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N agrada ” Rating leta”
    za skupino SIJ –
    Slovenska industrija
    jekla 

R ekordni odkovek v
    Metalu Ravne 

Foto: Erhard Srebotnik
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PriSIJal  je, nov ...

Spoš tovane sodelavke in cenjeni sodelavci,

v rokah drž ite nov barven meseč nik SIJ, ki ima pogumen cilj postati priljubljeno branje – informator, povezovalec in  motivator 
vseh sodelavcev  v skupini SIJ – Slovenska industrija jekla. V uredniš kem odboru se zavedamo, da bo vse prej kot lahko postati 
dostojen naslednik Informativnega fuž inarja, Metala in Acronijevih Novic. A imamo jekleno voljo in vas, da nas boste s svojimi 
kritikami, idejami in ž eljami, š e posebej pa s strokovnimi in prostoč asnimi prispevki,  usmerjali na pravo pot. Med č lani 
uredniš kega odbora si poiš č ite svojega »č asopisnega zaupnika«*, kateremu predajte vpraš anja, predloge in pobude ali pa jih 
preprosto poš ljite v uredniš tvo.

V imenu uredniš kega odbora se veseliva vaš ega sodelovanja, 
                                                                                                                                                                   Anja in Vesna
 
* predstavitev vseh č lanov uredniš kega odbora bo v naslednji š tevilki

           Interni meseč ni č asopis skupine SIJ – Slovenska industrija jekla   Odgovorna urednica: Anja Potoč nik, pomoč nica uprave za odnose z javnostmi         

Glavna urednica: Vesna Pevec Matijevič , strokovna sodelavka za odnose z javnostmi   Uredniš ki odbor: Acroni: Katarina Č uč nik, Stane Jakelj, Nataš a Karo, 

Monika Š tojs, Metal Ravne: Eleonora Gladež , Andrej Gradiš nik, Andreja Krajnc; Elektrode Jesenice: Rafko Penič , mag. Mojca Š olar, Nož i Ravne: Egidij 

Hudrap, Janko Miklavc; SUZ: Andrej Pogač nik, ZIP center: Bojan Lesjak    Stalni sodelavci:  Boris  Berginc  –  Š pikov  kot;  Tone  Kelbl in  Marjan Mencinger  

–  Obnavljamo energijo /  Pohodniš tvo in potovanja;  Drago  Ronner  – križ anka   Oblikovna zasnova č asopisa: Edi Koraca     Oblikovanje: Anita Arl     Lektorica: 

mag. Andreja Č ibron Kodrin     Fotografije: arhiv SIJ, Janko Vuč ko     Tisk: ZIP center    Naklada: 3575 izvodov    Izdajatelj in naslov uredniš tva: SIJ – Slovenska 

industrija jekla, d. d., Gerbič eva 98, 1000 Ljubljana, tel.: 01/242 98 55, e-poš ta: anja.potocnik@sij.si in vpevec@metalravne.com
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Ulito  v  š tevilke

  JAN. 2007   JAN. 2008 Indeks

ACRONI 52.405.812 47.055.801 90

METAL Ravne 13.182.737 16.312.252 124

NOŽI Ravne 1.274.342 1.603.577 126

ELEKTRODE Jesenice 1.401.970 1.361.476 97

SUZ Jesenice 567.393 606.544 107

ZIP CENTER 163.148 217.000 133

SKUPAJ 68.995.402 67.156.650 97

DRUŽBA

PROIZVODNJA IN PRODAJA -

PROIZVODNJA ODLITEGA JEKLA v (t)

KOLIÈINSKA PRODAJA v (t)

VREDNOSTNA PRODAJA v EUR

 JANUAR 2007 IN 2008

  JAN. 2007   JAN. 2008 Indeks

ACRONI 30.566 33.723 110

METAL Ravne 9.842 9.390 95

NOŽI Ravne - - -

ELEKTRODE Jesenice - - -

SKUPAJ 40.408 43.113 107

DRUŽBA

  JAN. 2007   JAN. 2008 Indeks

ACRONI 28.847 34.255 119

METAL Ravne 6.793 7.418 109

NOŽI Ravne 133 138 104

ELEKTRODE Jesenice 832 800 96

SUZ Jesenice 649 693 107

SKUPAJ 37.254 43.304 116

DRUŽBA
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Obisk  ruskih  lastnikov

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je zelo zanesljiv in
zaupanja vreden partner

Predsednik uprave SIJ – Slovenske industrije jekla Tibor Š imonka v »bonitetni 
druž bi« z Markom Batisto in s Corinne Saunders

Med kratkim, a zelo intenzivnim 
obiskom,  je  Andrej B. Zubitski,  
namestnik generalnega direktorja 
holdinga IMH in č lan nadzornega sveta 
v skupini SIJ – Slovenska industrija 
jekla, obiskal Metal Ravne, Nož e Ravne 
in Acroni. Na Ravnah si je 5. februarja 
2008  po sestanku z direktorjem 
Metala Ravne Andrejem  Gradiš nikom 
skupaj s predsednikom uprave 

Tiborjem Š imonko in č lanom uprave 
Vjačeslavom Korčaginom ogledal 
napredovanje investicijskih del v 
kovač nici tež kih odkovkov. Sledil je 
ogled proizvodnje v Nož ih Ravne, ki se 
je sklenil s sestankom z direktorjem 
Nož ev Ravne Darkom Ravlanom ter s 
prokuristom Ad de Graaffom o 
perspektivah druž be.
V sredo so si ruski menedž erji in uprava 

na kratko ogledali proizvodnjo v vroč i 
valjarni Acronija, kjer jih je direktor 
Slavko Kanalec seznanil z novimi 
nalož bami v tem obratu jeseniš ke 
jeklarne. Obisk se je zaključ il z 
ogledom č istilne naprave za 
tehnološ ke vode in naprave za 
izvlač enje slabov iz potisne peč i.

Andrej B. Zubitski si je skupaj z upravo ogledal nalož be v
Metalu Ravne, Nož ih Ravne in v Acroniju

A nja Potoč nik in Vesna Pevec
    Matijevič

A nja Potoč nik
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Obisk  ruskih  lastnikov

IMH  novič ke

Nalož be v varovanje
okolja 
Javno podjetje Tulachermet je v letu 
2007 namenilo več  kot 163 milijonov 
rubljev za okoljevarstvene ukrepe in 
uvedbo tehnologij z manjš o količ ino 
odpadnih snovi. Podjetje je več ino 
nalož b usmerilo v gradnjo objektov, 
namenjenih varovanju okolja, ki 
predstavljajo del temeljitih popravil 

plavž a 1, nač rtovanih za leto 2009. 
Tako smo v zač etni fazi gradnje in 
rekonstrukcije vodnega sistema za 
zmanjš anje plinov na plavž u 1 potroš ili 
63 milijonov rubljev. Za postavitev 
temeljev elektrostatičnih čistilnih 
naprav prezrač evalnih sistemov livarne 
in opornikov talilne peč i, katerih 
gradnja ž e poteka, smo namenili devet 
milijonov rubljev. V primerjavi z letom 
2006 smo lani izpuste š kodljivih snovi 
v ozrač je zmanjš ali za 500 ton, kar smo 

Nova metoda proizvodnje zmesi ž eleza in niklja s taljenjem
oksidiranih kovin

dosegli z učinkovitejš o uporabo 
prezrač evalnih sistemov. Ena izmed 
prednostnih nalog javnega podjetja 
Tulachermet pri  varovanja okolja je 
reciklaž a odpadkov. Tako smo leta 
2007 reciklirali in v proizvodnjo vrnili 
215 tisoč  ton goste usedline, za kar 
smo porabili 42 milijonov rubljev. Lani 
smo reciklirali 99,8 odstotka 
odpadkov, kar je vključ evalo tudi 
popolno reciklaž o ž lindre in usedline, 
nastale v plavž u. 

Podjetje Ufaleynickel, PLC se nahaja v 
mestu Verkhny Ufaley v regiji Chelyabinsk. 
V iskanju nove, okolju prijazne tehnologije, 
ki hkrati zniž uje potroš njo virov energije, je 
podjetje Ufaleynickel, PLC s pomoč jo DC-
plavž a v svoji hidrometalurš ki proizvodnji 
preizkusilo novo metodo proizvodnje 
zmesi ž eleza in niklja s taljenjem 
oksidiranih kovin na odlagališ č u Serovsky. 
Testiranje je bilo namenjeno preuč evanju 
mož nosti neposredne pretvorbe kovine v 
konč ni produkt. Znano je, da ima pretvorba 
oksidiranega niklja v zmes ž eleza in niklja 
nekaj oč itnih prednosti pred taljenjem, 

med katerimi so visoka stopnja ekstrakcije 
niklja, popolno zmanjš anje nevarnih emisij 
in delna uporaba ž eleza, ki se nahaja v 
zmesi. Tehnologija, ki jo uporabljamo v 
proizvodnji te zmesi, je ž e v sploš ni uporabi 
v ž elezarski in jeklarski industriji. Na 
podlagi rezultatov taljenja smo pripravili 
nač rt nadaljnjih š tudij, ki jih bomo izvajali v 
DC-plavž u, pri č emer bomo uporabili 
kovine z odlagališ č a Serovsky ore in druge 
oksidirane nikljeve kovine, ki imajo 
bistveno drugač no sestavo. Taljenje 
odpadkov naj ne bi potekalo le v talilnih 
peč eh, temveč  tudi v SBZ-plavž ih. Nadalje 

Vir: spletna stran holdinga IMH;
www.metholding.ru/en/news

smo izsledke š tudij uporabili tudi pri 
pripravi regulacij, ki bodo del 
procesnih/ekonomskih ukrepov za 
zmanjš anje taljenja kovin in električ nega 
taljenja ž lindre AC-plavž a v postopkih 
predelave niklja. Hkrati smo jih uporabili 
tudi v tehnič nih in ekonomskih ocenah 
uč inkovitosti gradnje nove tovarne ter 
selitve obstoječ ih obratov, kar je 
nač rtovano za prvo in drugo č etrtletje 
2009. 

