v prihodnosti prinesel lep dobiček, hkrati 
pa še utrdil vizijo podjetja, ki stremi k temu, da bi postali eden 
glavnih dobaviteljev nišnih izdelkov na svetu.

Razvoj obvladovanja napak na nerjavni debeli ploče-
vini – bronasto priznanje za Acroni in Razvojni center 
Jesenice
Avtorji: Sonja Gnamuš, mag. Milan Klinar in dr. Anton Jaklič

Trg narekuje kakovostno najzahtevnejše proizvode
Obvladovanje stroškov zaradi odpravljanja odkritih napak na 
nerjavnih ploščah tik pred odpremo je strokovno velik izziv. Trg 
narekuje izdelavo plošč z visoko dodano vrednostjo, s širokim 
obsegom dimenzijskih kombinacij za zahtevne kupce. Nadome-
ščanje manjkajočih plošč je drago in moti proces. 

Timski duh izjemnega pomena
Zniževanje nepotrebnega odpadanja plošč z naročil je timski 
proces. Osnovna strategija je povzeta po metodologiji 6 sigma, 
konkretne rešitve pa so plod lastnega znanja in razvoja. Z orga-
niziranjem statističnega opazovanja procesa z vidika napak na 
ploščah smo našli vzročne povezave za kakovostna odstopanja, 
vzpostavili merljive kriterije in statistični nadzor. Inženirsko raz-
mišljanje o izplenih smo zamenjali z ekonomskim, tj. s prodanimi 
ploščami. Na glavne napake smo se osredotočali z uporabo Vo-
dnika po problematiki, dodatni smisel pa so številkam dale med-
sebojno povezane informacije s komisijskih pregledov, iz logistike 
in kontrole. Dobro definirane naloge smo obvladovali z uporabo 
zapisnika v obliki preglednice, vsi ukrepi so dokumentirani. 
Nove nadgradnje sistem bogatijo
Od 2010 dalje se za ohranjanje napredka letno dodajajo nove 
strategije. Novi ukrepi iz leta 2014 pa medsebojno povezujejo že 
zaporedne agregate.

Celovit razvoj hlajenja merilnikov debeline na napravi 
za valjanje tanke pločevine – diploma za Acroni
Avtor: Andraž Papler

Nataša	Karo,	menedžerka	
sistema	stalnih	izboljšav,	Acroni

Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	
Razvojni	center	Jesenice

Foto:	Stane	Jakelj,	 
Razvojni	center	Jesenice

Uspešno smo oddali tri izvrstne prijave na razpis Gospodarske zbornice Slovenije, 
območne zbornice za Gorenjsko, za najboljšo inovacijo v regiji za leto 2014. S prijavami 
smo zaobjeli podjetji Acroni in Razvojni center Jesenice v zelo širokem spektru najboljših 
projektov, ki so zaznamovali leto 2014. 

Trije odlični razvojno-
inovacijski projekti

àà INOVIRAMO
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Krepko znižali porabo pitne vode
V jeklarski industriji se velikokrat srečujemo s problematiko 
delovanja merilnih in nadzornih naprav pri visokih temperaturah. 
Za natančno in zanesljivo delovanje elektronskih naprav moramo 
na mestu njihove postavitve zagotoviti normalne pogoje za de-
lovanje. To zahteva lokalni odvod toplote s hlajenjem z uporabo 
hladilne tekočine, ki je običajno voda.

Za hlajenje dveh merilnikov debeline na napravi za valjanje 
tanke pločevine, ki delujeta na principu žarčenja x-žarkov, se je 
v preteklosti uporabljala pitna voda. Letna poraba le-te je zato 
znašala več kot 9300 m3.

Razvili edinstveno toplotno postajo
Ker direktno hlajenje merilnikov z industrijsko vodo zaradi neu-
strezne kakovosti vode ni bilo mogoče, smo razvili edinstveno 

toplotno postajo, preko katere se toplota, ki se generira zaradi se-
vanja vroče pločevine oziroma segrevanja električnih komponent 
merilnikov debeline, prenese na industrijsko vodo, ki se jo ohladi v 
hladilnih stolpih. Pitna voda se tako uporablja le za dopolnjevanje 
sistema v primeru netesnosti.

Poskrbeli za stabilno temperaturo znotraj ohišja merilnika
Temu je sledil razvoj novega, vodno hlajenega ohišja merilnika za 
merjenje vzdolžnega profila pločevine. Prvotno, nehlajeno ohišje 
se je zaradi sevanja pločevine (T = 700–1150 °C) v notranjosti se-
grelo tudi do 350 °C. Sedaj pa je temperatura znotraj novega ohi-
šja merilnika debeline zelo stabilna in ne presega 60 °C. Točnost 
meritev je brezhibna, obenem pa je zaradi robustnejše izdelave 
ohišja možnost poškodb detektorja sevanja minimalna.

Najboljši	RCJ-jevi	in	Acronijevi	inovatorji	ob	 
razglasitvi	priznanj	Gospodarske	zbornice	Slovenije	za	gorenjsko	regijo	 

Z	leve	proti	desni:	mag.	Viktorija	Marušić,	Andraž	Papler,	Sonja	Gnamuš,	dr.	Anton	Jaklič,	 
dr.	Matevž	Fazarinc,	dr.	Boštjan	Bradaškja,	Matjaž	Marčetič	in	mag.	Anton	Košir
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Letos smo se zbrali na koroškem dnevu inovacij v podjetju Noži Ravne. GZS, 
Območna zbornica Koroške, nadaljuje prakso približati podelitev priznanj za naj 
inovacije viru nastanka inovacij. To pa je proizvodnja, kjer se ne izvajajo zgolj 
delovne operacije, ampak domuje tudi ustvarjalnost.

Priznanja za inovacije 
v Metalu Ravne

Jože	Apat,	vodja	projekta,	

Metal	Ravne

Foto:	Jože	Apat,	Metal	Ravne

àà INOVIRAMO

Čeprav so inovacije težnja k spremembam, pa je moto prire-
ditve Znanje je dobilo ime in priimek stalnica, ki osmišlja ta 
dogodek. Simbolika prireditve je bila tudi v tem, da je dala 
inovacijam komponento razvoja in ohranjanja proizvodnje na 
lokacijah, kjer se le-te tudi materializirajo. To pa je eden od 
segmentov, ki ga je vedno težje uresničevati.

Metal Ravne se je tudi letos udeležil natečaja, saj menimo, 
da je treba gojiti kulturo inovativnosti v regiji, kjer smo kot 
podjetje vpeti v lokalno okolje in gradimo prostor ustvarjal-
nosti. Ni mogoče zanikati medsebojnega vpliva lokalnega oko-
lja in podjetij, ki delujejo v njem. Kakor koli smo globalizirani, 
pa le delujemo v koroški regiji in smo nekako soodgovorni za 
celosten razvoja tega območja. Letos smo sodelovali s štirimi 
inovacijami.

Optimizacija valjanja ledeburitnih orodnih jekel – 
srebrno priznanje
Avtorji: Milan Škafar, Sašo Kac, Jure Jamer, univ. dipl. inž.

Valjani izdelki iz jekla OCR12VM so stalnica Valjarskega pro-
grama. Jeklo je izredno zahtevno za predelavo in povezano 
z veliko operacijami, da se lahko izdela vložek za nadaljnjo 
predelavo. 

Inovatorjem je uspelo ta proces skrajšati, ne da bi povečali 
riziko izmeta. Potrebno je bilo znanje in izkušnje, da so usvojili 
novo tehnološko pot, ki je cenejša in s krajšim pretočnim 

časom. Tako so ohranili konkurenčnost tega pomembnega 
prodajnega programa.

Jekla za naftno in plinsko industrijo – srebrno priznanje
Avtorji: Mitja Koležnik, univ. dipl. inž., mag. Miran Kadiš, Vlado 
Perovnik, univ. dipl. inž., Gregor Herkovič, univ. dipl. inž., mag. 
Irena Zakrajšak

Trg je neusmiljen in zahteva prilagajanje ter iskanje novih 
priložnosti. Avtorji inovacije so prehodili zahtevno pot usva-
janja za podjetje povsem novega področja jekel za naftno in 
plinsko industrijo. 

Uspelo jim je najti tehnično-tehnološke rešitve, ki so 
omogočile doseganje zahtev kupca. Pri tem ni bilo dovolj samo 
zagotoviti doseganja lastnosti, ampak tudi zagotavljanje le-teh, 
saj je prodajni program prerasel v redno ponudbo podjetja.

Valjanje izdelkov iz jekel, izdelanih po postopku 
metalurgije prahov – zlato priznanje
Avtorji: dr. Tatjana Večko Pirtovšek, Jure Jamer, univ. dipl. inž., 
mag. Silva Sirk, Andreja Krajnc Brezočnik, dipl. ekon.

Valjanje izdelkov iz jekel, izdelanih po postopku metalurgije 
prahov in vročega izostatskega stiskanja, je dosežek, ki po svoji 
zahtevnosti sodi v vrhunsko poznavanje vročega preoblikova-
nja težko preoblikovalnih jekel.
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S to inovacijo so dokazali, da imamo kadre in tehnološko 
opremo, ki omogoča valjanje najzahtevnejših težko preobliko-
valnih jekel, ki so že na meji sposobnosti za valjanje. Priključili 
smo se redkim valjarnam v Evropi, ki so tega sposobne. Hkrati 
pa dokazali, da z lastnim znanjem dosegamo ali celo prehiteva-
mo konkurenco.

Novi izdelki iz jekel, izdelanih po EPŽ-postopku – 
zlato priznanje
Avtorji: dr. Rok Barbič, Simon Leskovec, univ. dipl. inž., Jovan Ilievski, 
univ. dipl. inž., mag. Miran Kadiš, Andrej Vrečič, univ. dipl. inž.

V metalurgiji dokaj preprosto najdemo dobavitelja tehnološke 
opreme, ki pa ji je treba dodati vsebino. Avtorji so zaorali v le-

dino litja največjih ingotov, izdelanih po postopku EPŽ (elektro 
pretaljevanje pod žlindro), za področje orodnih jekel za delo v 
vročem. 

Uspelo jim je usvojiti litje ingota fi 1000 mm in 1400 mm 
in s tem so omogočili izkoriščenost drage tehnološke opreme. 
Po njihovi zaslugi se je povečala prodaja izdelkov iz EPŽ-jekla 
za 100 odstotkov. Z njihovo pomočjo je podjetje ponovno 
dohitelo in prehitelo razvoj pri EPŽ-tehnologiji, ki se je v znat-
nem deležu začela prav na Ravnah. Dosežek je novost tudi v 
evropskem okviru.

S to inovacijo smo se uvrstili na državno tekmovanje. Vsem 
inovatorjem čestitke in vabilo k nadaljnjemu sodelovanju, saj 
brez vašega prispevka ni dolgoročne rasti podjetja. 

Zmagovita	ekipa	(od	leve	proti	desni):	Milan	Škafar,	Mitja	Koležnik,	Miran	Kadiš,	direktor	
Metala	Ravne	Andrej	Gradišnik,	Simon	Leskovec,	Rok	Barbič,	Andrej	Vrečič	in	Jure	Jamer
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Vztrajnost, pogum in pogled naprej so 
odlike dobrega inovatorja in teh odlik je 
na Koroškem na pretek, kar so ponovno 
dokazali koroški inovatorji. Njihovo število 
in kakovost dokaj zgovorno pričata, da je 
inovativnost največji potencial, ki spodbuja 
dvig konkurenčnosti in uspešnosti. 
Letošnjo, že dvanajsto prireditev s 
podelitvijo priznanj inovacijam v koroški 
regiji, z naslovom Znanje je dobilo ime 
in priimek, je s ponosom gostilo naše 
podjetje, Noži Ravne. 

Izzivamo prihodnost, 
razmišljamo inovativno

àà INOVIRAMO

Po uvodnem pozdravu simpatične moderatorke Špele Šavc 
sta sledila pozdravni govor generalnega direktorja GZS 
Sama Hribarja Miliča ter pozdrav gostitelja, direktorja Nožev 
Ravne, Petra Časa. K svečanosti dogodka pa je prispeval tudi 
nastop etno jazz eksperimentalne skupine Jazoo. 

Ocenjevalna komisija je imela tudi tokrat težko delo, saj 
je bil nivo inovacijskih predlogov izjemno visok. Na razpis je 
bilo prijavljenih kar 18 inovacij. 

Bronasto priznanje sta prejeli inovaciji podjetij Johnson 
Controls Slovenj Gradec in Grammer Automotive Slovenija. 

Srebrna priznanja je prejelo devet inovacij. Dve priznanji 
je prejelo podjetje Johnson Controls Slovenj Gradec, po eno 
pa podjetja Grammer Automotive Slovenija, Bijol, Fonaterm 
ter Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec. 