Andrej B. Zubitski (na sredini) si je 
skupaj z upravo in direktorjem druž be 
ogledal, kako gladko napreduje 
nalož ba v kovač nico tež kih odkovkov, 
ena največ jih investicij v zgodovini 
Metala Ravne.
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Izjemen uspeh Acronija na 2. slovenskem forumu inovacij
Slovenski forum inovacij je osrednja 
nacionalna predstavitev podjetniš kih 
inovacij, izumov, novih tehnološ kih 
reš itev in inovativnih podjetij. Na 2. 
forumu, ki je  med 17. in 18. januarjem 
2008 potekal v Cankarjevem domu pod 
geslom Inovativni potencial Slovenije, je bilo 
predstavljenih 40 najboljš ih slovenskih 
inovacij. Proglasili so tudi  
najinovativnejš a podjetja po izboru 
strokovne komisije, sestavljene iz 
enainpetdesetih uglednih slovenskih 
strokovnjakov s področ ij tehnike in 
poslovnih ved ter patentnih 
strokovnjakov in predstavnikov 
slovenskih inovatorjev in š tirih tujih 
svetovalcev. Slovenski forum inovacij 
odseva inovacijsko sposobnost 
Slovenije in je platforma za predstavitev 
idej ter navezavo stikov za nadaljnji 
razvoj.

V izboru je sodelovalo 175 prijav, ki 
so jih prijavitelji uvrstili v eno izmed 
petih kategorij: inovativni proizvodi 
in storitve, inovativni procesi, 
inovativni poslovni modeli, invencije 
(izumi, tehnič ne izboljš ave in druge 
reš itve) in inovativna podjetja. 
Prijavljali so se inovatorji in 
podjetniki posamezniki, mala in 
srednja podjetja, velika podjetja, 
raziskovalno-razvojne inš titucije, 
š tudenti in dijaki ter osebe s 
posebnimi potrebami.

Med 40 najboljših inovacij na 
slovenskem nivoju pa se je uspelo 
uvrstiti kar š tirim inovacijam iz 
Acronija, kar nedvomno kaž e na naš  
kadrovsko strokovno-razvojni 
potencial. 

V kategoriji velikih podjetij je bila med 
tremi najboljš imi inovacijami, poleg 
Domela in  Lame Avtomatizacij,  

posebej izpostavljena tudi Acronijeva 
inovacija Razvoj avstenitne nerjavne vrste 
jekla, stabilizirane s titanom, katere avtorji so 
mag. Milan Klinar, Stanislav Jakelj in  mag. 
Alenka Kosmač .

Avstenitno nerjavno jeklo 321H  sodi v 
skupino avstenitnih nerjavnih jekel, 
stabiliziranih s titanom. Titan se vež e z 
ogljikom, kakor tudi z duš ikom, kar daje 
jeklu dobro korozijsko obstojnost in 
stabilnost. Jeklo je nemagnetno z 
avstenitno mikrostrukturo. Več inoma 

se uporablja za izdelavo varjenih 
predmetov in konstrukcij, zlasti tistih, 
pri katerih se zvarni spoji po varjenju 
poč asi ohlajajo oz. jih po varjenju ni 
mogoč e več  gasiti (ni mogoč a toplotna 
obdelava – razni vgradni elementi in 
cevovodi). Jeklo ni nagnjeno k 
interkristalni koroziji. Največ ji 
porabniki tega jekla so proizvajalci 
tehnološ ke opreme za tekstilno in 
kemič no industrijo, industrijo barv ter 
zlasti različ nih industrijskih kotlov in 
cevovodov. V Acroniju iz te vrste jekla 
izdelujemo pretež no debelo ploč evino v 
debelinskem razredu med 15–75 mm.

Avgust Novš ak, svetovalec 
poslovodstva za menedž ment idej  v 
Acroniju, je gonilna sila in idejni vodja 
inovacijskega ž ivljenja v podjetju. 

Stane Jakelj,
dipl. inž . met., 
raziskovalec
za nerjavna
jekla v
Acroniju

»Uspeh Acronijevih inovatorjev je 
neprecenljivega pomena tako za 
Acroni in skupino SIJ – Slovenska 
industrije jekla kot tudi za ves 
slovenski prostor.«

Izbrane so bile naslednje š tiri inovacije iz Acronija:

I-100-07Avstenitno nerjavno jeklo, stabilizirano s titanom

Avtorji: Milan KLINAR, Stanislav JAKELJ, Alenka KOSMAČ

I-098-07Obrabno odporno jeklo ND 500

Avtor: Jure BERNETIČ

I-096-07Avtomatizacija valjanja z adaptivnim matematič nim modelom

Avtorji: Zdravko SMOLEJ, Roman ROBIČ , Zvonko MEDJA, Jani NOVAK

I-083-07Razvoj neorientiranih gotovih elektroploč evin z izgubami pod 3,0 W/kg

Avtorja: Martin JERAM, Anamarija KOFOL

S tane Jakelj
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Na Ravnah ponovno triletni poklicni program metalurg
Na Ravnah je v ponedeljek, 4. februarja 
2008, potekala novinarska konferenca 
Metala Ravne in Srednje š ole Ravne, na 
kateri sta ravnateljica Srednje š ole 
Ravne Ivanka Stopar in direktor Metala 
Andrej Gradiš nik predstavila 
srednješ olsko poklicno izobraž evanje – 
smer metalurg.

Zadnji metalurš ki tehniki so se na 
Srednji š oli Ravne š olali v š olskem letu 
1990/1991. V š olskem letu 1997/1998 
pa so v kombiniran oddelek s strojniki 
vpisali 12 dijakov, ki so se izobraž evali 
za poklice kovač , valjavec in talilec.  
Š olanje jih je konč alo  devet. 

Letos, po sedmih letih, na Srednji š oli 
Ravne  poleg š ole iz Š olskega centra 
Ptuj edini v drž avi ponovno razpisujejo 
triletni poklicni program metalurg-
metalurginja.

Ta program je bil prenovljen v projektu 
MUNUS, v sodelovanju s predstavniki 
gospodarstva. Iz podjetja Metal Ravne 
sta v projektu sodelovala  Sonja 

Hrnč ič , univ. dipl. inž . met., in Andrej 
Vreč ič , univ. dipl. inž . met.

Program omogoč a pridobiti nacionalne 
poklicne kvalifikacije po postopku, ki 
ureja nacionalne poklicne kvalifikacije: 
kovač , valjavec, toplotni obdelovalec, 
livar in talilec.

Dijaki bodo teoretič no znanje 
pridobivali na Srednji š oli Ravne, 
praktič no pa se bodo usposabljali pri 
delodajalcu, v podjetju Metal Ravne. 
Praktič nega usposabljanja je v treh 
letih kar 1567 ur. 

Zaradi nalož b in odhodov starejš ih 
sodelavcev v pokoj bomo v Metalu 
Ravne v naslednjih dveh letih 
potrebovali 150 novih sodelavcev, tudi 
metalurgov. 

Vsem vpisanim dijakom v ta program 
bomo v Metalu Ravne zagotovili 
š tipendije in š tevilne druge ugodnosti – 
poleg š tipendije bomo dijakom plač ali 
tudi malico, uč benike in delovne zvezke 

ter prevoz v š olo. Dijaki bodo v podjetju 
opravljali obvezno prakso, omogoč ili 
jim bomo tudi redno zaposlitev. 

V esna Pevec Matijevič , univ. dipl. ekon., 
   strokovna sodelavka za odnose z
   javnostmi v skupini SIJ – Slovenska
   industrija jekla

Ivanka Stopar, ravnateljica Srednje š ole 
Ravne, in direktor Metala Ravne Andrej 
Gradiš nik sta optimistič na, da se nam 
bodo č ez nekaj let v Metalu Ravne pridruž ili 
ustrezno usposobljeni mladi metalurgi.

Skrbimo  za  nasledstvo  kadrov
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Podiramo  rekorde

Metal Ravne:
ogromni odkovek v
kovač nici

M iran Č evnik, inž . met.,
 vodja proizvodnje v kovač nici

Janez Grobelnik – pobudnik rekordnih odkovkov

Kovač i ob svojem rekordu

Foto: Janko Vuč ko, Metal Ravne

Foto: Janko Vuč ko, Metal Ravne

Š e en presež ek vroč e valjarne
V vroč i valjarni se uspeš no nadaljuje rast proizvodnje s ciljem, da se uresnič ijo zastavljeni meseč ni nač rti proizvodnje, zapisani v 
gospodarskem nač rtu za leto 2008.
V ponedeljek, 21. januarja 2008, je bila zabelež ena rekordna proizvodnja toplo valjanih trakov v skupni tež i 1691 ton. Ta 
izjemen rezultat so dosegle:

–  dnina 3 z zvaljanimi 59 kolobarji v tež i 500 ton,
–  dnina 2 z zvaljanimi 74 kolobarji v tež i 621 ton in 
–  dnina 1 z zvaljanimi 65 kolobarji v tež i 570 ton.

Prejš nji najboljš i rezultat sta lani, v sistemu dela 12–24, dosegli dnina 1 in dnina 3, ko je bilo zvaljanih 1629 ton kolobarjev.

Najpomembnejš a pri tem pa je ustrezna kakovost izdelkov, saj ta dan ni bil zaradi slabe kakovosti  izloč en niti en zvaljani 
kolobar.

Vsem trem dninam čestitamo k izjemnemu uspehu!

B ranko Strmole,  univ. dipl. inž . metal, 
   pomoč nik direktorja vroč e valjarne v
   Acroniju
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Investiramo

Nov brusilni stroj v Nož ih Ravne: za boljš e zadovoljevanje
ž elja kupcev
CNC-brusilni stroj, ki ga bomo nabavili, 
je sodoben, natanč en, 
visokoproduktiven stroj. Z njim je 
mogoč e brusiti različ ne oblike, krivulje, 
rezine in kote. Stroj je CNC-krmiljen, kar 
pomeni, da lahko izdelamo en kos ali pa 
serijo kosov z enako obliko rezine ali 
oblike. Stroj ima avtomatsko 
posnemanje brusilne ploš č e. V samo 
ploš č o  lahko izdelamo s CNC-
programom določ eno obliko, ki jo 
kasneje brusimo na obdelovancu. 

EKONOMSKA UPRAVIČ ENOST NABAVE CNC-BRUSILNEGA 
STROJA:

v̈iš ja dodana vrednost,
k̈ompletiranje trž ne ponudbe za nož e za kovine,
p̈oveč anje prodaje,
z̈manjš anje stroš kov bruš enja,
d̈oseganje zahtevanih toleranc,
p̈oveč anje fizič nega obsega proizvodnje.

Za poveč anje trž nega delež a nož ev za 
rezanje ploč evine potrebujemo 
dodaten sodoben CNC-brusilni stroj za 
bruš enje kontur. 
Stroj omogoč a bruš enje:

·krivulj,
·različ nih kotov,
·kombinacij krivulj in premice,

      ·profilov

Z nakupom CNC-brusilnega stroja bo 
omogoč ena izdelava nož ev, po katerih 

»Z nakupom CNC-brusilnega stroja bo 
omogočena izdelava nož ev, po 
katerih so kupci povpraš evali, a  smo 
jih morali do sedaj odklanjati. Poleg 
tega bomo lahko valjarnam ploč evine 
v celoti ponudili nož e za njihovo 
proizvodnjo.«

Egidij Hudrap,
univ. dipl. inž .
metal. in mater., 
vodja toplotne
obdelave v
Nož ih Ravne

so kupci povpraš evali, a smo jih morali 
do sedaj odklanjati. Poleg tega bomo 
lahko valjarnam ploč evine v celoti 
ponudili nož e za njihovo proizvodnjo.

E  gidj Hudrap

Odrezki od rezkanja pri obdelavi nož ev – enkrat meseč no se ponovno pretopijo v jeklo.
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Kupci zadovoljni s prvimi poš iljkami
varilnih ž ic, navitih v sode
Konec januarja smo v Elektrodah 
Jesenice izdelali in dostavili  kupcem 
prve poš iljke varilne ž ice, navite v 
sode. Ž ico smo poslali  v testiranje 
neposrednim porabnikom. Prva 
povratna informacija je pozitivna.

Na Š vedskem smo zač eli pridobivati 
novega, obetavnega kupca za EWBS 
in rutilne elektrode.

Uspeš no smo zaključ ili nač rtovan letni 
remont na vleč norezalnem stroju za 

NOVOSTI PRI NERJAVNIH OPLAŠ Č ENIH ELEKTRODAH
Poraba nerjavnih jekel v svetu naraš č a, 
da pa iz jekel dobimo različne 
konstrukcije, je jekla treba spajati. Pri 
postopkih spajanja obloč no varjenje 
predstavlja glavni delež . 
Obločno varjenje nerjavnih jekel 
razdelimo na:

·postopke varjenja v zaš č iti 
plinov – MIG in TIG, 

·postopke varjenja v zaš č iti 
praš kov – EPP in 

·varjenje z oplaš č enimi 
elektrodami, kjer ž e sam plaš č  
elektrode pri varjenju sprosti 
dovolj zaš č itnih plinov.

Pri varjenju nerjavnih jekel v več ini 
primerov izbiramo dodajne materiale, 
ki so po sestavi podobni osnovnim 
jeklom, le da so zaradi delnega odgora 
med varjenjem nekoliko moč neje 
legirani. 
 
Leta 2007 smo v Elektrodah Jesenice 
razvili novo oplaš č eno elektrodo za 
varjenje martenzitnih nerjavnih jekel z 
zelo nizko vsebnostjo vodika INOX B 
13/4FeNC. Vsebnost vodika v varu 
smo zniž ali pod 0,03 %, s tem smo 
dosegli dobre ž ilavosti in mehanske 
lastnosti tudi pri – 20 şC v varjenem 
stanju in pri več  vrstah toplotnih 
obdelav.  Ta elektroda se v glavnem 
uporablja pri izdelavi turbin, in sicer za 
popravljanje ulitkov in pri zvarjenju 
konstrukcij. Dodajne materiale sedaj 
preskuš ajo kupci v Sloveniji in na 
Č eš kem, nameravamo pa jih ponuditi 
tudi na romunsko trž iš č e. Poleg 
elektrode pa lahko kupcem kot novost 
ponudimo tudi masivno varilno ž ico z 
identič no sestavo.

Glavni delež  pri proizvodnji nerjavnih 
dodajnih materialov predstavljajo 
avstenitni in avstenitno-feritni dodajni 
materiali. Poraba nerjavnih ž ic MIG in 
palic TIG naraš č a, vendar je delež  

oplaš č enih elektrod š e vedno velik – 
okoli 15 %. Paleta naš ih izdelkov za 
varjenje avstenitnih in avstenitno-
feritnih jekel je velika in kakovost 
dobra, vendar smo v Elektrodah 
Jesenice želeli delež  prodaje 
oplaš č enih nerjavnih elektrod š e 
poveč ati in razš iriti trg na 
najzahtevnejš e kupce. Tako smo z 
razvojnimi nalogi izboljš ali varilne 
lastnosti dveh glavnih avstenitnih vrst 
nerjavnih oplaš č enih elektrod INOX R 

elektrodno ž ico. Remont je bil 
predviden za januar, ker so obič ajno v 
tem mesecu naroč ila za elektrode 
manjš a. Z uspeš nim remontom smo 
dosegli  primerno obratovalno 
sposobnost rezalnice za več jo 
proizvodnjo elektrod, ki jo prič akujemo 
v prihodnjih mesecih.  

Testiramo  nove  izdelke

Za izdelavo konstrukcij je jekla treba spajati, največ  je obloč nega varjenja. 

19/9NC in INOX R 19/12/3NC ter 
elektrode INOX R 29/9. Slednja je 
namenjena za varjenje trdih, slabo 
varivih jekel in za zvarjenje 
raznovrstnih jekel. Izboljš ali smo 
stabilnost obloka, odstopanje ž lindre in 
gladkost površine vara (slika), 
kakovost elektrod pa so potrdili kupci iz 
Nizozemske in Nemč ije. 

R afko Penič , univ. dipl. ekon.,
   vodja kadrovske služ be v Elektrodah
   Jesenice

m ag. Mojca Š olar, 
   vodja razvoja v Elektrodah Jesenice

Foto: arhiv El. J.
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SUZ Jesenice: proizvodnja specialnih profilov v zaključ ni fazi
Proizvodnja specialnih profilov je v 
SUZ-u stekla v drugi polovici leta 
2007. Moč no izraž ene potrebe kupcev 

so botrovale odloč itvi, da se v druž bi 
SUZ poleg okroglih, š estoglatih in 
kvadratnih profilov usposobimo tudi 

Nova linija za peskanje

Andrej Pogač nik,
univ. dipl. ekon.,
vodja komerciale
v podjetju SUZ

Proizvodnja vleč enih jekel

za proizvodnjo specialnih profilov po 
ž eljah kupcev. Vsekakor to za SUZ 
pomeni precejš en korak naprej v 
razvoju proizvodnega programa in 
utrjevanje pozicij na trgu vleč enih 
materialov. Posebej nas veseli, da smo 
z novim proizvodom prodrli v nemš ki 
koncern EGO in si s tem odprli nove 
mož nosti sodelovanja.
Za izvedbo projekta sta bili potrebni 
nalož bi v novo peskalno linijo (kupili 
smo jo v Sloveniji) ter specialno 
Fuhrovo glavo (nabavljena v Nemč iji). 
Celotni znesek investicij znaš a 90.000 
evrov.

Tehnologija izdelave specialnih 
profilov je kompleksna, saj vleč enje 
takš nega profila zahteva 
predoblikovanje vlož ka, dokonč no 
obliko pa dobimo z vleč no votlico. Ker 
so oblike specialnih profilov praviloma 
zelo zahtevne, je treba posebno 
pozornost nameniti skrbni izbiri vlož ka 
(toplo valjana ž ica) in pravilnemu 
nač inu peskanja. Zdaj je projekt v fazi 
testne proizvodnje polkrož nega 
profila. Izdelali smo ž e preko 30 
vzorcev, pri različ nih nastavitvah, s 
katerimi smo se ž e zelo približ ali 
ž elenemu izdelku. Prve vzorce bomo 
nemš kemu kupcu poslali š e februarja.

A ndrej Pogač nik

Investiramo
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Rokodelnica je eden izmed petih 
oddelkov druž be ZIP center. V svojem 
desetletnem delovanju je dož ivela 
veliko organizacijskih, kadrovskih in 
prostorskih sprememb.
S svojo blagovno znamko je 
Rokodelnica uspela ustvariti  veliko 
prepoznavnost v Koroš ki regiji in tudi 
na slovenskem trgu. Za izdelke, ki smo 
jih pripravili, upoš tevajoč  izroč ilo in 
tradicionalno izdelavo na Koroš kem, 
smo pridobili tudi certifikat domač e in 
umetnostne obrti. Ti izdelki so posebej 
primerni za poslovna in promocijska 
darila.

Naš o osnovno ponudbo iz naravnih 
materialov, kot sta lan in bombaž , 
sestavljajo  prtič ki, zavese, blazine, 
pregrinjala … , ki jih s pomoč jo naš e 
svetovalke združ imo v enovito linijo, 
vaš o hiš o ali stanovanje pa 
spremenimo v prijeten dom. 
Letos smo v kolekcijo 2008 vključ ili 
trendovske barve, kot so: viola, roza, 
bordo rdeč a in nepogreš ljiva bež , ter 
materiale, ki zaradi svoje kakovosti in 
barvitosti nudijo obč utek svež ine, 
než nost dotika in obstojnost.
Sodelujemo tudi  z arhitekti za notranjo 
opremo in z njimi sledimo trenutnim 
modnim materialom, vzorcem ter 
oblikam. V naš i trgovini vam 
svetujemo, pokaž emo vzorce, s 
katerimi skupaj najdemo ideje za 
ureditev in opremo vaš ega doma. 

Lani smo zač eli tudi več je projekte. Z 
zavesami in drugo tekstilno opremo 
smo opremili domove starostnikov in 
hotele. Zelo ponosni smo na kolekcijo 
izdelkov za vrtce, ki jo sestavljajo 
kompleti za posteljice, pogrinjki, 
zavese, tekstilna oprema igralnih 
kotič kov, igralne blazine in blazine za 
poč itek.
Rokodelnica se s strokovnim timom, 
znanjem in s kakovostjo  hitro odziva 
na spremembe, ki jih zahtevajo  trendi 
oblikovanja interjera.

Pomlad je č as sprememb in novih 
zač etkov – oblikujmo jih skupaj!

Ideje iz rokodelnice
ZIP centra

K atja Gradiš nik, inž . met. 
   vodja rokodelnice v ZIP centru
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Izpolnili smo pogoje za ponovno 
pridobitev certifikata ISO 9001:2000 
za naslednje triletno obdobje, š e 
veljavna certifikata za sistem ravnanja 
z okoljem po ISO 14001 ter za sistem 
varnosti in zdravja pri delu po OHSAS 
18001 pa smemo š e naprej uporabljati. 
Tako druž ba Acroni  razpolaga s 
certifikati, ki potrjujejo, da je naš e 
sisteme vodenja preverila neodvisna 
institucija in potrdila naš o sposobnost 
kakovostnega, varnega in k ohranitvi 
okolja usmerjenega poslovanja. 