Še posebej ponosni smo na srebrna priznanja inovator-
jev iz naših vrst. Metal Ravne je prejel srebrno priznanje za 
dve inovaciji z naslovom Jekla za naftno in plinsko industrijo 

Jana	Grosar,	vodja	marketinga	in	
internega	komuniciranja,	 
Noži	Ravne

foto:	arhiv	Nožev	Ravne

Prejemniki	priznanj	za	najboljše	inovacije	koroške	regije	za	leto	2014
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Inovativni smo!

S svetlobo  
ustvarjamo prihranke

àà INOVIRAMO

ter Optimizacija valjanja ledebu-
ritnih orodnih jekel. Tudi Noži Ravne 
smo prejeli srebrno priznanje za 
inovacijo Večosno konturno obde-
lovanje na CNC-brusilnem stroju 
Favretto MD600, inovatorja Darjana 
Brodnika, na kar smo zelo ponosni. 

Zlato priznanje je prejelo sedem 
inovacij. Po dve priznanji so prejeli 
Airlabs, Pavlin in Laznik ter Nieros 
Metal, eno pa podjetje Kopur. 

Dve zlati priznanji je prejelo tudi 
podjetje Metal Ravne, in sicer za 
inovacijo Valjanje izdelkov prašnate 
metalurgije ter inovacijo Novi izdelki 
iz jekel, izdelanih po EPŽ-postopku. 
Prav slednja inovacija je novost tudi 
v evropskem merilu. 

V dvanajstih letih so po podatkih 
Tatjane Kupnik, direktorice Obmo-
čne zbornice GZS Koroška, podelili 
261 priznanj, kar uvršča koroško 
regijo v sam slovenski vrh. 

Razvojna naravnanost družb Noži 
Ravne in Metal Ravne dokazuje, da 
z iskanjem novih razvojnih možnosti 
in tržnih priložnosti pomembno 
prispevamo k trajnostnemu razvoju, 
konkurenčni prednosti, zmanjšanju 
stroškov, optimizaciji proizvodnega 
procesa ter ustvarjamo izdelke z 
višjo dodano vrednostjo. 

Samo Hribar Milič je v nagovoru 
primerjal podjetja z morskimi psi. 
Ti se nikoli ne ustavijo, če bi se, bi 
potonili. Naj se nikdar ne ustavijo 
koroška vztrajnost, pogum in pogled 
naprej!

Vsaka aktivnost, tudi naše podjetje, potrebuje energijo za 
poganjanje strojev, ki nam služijo kruh. Uporaba elektrike 
zelo obremenjuje okolje in prazni denarnico uporabnika. 

Električna energija je prisotna v našem življenju tako rekoč na vsakem koraku. Je 
najbolj uporaben vir energije za proizvodnjo in domačo uporabo. Poganja razvoj 
današnjega sveta, zato si ne moremo predstavljati življenja brez nje. 

Razsvetljava hale nam je že dolgo časa povzročala slabo vest, saj si vsakič, ko si 
pogledal po prostoru, videl veliko luči, ki so gorele po nepotrebnem. V hali je 72 sve-
til z nazivno močjo 400 W. 27 jih sveti neprekinjeno eno izmeno, 45 pa neprekinjeno 
dve izmeni. Ugašanje luči je bilo pred predelavo odvisno od človekovega razuma, 
velikokrat pa so svetile po nepotrebnem.  

Z našim elektrikarjem Vinkom Golobom sva sklenila, da zmanjšava porabo ele-
ktrične energije za razsvetljavo za vsaj nekaj kilovatov in s tem prispevava k zmanj-
šanju mesečnega stroška. Po predstavitvi projekta vodstvu sva brez težav dobila 
zeleno luč za izvedbo. 

V elektro omaro smo vgradili dodatne kontaktorje ter časovno uro, ki je nastav-
ljena na določen vklop in izklop. Luči se vklopijo zjutraj ob začetku delovnega časa, 
izklopijo med malico, po njej se vklopijo le vnaprej določene luči. Po končani jutranji 
izmeni pa se še del luči ugasne, tako zagotovimo popoldanskim zaposlenim le tiste 
luči, ki so potrebne za nemoteno delo. 

Strošek predelave je bil 152 evrov, predviden prihranek pa je 1700 evrov na leto.
Verjamemo, da smo s tem majhnim korakom prihranili delček za naš boljši jutri.

Danilo	Viderman,	 
vodja	oddelka,	Serpa	

Foto:	Danilo	Viderman,	Serpa	

V	začetku	delovnega	dne Proti	koncu	izmene	

Darjan	Brodnik	iz	Nožev	Ravne,	prejemnik	
srebrnega	priznanja,	med	direktorjem	mag.	
Petrom	Časom	na	levi	in	Matjažem	Planinškom,	
tehničnim	direktorjem	na	desni
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Razvojnim inženirjem Metala Ravne in IMT Ljubljana ter Razvojnega centra Jesenice in 
Acronija se je z dvema odličnima razvojnima projektoma uspelo uvrstiti med štiri finaliste 
za priznanje TARAS, ki se podeljuje v okviru Industrijskega foruma IRT. 7. industrijski forum  
Industrije, Razvoja in Tehnologij je potekal v začetku junija v Portorožu.

TARAS je priznanje za najuspešnejše sodelovanje gospodarstva 
in znanstvenoraziskovalnega okolja na področju inoviranja, ra-
zvoja in tehnologij. Izhodišče za priznanje je vizija Industrijske-
ga foruma IRT, ki želi v proizvodnem, razvojno-raziskovalnem 
in izobraževalnem okolju spodbuditi inovativnost, razvojno 
usmerjenost in tehnološko odličnost, in sicer kot pomembne 
dejavnike uspešnosti in boljše kakovosti življenja.

Razvojniki Acronija, Razvojnega centra Jesenice in Plasma-
ita smo se s projektom Razvoj prototipne naprave in procesa 
plazemske obdelave nerjavnih jekel uvrstili med štiri finaliste 
tekmovanja in se tudi predstavili.

Prototipna naprava za plazemsko obdelavo plošč omogoča 
popolno konceptualno in tehnološko spremembo proizvodne-
ga procesa nerjavnih jeklenih plošč. V eni napravi so združeni 

vsi procesi, ki jih potrebujemo za pridobitev končnih lastnosti 
nerjavne debele pločevine. Namesto plinskih peči uporablja-
mo za segrevanje tlivno razelektritev (nizkotlačna vodikova 
plazma), ki istočasno opravlja tudi nalogo dosedanjega pe-
skanja ter mokrega kemijskega čiščenja debele pločevine. Po 
končani plazemski obdelavi se plošče namesto v vodi gasijo v 
plinskem mediju. V celotnem procesu se porabljajo električna 
energija, vodik, argon in dušik. Z vodikom reduciramo kovinske 
okside, z argonom odstranimo bolj trdovratne večvalentne 
okside, z dušikom pa ploščo po plazemski obdelavi hladimo. 
Prednosti nove tehnologije so torej krajša tehnološka pot, 
tehnologija brez porabe zelo agresivnih in strupenih kemikalij 
in manjša poraba energentov, polega tega pa ni porabe vode 
in ne prihaja do tvorbe industrijskih odpadkov. 

Finalisti za priznanje TARAS

Jože	Apat,	vodja	projekta,	 
Metal	Ravne

Foto:	arhiv	IRT-ja	in	 
Boštjan	Podlipec,	 
Razvojni	center	Jesenice

Jože	Apat,	Metal	Ravne

Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	
Razvojni	center	Jesenice

Boštjan	Podlipec,	razvojni	
inženir,	Razvojni	center	Jesenice

àà INOVIRAMO

Na	novo	razvita	prototipna	
naprava	za	plazemsko	čiščenje	
in	toplotno	obdelavo	plošč	
nerjavne	debele	pločevine

Plošča	nerjavne	debele	
pločevine	med	plazemsko	
obdelavo

Med	štiri	finaliste	za	priznanje	Taras	sta	se	poleg	Acronija	in	Razvojnega	centra	
Jesenice	uvrstila	tudi	Metal	Ravne	in	Inštitut	za	kovinske	materiale	in	tehnologije.

Razvojna moč nas krepi v povezovanju 
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Inovativni smo!

Dovolimo si biti drzni in daljnovidni

Letos smo v podjetju Metal Ravne prvič sodelovali na tek-
movanju za pridobitev kipca TARAS 2015 na 7. industrijskem 
forumu IRT 2015 v Portorožu. Taras je priznanje za najuspe-
šnejše sodelovanje gospodarstva in znanstvenoraziskovalnega 
okolja pri inoviranju, razvoju in tehnologijah. Taras je tisti, ki se 
upira, je drzen in daljnoviden. S tem, da je pri upiranju pouda-
rek na preseganju rutine in iskanju novih rešitev za probleme 
jutrišnjega dne.

Izziv za sodelovanje na tem natečaju je bil najti inovacijo v 
podjetju, ki zadošča merilom razpisa. Na natečaj so prispele 
štiri prijave, kar kaže na zahtevnost meril, saj je pogoj za ude-
ležbo sodelovanje med podjetjem in znanstvenoraziskovalno 
institucijo. To pomeni, da v podjetju rešujemo probleme, ki 
zahtevajo takšen pristop. Kar pa je v našem okolju prej izjema 
kot pravilo.

Na natečaju smo sodelovali z inovacijo Vrhunsko jeklo za 
delo v vročem RAVNEX HD.

Nosilec inovacije je bil Andrej Vrečič, univ. dipl. inž., so-
delavci pa mag. Darja Oblak, Gregor Herkovič, univ. dipl. inž., 
Sašo Mačič in Gregor Mali, dipl. ekon., RSC Ljubljana.

Inovacija zajema razvoj in raziskavo novega orodnega jekla 
za delo v vročem, ki je zasnovano na povsem novi kemiji in 
zahteva EPŽ-tehnologijo iz jeklarskega vložka, izdelanega po 
tehnologiji izdelave super čistih jekel. Izdelali smo jeklo, ki pre-
sega konkurenco po lastnostih jekel s tega področja. Inovacijo 
smo izvedli s pomočjo IMT-ja iz Ljubljane. Z njihove strani so 
sodelovali dr. Bojan Podgornik, dr. Vojteh Leskovšek, dr. Borut 
Žužek in dr. Matjaž Godec. Prispevek IMT-ja je bil predvsem v 
razvoju povsem nove metode za določanje lastnosti orodnih 
jekel, ki je prilagojena jeklom z visoko trdnostjo. Z uporabo 
te metode smo pridobili pomembne podatke za nadaljnjo 
promocijo tega jekla, saj to zahteva povsem drugačen tržni 
pristop kot klasična standardizirana jekla. Pomembno pri tem 
je, da se učinki te inovacije že odražajo na trgu s trendom rasti. 

Na	srečanju	sta	predavala	tudi	Andrej	Vrečič,	Metal	Ravne,	
in	dr.	Goran	Podgornik,	IMT	Ljubljana.

Predstavitveni pano
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Želite biti inovativni? Potem je čas, da vzljubite spremembe 
in začnete zaznavati, razmišljati in delovati drugače, kajti 
inovativnost ni nič drugega kot odprtost in pripravljenost na 
spremembe. 

Inovativna podjetja oziroma inovativni 
ljudje imajo tri skupne značilnosti: 

1. hitro in učinkovito zaznajo spremembe,
2. spremembe znajo izkoristiti in 
3. sami jih proaktivno povzročajo. 

Vse tri značilnosti lahko združimo v eno samo bistveno 
značilnost – inovativni so se pripravljeni spreminjati – zazna-
vati, razmišljati in delovati drugače. Dejstvo je, da inovativni 
ljudje spreminjajo in se spreminjajo. Neinovativni ljudje pa v 
najboljšem primeru zgolj negodujejo in pričakujejo, da se bo 
inovativnost zgodila sama od sebe. Živijo v prepričanju, da se 
mora spremeniti vse drugo razen njih, zato se ne spremeni nič. 

Kaj pa vi? Ste pripravljeni spremeniti svoj način dojemanja, 
razmišljanja in delovanja? Ste pripravljeni na inovativnost ali 
pa še kar vztrajate pri ustaljenih vzorcih in navadah? 

Za trenutek se zamislite …
Ali veste, kako domorodci v Afriki lovijo opice? Zelo preprosto, 
lovijo jih na njihovo neinovativnost, togost in navezanost na … 
banano. 