30. in 31. januarja 2008 so zunanji 
presojevalci iz certifikacijske hiš e TÜV 
SÜD Sava, d. o. o., v druž bi Acroni 
izvajali zunanjo kombinirano presojo. 

Program presoje je združ eval zunanje 
preverjanje treh sistemov vodenja 
hkrati:

- Sistem vodenja kakovosti, 
kjer je potekala ž e č etrta 
ponovitvena (oz. peta 
certifikacijska) presoja 
skladnosti z zahtevami 
standarda ISO 9001, so 
presojali Marko Ferlež , 
Zvone Livk in Marcel Ž ibert.

- Sistem ravnanja z okoljem, 
kjer je potekala četrta 
kontrolna presoja skladnosti 
z zahtevami standarda ISO 
14001, sta presojala Robert 
Kocjanč ič  in Andrej 
Stergarš ek.

- Sistem varnosti in zdravja 
pri delu, kjer je potekala 
druga kontrolna presoja 
skladnosti z zahtevami 
standarda OHSAS 18001, je 
presojal Vilko Š vab.

Kot bodoč i presojevalec je imenovane 
spremljal tudi Viktor Gerdun. 
Presojevalci so se po nač rtu razdelili po 
organizacijskih enotah in procesih. Na 

podlagi stvarnih vzorč nih dokazov so 
ugotavljali delovanje sistemov in 
izpolnjevanje zahtev. Ugotavljali so 
skladnost med dokumentiranimi 
zahtevami v sistemski dokumentaciji in 
izvajanjem v praksi. Več jih sistemskih 
odstopanj niso ugotovili, na manjš e 
neskladnosti in mož nosti za izboljš ave 
pa so nas opozorili. Rdeč a nit med 
priporoč ili je bil predlog, naj med 
gradivom, ki vsebuje cilje, in gradivom, 
kjer poroč amo o izvajanju le-teh, 
vzpostavimo kompatibilnejš o vez. Ta 
naj se nadaljuje v  razlago odmikov in 
oceno o delovanju procesov, po potrebi 
tudi v ukrepe. Sledljivost in 
dokumentiranost teh ostaja š e naprej  
prilož nost za izboljš avo. 

Na podlagi  zbranih dokazov so 
presojevalci na zaključ nem sestanku in 
v poroč ilu o presoji potrdili, da podjetje 
Acroni razpolaga z dobro delujoč im in 
uč inkovitim sistemom vodenja na vseh 
treh sistemskih področ jih, da so 
izpolnjene zahteve standardov in jih 
zaposleni upoš tevajo. Poudarili so, da 

so opazili velik napredek v druž bi in da 
izboljš ave sistema in glavnih procesov 
kaž ejo pozitivne rezultate na vseh 
ravneh. Odlič no oceno in pohvale smo 
prejeli za skrbno obvladovane notranje 
presoje in kljub š tevilnim spremembam 
svež i vsebini sistemskih dokumentov. 
Pohvalili so velike naložbe v 
posodobitev opreme in procesov. 
Predvsem pa so izrekli pohvalo za 
izjemen napredek na področ ju 
ravnanja z okoljem. Poudarili so, da je 
pozitiven odnos zaposlenih do 
ohranjanja č istega okolja dobro viden v 
praksi.

Maja Presterel, dipl. inž . el., 
predstavnica vodstva za kakovost v 
Acroniju,
in
Andreja Purkat, univ. dipl. inž . met., 
predstavnica vodstva za okolje, 
varnost in zdravje pri delu v Acroniju

V Acroniju delamo kakovostno, varno in znamo sobivati z naravo

Acroni je druž beno odgovorno podjetje, ki veliko vlaga v okoljevarstvene projekte.



I N D U S T R I A L  M E T A L L U R G I C A L  H O L D I N G

Ekologija

14



I N D U S T R I A L  M E T A L L U R G I C A L  H O L D I N G

Delamo  varno  in  zdravo

15

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V LETU 2008
O varnosti in zdravju pri delu (VZD) se v 
laič ni javnosti  praviloma govori le ob 
izrednih dogodkih, kot so tež ke delovne 
poškodbe, huda invalidnost kot 
posledica neustreznega delovnega 
okolja, pož ari z ogromno materialno 
š kodo ali več ja ekološ ka katastrofa. 
Malo ali skoraj nič  pa se ne govori o 
naporih podjetij, ki tudi varnosti in 
zdravju pri delu namenjajo  posebno 
pozornost ter finanč na sredstva za 
poveč anje varnosti svojih delavcev. 

Podjetja METAL RAVNE, NOŽ I RAVNE, 
SERPA in ZIP CENTER imajo na podlagi 
15. in 18. č l. Zakona o varnosti in 
zdravja pri delu s pooblaš č enim 
izvajalcem BVD – RAVNE  sklenjeno 
Pogodbo o izvajanju strokovnih nalog 
varnosti in zdravja pri delu ter varstva 
pred pož arom. 

Naš e glavne naloge na področ ju  
varnosti in zdravja pri delu bodo v letu 
2008 predvsem:

1.  Izdelava revizije ocene tveganja – na 
podlagi  le-te bomo predvideli 
dodatne ukrepe za zmanjš anje 
š tevila poš kodb ter izboljš anje 
varnosti in zdravja na delu. 

2. Ekološ ke meritve –  periodične 
preiskave kemijskih in biološ kih 
š kodljivosti delovnega okolja. 

Načrt  ekološ kih meritev 
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ZIMSKE
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NOŽI RAVNE

 

 

4

49
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5  10 
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4  6 
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SKUPAJ

 

 

42

293

 

 

 48  90 

 
3.  Pregled delovne opreme.

Načrt periodičnih pregledov delovne opreme

4.    Usposabljanje zaposlenih za varno opravljanje dela, poleg periodič nih preverjanj v 
letu 2008 predlagamo tudi izvedbo posameznih usmerjenih delavnic o varnosti 
in zdravju pri delu.

 
ROKI  IZOBRAŽEVANJ

   
 Podjetje   24 

mesecev 
 60 

mesecev 

  
 SKUPAJ 

 METAL RAVNE   395  78  473 
 NOŽI RAVNE   133  0  133 

SERPA   56 13  69 

ZIP CENTER   32  1  33 

 SKUPAJ   616  92  708 
  

Načrt periodičnega usposabljanja na področju VZD
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Delamo  varno  in  zdravo

5. 24-urno neprekinjeno zagotavljanje strokovne prve pomoč i.

6. Preventivni zdravstveni pregledi.

  
 
 Podjetje 

 ŠTEV . PREDVIDENIH 

ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV 

 
METAL RAVNE

  504 
 
NOŽI RAVNE

  135
 

SERPA
  

52
 

ZIP CENTER
  

43
 

 
SKUPAJ

  
734

 
  

7.    Kontrolni pregledi stanja VZD.

8.    Revizija pož arnega reda.

Zagotavljanje varnosti  in zdravja pri 
delu je izrazito interdisciplinarno 
področ je, v katerega se vključ uje niz 
strokovnjakov, ki pripravljajo različ ne 
ukrepe. Ključ no vlogo igra vodilni 

menedž ment podjetja, ki tako svojim 
ož jim sodelavcem ter preko njih vsem 
zaposlenim jasno sporoč a 
pomembnost    doslednega 
spoš tovanja pravil varnega dela. 

Zavedamo se, da smo s strokovnimi 
delavci podjetja BVD – RAVNE le 

delč ek celote, ki oblikuje ter uresnič uje 
ukrepe varnosti in zdravja pri delu. Zato 
smo vodstvom podjetij predlagali, da 
letos sprejmejo, kot ključ ni cilj, 
zmanjš anje š tevila poš kodb pri delu za 
vsaj 10 %.

M irko VOŠ NER, univ. dipl. inž .,
    Direktor BVD – RAVNE, d.o.o.
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Nadaljevanje rasti proizvodnje jekla in stabilnejš a cena niklja

Gibanje cen niklja v letu 2007
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Monika Š tojs, univ. dipl. ekon.
direktorica marketinga  v SIJ –  Slovenski
industriji  jekla 

M onika Š tojs
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Jeklu določ imo lastnosti s postopki sekundarne metalurgije
Postopki sekundarne metalurgije 
pomenijo kritič no proizvodno fazo v 
proizvodnji jekla, med primarnim 
procesom, ki ga predstavlja 
elektroobloč na peč , in ulivanjem na 
kontilivni napravi. Pri tem moramo 
nekatere kemijske elemente v jeklo 
dodati, druge pa odstraniti, da tako 
dosež emo ž eleno sestavo in lastnosti 
jekla. V procesu je treba zelo toč no in 
skrbno spremljati  temperature taline in 
delež  nekovinskih vključ kov. 

Proizvodna oprema se med 
posameznimi proizvajalci moč no 
razlikuje in je prilagojena proizvodnemu 
programu ter količ ini izdelanega jekla. V 
Acroniju spadajo v področ je sekundarne 
metalurgije VOD-napravi (vakuumska 
oksidacija in dezoksidacija) in ponovč na 
peč .

Najpomembnejš i procesi v sekundarni 
metalurgiji so dezoksidacija, 
razogljič enje, razž veplanje in 
razplinjenje (odstranjevanje vodika in 
duš ika iz taline).

Dezoksidacija
Dezoksidacija je postopek 
odstranjevanja kisika iz taline. V 
tekoč em jeklu je delež  kisika pred 
zač etkom postopkov sekundarne 
metalurgije 400 do 1000 ppm (0,04–0,1 
%). 
Topnost kisika je v tekoč em jeklu 0,16 
%, v trdnem stanju pa je le-ta veliko 
manjš a,  samo 0,003 %.
S postopki sekundarne metalurgije 
zmanjš amo delež  kisika v jeklu, preden 
se jeklo zač ne strjevati, saj se tako 
izognemo tvorbi mehurjev med 
procesom ulivanja in poroznosti 
proizvodov.

Razogljičenje
Ogljik je najpomembnejš i legirni element 
v jeklu. Delež  ogljika v jeklu je treba 
skrbno nadzorovati, saj določ a veliko 
lastnosti jekla in tudi namen uporabe.

Razž veplanje
Postopek razžveplanja obsega 
odstranitev ž vepla iz tekoč ega jekla. V 

Jeklo z izjemno 
majhnim delež em 
ogljika

Jeklo z majhnim 
delež em ogljika

Jeklo s srednjim 
delež em ogljika

Jeklo z visokim 
delež em ogljika

Ogljik < 0,010 % < 0,025 % 0,025 –  0,7 % 0,7 –  1,3 %
Lastnosti

 

?

 

velika trdnost

 

?

 

velika ž ilavost

 

?