Lov na opice je sila preprost. Domorodci najprej v deb-
lo zvrtajo luknjo in vanjo dajo banano. Pri tem pazijo, da je 
luknja dovolj velika, tako da opica lahko seže z roko vanjo, in 
hkrati dovolj majhna, da opica ne more izvleči roke, ko prime 
banano. Pravzaprav opice niti ni treba ujeti, saj se ujame kar 
sama. Sama seže z roko v deblo, sama zgrabi banano in sama 
trmasto drži banano, vse dokler ne pride mimo človek in jo z 
lahkoto ujame. Opica postane ujetnica svoje lastne togosti in 
neinovativnosti, svoje lastne navezanosti na banano in svojega 
lastnega strahu pred spremembo. Mogoče jo je strah, mogoče 
si želi spremembe, mogoče bi rada pobegnila, mogoče bi …, a 
ona še vedno vztraja in trmasto drži banano.

Tudi podjetja in ljudje se pogosto vedemo kot ta opica, ki 
seže v deblo z luknjo po banano in potem trmasto vztraja pri 
njej. Vse prevečkrat smo ujetniki lastnih stališč, prepričanj in 
navad, slepo zaverovani v svoj lastni prav. 

Kako postati inovativen?
Preprosto, zaznavajmo drugače, glejmo, poslušajmo in čutimo 
drugače, predvsem pa mislimo in delajmo drugače. Ideje in 
priložnosti so vedno pred našimi očmi. Ko jih bomo spoznali, 
se nam bodo zdele presenetljivo lahke in očitne. Toda vedno je 
tako, ko nekaj veš in spoznaš, ti je jasno in očitno, pot do tja pa 
je zahtevna in polna izzivov … Vsi skupaj se podajmo na svojo 
pot, še prej pa seveda izpustimo banano …

Inovativnost je naša naravnanost – naša življenjska filozofija do samega sebe in okolja, 
v katerem delujemo. Kako postati inovativen? Preprosto – spremeniti moramo svojo 
naravnanost. Zavedati se moramo, da je inovativnost naša konkurenčna prednost in 
strateška prioriteta. Inovativnost ni prirojena, lahko pa se je priučimo, če začnemo 
razmišljati zunaj okvirov.

Inovativnost je znak 
naše naravnanosti

àà INOVIRAMO

Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	
Razvojni	center	Jesenice

Povzeto	po	Tomažu	Korelcu.

Foto:	arhiv,	internet
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Inovativni smo!

àà INOVIRAMO

Vodja je najboljši 
motivator sodelavcev

Jernej Turščak, 
obratni inženir 
v Jeklarskem 
programu Metala 
Ravne 
Ko se je vodstvo lani 
odločilo, da začne 
ponovno resneje 
spodbujati inovator-
stvo, je bilo treba 
na začetku najprej 

pridobiti zaupanje zaposlenih, da ne gre za 
muho enodnevnico, temveč za projekt na dolgi 
rok. V prvem koraku se mi zdi pomembno, da 
se z zaposlenimi skuša čim več pogovarjati o 
problematiki v procesu in rešitvah ter da se 
vsakemu predlogu nameni pozornost. Velikok-
rat se sodelavcem v sproščenem pogovoru 
utrne kakšna zamisel ali rešitev, ki pa jo morajo 
le spraviti na papir, kar pa je včasih najtežje, 
zato je nujno, da jim pri tem tudi pomagamo. 
Največkrat do koristne ideje pridejo sami, ko 
se soočajo z določenimi težavami, ki jih želijo 
rešiti tako, da bo za njih najvarneje in najprep-
rosteje. Denarna nagrada je potem pika na i 
inovativnemu načinu razmišljanja.

Franc Mlinar, vodja oddelka  
Valjarna gredic v Metalu Ravne 
V našem oddelku imamo veliko koristnih 
predlogov na različnih področjih. Delavci 
so predlagali izboljšave, ki se nanašajo na 
dodelave strojev in naprav, varnost pri 
delu, zmanjševanje porabe energentov 
in olajšanje dela na nekaterih delovnih 
mestih.
Inovativnost posameznikov sem spodbudil 
že pred veliko leti, posebno v obdobju, ko 

je vodstvo Metala Ravne pozvalo zaposlene k podajanju koristnih 
predlogov in inovacij. Začetna motivacija za inovativno in kreativno 
razmišljanje je bila zagotovo lepa denarna nagrada, pozneje pa se 
je razvilo nekakšno tekmovanje med sodelavci, kar je obrodilo več 
koristnih predlogov.
Zaposleni so zelo ponosni na svoje ideje in jim to pomeni še dodat-
no motivacijo pri delu.
Trenutno pa se pojavlja težava pri izvedbi potrjenih predlogov ino-
vacij. Zavedamo se, da je večina predlogov v domeni vzdrževanja, 
kar za seboj potegne pripravo projektne dokumentacije in ovredno-
tenje stroškov izdelave. Ker pa za to niso predvidena sredstva, se na 
žalost vse konča pri denarju.
Neizvedeni projekti povzročajo pri sodelavcih razočaranje in spra-
šujejo se o smiselnosti porabljenega truda za inovativno in kreativ-
no razmišljanje, na pogosto vprašanje ZAKAJ NI NAREJENO pa ni 
konkretnega odgovora.

Kako vodje motivirajo sodelavce

Branko Polanc,  
direktor vzdrževanja, Acroni
Ob reki sta vedno dva bregova – na enem se 
»samo dela«, na drugem pa se »dela in razmi-
šlja o inovativnosti hkrati«.

Ob znanju, ki ga imamo, je priložnosti za 
izboljšave in inovacije kot proda na rečnem 
bregu. 

Obstaja ogromna razlika med rezultati dela 
delavca, ki »samo dela«, in rezultati delavca, 
ki »dela in tuhta o izboljšavah obenem«. Ven-
dar, kako čim več delavcev spraviti na breg, 
kjer se dela in razmišlja o izboljšavah hkrati? 

Odgovor je na dlani – s sistemom inovativ-
ne dejavnosti. 

Vprašati pa se moramo, kaj je tisto, kar je 
ključno, da sistem »teče sam od sebe«? Kaj je 

še potrebno poleg jasnega sistema prijav in 
nagrajevanja vseh izboljšav ter inovacij? Med 
delavci, delovnimi skupinami in vodji delovnih 
skupin je treba prebuditi TEKMOVALNI DUH. 
Jasno povedati, kdo oziroma katera delovna 
skupina (DS) je najboljša, koliko smo zaradi 
nje privarčevali in seveda koliko denarja smo 
razdelili med člane. Ni vrag, da ne bi tudi 
drugi vodje DS hoteli biti »najboljši« in imeti 
najvišje nagrade. 

Če nam bo ob znanju, ki ga že imamo, us-
pelo med delavci zanetiti še pravi tekmovalni 
duh, bomo dosegli, da bo na bregu, kjer se 
dela in tuhta o izboljšavah hkrati, kmalu vse 
več delavcev.
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Inovativni smo!

Izum oziroma tehnična rešitev je nova, če ni obsežena s stanjem 
tehnike, se pravi, da ni bila pred datumom vložitve patentne prijave 
dostopna javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na 
katerikoli drug način. Izum je na inventivni ravni, če za strokovnjaka 
predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike. Izum je industrij-
sko uporabljiv, če se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v 
katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Postopek za pridobitev patentnega varstva pri Uradu za 
intelektualno lastnino poteka v nekaj osnovnih korakih. 

Informiranje
Preden se vloži zahtevo za podelitev patenta, se je treba pozani-
mati, ali je izum res nov v svetovnem merilu, če se za izum sploh 
lahko podeli patent, kako poteka postopek podelitve patenta, 
kdo lahko pri prijavi pomaga in podobno.

Postopek podelitve
Najprej je treba vložiti prošnjo za patent. Prijavo lahko pripravi 
prijavitelj sam ali pa za to pooblasti zastopnika. Urad potem pre-
veri, če prijava izpolnjuje zahteve iz Zakona o industrijski lastnini 
in Pravilnika o vsebini patentne prijave in o postopku z deljenimi 
patenti. Urad ne preverja novosti, inventivnosti in industrij-
ske uporabljivosti izuma. Če prijava ne vsebuje najnujnejših 
sestavin, urad pozove vložnika, da prijavo dopolni. Ko je ta pogoj 
izpolnjen, urad določi datum vložitve prijave in številko prijave. 
Od dneva vložitve prijave ima prijavitelj prednostno pravico 
nasproti vsakomur, ki za enak izum vloži prijavo kasneje. Potem 
urad izda sklep o objavi patentne prijave. Po izteku 18 mesecev 
od dneva prejema prijave oziroma datuma prednostne pravice, 
če je ta zahtevana, urad objavi podatke o prijavi in podelitvi 
patenta v Biltenu za industrijsko lastnino (BIL) ter izda patentni 
dokument. Pred iztekom enega leta po vložitvi patentne prijave 
v Sloveniji ima prijavitelj možnost uveljaviti prednostno pravico 
za prijave (za isti izum) v katerikoli članici Pariške unije ali WTO. 
Pri vložitvi prijav se sklicuje na to prvo prijavo.

Ugotovitvena odločba
Najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta mora 
imetnik uradu predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani 
izum ustreza zahtevam novosti, inventivnosti in industrijske 
uporabljivosti ter plačati ustrezno pristojbino za izdajo ugoto-
vitvene odločbe. Na podlagi predloženega dokazila urad izda 
eno od treh ugotovitvenih odločb. Kot pisno dokazilo je lahko 
uporabljen patent, podeljen za isti izum pri Evropskem paten-
tnem uradu ali – če za isti izum ni bila vložena prijava za evropski 
patent – pri enem od uradov, ki imajo status mednarodne usta-
nove za predhodni preizkus po 32. členu Pogodbe o sodelovanju 
na področju patentov, ali drugem patentnem uradu, s katerim 
je bila sklenjena ustrezna pogodba. Če imetnik omenjenega 
dokazila nima, lahko ob plačilu posebne pristojbine od urada 
zahteva, da ta pri ustrezni ustanovi ali organu pridobi mnenje 
kot podlago za izdajo ustrezne odločbe.

Če imetnik dokazila ne predloži pravočasno, veljavnost pa-
tenta nepreklicno preneha po desetih letih.

Vzdrževanje
Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave in velja samo 
v Sloveniji. Za vzdrževanje patenta je treba vsako leto plačati 
letne pristojbine. V času trajanja patenta je treba spremljati 
morebitne kršitve.

Registri
Uradu je treba predložiti spremembe v zvezi s patentom, saj 
urad vodi registre pravic industrijske lastnine. Če želi prijavitelj 
svoj patent prenesti na novega imetnika ali je spremenil ime, 
naziv firme in/ali naslov oziroma sedež, mora takšno spremem-
bo vpisati v ustrezen register. Prav tako se lahko na urad obrne, 
če potrebuje potrdilo o patentu iz registra.

Opis podrobnejšega postopka patentiranja najdete na sple-
tni strani Urada za intelektualno lastnino.

Patentiranje je kompleksen proces, s 
katerim se ukvarja pravo intelektualne 
lastnine. Patent je izključna pravica fizične 
ali pravne osebe za izum, ki je nov, na 
inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.

àà INOVIRAMO

Postopek za 
pridobitev 
patentnega varstva

Nataša	Karo,	menedžerka	 
sistema	stalnih	izboljšav,	Acroni

Vir:	www.uil-sipo.si

Foto:	www.cdn.business2community.com

I N T E R N A R E V I J A S K U P I N E S I J36



àà INOVIRAMO

Gre za patentno prijavo naprave in metode za določitev karak-
terističnih temperatur jekel (solidus, likvidus) ter opredelitve 
tipa strjevanja jekla. Razvili smo merilno sondo, ki omogoča 
kontinuirno meritev temperature ohlajanja jeklene taline do 
sobne temperature, z direktnim zajemom taline iz vmesne po-
novce, na napravi za kontinuirano ulivanje. Rezultat meritve je 
ponovljiva ohlajevalna krivulja. Na podlagi analize ohlajevalne 

krivulje se določi karakteristične temperature obravnavanega 
jekla, ki so ključen podatek za končno pripravo taline v sklopu 
postopkov sekundarne metalurgije, ulivanje in manipulacijo 
ulitih slabov.

Avtorji patentne prijave smo dr. Boštjan Bradaškja, dr. Gre-
ga Klančnik in dr. Matevž Fazarinc.

Decembra 2014 smo Evropskemu patentnemu uradu podali patentno prijavo z nazivom 
METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING CHARACTERISTIC TEMPERATURES OF STEEL 
TAKEN DIRECTLY FROM A TUNDISH. Maja 2015 smo prejeli poročilo o mednarodni 
poizvedbi s pisnim mnenjem o patentabilnosti, kjer je zapisano, da je naš izum ocenjen 
kot nov in inventiven.

Mednarodna potrditev 
našega izuma

Dr.	Boštjan	Bradaškja,	
razvojni	inženir	za	
nerjavna	jekla,	RCJ	

Foto:	dr.	Boštjan	
Bradaškja,	RCJ	

Shematski	prikaz	merilne	sonde
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Acroni in Metal Ravne sta v letu 2014 po količini proizvedenih izdelkov v svojih glavnih 
segmentih uvrščena v sam vrh evropskih proizvajalcev. Acroni je na trgu debele nerjavne 
pločevine zasedel prvo mesto, medtem ko se je Metal Ravne v segmentu orodnega jekla 
uvrstil na tretje mesto. 

Leto 2014 je bilo za skupino SIJ uspešno na več področjih: od bistvenega 
izboljšanja finančne situacije, optimizacije proizvodnega miksa, konsolida-
cije strateških funkcij pa do doseganja vodilnih tržnih položajev v glavnih 
proizvodnih segmentih.

Leta 1995, ko je bila v Acroniju narejena prva nerjavna debela plošča, 
si nihče ni upal napovedati, da bomo v dveh desetletjih v svetovnem vrhu 
proizvajalcev nerjavne debele pločevine. Danes, 20 let pozneje, pa se 
lahko pohvalimo, da smo v letu 2014 postali največji proizvajalec nerjavne 
debele pločevine v EU in tretji na svetu.

Da pa takšen dosežek Slovenske industrije jekla ni naključen, potrjuje 
tudi Metal Ravne, ki je v letu 2014 med evropskimi proizvajalci dolgega 
programa orodnih jekel zasedel tretje mesto, v svetovnem merilu pa 
deseto.

Obe jeklarski družbi 
skupine SIJ med top 3 v EU

Mag.	Mario	Ivankovič,	vodja	
marketinga,	SIJ

Vir:	SMR	Steel	and	Market	
Research

àà MARKETINŠKI MOTOR

Nerjavna	debela	pločevinaOrodno jeklo
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Tokrat smo se pri pripravi in oblikovanju razstavnega prostora 
osredotočili na uporabo materialov, proizvedenih v podjetjih 
skupine SIJ, in dokazali, da lahko podjetja znotraj skupine 
odlično sodelujejo, rezultat tega pa je razstavni prostor, kjer se 
prepredajo posamezni deli, izdelani iz našega jekla, elektrod in 
znanja zaposlenih, ki so te dele izdelali. 

Poleg rdeče niti pri oblikovanju pa imajo ti deli tudi veliko 
praktično vrednost, saj so narejeni tako, da jih bomo uporabili 
tudi na prihodnjih sejmih in začeli graditi prepoznavnost skupi-
ne SIJ in vseh povezanih družb z enotno sejemsko podobo.

V sklopu priprav na sejem Metec pa smo dokončali še en 
pomemben projekt, in sicer prenovitev promocijskega materi-
ala v vseh družbah. Zdaj je skladen z novo CGP in zato povezu-
je vse družbe v prepoznavno celoto.

Še ena novost na področju sejemske podobe je podij, 
kjer smo razstavili vzorce naših proizvodov, kar je pritegnilo 
veliko število obiskovalcev, saj je tako širok nabor proizvodov 
skupen le največjim jeklarskim podjetjem v svetovnem merilu. 
Poleg privabljanja pogledov pa ima takšen način predstavitve 
proizvodnega programa še eno pomembno vlogo, in sicer 

pospeševanje navzkrižne prodaje, saj tako potencialnim stran-
kam lahko predstavimo in ponudimo tudi komplementarne 
proizvode, denimo pločevino in varilne materiale.

Prav posebno mesto na razstavnem prostoru pa je imel 
vzorec debelostenske cevi, izdelane iz platirane pločevine, saj 
je bil namen sporočiti javnosti, da se skupina SIJ podaja v dva 
zelo pomembna projekta.

Platirana pločevina, iz tehnološkega vidika zelo kompleksen 
proizvod, o čemer priča tudi dejstvo, da jo v EU proizvajata 
le dve podjetji, je prvi izmed projektov. Začetek proizvodnje 
debelostenskih nerjavnih cevi, ki je še en korak proti vertikalni 
integraciji skupine SIJ, pa je drugi.

Oba projekta sta odraz strateške usmeritve skupine v 
proizvodnjo nišnih proizvodov z višjo dodano vrednostjo 
in premik po dobavni verigi bliže h končnim proizvodom in 
njihovim uporabnikom.

Za konec velja izpostaviti, da je SIJ-ajna ekipa (sestavljena iz 
članov družb, ki so na sejmu razstavljale)  s svojim delom pred 
sejmom in na njem poskrbela, da smo se predstavili v zelo 
dobri luči,  in jim gre za to velika zahvala.

Skupina SIJ se je udeležila 
največjega sejma metalurške 
stroke, sejma Metec, kjer smo 
širši javnosti predstavili naša 
podjetja, proizvodni program 
ter dva strateška projekta, in 
sicer projekt cevarne ter projekt 
platirane pločevine.

àà MARKETINŠKI MOTOR

Na sejmu Metec 2015 Mag.	Mario	Ivankovič,	vodja	
marketinga,	SIJ

Vir:	SMR	Steel	and	Market	
Research

Info	pult:	Acronijevo	nerjavno	jeklo	in	varilni	materiali	Elektrod Strateški	projekti:	platirana	pločevina	in	debelostenske	cevi Proizvodni	program	podjetij	skupine	SIJ
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àà MARKETINŠKI MOTOR

Intenzivna sejemska 
dejavnost skupine SIJ

Monika	Štojs,	vodja	
marketinga,	Acroni

Foto:	Boštjan	Ilenič,	Acroni

Acroni	samostojno	in	z	
drugimi	družbami

Acronijevci smo se letos predstavili že na 
dveh sejmih v lastni režiji, načrtujemo pa še 
nekaj predstavitev, samostojno ali skupaj z 
drugimi družbami skupine SIJ. Osredotoča-
mo se na sejme, ki so povezani z našimi glav-
nimi proizvodnimi programi, to je z debelo 
nerjavno in specialno pločevino. Letos smo 
se odločili, da našo predstavitev osvežimo, 
posodobimo, zato smo izbrali novega par-
tnerja za postavitev razstavnega prostora.

Med 5. in 6. majem smo se predstavili 
na sejmu Stainless 2015 v Brnu. Sejem je 
namenjen izključno nerjavni pločevini. Je 
manjši, razstavljavcev je bilo približno 150, 
80 od njih tujcev. 

Sejem Made in Steel se je odvijal med 20. 
in 22. majem v Milanu. Sodelovalo je 300 
razstavljavcev, večinoma proizvajalcev jekla 
in razrezovalnih centrov. 

Obakrat je bil naš razstavni prostor dob-
ro obiskan, poleg obiskov stalnih kupcev pa 
je bilo prepoznanih kar nekaj novih prilož-
nosti.

Zamenjava partnerja za postavitev 
razstavnega prostora se je izkazala za dobro 
odločitev. Razstavni prostor je bil eleganten, 
vendar prijeten, dobro opazen in posledično 
tudi privlačen za mimoidoče. Veliko zani-
manja so pritegnili naši razstavni eksponati, 
ki smo jih razstavljali prvič. Zelo pa so bili 
iskani tudi naši katalogi, saj smo jih prenovili 
in dopolnili z novimi prav za to priložnost. 

Ker v prihodnjem letu načrtujemo zagon 
nove naložbe in občutno povečanje proizvo-
dnje specialnih jekel, je krepitev naše pre-
poznavnosti izjemno pomembna, intenzivna 
sejemska dejavnost pa pri tem ključna. Nova	sejemska	podoba

Ligna	ponovno	uspešna
Med 11. in 15. majem smo že enajstič razstavljali na največ-
jem mednarodnem sejmu strojev in opreme za gozdarsko in 
lesnopredelovalno industrijo LIGNA, v nemškem Hannovru. 
Med petdnevnim dogajanjem nas je obiskalo več kot 150 
strank, s katerimi smo se pogovarjali o našem dosedanjem 
sodelovanju in o možnostih povečanja prodaje. 
Dober obisk našega razstavnega prostora je potrdil, da je 
naša blagovna znamka Ravne Knives svetovno prepoznana. 
Ligna še vedno ostaja dobra priložnost za spoznavanje novih 
partnerjev, ohranjanje stikov z obstoječimi ter za pridobiva-
nje informacij o trendih v lesnopredelovalni industriji. 

Naše	»barve«	so	ponosno	zastopali	prodajniki	oddelka	Noži	za	les	
(z	leve	proti	desni):	Tadej	Gavez,	Drago	Žužel	in	Aleš	Krištof.	

Jana	Grosar,	vodja	marketinga	
in	internega	komuniciranja,	 
Noži	Ravne

Foto:	Aleš	Krištof,	Noži	Ravne
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àà PRODIRAMO NA ZAHTEVNE TRGE

Najpomembnejše kvalitete so legirana in ner-
javna jekla (martenzitna, avstenitna, duple-
ksna, superdupleksna, izločevalno utrjena in 
superavstenitna) ter nikljeve zlitine. V Metalu 
Ravne za zdaj razvijamo predvsem legirana 
jekla za poboljšanje. Pridobljeno znanje in iz-
kušnje so dobra popotnica za nadaljnji razvoj 
in razširitev ponudbe z nerjavnimi jekli, kar 
bo omogočala nova VOD-naprava.

Zaradi specifične uporabe (širok tempe-
raturni interval obratovanja, ekstremni tlaki, 
korozivni mediji …) imajo ta jekla zelo visoke 
zahteve glede mehanskih lastnosti, površin 
ter toleranc, zato je potrebna večja kontrola. 
Velik delež naročil je vezan na tekoče projek-
te, zato mora biti celotna naročena količina 
materiala dobavljena v dogovorjenem roku.

Pri legiranih jeklih za naftno in plinsko 
industrijo le kombinacija optimalnih teh-
nologij za posamezen tehnološki postopek 
omogoča doseganje predpisanih mehanskih 
lastnosti. V Metalu Ravne smo lani in v za-
četku letošnjega leta naredili zelo velik korak 
pri razvoju novih ter optimizaciji že obsto-
ječih tehnologij in tako razširili ponudbo na 
področju kakovosti in dimenzij. Za uspešno 
premagovanje vse zahtevnejših izzivov pa 
bodo potrebne kadrovske okrepitve in speci-
alizirana tehnološka oprema. 

Za nami je zelo uspešen začetek prodora 
na zahteven trg jekel za naftno in plinsko in-
dustrijo. Z uspešnim sodelovanjem oddelkov 
razvoja, proizvodnje ter prodaje smo lahko 
hitro in učinkovito servisirali kupce. Čaka nas 
še veliko dela in razvoja, ki se zaradi vse eks-
tremnejših in zahtevnejših načinov pridobiva-
nja črnega zlata še zlepa ne bo končal. 

Strategija Metala Ravne predvideva prodor na zahtevne trge. Med njimi je tudi trg 
jekel za naftno in plinsko industrijo, v svetu bolj poznan pod imenom Oil & Gas.

Jekla za naftno in 
plinsko industrijo

Mitja	Koležnik,	raziskovalni	
inženir,	Metal	Ravne

Foto:	fotografija	1	in	2:	Mitja	
Koležnik,	Metal	Ravne,

fotografija	3:	Corrosion	Resistant	
Steels	and	Alloys	in	Oil	&	Gas	
Industry;	SMI	GmbH	&	Quest	
Offshore	Resources,	Inc.	2013

Vhodni	material	
za	izdelavo	ohišij	
visokotlačnih	ventilov	
–	poskusno	naročilo,	
poboljšani	ter	
štiristransko	končno	
obdelani	bloki,	dimenzij	
do	kv.	515	mm	×	390	mm

Primeri	izdelkov	(deli	
glavnih	ventilov,	
bati,	prirobnice,	
pokrovi,	vrtalne	glave,	
visokotlačne	cevi	…)

Primerjava	
predpisanih	
mehanskih	
lastnosti	za	
jeklo	AISI	4340	
po	splošnem	
standardu ter 
specifikacijah	
za	uporabo	v	
naftni	in	plinski	
industriji 
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àà PREVERJAMO KAKOVOST

V nemalo primerih je akreditacija navedena kot zahteva za pridobi-
tev pooblastila za delo na reguliranem področju, npr. pri izvajanju 
monitoringa odpadnih voda in kontroli odpadkov, kot je to v primeru 
trženja naših laboratorijskih storitev. Vedno pogosteje pa pomeni tudi 
konkurenčno prednost, saj se naročniki sami odločajo za uporabo 
akreditiranih storitev, ker je gotovost, da bodo storitve kakovostne in 
rezultati zanesljivi, večja.