 

dobro oblikovanje

 ?

 

srednja trdnost
?

 

velika duktilnost
?

 

odlič na predelava

?velika trdnost
?velika ž ilavost

?velika trdota
?majhna ž ilavost

Uporaba avtomobilska 
industrija, cevovodi

Konstrukcijski 
elementi, bela tehnika

gredi, tirnice vzmeti, rezalno 
orodje

A lenka Kosmač  
   

mag. Alenka Kosmač ,
bivš a acronijevka, 
zdaj svetovalka v podjetju Euro Inox

trdnem stanju se ž veplo pojavlja v obliki 
vključ kov manganovega sulfida (MnS). 
Njihov volumenski delež , velikost, 
oblika in porazdelitev so odvisni od 
delež a ž vepla, hitrosti strjevanja, 
stopnje vroč e in hladne deformacije in 
temperature vroč e predelave.
V sploš nem velja, da so ti vključ ki 
š kodljivi, saj so bolj plastič ni kot jeklo in 
zato med preoblikovanjem delujejo kot 
mesta za nastanek razpok in lokalno 
oslabijo določ eno mesto.
Ž veplo š kodljivo vpliva na duktilnost, 

ž ilavost, varivost in korozijsko 
odpornost. Za izdelke, pri katerih je 
veliko struž enja in obdelave na 
avtomatih, pa je več ji delež  ž vepla v 
jeklu celo zaž elen, saj se ostruž ki lepš e 
lomijo, dodatno pa ž veplo tudi deluje 
kot mazalno sredstvo.
Ž veplo moč no vpliva tudi na vroč o 
preoblikovalnost jekla, saj lahko 
povzroč i moč no pokanje med vroč im 
valjanjem (lom v rdeč em), zato mora 
biti v jeklu zadosten delež  mangana, ki 
ž veplo kemijsko vež e.

Odstranjevanje vodika iz 
taline
V trdnem stanju lahko vodik difundira 
na mesto napak in nad neko kritič no 
vrednostjo povzroč i zadosten pritisk v 
jeklu, da sprož i pokanje  ali pripomore 
k le-temu. Tako pokanje lahko pomeni 
tudi poruš itev celotne konstrukcije brez 
predhodnega opozorila.
Za določ ene namene uporabe je zato 
potrebno, da je delež  ogljika 1 ppm, v 
primerjavi s 4 ppm, kar je obič ajen 
delež  v jeklu.

Odstranjevanje duš ika iz 
taline
Odstranjevanje duš ika poveč amo z 
več jim pretokom argona in manjš im 
delež em ž vepla v jeklu.

Postopki sekundarne metalurgije so 
zagotovo eden od najpomembnejš ih in 
tudi najzahtevejš ih postopkov v 
izdelavi jekla. Od zaposlenih se zahteva 
velika zbranost, skrbnost, natanč no 
delo in dobro poznavanje procesov 
termodinamike. Tu se jeklo naredi!
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Kadrovska gibanja v januarju
ACRONI JESENICE

V Acroniju so se nam pridruž ili 
naslednji sodelavci: dr. Anton Jaklič  v 
oddelku Kakovost in razvoj, Mirel 
Avdić , Robert Berce ter Jasmir Durek 
v organizacijski enoti Hladna 
predelava ter Husein  Halilov v 
Predelavi debele ploč evine.

Podjetje je zapustilo 19 delavcev, od 
tega je eden š el v pokoj.

METAL RAVNE

Naš i novi sodelavci so postali: Denis 
Rek v Jeklarskem programu, Ljuba 
Kacl Grubelnik v Kadrih, Ivan 
Javornik, Vilko Plaznik, Uroš  Ladra, 
Aleš  Stoč ko, Franc Lakovš ek ter 
Marijan Č asl v Kovaš kem programu, 
Jernej Golob, Vinko Volker, Blaž  
Strmč nik, Miha Prevalnik ter Milan 
Tomaž ič  v Valjarskem programu, 
Slavko Grabner, Alojz Gros ter Damjan 
Rebernik v Vzdrž evanju ter Igor 
Hudopisk in Matjaž  Proš t v oddelku 
Kontrola in metalurš ki razvoj.

V pokoj sta odš la dva sodelavca: 
Robert Robnik iz oddelka Centralno 
planiranje proizvodnje ter Jož ef 
Pač nik iz Kovaš kega programa, 
zahvaljujemo se za njuno dolgoletno 
delo in jima ž elimo š e vse najlepš e. S 
petimi delavci smo prekinili delovno 
razmerje.

SERPA RAVNE

V Serpi nismo zaposlili nobenega 
delavca. Zapustil nas je eden.

NOŽ I RAVNE

Na novo smo zaposlili Ivana Kotnika 
in Ž arka Ž oharja. Podjetje so zapustili 
trije delavci.

ELEKTRODE JESENICE

Zaposlili nismo nobenega delavca, 
zapustili so nas trije delavci.

SUZ JESENICE

V obratu Jeklovlek smo dobili tri nove 
sodelavce: Romana Hrovata, Tamaro 
Pavlin ter Muriso Raković . Podjetje je 
zapustil en delavec.

ACRONI JESENICE

Za 30 let delovne dobe č estitamo 
naslednjim sodelavcem: Slavku 
Pogač niku in Branku Klavž arju iz 
Jeklarne, Franciju Marklju iz Hladne 
predelave ter Š efiki Varmez iz obrata 
Predelava debele ploč evine.

Za 10 let delovne dobe č estitamo: 

Č ESTITAMO JANUARSKIM 
JUBILANTOM:

Zvonku Krstevskemu iz Vroč e 
valjarne, Sandiju Hudeč ku iz Hladne 
predelave, Milanu Paplerju iz 
Predelave debele ploč evine ter Tanji 
Koš ir in Boš tjanu Blaž ič u iz Prodaje.

METAL RAVNE

Č estitamo 30-letnim jubilantom: 
Š tefanu Fuž irju v Jeklarskem 
programu, Miranu Golograncu v 
Valjarskem programu ter Dragu 
Pipanu in Ivanu Milovanovič u iz 
Kovaš kega programa.

Za 20 let delovne dobe č estitamo 
Melaniji Rihter Drezgič  iz Nabave.

Za 10 let delovne dobe č estitamo 
Andreju Sedarju iz oddelka Valjarski 
program.

SERPA RAVNE

V Serpi č estitamo Jož etu Irš ič u za 30 
let delovne dobe.

NOŽ I RAVNE

Marjanu Kotniku č estitamo za 20 let 
delovne dobe.

ELEKTRODE JESENICE

Ivanu Lakoti iz oddelka Razvoj 
č estitamo za 30 let delovne dobe.

V esna Pevec Matijevič
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·

Obč utek je super. To dosež em s 
soigralci tako, da  je to dosež ek cele 
ekipe, ne samo moj.

· 

 Vzdevek je po mojem oč etu.

· 

Ž e od malih nog sem spremljal tega 
dobrega igralca v ligi NHL. Zame je 
dober vratar in zato nosim njegovo 
š tevilko.

· 

Prav gotovo da me obremenjuje. 
Odvisno je tudi, v kakš nem trenutku so 
ti pritiski. Zdaj, ko je »play off«, je 
pritisk velik, vendar ko stopim na led, to 
odmislim in opravim svoje delo.

· 

Kakš en je občutek, ko Liks 
zaklene vrata?

Liks?

Prebrali sva, da je tvoj vzornik 
Patric Roy. Zakaj? 

Z uspehi so tudi pričakovanja 
trenerja, ekipe, navijač ev in 
sponzorjev več ja: Te to 
obremenjuje?

Ledena ploskev vč asih ni 
dovolj hladna, da bi preprečila 

vročo kri.  Se pretepom res ne da 
izogniti? 

Hokej je moš tveni š port. Poleg 
talenta je potreben moš tveni 
duh –  vsi za enega, eden za vse. 
Si lahko vratar glede na svojo 
vlogo privoš č i malo manj 
timskega duha? 

Kdaj in kako se je izkazalo, da je 
tvoja hokejska  vloga pred 
golom? Si se za ključarja izbral 
sam, je imel odločilno vlogo  
trener … ? 

Pretepi so pač  del naš ega š porta in ko 
preskoč i iskrica, se je zelo tež ko 
zadrž ati. Konec koncev je to ekipni 
š port, in ne moreš  stati mirno ob strani 
ter samo gledati. Si del ekipe.

· 

Niti ne. Timski duh je najpomembnejš i 
za doseganje dobrih rezultatov. 
Individualist sem samo po tej strani, da 
spodbujam samega sebe.

· 

Na zač etku sem bil igralec, potem sem 
se odloč il, da grem po poti svojega 
oč eta. To je bil glavni razlog, da sem 
danes vratar. 

· 

 Odvisno. Suha oprema tehta okoli 10 
kg, mokra pa malo več .

·

Z obož evalkami nimam tež av. To spada 
k temu, č e si medijsko prepoznaven. 
Konec koncev – č im več  tem bolje.

Kolika tehta oprema 
hokejskega vratarja?

 Mlad, postaven hokejist. 
Uspeš en in medijsko 
prepoznaven. Kakš ne prijetne 
tež ave z obož evalkami? 

Na treningu smo se pridruž ili hokejistu Robertu Kristanu – Liksu,
ljubljencu navijač ev Acronija Jesenice

Oprezni Liks 

Derbi s hokejisti Olimpije - tudi led ne ohladi pregretosti 

BoF

BoF

K atarina Č uč nik in Nataš a Karo,
   Acroni
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Alpski smuč arski klub Fuž inar na pravi poti
Smuč arski klub Fuž inar ima veliko 
zaslug za dolgo in bogato zgodovino 
alpskega smuč anja na Koroš kem. Leta 
2005 je bilo na izrednem obč nem 
zboru izvoljeno novo vodstvo, ki si je 
postavilo ambiciozen dolgoroč ni cilj – 
ASK Fuž inar postaviti zopet na mesto, 
kjer je bil ž e pred leti, ko je bilo v klubu 
mnogo odlič nih smuč arjev, ki so 
zastopali njegove barve in promovirali 
Ravne na največ jih tekmovanjih doma 
in v tujini.

Med več jimi sponzorji kluba je tudi 
podjetje Metal Ravne, zato vam klub 
predstavljamo tudi v naš em č asopisu. 
Pogovarjali smo se z Miranom 
Klanč nikom, njegovim predsednikom.

Kakš ne spremembe so 
opazne v klubu po menjavi 
vodstva?
Novo vodstvo je nadaljevalo ž e zač eto 
delo, vendar smo si postavili viš je cilje 
kot v preteklosti. Ker nam je bilo jasno, 
da se v smuč anju v kratkem č asu ne 
moreš  premikati navzgor, smo si 
zastavili dolgoroč ne in ambiciozne 
cilje. Ti so predvsem tekmovalnega 
znač aja, in sicer vzgojiti FIS-
tekmovalce, med katerimi bi kateri 
tekmovalec postal č lan vsaj ene 
drž avne č lanske reprezentance, ter se 
pri otroš kih pokalnih tekmovanjih v 

skupnem toč kovanju uvrstiti  med 
deset najboljš ih slovenskih klubov.

To drugo nam je ž e uspelo, saj smo se s 
š estnajstega mesta v sezoni 2003/04 
v sezoni 2006/2007 povzpeli na 
sedmo mesto. Mislim pa, da bomo v 
letoš nji sezoni š e viš je. 

Prav tako pa menim, da ni daleč  č as, ko 
bomo po dolgem obdobju zopet imeli 
č lanskega reprezentanta. Premoremo  
odlič no skupino starejš ih deč kov, 
nekateri od njih bodo prihodnje leto ž e 
FIS-tekmovalci, in č e bodo nadaljevali s 
takš nim tempom kot doslej, se bodo 
razvili v vrhunske tekmovalce.

Š tevilo tekmovalcev v 
slovenskih smučarskih klubih 
je iz leta v leto manjš e, kako 
pa je s članstvom pri vas?
Pri nas te tež ave nimamo. Nasprotno, 
zanimanje med otroci in starš i v zadnjih 
nekaj letih za č lanstvo v Fuž inarju je 
zelo veliko. Mislim, da je k temu 
pripomogla naš a Alpska smuč arska 
š ola Fuž inar, katere program dela je 
zelo zanimiv za otroke, in se vedno več  
starš ev odloč a, da se njihovi otroci 
vključ ijo vanjo. Seveda se vsi otroci, ki 
obiskujejo naš o š olo, ne uvrstijo med 
naš e cicibane, ki  tekmujejo v 
tekmovalnem sistemu Smuč arske 
zveze Slovenije, mislim pa, da to niti ni 
najpomembneje. Bolj pomembno je, da 
so otroci v tej starosti telesno aktivni, 
da se ukvarjajo s č im več  raznovrstnimi 
š portnimi dejavnostmi, kar je 
odločujočega pomena za njihov 
nadaljnji telesni in duš evni razvoj. 

Kot sem ž e povedal, je delo z 
najmlajš imi zelo raznovrstno. Poleg 
smuč anja, ki  pozimi seveda 
prevladuje, otroci veliko kolesarijo, 

hodijo na pohode, rolajo, plavajo, igrajo 
tenis in š e bi naš li katero aktivnost. 
Vodji Alpske smuč arske š ole Marjanu 
Borš tnerju pri drugih aktivnostih 
pomagajo zunanji izvajalci, tako da se ti 
programi uresnič ujejo res kakovostno 
in strokovno. 

Kakšni pa so tekmovalni 
uspehi kluba?
Č eprav vedno izjavljam, da je naš e delo 
naravnano dolgoroč no in da se č ez noč  
v smuč anju ne da veliko narediti, 
moram izpostaviti nekaj naš ih 
smuč arjev, ki so ž e danes v vrhu 
otroš kega smuč anja. Pripravljalno 
obdobje je bilo zelo kakovostno, tu 
mislim predvsem na treninge na 
ledenikih, in pri tistih, ki so redno hodili 
tudi na kondicijske treninge, so dosež ki 
temu ustrezno dobri. Trenutno naš  
najuspeš nejš i tekmovalec je Jaš a 
Č ebulj, ki je  č lan drž avne 
reprezentance v kategoriji starejš ih 
deč kov. Menim, da je trenutno najboljš i 
slovenski veleslalomist v svoji 
kategoriji, v slalomu pa sodi med prvih 
pet. V isti kategoriji kot Jaš a tekmuje 
tudi Jure Fesel, prav tako reprezentant, 
č igar uvrstitve ne zaostajajo veliko za 
Jaš evimi. Na drž avnih tekmah se v 
slalomu in veleslalomu redno uvrš č a 
med deset najboljš ih. Pri mlajš ih deč kih 
in deklicah imamo tri tekmovalce, ki so 
na drž avnih tekmah stali na stopnič kah 
za zmagovalce. To so Tina Gradiš nik, 

V letu 2008 se  Fuž inarjevi tekmovalci 
redno borijo za stopnicke na drž avnih 
tekmah

Trening v Kaprunu
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Janez Golob in Jan Kunc. Dobre 
rezultate dosega tudi leto mlajš i Jon 
Lihteneger Vidmajer. V cicibanski 
kategoriji pa imamo enega 
najperspektivnejš ih cicibanov, Roka 
Lač na. Poleg naš tetih je  š e vrsta 
mladih smuč arjev, ki na regijskih 
tekmah dosega vidne uvrstitve.

Kje največ trenirate?
Naš e domicilno smuč iš č e je Poseka, 
vendar na njem ž e dve sezoni zapored 
zaradi pomanjkanja snega ne 
treniramo. Seveda je to za nas velik 
primanjkljaj, saj je  prednost Poseke 
pred drugimi smuč iš č i v tem, da je 
smuč iš č e v kraju in tako odpadejo 
vož nje, za katere porabimo sicer 
preveč  č asa. Res pa je, da sta dolž ina 
smuč iš č a in tež avnost terena bolj 
primerni za treninge mlajš ih kategorij in 
za treninge slaloma starejš ih.  Zelo 
veliko treniramo na bliž njih avstrijskih 
smuč iš č ih, in sicer na Peci, Koralpah in 
smuč iš č u Weinebene. Tu naj pohvalim  
upravljavce omenjenih smuč iš č , saj 
nimamo nobenih tež av s postavljanjem 
prog. V pripravljalnem obdobju pa 
smuč amo na avstrijskih ledenikih.

Veliko si obetamo od smuč iš č a 
Ivarč ko-Oš ven, za katerega upamo, da 
bo v sezoni 2008/09 obratovalo v 
celoti. Smuč iš č e je zaradi  
konfiguracije terena zelo kakovostno, 
njegova prednost pa je tudi ta, da smo 
od smuč iš č a oddaljeni le  nekaj minut 
vož nje.  

Kdo so trenerji?
Imamo mlade, strokovne in zagnane 
trenerske kadre. Vodja trenerjev je Rok 
Š alej, ki je hkrati trener starejš ih 
deč kov. Mlajš e deč ke in deklice trenira 
Tadej Kunc. V letoš nji sezoni nam je 
uspelo v klub privabiti Mitjo Kunca, ki 
sodeluje pri delu obeh prej omenjenih 
skupin. Njegovo znanje, izkuš nje in 

avtoriteta so pripomogli k š e bolj 
kakovostnemu  delu starejš ih. 
Cicibanske vrste pa trenirajo Tamara 
Stropnik, Grega Č uk in  Bojan Potoč nik. 
Vodja š ole smuč anja  je ž e omenjeni 
Marjan Borš tner. Menim, da je klima v 
klubu zelo pozitivna, trenerji med seboj 
sodelujejo, si pomagajo, vodstvo kluba 
jim zaupa. Preprič an sem, da bomo s 
temi trenerji dosegli vse zastavljene 
cilje.

Kako gledate na črnjanski 
smuč arski fenomen in 
nasploh na slovensko 
smučarijo?
Č rna je smuč arska zgodba o uspehu.  
V preteklosti je iz vrst Fuž inarja 
prihajalo veliko drž avnih 
reprezentantov, ž e nekaj č asa pa so 
Č rnjani tisti, ki reš ujejo č ast 
slovenskega smuč anja. V č em je 
skrivnost njihovega uspeha, ne vem. 
Dejstvo pa je, da Č rnjani ž ivijo za 
smuč arijo,  da lokalna skupnost kar v 
največ ji meri podpira to š portno 
panogo, da imajo v klubu ljudi, ki znajo 
delati, otroci pa imajo vzornike, s 
katerimi se ž elijo kar najbolj enač iti. 
Upam, da bo njihovo delo š e dolgo tako 
uspeš no, seveda pa si moč no ž elim, da  
bomo tudi Ravenč ani v prihodnosti na 
svoje smuč arje tako ponosni, kot so 
Č rnjani na Mitjo Kunca, Tino Maze, 
Katjuš o Puš nik in  Aleš a Gorzo. 

Na sploš no pa menim, da  je slovensko 
smuč anje š e vedno v krizi. Največ ja 
tež ava je tako kot povsod v š portu 
denar.  Recepta, kako iz te krize, 
zaenkrat ni. Ker ni uspehov, ni 
sponzorjev. Ker ni sponzorjev, ni 
denarja. Po drugi strani se je  š tevilo 
tekmovalcev v otroš kih kategorijah v 
primerjavi s preteklimi leti  za več krat 
zmanjš alo. Brez š iroke baze mladih 
tekmovalcev pa je tež ko vzgojiti več je 
š tevilo vrhunskih smuč arjev. In ker ni 

pravih vzornikov, ki bi pritegnili mlade, 
se vrtimo v zač aranem krogu. Menim 
pa tudi, da je naš  tekmovalni sistem v 
otroš kih kategorijah prezahteven. 
Nekateri otroci zač nejo tekmovati ž e pri 
osmih letih, tekmovalni del sezone pa 
je tako dolg, da veliko otrok komaj č aka 
na konec sezone. Posledica vsega tega 
je, da mnogo otrok po nekaj letih 
preneha s tekmovalnim smuč anjem, 
saj so s smuč arijo prenasič eni.

V prihodnje ž elimo vaš emu 
klubu kar največ uspehov.

V esna Pevec Matijevič

Najboljš i tekmovalci s ponosom branijo barve 
svojega kluba in glavnega sponzorja

Na zakljucku Koroš kega pokala (2007)
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Razmigajmo se
Po napornem, stresa polnem delovnem dnevu  si je treba napolniti baterije, nabrati zalogo novih moč i, pokuriti kakš no kalorijo in 
se sprostiti. Naš a podjetja skrbijo za različ ne mož nosti brezplač ne rekreacije za zaposlene. In kje se lahko razmigamo?