Akreditacija nam pomeni velik izziv, zato se stalno trudimo, da 
vzdržujemo postavljen sistem kakovosti ter ga poskušamo nadgraditi. 
Visoko strokovno znanje zaposlenih v kemijskih laboratorijih Acronija 
temelji na dolgoletnih izkušnjah, usposobljenost pa potrjujemo z 
vsakoletnim sodelovanjem v nacionalnih in mednarodnih medlabora-
torijskih primerjalnih shemah analize odpadnih voda, odpadkov, jekel 
in vhodnih surovin. 

Kakovost in zanesljivost preiskav zagotavljamo:
• z vpeljanim sistemom zagotavljanja kakovosti po standardu za 

preskuševalne in kalibracijske laboratorije SIST EN ISO/IEC 17025
• s standardiziranimi postopki
• s strokovno usposobljenim osebjem
• z uporabo sodobne in ustrezno vzdrževane analitske opreme
• z notranjo kontrolo kakovosti dela in neodvisnimi zunanjimi 

ocenjevanji
• z rednim sodelovanjem v medlaboratorijskih primerjavah (tes-

tih usposobljenosti)
Pridobljena akreditacija posredno zagotavlja razvoj družbe, ki se 

z izpolnjevanjem pogojev akreditiranja razvija na vseh s sistemom 
predpisanih področjih. Napredek pri delovanju laboratorija je zaradi 
tega zelo velik in se kaže v razvoju in inventivnosti ter je povezan z 
mnogimi dejavniki delovanja in poslovanja. 

Akreditacija pripomore, da nam je kot potrošnikom vsak dan 
prijaznejši in preprostejši, saj lahko zaupamo v kakovost proizvodov 
in storitev, ki jih uporabljamo. Hkrati akreditacija odstranjuje ovire pri 
trgovanju in sledi ideji: preskušeno, certificirano – sprejeto povsod.

Preizkušeno, certificirano – 
sprejeto povsod
Akreditacija je zaupanje. Zaupanje v 
usposobljenost in kakovost laboratorijskih 
storitev. Trg laboratorijskih storitev postaja 
vedno bolj konkurenčen. V kemijskih 
laboratorijih Acronija, kjer imamo vzpostavljen 
sistem zagotavljanja kakovosti laboratorijskih 
storitev in kontrolnega organa, izvajamo 
storitve v skladu z laboratorijskimi možnostmi 
in željami naročnikov ter se zavedamo, da je 
kakovost naša konkurenčna prednost.

Nataša	Bratun,	vodja	Glavnega	kemijskega	
laboratorija,	Acroni

Vir:	publikacija	Akreditacija,	zaupanje	v	
usposobljenost,	9/2010	

Slovenska	akreditacija,	Odgovornost	po	
mednarodnih	standardih	

Foto:	arhiv	Acronija

Jerneja	Stres,	analitičarka	za	specialne	analize,	izvaja	titracijo	železa.

Nataša	Bratun,	vodja	Glavnega	kemijskega	laboratorija,	
preverja	rezultate	na	ionskem	kromatografu.

Zvone	Gregorič,	strokovni	sodelavec	za	
analizno	kemijo,	pri	žarjenju	vzorca

Klemen	Dolžan,	strokovni	sodelavec	za	spremljavo	proizvodnje,	
analizira	vzorec	na	rentgenskem	spektrometru.
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Konec maja sem si v ruskem mestu Tula ogledal podjetje 
Tula Stalj, kjer naši lastniki gradijo sodobno konvertorsko 
jeklarno z zmogljivostjo približno 1,5 milijona ton tekočega 
jekla na leto, vakuumsko napravo in ponovčno pečjo ter 
napravo za kontinuirno odlivanje gredic. Te bodo v dveh 
valjarnah prevaljane v betonsko železo in različne formate 
konstrukcijskih jekel. Jeklarna bo za proizvodnjo jekla upo-
rabljala surovo tekoče železo (grodelj) iz visokih peči družbe 
Tulačermet iz skupine IMH. Pogodbo o dobavi opreme so 
pred dobrim letom podpisali s skupino SMS, prvo talino pa 
naj bi odlili oktobra 2016. S fotografije je razvidno, da so 
konstrukcijska dela za postavitev proizvodnih hal v polnem 
teku in v skladu s časovnim načrtom. Želimo uspešno nada-
ljevanje in pravočasno dokončanje del.

Izmenjava dobrih kadrovskih 
praks med skupinami SMS, 
IMH in SIJ
Predstavniki oddelka za socialno politiko in HR skupine IMH 
so konec maja pripravili strokovno srečanje v podjetju SMS 
izobraževalni center, predstavili so nam predvsem usposa-
bljanje na delovnem mestu. V začetku junija so se oglasili 
pri nas, si ogledali proizvodnjo v Acroniju ter se seznanili s 
programi na področju razvoja zaposlenih in korporativnega 
komuniciranja, še posebej z našimi dobrimi praksami, ki 
smo jih lani začeli vzpostavljati na ravni celotne skupine SIJ.

Mojca Veble, vodja HR-oddelka, SIJ

Mi se »mamo fajn«

Prvo soboto v juniju smo se pri lipah nad Šentanelom zbrali 
na tradicionalnem pikniku zaposlenih. Ob dobri jedači, pijači 
in zaradi izjemne vročine nekoliko okrnjenih športnih aktiv-
nostih smo si vzeli čas za sproščen klepet, skupno veselje in 
medsebojno spoznavanje. 

Kot vselej je tudi letos podjetje vsakemu zaposlenemu 
s priložnostnim darilcem izkazalo pozornost. Sproščenega 
vzdušja, pozitivne energije in smeha ni manjkalo, zato smo 
si bili pozno zvečer enotni, da se prihodnje leto ponovno 
snidemo. 

Jana Grosar, vodja marketinga in  
internega komuniciranja, Noži Ravne  
Foto: Jana Grosar, Noži Ravne

Vodstvene spremembe v Serpi
S ciljem doseganja večjih sinergij med podjetji skupine SIJ 
na lokaciji Ravne na Koroškem je uprava skupine SIJ sprejela 
odločitev, da direktor Nožev Ravne mag. Peter Čas prevza-
me tudi vodenje podjetja Serpa. Do oblikovanja in sprejema 
nove poslovne in razvojne strategije ostaja poslovanje obeh 
podjetij nespremenjeno. 

Jana Grosar, vodja marketinga in internega komuniciranja, Noži Ravne

Gradnja sodobne 
jeklarne v Tuli 
poteka po načrtih

prof.	dr.	Vasilij	Prešern,	
svetovalec	uprave,	SIJ

Foto:	arhiv	SIJ-a

àà OBISKUJEMO àà KRATKE NOVICE

Med	ogledom	gradnje	(od	leve):	dr.	Sergej	Sosnin,	vodja	investicij	v	
IMH-ju,	prof.	dr.	Vasilij	Prešern,	svetovalec	uprave	v	SIJ-u,	in	dr.	Sergej	
Frolov,	podpredsednik	za	strategijo	in	komunikacije	v	IMH-ju
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àà POGOVARJAMO SE

Marca letos je Ferdo Gnamuš, nekdanji komercialni direktor 
Železarne Ravne, praznoval 80. rojstni dan. 

Bil je moj prvi šef, ko sem kot plašna mladenka prestopila prag 
železarne. Ob mojem tokratnem obisku se je z veseljem spo-
minjal časa, ko smo še delali skupaj v nekdanji Železarni Ravne, 
ter se z velikim žarom zanimal za nekdanje sodelavce, razvoj 
Metala Ravne in vse, kar je povezano z nami. Res drži, da kogar 
se jeklo enkrat dotakne, ostane zvest jeklarskemu okolju. 

V nekdanji Železarni Ravne ste se zaposlili pred približno 50 
leti. Kako se spominjate svojih delovnih začetkov? 

Kot strojni ključavničar sem se v Strojnem remontu zaposlil 
marca 1957. V prvih dneh so me prevevali mešani občutki: 
najprej osrečujoče čustvo, da sem dobil delo, saj bom lahko 
odslej sam svoj gospodar. Na drugi strani pa sem se soočal z 
zaskrbljenostjo, da bom moral v takšnih okoliščinah, ko so nam 
nadrejeni nenehno dokazovali, kako malo znamo, delati do 
upokojitve. V meni se je zato že prebujala želja po dodatnem 
znanju, kar bi mi omogočilo napredovanje. 

Znanja ste sproti izpopolnjevali in dobivali 
vse odgovornejše naloge. 
Pri delu sem si vseskozi zastavljal vprašanja, kako si ga olajšati. 
Po letu dni sem bil na lastno željo premeščen v centralno 
delavnico k vzdrževanju ročnega pnevmatskega orodja. Vpisal 
sem se v delovodsko šolo, študij pa nadaljeval na novoustano-
vljeni srednji tehnični strojni šoli. Po premestitvi na delovno 
mesto tehničnega risarja in konstrukterja so se moji strahovi 
z začetka dela razblinili. Kot prvi v skupini sem diplomiral in 
se kasneje vpisal še na visoko tehnično šolo ter potem še na 
drugo stopnjo ekonomske fakultete. Po diplomi pa sem bil 
postavljen za vodjo Prodaje Železarne Ravne in bil pozneje 
imenovan za komercialnega direktorja ter nato še za pomoč-
nika za trženje novemu direktorju. Naneslo je, da sem postal 
poslovodja zunanjetrgovinskega podjetja Iuenna v Pliberku, na 
tem delovnem mestu sem se ob izpolnitvi vseh pogojev tudi 
upokojil. Stopničasto pot sem prehodil v osebno zadovoljstvo 
in zadovoljstvo nadrejenih, predvsem pa sem vesel, da je 
železarni uspelo prebroditi gospodarske in ekonomske ciklične 
krize. Če bi mi bilo znova dano izbirati, bi moja pot tekla enako, 
a ob tehnični izobrazbi bi si prizadeval tudi za humanistično 
izobrazbo in znanje jezikov. 

Kako zapolnjujete čas po upokojitvi? 
Delujem kot družbeno bitje v dobro drugih, na vse mogoče na-
čine: v društvih, stranki, zvezah, politiki, krajevni skupnosti in 
vaškem odboru. Že pred upokojitvijo sem bil član Občinskega 
odbora SKD, član UO Poštne banke Slovenije in član Gospo-
darskega odbora SKD ter predsednik občinskega sveta Občine 
Dravograd, že dva mandata občinski svetnik in en mandat član 
nadzornega odbora občine. 

Kako gledate na razvoj Metala Ravne kot metalurškega dela 
nekdanje železarne?
Železarno sem pomagal soustvarjati. Sodoživljal sem krize in 
vzpone, po upokojitvi pa še vedno z zanimanjem spremljam 
dogajanja v jeklarstvu. V sestavi SIJ-a je metalurgija na Ravnah 
doživela velik tehnični, tehnološki, investicijski in organizacijski 
razvoj izdelave in predelave žlahtnih plemenitih jekel! Čestitke!

Najlepša hvala za intervju. V prihodnje pa vam želim še veliko 
zdravja, energije in prijetnih trenutkov v krogu vaše družine.

Ko se te jeklo enkrat dotakne, 
mu ostaneš zvest za vselej

Melita	Jurc,	področna	urednica	
za	koroško	regijo,	Metal	Ravne

Foto:	Melita	Jurc,	Metal	Ravne

Ferdo	Gnamuš	na	pragu	svojega	doma	v	Dravogradu,	kjer	mu	je	tekla	zibel
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àà NAŠI SODELAVCI

Kadrovska gibanja v aprilu in maju
 à SIJ – Slovenska 

industrija jekla
V Sektorju za razvoj poslovanja in 
strategijo pozdravljamo novega 
sodelavca MITJO KOLBETA.
V skupini je bilo konec aprila zapo-
slenih 3147 sodelavcev.
Maja ni bilo kadrovskih sprememb, 
v skupini pa je bilo konec meseca 
zaposlenih 3143 sodelavcev.

Elena	Majnik,	strokovna	sodelav-
ka	za	področje	kadrov,	SIJ	–	Slo-
venska industrija jekla

 à ACRONI 
Podjetje so aprila zapustili trije 
delavci, maja pa štirje.
Sodelavec MARJAN ERMAN je umrl. 
Svojcem izrekamo iskrene sožalje.

Aprila so naši novi sodelavci postali 
MARKO MRDJA v Predelavi debele 
pločevine, ŠPELA ČERNE in JANEZ 
PODPESKAR, oba v Kakovosti, 
razvoju in tehnologijah.

Jubilanti
Jubilanti z 10-letnim delovnim 
stažem so postali aprila SAMIR KU-
MALIĆ iz Jeklarne, SANDI ARSLANO-
VIĆ iz Jeklarne in MITJA ŠUNKO iz 
Hladne predelave, maja pa ALMIR 
JAKUPOVIĆ, JERNEJ KODER in UROŠ 
VOVK, vsi iz Predelave debele 
pločevine. Čestitamo!