Zaposleni v Acroniju si lahko naberemo novo energijo s fitnesom, z aerobiko, s pilatesom in z drsanjem:

Kaj?  Kje? Kdaj? 
fitnes Š portna dvorana Podmež aklja 

ter TVD Partizan Jesenice 
vsak dan 

aerobika OŠ  Koroš ka Bela ponedeljek in sreda od 
20.30 do 21.30 

pilates OŠ  Koroš ka Bela č etrtek od 20.00 do 21.00 

rekreativno prosto drsanje  Š portna dvorana Podmež aklja nedelja od 14.00 do 15.00  
 

Za š port se lahko tudi primerno opremimo. V š portni trgovini Hervis na Jesenicah imamo zaposleni v Acroniju priznan 5-odstotni  
popust ob vsakokratnem nakupu nad 40 evrov, 3 x letno pa nam ponudijo vikende z akcijami nizkih cen. 

V Metalu Ravne smo poskrbeli za različ ne mož nosti rekreacije za zaposlene:

Kaj?  Kje? Kdaj? 
kegljiš č e DTK sreda in petek od 19.00 do 20.00  

š portna dvorana DTK torek od 18.00 do 19.00 

dvorana za namizni tenis  DTK 2 mizi, torek in č etrtek od 19.30 do 21.30  

aerobika (Partizan)  DTK ponedeljek od 19.30 do 21.00 

zimski bazen DTK 10 sezonskih prenosnih kart  

smuč anje  Poseka 10 sezonskih dnevno-noč nih prenosnih kart 
 

Tudi zaposleni v Nož ih Ravne lahko plavamo ter se sprostimo v savni:

Kaj?  Kje? Kdaj? 
plavanje DTK vsak dan  
savna DTK vsak dan   

Do tu je vse preprosto. Zdaj pa 
potrebujemo samo š e pogovor samega 
s sabo in odloč itev, ali se bomo valjali 
po kavč u ali pa se bomo rekreirali in 
druž ili. Vč asih je najtež je premagati 
samega sebe. Postanimo zmagovalci!

Č ofotanje in druge dejavnosti – za smeh in navduš enje nad ž ivljenjem

V  gibanju  je  ž ivljenje

V esna Pevec Matijevič
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Aktualno  lokalno  -  legendarno

Ko smuč i pomerijo Jure Koš ir in njegovi smuč arski prijatelji
Nekdanji slovenski smuč arski 
reprezentant Jure Koš ir je v Kranjski Gori 
ž e tretjič  zapored organiziral ekshibicijsko 
tekmo smuč arskih legend Ski Legends Hit 
Challenge. Zaradi neprijaznega, 
dež evnega vremena je bil odziv gledalcev 
slabš i od prič akovanega, priš li so le 
najzvestejš i smuč arski navduš enci. A 
vzduš je je bilo kljub temu  med tekmovalci, 
predvsem pa med pož rtvovalnimi delavci 
na progi, ki so skrbeli za nemoteno izvedbo 

tekmovanja, izvrstno. 

Na Gorenjsko je spet priš la cela kopica 
nekdanjih vrhunskih smuč arjev s prvim 
zvezdnikom Albertom Tombo na č elu, 
odzvali pa so tudi š tevilni drugi slovenski 
š portniki. Na izvrstni smuč arski tekmi je 
zmagala Avstrijka Sabine Egger, naš a 
Š pela Pretnar pa je zasedla dobro drugo 
mesto.

Med ekipami je na smuč arski progi Kekec 

Letos je na Prevaljah na Preš ernov dan 
potekal ž e 9. prijateljski turnir v malem 
nogometu, ki sta ga pripravili Obč ina 
Prevalje in skupina rekreativcev. 
Zmagala je ekipa direktorjev, ki je v 
finalu premagala novinarje. Poleg 
omenjenih so sodelovali š e skupina 
duhovnikov, moš tvo  odvetniš ke 
druž be Č eferin in vladno-
parlamentarna ekipa z ministrom 
Zverom na č elu.

Nogomet brez meja

Igrali smo kot, da gre za najpomembnejš o postransko stvar na svetu

Avtor fotografije: Boris Vugrinec, Več er

slavila ekipa Alenke Dolž an, v kateri so bili 
Drago Grubelnik, hokejski strateg Matjaž  
Kopitar, Gregor Benedik in Miha Gmajnar.

Legenda Jure Koš ir, ki je skupaj s Hitom ž e 
tretje leto poskrbel za nepozabno druž enje 
smuč arskih legend, in njegov več ni 
tekmec in dober osebni prijatelj Alberto 
Tomba sta z ekipama konč ala bolj pri repu.

Vendar je bil Tomba, kljub svojemu 
prepoznavnemu znač aju, izjemno vesel 
vseh svojih nekdanjih kolegov, s katerimi 
je vrsto let premagoval bele strmine, in je 
potrdil zanj neznač ilen izrek „ Pomembno  
je sodelovati“ .

A nas da bi v slabo voljo spravilo kislo vreme?  

Vč asih smuč am hitr', vč asih pa poč as'.

S tane Jakelj, Acroni
Foto: Stane Jakelj

Foto: Stane Jakelj

V esna Pevec Matijevič  
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Č e ne drugje, coprnico gotovo sreč aš  na Slivnici
Za pustni teden se vsako leto mesto 
Cerknica spremeni v Butale in postane 
prestolnica pravljič nih bitij, ki ož ivijo. Dan 
č arovnic je premakljiv butalski drž avni 
praznik, je na pustno nedeljo in dela prost. 
Zato je to pravi č as za obisk najbolj 
coprniš ke gore v Sloveniji, to je seveda 
Slivnica. Gora se dviguje nad Notranjsko, 
slikovito dež elo Martina Krpana, bloš kih 
smuč arjev, dež elo gozdov, medvedov in 
polharije. Po zunanji podobi je prijazna 
gora, vendar je baje polna zlobe in 
hudobije. Vzrok vsem nesreč am so bile 
č arovnice, ki so prebivale v jami tik pod 
vrhom Slivnice. Po starem ljudskem 
izroč ilu so ob slabem vremenu iz jame 
zač eli prihajati nevihta, strele in toč a, ki so 
jih  so skuhale prav č arovnice. Med 15. in 
18. stoletjem se č arovnice niso zbirale 
samo na Slivnici, ampak tudi drugod po 
Sloveniji. V naš ih krajih je v tem č asu 
konč alo na grmadah okoli 1000 č arovnic. 
Ena izmed prvih je bila č arovniš tva 
obtož ena Veronika Deseniš ka. Č eprav je 
bila na sodiš č u oproš č ena, jo je dal njen 
tož itelj celjski grof zaž gati na grmadi.
V letoš njem pustnem č asu smo se v 
druš tvu metalurš kih inž enirjev in tehnikov 
z Jesenic odloč ili, da osvojimo Slivnico in 
se poveselimo s pravljič nimi bitji v 
Butalah. Najbolj obič ajen pristop na 
Slivnico je iz Cerknice. Zač etek markirane 
poti je blizu tovarne pohiš tva Brest. 
Prijetna pot skozi borov gozd nas je kmalu 
pripeljala na Debeli vrh (958 m). Znaš li 
smo se na odprtem paš niku, pokritem z 
novozapadlim snegom, okoli 15 cm ga je 

bilo.  Zaradi slabš ega vremena smo bili 
prikrajš ani za enkratne poglede, ki ob 
lepem vremenu segajo vse do Julijskih 
Alp. Sledil je š e rahel vzpon do Doma na 
Slivnici, od koder smo kljub delni megli 
videli celotno Cerkniš ko polje z jezerom. V 
domu naj bi se okrepč ali s coprniš ko 
č orbo, vendar so nam č arovnice prič arale 
kar nedeljsko kosilo,  ž ejo pa smo pogasili 
s slivniš kim č ajem. Po okrepč ilu je sledil 
obvezen obisk č arovniš ke jame, ki je le pet 
minut hoje oddaljena od doma. Skoraj vsi 
smo vstopili v coprniš ko domovanje, kjer 
nas je pred vhodom pozdravila mama 
coprnica, izpod stropa pa so visele male 
coprnice. Obiskali smo tudi vrh, vendar je 
ves zaraš č en z drevjem, seveda zato tudi 
brez posebnega razgleda. Za celotno hojo 
iz Cerknice na vrh Slivnice (1114 m) smo 
porabili uro in pol. Vrnili smo se do doma 
in obč udovali Cerkniš ko jezero, ki je bilo v 
Valvazorjevem č asu razglaš eno za eno 
največ jih naravnih č udes tedanjega sveta. 
Na Cerkniš ko polje priteka po površ ju 
potok Cerkniš č ica, ob moč nem dež evju pa 
se na polje iztekajo vse vode, ki jih 
pož iralniki in jame naenkrat ne morejo 
sprejeti. Dve tretjini jezerskega dna sta 
geološ ko vododrž ni, ena tretjina je 
porozna in luknjič asta. Površ ina jezera ob 

2moč nem dež evju lahko dosež e do 24 km, 
najmanj seveda v suš nem obdobju, samo 
30 ha. Najdaljš a podzemna pot gre z dna 
jezera do izvirov pri Bistri na robu 
Ljubljanskega barja. Drugi del odteka na 
Planinsko polje, tretji pa pride za kratek 
č as na dan v bliž njem Rakovem Š kocjanu. 

Obstaja tudi ljudska pravljica o nastanku 
jezera. Davno je tam, kjer je danes jezero, 
lež ala vas. V adventnem č asu so vaš č ani 
v vasi plesali in se zabavali pozno v noč . 
Pojavil se je mož  z dolgo brado, č astitljive 
starosti in jih opomnil, da je adventni č as 
in naj nehajo plesati, sicer se bo zgodila 
nesreč a. Vendar vaš č ani niso upoš tevali 
priporoč il starca in so se š e naprej 
zabavali. Tedaj se je odmaš il veliki sod, ki 
je stal v vasi in jo celo poplavil. Tako je 
nastalo Cerkniš ko jezero, v katerem ž ivi 
zmaj in od koder v suš nem obdobju vedno 
znova izginja voda. Cerkniš kega zmaja 
lahko opazimo na marsikaterem hiš nem 
portalu v Cerknici in bliž njih vaseh. V vasi 
Dolenje Jezero je pri gostiš č u Jezerski 
hram v muzeju na ogled maketa 
Cerkniš kega jezera. Prikazano je polnjenje 
in presihanje jezera, kot se v resnici 
dogaja v naravi.
Sledil je spust v dolino, saj naj bi se ob 
12.32 udelež ili pustnega rajanja po ulicah 
Cerknice. V karnevalu so sodelovali polhi 
s hudič em, š č uka velikanka, hribci, Martin 
Krpan, zmaj Jezerko, butalski jež  in 
seveda coprniš ka mati Urš ula. Vse 
dogajanje je seveda nadzorovala butalska 
policija. Verjetno smo se vsi dobro poč utili 
v Butalah, med pravljič nimi bitji, saj so 
pravljice najlepš a stvar v naš em ž ivljenju 
in vanje je vredno verjeti. 