Jubilant z 20-letnim delovnim sta-
žem je aprila postal ALEŠ DROBIČ iz 
Hladne predelave. Čestitamo!

Jubilanti s 30-letnim delovnim sta-
žem so postali aprila SABAHUDIN 
BEŠIĆ iz Vroče valjarne, BORISLAV 
GORENC iz Vroče valjarne, ZLATAN 
AGIČIĆ iz Predelave debele plo-
čevine, ZMAGO JERAJ iz Logistike, 
MARKO SMOLEJ iz Logistike in 
CVETKA MRAK iz Logistike, maja 
pa RAMIZ SALČINOVIĆ iz Jeklarne, 
DUŠAN ČRNKO iz Predelave debele 
pločevine, LEON VIDMAR iz KRT-a 
in ZERINA HUREMOVIĆ iz Uprave – 

projektno vodenje. Čestitamo!
Jubilant s 40-letnim delovnim 
stažem je aprila postal FAJKO JAKU-
POVIĆ iz Jeklarne. Čestitamo!

Zaključek šolanja
Šolanje je aprila končal MILUTIN 
DABIŽLJEVIĆ iz Energetike in prido-
bil naziv inženir elektroenergetike 
(VSŠ), maja pa UROŠ VOVK iz Prede-
lave debele pločevine, ki je pridobil 
naziv strojni tehnik. Čestitamo! 

Nejra	Rak	Benič,	strokovna	so-
delavka	za	HRM	1,	Acroni

 à METAL RAVNE 
Aprila so postali novi sodelavci 
SREČKO PRILASNIK v Jeklarskem 
programu, BENO MRAK, NIKICA 
MANDIĆ in NEJC GRADIŠNIK v Va-
ljarskem programu, MATJAŽ VIVOD 
v Kovaškem programu, DEJAN 
SKOBIR v Logistiki, SARA DODLEK 
in MATEJ MIKLAVC v Razvoju in 
kontroli. Maja pa so novi sodelavci 
postali ANDREJ VIDOVIĆ, BLAŽ 
APAČNIK, DAVID ČODERL, ALEN 
LIBER in URH ORLČNIK v Jeklarskem 
programu. 
Podjetje so aprila zapustili trije 
sodelavci, maja pa en sodelavec.

Jubilanti
10-letni delovni jubilej je aprila 
dosegel SILVO JANISE iz Valjarskega 
programa, 20-letni delovni jubilej je 
isti mesec dosegel JANKO POTOČ-
NIK iz Logistike, maja pa sta 20-letni 
delovni jubilej zaokrožila RENATO 
JURAČ in ALBERT GOSTENČNIK iz 
Vzdrževanja. 30-letna delovna jubi-
lantka je aprila postala MARJETKA 
GAMS iz Financ. Čestitamo!

Zaključek šolanja
Šolanje je aprila uspešno zaključil 
ALEŠ PLEŠNIK iz Jeklarskega 
programa in postal lesarski tehnik. 
Čestitamo!

Irena	Praznik,	strokovna	delavka,	
Kadrovska	služba,	Metal	Ravne	

 à SERPA
Podjetje sta aprila zapustila dva 
sodelavca, maja pa en sodelavec.

Jubilanti
Za 30-letni delovni jubilej, dosežen 
aprila, čestitamo DANILU VOVKU iz 
Vzdrževanja strojev. Enak delovni 
staž je maja zaokrožil BOJAN VAVH 
iz Tehnološkega oddelka. 20-letni 
delovni jubilej je maja dosegel 
DANILO VIDERMAN iz Izdelave in 
vzdrževanja strojev. Čestitamo!

Irena	Praznik,	strokovna	delavka,	
Kadrovska	služba,	Metal	Ravne	

 à ELEKTRODE JESENICE
Uspešno delo in dobro počutje 
želimo novemu sodelavcu DENISU 
NADAREVIĆU v oplaščevalnici. 
Zaposlili smo ga maja.
Prav tako želimo uspešno delo in 
dobro počutje vsem drugim naje-
tim delavcem.
Delovno razmerje je bilo prekinjeno 
MARJANU JAMARJU iz oddelka 
varilnih žic, ki se je upokojil. Zahva-
ljujemo se mu za dolgoletno zvesto-
bo, prizadevno delo in mu v pokoju 
želimo vse najlepše. 

Jubilanti
Jubilejno nagrado za 30 let dela v 
podjetju prejmeta ANDREJA ŠKA-
BAR in DARKO CVENKELJ. Jubilejno 
nagrado za 10 let dela pa dobi 
BLAŽ ŠEBJANIČ. Vsem trem iskreno 
čestitamo.

Nastja	Šmid,	Kadrovska	služ-
ba,	Elektrode	Jesenice

 à NOŽI RAVNE
Maja je enemu sodelavcu preneha-
lo delovno razmerje.

Jubilanti
Za 10-letni delovni jubilej čestitamo 
sodelavcu MARJANU KLANČNIKU iz 
Mehanske obdelave. Jubilantka 

za 20 let delovne dobe je postala 
METKA BELINC iz oddelka Prodaja 
in marketing. Čestitamo! 

Zaključek šolanja
Uspešno je zaključil šolanje sode-
lavec TOMAŽ KADIŠ iz Mehanske 
obdelave, ki je pridobil naziv inženir 
strojništva. Čestitamo!

Dragica	Pečovnik,	vodja	Kad-
rovske	službe,	Noži	Ravne

 à SUZ 
Naš novi sodelavec je aprila postal 
JOŽE MARKELJ v obratu Jeklovlek.
Preminila je sodelavka TEJA 
PLATIŠA. Svojcem izrekamo iskreno 
sožalje.

Podjetje sta aprila zapustila dva 
delavca, maja pa je iz njega odšel 
en delavec.

Jubilanti
Jubilantki s 30-letnim delovnim 
stažem sta maja postali ASTRIDA 
PEZDIRNIK in IRENA OVSENEK, obe 
iz obrata Jeklovlek. Jubilant s 40-le-
tnim delovnim stažem je postal 
ZVONKO KODEH iz oddelka Storitve.
Vsem jubilantom iskreno čestita-
mo!

Mag.	Tanja	Avguštin	Čufer,	Ka-
drovska	služba,	SUZ

 à ZIP CENTER
Aprila se je v OE Uprava zaposlila 
PETRA GAMS.
Maja ni bilo kadrovskih sprememb.

Petra	Gams,	poslovna	se-
kretarka,	ZIP	center

V slovo Marjanu Ermanu
Maja nas je v starosti 60 let prekmalu zapustil naš dolgoletni sodelavec in prijatelj Marjan.
1977. leta je dokončal višjo strojno šolo na ljubljanski fakulteti in se še istega leta zaposlil 
v nekdanji Železarni Jesenice. Delovno pot je začel kot pripravnik z višjo šolo v takratnem 
sektorju Vzdrževanje. Z zavzetim delom in sposobnostjo je zatem napredoval do strokov-
nega sodelavca v sektorju TIDN, kjer je bil pristojen za izdelavo dokumentacije in vodenje 
projektov. Njegova delovna pot se je končala na delovnem mestu vodje arhiva tehnične 
dokumentacije v sektorju Tehnične storitve – obrat Vzdrževanje.
V zadnjih letih so ga začele pestiti zdravstvene težave, ki so bile na koncu tudi vzrok, da 
nas je Marjan zapustil še pred upokojitvijo.
Marjana se bomo spominjali kot strokovnjaka, ki je na marsikateri napravi v našem podje-
tju pustil svojo sled,  in kot prijatelja, ki je bil vedno pripravljen pomagati s svojimi nasveti.

Marjan	Bizalj,	asistent	direktorja	Vzdrževanja	v	Acroniju

Zahvala

Ob izgubi dragega očeta se 
iskreno zahvaljujem vsem 
sodelavcem obrata Pre-
delava debele pločevine v 
Acroniju za izrečena sožalja 
in darovano pomoč.

Sead	Denić
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àà BEREMO KNJIGE IN SE POGOVARJAMO

Pogovor o prebrani knjigi Moč navade avtorja Charlesa Duhigga v Metalu Ravne in 
v Acroniju je bil prijeten, a tudi naporen, saj knjig ne beremo in se o njih ne pogovarjamo kar 
tako, temveč želimo z njihovo vsebino spodbuditi samokritičnost in kritičnost do okolice, zato 
da bo naše življenje trajnostno napredovalo in da se bodo pozitivni učinki poznali pri skupnih 
rezultatih. Knjigo Moč navade smo naknadno poslali v nekaj izvodih vsem družbam, ker bi radi 
spodbudili branje in konstruktivno debato pri čim večjem številu sodelavcev. Verjamemo, da 
knjiga pridno kroži po družbah in da se njene koristne spodbude že udejanjajo.

Anja	Potočnik,	vodja	internega	
komuniciranja,	SIJ

Foto:	arhiv	SIJ-a

Moč navade vztraja na lestvici najbolje 
prodajanih knjig vse od svojega izida, saj 
avtor na podlagi znanstvenih dognanj raz-
členi, kako se navade vzpostavljajo, kako 
se zakoreninijo in tudi kako se jih da izko-
reniniti, če si želimo pozitivnih sprememb. 

Spoznamo, zakaj se nekateri ljudje ali 
pa podjetja poskušajo spremeniti, pa jim 
to ne uspe,  drugim pa uspe sprememba  
preko noči.

 Naše življenje je skupek navad in 
večina naših odločitev je videti kot rezultat 
presoje, vendar ni čisto tako. Prepogosto 
se ujamemo v rutino in čeprav vemo, da 
morda trenutno stanje ni dobro, je pa 
utečeno, ostanemo v varni coni udobja. 
Navade so tako močno zasidrane v naših 
možganih, da poznamo primere, ko so 
ljudje po izgubi spomina še vedno op-
ravljali svoje vsakodnevne rituale, niso pa 
vedeli, kdo so, kje stanujejo … 

Navade v potrošniški družbi uspešno 
preučuje in z njimi manipulira marketinška 
in trgovska  industrija.  Ne pustimo se 
manipulirati trgovcem. Pa tudi sebi ne, če 
si že dolgo lažemo, da bomo določene na-
vade spremenili, pa ostane le pri besedah. 
Za spremembo navade moramo aktivirati 
vse atome moči volje. In kar je najbolje pri 
tem, je, da se voljo da natrenirati, podob-
no kot mišico. Krasno. Še bolj spodbudno 
pa je, da je krepljenje volje kot virus, ko 
krepimo voljo na enem področju življenja 
(hujšanje, varčevanje, odpoved nepotreb-
nim nakupom ...), postaja naše življenje 
bolj kakovostno in pozitivno tudi na drugih 
področjih. 

Navada ni železna srajca

(z	leve)	Dušan	Novkovič,	Robert	Prešern,	Peter	Dular,	Vanja	Resman	Noč,	Andreja	Purkat,	Petra	Filipič	Špiler,	
Monika	Štojs,	Mihec	Hladnik,	Maja	Presterel,	Stanislav	Jakelj,	Majda	Reberšak	Iskra	smo	debatirali,	na	
trenutke	tudi	prav	razvneto,	kaj	vse	je	mogoče	in	nemogoče	spremeniti	v	zakoreninjenih	navadah	v	Acroniju.

(z	leve	od	konca	mize	naprej)	Gabriela	Urnaut,	Stanko	Triglav,	Tina	Tominc,	Vesna	Pevec,	Olga	Močilnik,	
Miran	Čevnik	in	Anja	Potočnik	 
(z	desne	od	konca	mize	naprej)	Borut	Urnaut,	Alojz	Buhvald,	Janez	Plohl,	Aleš	Tomše,	Samo	Jenič	in	
Andrej	Gradišnik	smo	se	14.	aprila	pogovorili,	kaj	je	vsakemu	izmed	nas	prinesla	knjiga	in	kako	lahko	to	
udejanjimo	tudi	v	poslovnem	življenju.
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V najboljših stvareh na  
svetu je slovensko jeklo.
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Acroni

Metal Ravne

Ravne Knives

Elektrode

SUZ

Serpa

Ravne Steel Center

Ravne Steel Deutschland

Sidertoce

Niro Wenden

Griffon & Romano

Kopo International

SIJ Asia

Odpad Pivka

Dankor

Metal Eko Sistem

Top Metal

Zip Center

Železarna Jesenice

www.sij.si



àà SKRBIMO ZA PRIHODNOST

Po mednarodnih merilih lahko v pokoju ohranimo svoj 
življenjski standard, če prejemamo vsaj 70 odstotkov svojih 
prihodkov pred upokojitvijo, saj naj bi imeli že rešen stano-
vanjski problem, otroci naj bi bili že samostojni in tako dalje. 
Težava nastopi, ker bodo javne pokojnine v prihodnje pod 50 
odstotkov neto plače in nam bo do meje za dostojne pokoj-
nine zmanjkalo vedno več. Na srečo lahko manjkajočo razliko 
zapolnimo z dodatnim pokojninskim zavarovanjem, v katerega 
so vključeni tudi zaposleni v skupini SIJ in s katerim namensko 
varčujemo za dodatno pokojnino, ki jo bomo prejemali poleg 
javne pokojnine.

Če začnemo varčevati dovolj zgodaj in z dovolj visoko pre-
mijo, si lahko ohranimo svoj življenjski standard, kot prikazuje 
primer zaposlenega z neto plačo 750 EUR, ki je začel delati z 
20 leti in bil celotno delovno dobo vključen v dodatno pokoj-
ninsko zavarovanje z mesečno premijo v višini 4 odstotkov svo-
je bruto plače. Če bi se upokojil po 40-ih letih delovne dobe, 
bi prejemal ob upokojitvi približno 430 EUR javne pokojnine, 
poleg nje pa še približno 150 EUR dodatne pokojninske rente. 

Zaposleni z neto plačo 750 €, ki se upokoji čez 40 let

Na višino dodatne pokojnine poleg višine mesečne premije 
najbolj vpliva obdobje varčevanja, saj se zaradi moči obrestno 
obrestnega računa pri višini dodatne pokojnine pozna vsako 
leto, ko odlašamo z začetkom varčevanja. Če bi zaposleni iz 
zgornjega primera začel varčevati le 10 let pozneje, bi prejemal 
ob upokojitvi pod enakimi pogoji namesto 150 EUR dodatne 

pokojnine mesečno le 98 EUR. Če bi zamudil 20 let, bi preje-
mal le še 57 EUR mesečne dodatne pokojnine. Razlika je velika 
in moči obresti ne gre podcenjevati, saj je že sam Einstein 
izjavil, da so v vesolju od gravitacije močnejše le obresti. 

Zaposleni z neto plačo 750€, ki se upokoji čez 20 let

Enako lahko izkoristimo moč obresti in si povečamo svojo 
dodatno pokojnino s povišanjem mesečne premije, saj lahko 
poleg delodajalca tudi sami namenimo del svoje plače premiji 
pokojninskega zavarovanja. Če bi si zaposleni iz primera svojo 
premijo povečal le za 15 EUR mesečno, bi prejemal po 40-ih 
letih ob upokojitvi namesto 150 EUR dodatne pokojnine me-
sečno kar 200 EUR. 

Izračunajte si svojo pokojnino
Na spletni strani www.pokojnina.si si lahko z uporabo sple-
tnega izračuna oziroma mobilne aplikacije ePokojnina vsak 
zaposleni izračuna informativno višino svoje javne in dodatne 
pokojnine. Prav tako lahko preveri, za koliko si lahko poviša 
dodatno pokojnino, če nameni danes nekaj evrov več pokoj-
ninskemu zavarovanju. 

*Informativni izračun dodatne pokojnine upošteva 2,5-od-
stotni donos v času varčevanja in prikazuje klasično bruto 
dodatno pokojninsko rento. 

Starejši zaposleni, ki imajo do upokojitve še nekaj let, lahko računajo na javno pokojnino 
v višini 57 odstotkov svoje povprečne neto plače. Mlajši zaposleni, ki imajo do upokojitve 
še več deset let, lahko računajo na pokojnino pod 50 odstotkov neto plače.

Kako ohraniti življenjski 
standard ob upokojitvi

Žiga	Vižintin,	svetovalec	uprave,	
Pokojninska	družba	A

čez 20 let
=Plača

750 €
Popkojnina

430 €
Dodatna  

pokojnina
57 €+

=Plača
750 €

Popkojnina
430 €

Dodatna  
pokojnina
150 €+

čez 40 let
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àà DRUŽIMO SE

àà GOSTIMO

Sredi junija, na sončno soboto, smo z najboljšimi inovatorji za 
leto 2014 odpotovali na nagradni izlet Splavarjenje s koroškimi 
splavarji.

Vodstvu Acronija se zahvaljujemo, da je izlet omogočilo. Po-
vabljenih je bilo 65 najboljših Acronijevih inovatorjev in inovatork. 
Vabilu se je na koncu odzvalo 12 sodelavcev. Kljub nekoliko manjši 
udeležbi smo preživeli zanimiv in doživet flosarski dan. Pridružili 
smo se skupini izletnikov turistične agencije Alpetour z vodičem 
Klavdijem in Koroško ter reko Dravo prečesali po dolgem in počez.

Udeleženci nagradnega izleta smo bili: Andraž Papler, Martin 
Jeram, Peter Markelj, Dušan Kogoj, Marija Trivič, Roman Robič, 
Janez Robič, Rasim Rakovič, Igor Smolej, Miran Bricelj, Evel Gluhić 
in Stane Jakelj.

Naša edina ženska predstavnica Marija Trivič pa je postala 
tudi prava flosarka – splavarka s krstnim listom, saj je uspešno 
opravila flosarski krst.

Polni lepih vtisov in zadovoljni zaradi sproščenega druženja, 
tudi na temo, kako z inovacijsko kulturo prispevati k še uspešnej-
šemu Acroniju, smo se v večernih urah vrnili domov. 

Želimo si, da bi tovrstna srečanja postala tradicionalna in tako 
krepila pripadnost zaposlenih. Ustvarjanje pozitivne energije v 
odnosih ter inovacijske kulture med zaposlenimi je temelj uspeha 
vsakega podjetja. 

Hvala, ker sem lahko sodeloval z vami. 

V okviru letošnjega projektnega tedna z naslovom Transfer idej 
smo s trinajstimi dijaki prvega letnika elektrotehnične usmeritve 
obiskali podjetje Metal Ravne.

Projektno delo je velik izziv za dijake in tudi učitelje, vendar 
daje prav vsem več zadovoljstva, pa tudi uspehi so vidnejši. 

Omogoča, da lahko dijake ustrezno motiviramo in pripravimo na 
drugačen način dela, kjer usvojijo znanja, ki so potrebna in po-
membna za njihov bodoči poklic in vsakdanje življenje. Razvijajo 
sposobnost samostojnega opazovanja ter poročanja, primerja-
nja, povezovanja in logičnega sklepanja. 

Pred obiskom smo se najprej seznanili s pojmi, kot so ideje, 
inovacije, invencije, inovativnost in ustvarjalnost. Podrobneje 
smo proučili timsko delo, ki postaja čedalje pomembnejše tudi 
na področju inovativnosti, v šolah in podjetjih. 

V Metalu Ravne so se na našo prošnjo za obisk hitro odzvali, 
za kar smo jim zelo hvaležni. Izvedeli smo veliko podatkov o ino-
vacijski dejavnosti v podjetju. Dijaki so spoznali, da je inovativno-
st pomembno področje, da so inovacije resnično gibalo razvoja 
in zelo pomembne za podjetje, njegov obstoj in razvoj. Seznanili 
so nas z načinom uvajanja stalnih izboljšav in inovacij, pravil-
nikom, nekaterimi projekti, izumi – inovacijami ter Nagrado 
Metala Ravne, ki motivira dijake srednjih šol in študente, da se 
lotijo ustvarjalnega ter raziskovalnega dela. 

Podjetju Metal Ravne se iskreno zahvaljujemo za sodelova-
nje in topel sprejem ter si želimo, da bi tako ali drugače lahko 
sodelovali tudi v prihodnje.

Doživet izlet najboljših 
Acronijevih inovatorjev

Transfer idej

Stane	Jakelj,	razvojni	inženir,	
Razvojni	center	Jesenice

Foto:	Stane	Jakelj,	Razvojni	
center	Jesenice

mag.	Petra	Kunc,	profesorica	
slovenščine	in	sociologije,	Šolski	
center	Ravne,	Srednja	šola	Ravne

Foto:	arhiv	Metala	Ravne

V	veslanju	flosa	sta	se	preizkusila	tudi	vzdrževalca	mušketirja	
Miran	Bricelj	in	Peter	Markelj.

Pot	nas	je	vodila	tudi	v	prelepi	stari	mestni	center	Slovenj	Gradca.

Projektna	skupina	dijakov	na	obisku	v	podjetju	Metal	Ravne;	v	ozadju	Brane	Keček	
–	vodja	oddelka	Sistemi	vodenja	in	mag.	Petra	Kunc	
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Lepo vreme in dobra volja precejšnjega števila prostovoljcev – 
to je bil recept za uspešno očiščenje okolice naših obratov.

Ker nam je majsko vreme precej postreglo z dežjem, smo 
letošnjo tradicionalno čistilno akcijo izpeljali nekoliko pozneje. 
Prvi junijski teden nam je bil naklonjen, zato smo v torek, 2. ju-

nija, izkoristili lep sončen dan, ki je bil kot naročen za čiščenje 
okolice.

Kot že zadnji dve leti je bil odziv tudi tokrat zelo velik, saj 
se nas je približno sto dvajset parov pridnih rok podalo okoli 
obratov in pospravilo, kar je bilo treba. Ponovno smo se razde-
lili v skupine, tako da smo bili že ob začetku čistilne akcije vsi 
pripravljeni in na svojih mestih. 

Letos smo opazili, da so bile vse zelenice pokošene in tudi 
okolica obratov je bila že zelo počiščena. Za to gre zahvala 
urejevalcem okolice, ki marljivo skrbijo za red. Kljub temu pa 
smo imeli še vedno nekaj dela. Na letošnji akciji smo predvsem 
pobrali smeti, ki so še ostale v okolici. Vsi pa smo se strinjali, 
da je v primerjavi s prvim letom, ko smo organizirali akcijo, bil 
narejen velik korak naprej. 

Ob zaključku je sledila pogostitev z golažem za vse pridne 
prostovoljce v kantini obrata Predelava debele pločevine.

Hvala vsem udeležencem za njihov prosti čas in dobro 
voljo, vsem, ki so še po čistilni akciji pospravljali vreče in kupe 
zbranega materiala, in vsem, ki se še naprej trudite, da bi okoli-
ca ostala takšna, kot si jo želimo. Prav to je odraz podjetja, v 
katerem preživimo večino našega časa.

V soboto, 6. junija, smo se zbrali na koncu Koprivne, 
doline med Olševo in Peco. Bilo nas je 125 pohodni-
kov z Jesenic, Raven, iz Štor in Ljubljane. Izbrali smo 
si smer zunaj običajne markirane poti, tako da smo 
si ogledali izvir Meže in občudovali pogled na Olševo 
s Kosovih travnikov. Vzpon na vrh Olševe oziroma Gov-
co (1930 m) smo opravili preko t. i. Zadnjih travnikov. 
Potem smo prečili čez Visoko peč, Gladki vrh, Odenič-
ni vrh in Lepi vrh ter s ptičje perspektive opazovali Sol-
čavo in Logarsko dolino. Pohod smo sklenili pri Kumru, 
kjer je tudi planinska postojanka, ter si ogledali črno 
Marijo v bližnji cerkvi sv. Ane. Poveselili smo se ob 
glasbi Janija Plohla, ki je dokazal, da je vsaj tako dober 
muzikant, kot je dober prodajni menedžer. S pomočjo 
sponzorjev (Metal Ravne, Noži Ravne, Petrol, Akers 
valji Ravne) smo zaključili pohod ob okusnem pasulju, 
ki nam ga je skuhal Slorest, in razdelili spominske 
majice. Bil je čudovit dan, ki nam bo ostal v spominu. 
Sponzorjem se iskreno zahvaljujemo. 

àà DRUŽIMO SE Z DOBRIM NAMENOM

àà DRUŽIMO SE IN OBNAVLJAMO ENERGIJO

Očiščena okolica podjetja Acroni

Druženje Sijevih sodelavcev na 
145. jeklarskem pohodu

Erika	Vidic,	svetovalka	za	
nevarne	snovi,	Acroni

Foto:	Sabina	Škrjanc,	Acroni

Jože	Apat,	vodja	projekta,	 
Metal	Ravne	

Foto:	Jože	Apat,	Metal	Ravne

Prečkanje	Olševe

Služba	nabave	se	je	zagnano	lotila	dela.
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V soboto, 13. junija, je v lepem sončnem dnevu na Lipcah 
(pri Jesenicah) potekal 2. Turnir v malem nogometu za pokal 
Acronija 2015. Udeležilo se ga je šest Acronijevih ekip, v goste 
pa smo povabili tudi dve ekipi iz Elektrod. 