Zimski pogled na Cerkniš ko polje             "Zmajevit " prihod v pustno Cerknico    Kje ste pustile metle,  ljubke coprnice?

Aktualno  lokalno  -  obnavljamo  energijo

Fotografije: Tone Kelbl

T one Kelbl, 
   delovodja v vroč i jeklarni Acronija
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V soboto, 16. 2. 2008, je bil v Veliki dvorani 
glasbenega doma na Ravnah koncert 
Koroš kega Brass banda (KBB).
Ustanovljen je bil leta 2006. Sestavlja ga 
osem č lanov, od katerih ima več ina 
akademsko glasbeno izobrazbo. Dva č lana 
sta š e dijaka in bosta š tudij nadaljevala na 
akademiji za glasbo. Repertoar ansambla 
je zelo obš iren in raznolik. Poleg klasike so 
v programu vedno  slovenska narodna 
glasba, zabavna glasba in tudi jazz. Brass 
band veliko nastopa po Sloveniji in tudi v 
tujini, koncertirali so tudi na avstrijskem 
konzulatu, lani pa so kot gostje nastopili 
tudi na »Saboru trubač a« v srbski Guč i. 

Panika na Koroš kem
Kot ste zasledili v raznih medijih, je v 
zač etku februarja na Koroš kem 
zavladala prava panika. Obvestilo na 
lokalnem radiu, da naj se vsi, ki so v 
soboto, 2. februarja, pustovali v lokalu 
Rož marin na Ravnah, oglasijo v 
zdravstvenem domu zaradi preventivne 
zaš č ite pred bakterijo meningokok, je 
naletelo na izjemen odmev. V lokalu je 
namreč  s prijatelji pustovalo tudi dekle, 
ki je zbolelo za meningokoknim 
meningitisom. Bakterija meningokok v 
Sloveniji povzroč a posamezne primere 
obolelosti, v primeru neustreznega 
zdravljenja pa se konč a s smrtjo. Zaradi 
nevarnosti okuž be s to bakterijo so na 
Ravnah na Koroš kem antibiotik 
predpisali okoli 1000 ljudem. 

Meningokokne 
okuž be
Neisseria meningitidis ali meningokok je 
bakterija, ki povzroč a različ na vnetja 
oziroma obolenja. Obolijo lahko vse 
starostne skupine, dojenč ki, mladostniki 
in odrasli. Obolenja se lahko kaž ejo kot 
okuž be dihal, vnetje ž rela,  pljuč nica, 
vnetje oč i ali seč nih poti. Bakterija pa se 
lahko iz nosno-ž relnega prostora š iri po 

krvi do organov in povzroč i sepso. Ob 
prestopu mož ganskož ilne bariere se 
lahko pojavi  nevarno vnetje 
mož ganskih ovojnic – meningokokni 
meningitis, z  zelo hitrim potekom in  s 
smrtnostjo 7 do 10 %.

 Vir okuž be je vedno 
č lovek. Okuž bo lahko prenaš a zdrava 
oseba, ki je nosilec te bakterije, ali pa 
bolna oseba. Ocenjuje se, da je 
meningokok naseljen  v nosno-ž relnem 
prostoru pri 5–10 % populacije ter ne 
povzroč a simptomov. Prenaš a se z 
neposrednim tesnim stikom, s 
kapljicami  izloč kov iz ust ali nosu 
okuž ene osebe, pri objemanju in  
poljubljanju, s stikom z bolnikom. Bolniki  
so najbolj kuž ne tri dni pred izbruhom 
bolezni in š e dan po antibiotič nem 
zdravljenju.
Okuž ba  najbolj ogrož a tiste, ki so v 
tesnem stiku z obolelo osebo (npr. 
bivanje in  spanje v istem prostoru): ož je 
druž inske č lane, soš olce v razredu, 
vojake …

Nač in prenosa:

Inkubacijska doba 

Klinič na slika meningokoknega 
meningitisa: 

Zdravljenje okuž b:

Prepreč evanje š irjenja  meningokoknih 
okuž b:

– to je č as od okuž be 
do pojava bolezenskih znakov – je  
2–10 dni, obič ajno 3-4 dni. 

Potek bolezni je zelo hiter. Bolezen se 
zač ne nenadno, s predhodnim 
prehladom  ali brez njega, z zelo 
poviš ano telesno temperaturo,  mrzlico, 
glavobolom, ki je vse hujš i, s slabostjo in 
z bruhanjem. Bolniki so hudo prizadeti,  
postanejo nemirni, razdraž ljivi, zmedeni 
in zaspani. Zelo je prizadet krvož ilni 
sistem, pojavijo se lahko tudi  znač ilni 
izpuš č aji po kož i in sluznicah (petehije). 

Meningokokne okuž be zdravimo z 
ustreznimi antibiotiki, v primeru sepse in 
meningitisa se izvaja tudi drugo 
podporno zdravljenje. 

Osebam, ki so bile v tesnem stiku z 
obolelo osebo, se daje preventivni 
odmerek ustreznega antibiotika –  
kemoprofilaksa. 

M etka Horvat, dr. med., spec. higiene,
    Zavod za zdravstveno varstvo
    Ravne  na Koroš kem

Aktualno  lokalno  -  skrbimo  za  zdravje
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Zdaj zač enjamo drugač e, 
za jeklarstvo č ez in č ez.
Bomo boljš i, č e bo mogoč e, 
bo š e kar »taž lehten« vmes.

Zdaj zaorali novo smo ledino, 
odslej naprej v nove zmage!
Delo, ž ulji, vedno so edino, 
mokra rit in potne srage.

Prej sem pisal bolj lokalno.
Bilo je laž je, to vam reč em, 
zdaj bo treba bolj globalno.
In kaj, č e kdaj se tu opeč em?

Ampak iz dneva v dan je bolje, 
je vse več  svetlobe, kadar vstajam.

In sem vedno dobre volje, 
ko v mraku okrog pohajam.

Č e zjutraj kdo uš esa para,
je bolje, da te ptič  pozdravi, 
kot kdo, ki te ne mara, 
in sladke puhlice ti pravi.

Ljudje različ ni smo ž e po naravi.
Eni tihi, drugi smo bolj glasni, 
ravna pač  vsak po svoji glavi, 
a potem so eni pujsi, drugi krasni.

Moti le, da vse se posploš uje.
Se vidi, kdo je komu vš eč .
Vč asih se na dobro pljuje, 
č eprav naredijo š e preveč .

V odnosih med nami – to je znano, 
pride do tež av, kot ž e na veke.
A vsaj napake naj priznamo!
Laž je bo š lo č ez vse prepreke.

In kam tež avam zbriš em jaz 
najrajš i?
Ja, v hribe, jasno, in v naravo!
Tam sem vesel in menda sem 
videti mlajš i?
Ali pa ohranjam bistro glavo.

Prihaja č as za to, tako vam pravim.
Za sprehode, š porte vseh oblik.
Jaz na klance, hribe spravim, 
pa š e vas povabim!

B oter Š pik

Š pikova  stran



Modrujemo

Mož ganski  križ kraž
AVTOR:
DRAGO

RONNER,
ACRONI

AKVARIJSKA
RIBICA

JUNAK
VITEŠ KIH
ROMANOV

SLOVENSKI
PISATELJ

RUSKI
SLIKAR
(ILJA)

TROPSKI
SADEŽ

CATHERINE
DENEUVEESTONECIZRODEK

Č LANICA
TABORNIŠ -
KE ORGA-
NIZACIJE

ZAČ ETNIK
DINASTIJE
ARSAKIDOV

OTON GLIHA

TRINIDAD
IN ...

LAJANJE

GR. MUZA
LJUBEZEN.

POEZIJE

SODOBNIK
KELTOV

PAPEŽ EVA
KRONA

IT. PESNIK
(UMBERTO)

AM. IGRALEC
CRUISE

ARISTOTE-
LES

SLOVENSKI
SKLADATELJ

(BOJAN)

LASTOVKI
PODOBNA
AZIJSKA

PTICA

ROBERT
REDFORD

NESPAMET,
NEUMNOST OBRI

Š PORTNI
Č OLN

KRAJ PRI
LJUTOMERU

NASELJE
PRI

KOMENDI

RUSKA
LUKA OB
Č RNEM
MORJU

KRAJ PRI
SPODNJI

IDRIJI

OTOK OB
SARDINIJI

STVAR,
PREDMET,

REČ

ROMAN
CLAUDA
ANETA

SVETOVNO
MORJE

PETER
SELERS

AFRIŠ KI
PTIČ

Ž ENSKO
POKRIVALO

JAPONSKI
NAČ IN

SAMOOB-
RAMBE

REJEC
PSOV

Ž ENSKO
IME

Š ODO

JAPONSKA
NABIRALKA

BISEROV

OZKA
DOLINA
NIŽ JA

LESNATA
RASTLINA

ESKIMSKA
KOČ A

IVAN
NAPOTNIK

DANIEL
IVERNEL

ORIANA
FALLACI

VNETNI
MEHURČ EK

NA
JEZIKU

IRSKO-
AMERIŠ KI
IGRALEC
NEESON

LESENA
ZGRADBA

TV VODITE-
LJICA

(Ž NIDARŠ IČ )

INDIJSKI
Š OTOR

REŽ ISER
FILIP

ROBAR

ODISEJEVA
DOMOVINA

POLŽ I IZ
INDIJSKEGA

OCEANA

KLEMEN
LAVRIČ

KOBILICA
SELIVKA

KRAJ PRI
LJUBLJANI
ZAHODNO-

GERMANSKO
PLEME

DELAVEC,
KI

KOPIRA

ARHEOLOŠ KO
NAJDIŠ Č E
V INDIJI

RISALNO
PERO

KRISTUSOV
UČ ENEC

GOJITELJ
VODNIH
Ž IVALI V

AKVARIJU

PLEMIŠ KI
NASLOV V

FRANCIJI IN
ANGLIJI

LASTNOST
ODKRITEGA
Č LOVEKA

Tri stvari so nam ostale

iz raja: zvezde, cvetlice in 
otroci.

Dante Alighieri

Biti pripravljen je veliko,

znati č akati, je š e več , toda 
izkoristiti pravi trenutek, je 
vse.

Arthur SCHNITZLER

Zadovoljstvo je tisti 
trenutek, ki traja med 
dvema 
nezadovoljstvoma.
 

Agatha CHRISTIE
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