Acroni so zastopale ekipe Vroča valjarna, Predelava debele 
pločevine (2400), RTA, Jeklarna, Kontiliv in Promet. Na zadnje, 
osmo mesto, se je uvrstila ekipa Elektrod A, predzadnje mesto 
pa je zasedla ekipa Prometa. V boju za peto mesto je ekipa 
Elektrod B premagala ekipo Jeklarne. Nehvaležno četrto mes-
to je osvojila ekipa Kontiliva in tretje mesto prepustila ekipi 

RTA. Za prvo mesto pa sta se spopadli ekipa Vroče valjarne in 
ekipa AC 2400. V zanimivi finalni tekmi, ki se je končala z neod-
ločenim izidom, je po kazenskih strelih ekipa AC 2400 slavila in 
se ekipi Vroče valjarne oddolžila za lanskoletni poraz. Zma-
govalna ekipa je nastopala v postavi: Halilović, Kos, Midzan, 
Oblak, Karajković, Zukanović, Musić, Dragosavac, Skenderović 
in Kapetanović. Pokale je podelil direktor družbe Acroni Blaž 
Jasnič. Vsem tekmovalcem čestitamo za požrtvovalnost in 
borbenost ter upamo, da se snidemo v prihodnjem letu v še 
večjem številu.

Za nogometnim klubom NK Fužinar Noži Ravne je 
uspešen spomladanski del prvenstva, saj so vse ekipe 
nanizale odlične rezultate. 

Dekleta iz OŠ Prežihovega Voranca, ki so tudi članice 
Nogometnega kluba Fužinar Noži Ravne, so v finalu 
državnega prvenstva osnovnih šol v nogometu postala 
državne prvakinje v šolskem letu 2014/2015. 

Dekleta U-5 so osvojila odlično drugo mesto v državi, 
prav tako je odlično drugo mesto v ligi MNZ pripadlo 
mladincem. 

Za več kot odličen zaključek sezone pa je poskrbela 
članska ekipa NK Fužinar Noži Ravne, saj so nogometaši 
postali pokalni prvaki MNZ ter se tako uvrstili v Hervis 
pokal Slovenije. 

Vsem nogometašem, nogometašicam, trenerjem in 
vodstvu kluba iskrene čestitke!

Noži Ravne ostajamo vaš ponosni sponzor ter se 
veselimo jesenskih vrhunskih predstav. 

Tonček	Jensterle,	žerjavovodja,	
Vroča	valjarna,	Acroni

Foto:	Ismet	Dedič,	Elektrode

Jana	Grosar,	vodja	marketinga	in	
internega	komuniciranja,	Noži	Ravne
Foto:	arhiv	NK	Fužinar	Noži	Ravne

Acronijev pokal ekipi AC 2400

Tresla se je mreža

àà DRUŽIMO SE IN OBNAVLJAMO ENERGIJO

Zmagovalna	ekipa	AC	2400

Članska	ekipa	NK	Fužinar	Noži	Ravne	je	dodobra	zatresla	nasprotnikove	mreže.

Direktor	Blaž	Jasnič	s	finalnima	ekipama
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Ravne na Koroškem imajo v športnem parku med 
atletskih stadionom in nekdanjim rokometnim 
igriščem nov športni vadbeni poligon na prostem. 
Pridobitev je v celoti financirala skupina SIJ, ki je 
poskrbela za projektiranje, izdelavo in postavitev, 
ter jo predala v upravljanje občini in Zavodu za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. 
Svečana otvoritev poligona je bila v petek, 12. 
junija, trak pa sta prerezala dr. Denis Mancevič, 
direktor za korporativno komuniciranje v skupini 
SIJ, in župan občine Ravne dr. Tomaž Rožen.

Verjamemo, da bodo novi sodobni poligon 
s pridom uporabljale vse generacije ter krepile 
zdrav duh v zdravem telesu. 

V zaledju soške fronte

Zaledje soške fronte je odigralo veliko vlogo pri materialni oskrbi fron-
te, saj je z bojišč in iz izpraznjenih primorskih vasi sprejemalo ranjence, 
begunce in ujetnike. 

Nova razstava V zaledju soške fronte predstavlja zgodovinski potek 
soške fronte od italijanske zasedbe slovenskega ozemlja do življenja 
za avstrijsko obrambno črto. Izpostavi tudi spremembe, ki jih je fronta 
vnesla v življenje ljudi v neposredni bližini in zaledju; vojaške železnice, 
gradnjo cest in poti ter vojaške tovorne žičnice. Osvetljeni so tudi za-
ostrene gospodarske razmere na Kranjskem in odziv industrije za pot-
rebe vojske, sodni procesi proti vojnim dobičkarjem, nesreče, eksplo-
zije in usmrtitve vojnih dobičkarjev. Poglavje je namenjeno beguncem 
iz Primorske, vojnim ujetnikom, zdravstveni oskrbi, sprostitvi in zabavi 
vojakov. Razstavo zaključuje prikaz zaključnih bojev na soški fronti. 

Od 16. julija 2015 lahko uživate v prikazu tega pomembnega dela 
zgodovine v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori. Številni manj poznani 
dokumenti iz arhivov in predmeti, ki jih hranita oba muzeja ter nekate-
ri posamezniki, so zagotovo razlog za obisk muzeja v Kranjski Gori že v 
tednu pred rusko-slovenskim srečanjem ob vršiški kapelici, ki bo letos 
še posebno slovesno. 

Več informacij na www.gornjesavskimuzej.si

SIJ financirala 
sodobni poligon 
na Ravnah

Anja	Potočnik,	vodja	internega	
komuniciranja,	SIJ

Foto:	arhiv	SIJ-a
Irena	Lačen	Benedičič,	
direktorica	Gornjesavskega	
muzeja	Jesenice	

Foto:	arhiv	SIJ-a

àà SPONZORIRAMO àà LOKALNO–AKTUALNO

Načrt	bajoneta	iz	leta	1915
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V Koroškem pokrajinskem muzeju smo izdali prvo e-knjigo, ki 
pomeni korak naprej v sledenju novim tehnologijam. 

Snovalci in financerji železniške proge Maribor–Celovec, od 
prvih začetkov v letu 1836 in nato med gradnjo v letih 1857–1863, 
so s svojim delom izjemno vplivali na prihodnost. Nova železniška 
proga je kraje ob njej medsebojno povezala, hkrati pa so se ustva-
rile povezave z že obstoječimi progami znotraj takratnega Avstrij-
skega cesarstva. Trasa železnice je potekala mimo pomembnih go-
spodarskih podjetij. V Mežiški dolini je s svetom povezala Jeklarno 
grofa Thurna in železarno na Prevaljah, ki je med drugim izdelovala 
kakovostne železniške tire, v Dravski dolini pa je Železarna Muta 
prav ob vzpostavitvi proge doživela preporod z izdelavo tračnikov. 
Nekaj manj kot pol stoletja pozneje je bila za skoraj sedemdesetle-
tno obdobje železniško omrežena tudi Mislinjska dolina. 

Zaradi vloge, ki jo je železnica imela za razvoj gospodarskih 
obratov, uvrščamo izdajo e-knjige 150 let Koroške železniške 
proge v projekt Slovenska pot kulture železa, ki ga koordiniramo 
v našem muzeju.

Zahvala za opravljeno obsežno delo gre avtorju Karlu Rustji, 
upokojenemu inženirju strojništva, nekdaj zaposlenemu pri 

Slovenskih železnicah, priznanemu raziskovalcu, zbiralcu gradiva 
in avtorju številnih knjig in člankov o železniških progah, cestah ter 
premogovnikih. 

Leta 1872 mu je po večkratnih poskusih uspelo v plavžu na 
Javorniku pridobiti feromangan s 37-odstotno vsebnostjo 
mangana. Šlo je za senzacionalno iznajdbo, ki so jo nagradili 
z medaljo in diplomo na svetovnih industrijskih razstavah na 
Dunaju leta 1873 in v Philadelphiji leta 1876. Pri proizvodnji 
feromangana je bil ključnega pomena prevoz železove rude 
iz Savskih jam, manganove rude z Begunjščice ter oglja. Za 
hitrejši prevoz je Pantz skonstruiral samotežno rudarsko in 
štiri gozdne žičnice. Njihova posebnost je bila predvsem v eni 
nosilni jeklenici. Vsi deli so bili izdelani v valjarni v Bohinjski 
Bistrici. Z gozdnimi žičnicami so prevažali oglje in hlodovino, ki 
so jo odvrgli v Bohinjsko jezero in Savo Bohinjko ter jo plavili 
do žage v Soteski. Tukaj so po njegovem načrtu iz leta 1883 
izdelali splavarske grablje, ki so ustavljale les in ga usmerjale 
proti žagi. Pantz je napravil tudi načrte za plinsko varilno peč, 
hidroelektrarni na Radovni in Savi, vendar jih ni uresničil. Leta 
1889 ga je namreč KID razrešila z mesta tehniškega ravnatelja. 
Potem je nekaj časa živel in delal v Ljubljani, na Koroškem in Ti-
rolskem. Umrl je 3. januarja 1895 v Fieberbrunnu na Tirolskem. 

Leta 1973 so jeseniški jeklarji začeli podeljevati Pantzevo nagra-
do, najvišje priznanje za življenjsko delo na področju metalurške in 
drugih dejavnosti, vezanih na tehnologijo predelave jekla. Prvi je 
nagrado prejel dr. prof. Marin Gabrovšek. 

Gornjesavski muzej Jesenice je Pantza in bogato jeseniško 
železarsko tradicijo, ki se začenja z Ortenburškim rudarskim redom 
leta 1381 in ki jo nadaljuje družba Acroni, predstavil na mednaro-
dnem simpoziju ERBE med 15. in 20. junijem v Banski Štiavnici.   

150 let Koroške železniške proge

Lambert von Pantz – izumitelj,  
konstruktor in izjemni povezovalec

àà OBUJAMO PRETEKLOST

Brigita	Rajšter,	direktorica,	
Koroški	pokrajinski	muzej

Foto:	Tomo	Jeseničnik

Dr.	Marko	Mugerli,	kustos	
Gornjesavskega	muzeja	Jesenice	(GMJ)

Razglednica	postaje	Prevalje,	napisana	9.	5.	1908,	 
hrani	Arhiv	Koroškega	pokrajinskega	muzeja

Letos	mineva	180	let	od	rojstva	mednarodno	priznanega	izumitelja	Lamberta	von	
Pantza.	Na	fotografiji	z	bohinjskimi	valjavci	leta	1879,	hrani	GMJ.
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Andrej	Brumen	-	Dejde,	 
Ravne Knives

àà AFORISTIČNA ŠARŽA

• Ko	si	na	psu,	je	tudi	maček	blizu.

• Spoštovanje	je	konstanta,	brez	katere	razmerja	
ni	mogoče	dati	na	skupni	imenovalec.

• Veliko	je	ljudi,	ki	bi	dali	vse,	česar	nimajo.

• Mnogi	moški,	za	katere	se	ogrevajo	ženske,	so	že	topli.

• V	praksi	jih	veliko	uporablja	teorijo.	

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

Vsi	bi	radi	dolgo	živeli,	a	nihče	ne	bi	bil	rad	star.	

Oscar	Wilde

Če	vedno	počnete	le	to,	kar	vas	zanima,	boste	
osrečili	vsaj	enega	človeka.
Katharine	Hepburn	

Ponedeljki	so	najstrašnejši	način,	kako	preživeti	
sedmino	življenja.
Steven	Wright

Izkušnje	niso	tisto,	kar	te	doleti.	Izkušnje	so	to,	kar	
narediš	iz	tega,	kar	te	je	doletelo.
Aldous	Huxley

àà MODRUJEMO

àà SUDOKU
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àà ŠPIKOV KOT

Boter	Špik

àà SMEH JE POL JABOLKA

Krokotinček
Kaj je martinček?
Krokodil, ki je bil v reji na Gorenjskem.

Ne sprašuj
Po seksu se je on obrnil k njej in jo vprašal:
»Draga, si si kdaj zaželela, da bi bila moški?«
»Ne. Pa ti?«

Močvirniki
Kako Ljubljančani stopnjujejo črko M?
Mlaka, mlakuža, meander, mrtvica, močvirje ...

Različne kopalke
Atraktivna ženska srednjih let je vstopila v 
trgovino z oblačili in rekla prodajalki:
»Rada bi kupila kopalke za dopust na Azurni obali.«
»Se želite odpočiti ali bi radi kaj doživeli?« 
jo je vprašala prodajalka.

Reci preprosto
Moški v lekarni naroči: »Škatlico 
acetilsalicilne kisline, prosim!«
»Ste mislili na aspirin?«
»Ja, seveda! Veste, vedno pozabim to noro ime.«

Kaj naj? Probleme imam 
doma, v službi, družbi ...

Vprašaj inovatorja! Te »brihte« 
znajo najti rešitev skoraj za 

vsak problem.
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