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Ogrevanje ponovc, ki se uporabljajo za transport taline do livnega mesta v jeklarni
Metala Ravne.

Krog je sklenjen. In ž e vrtimo novega. Nanj bodo vplivali izkuš nje, dosež ki,
rekordi, nova znanja, poslovna partnerstva ... , ki smo jih č rtali po
krož nici leta 2007. Sprehodimo se s ponosom po preteklih mesecih vaš e druž be 
in preostalih  v skupini SIJ – Slovenska industrija jekla.
                                                                                                            A. P.
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PROIZVODNJA ODLITEGA JEKLA  JANUAR–DECEMBER 2007

 NAÈRT  

 DRUŽBA I.–XII. 2007 I.-XII. 2006 
OCENA 

 I.-XII. 2007 indeks 

 v tonah 

 Acroni   362.231 361.926 369.839 102 

 Metal Ravne 107.000 107.966 112.882 105 

 SKUPAJ  469.231 469.892 482.721 103 

 
    

KOLIÈINSKA PRODAJA

 
NAÈRT

  
REALIZACIJA KUMULATIVNO

 

 DRUŽBA
 

I.–XII. 2007
 

I.–XII.
 

2006
 

OCENA
 

 I.–XII.
 

2007
 

indeks
 

 
v tonah

 

 
Acroni

 
297.100

 
296.066
 

306.594
 

104
 

 
Metal Ravne

 
76.000

 
74.540
 

77.254
 

104
 

 
Noži Ravne

 
1.647
 

1.468
 

1.469
 

100
 

 
Elektrode Jesenice

 
10.168

 
10.842
 

11.837
 

109
 

 
SUZ 

 
8.200
 

7.416
 

7.303
 

98
 

 
SKUPAJ

 
393.115

 
390.332

 
404.457

 
104

 

 
 
     

VREDNOSTNA PRODAJA 
 

NAÈRT
 

REALIZACIJA KUMULATIVNO
 

 
DRUŽBA

 
I.-XII. 2007

 
I.-XII.

 
2006

 OCENA
 

 I.-XII.
 

2007
 

indeks
 

 
v EUR
 

 
Acroni

 
448.527.627

 
363.046.671

 
459.592.968

 
127

 

 
Metal Ravne

 
144.234.000

 
141.664.032

 
164.293.655

 
116

 

 

Noži Ravne
 

15.129.694
 

13.625.471
 

16.284.126
 

120

 

 

Elektrode Jesenice
 

15.922.235
 

16.131.747
 

19.448.676
 

121

 

 

SUZ 

 

7.658.380

 

6.820.841

 

6.855.108

 

101

 

 

ZIP center

 

2.035.228

 

2.220.237

 

2.452.344

 

110

 

 

SKUPAJ

 

633.507.164

 

543.508.999

 

668.926.877

 

123

 

NAÈRT REALIZACIJA KUMULATIVNO



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

3

     

ZAPOSLENOST NA DAN 31.12.  
      

  
LETO 2006

 
LETO 2007 indeks

 

DRUŽBA
 

31.
 

12.
 

2006
   

1.
 

1.
 

31. 12. 2007
 

31.
 

12./1.
 

1.
 

ACRONI Jesenice
 

1.419
 

1.437
 

1.540
 

107
 

METAL Ravne
 

975
 

976
 

984
 

101

 

NOŽI Ravne

 

192
 

192
 

199
 

104

 

SUZ Jesenice

 

164

 

164

 

157

 

96

 

ELEKTRODE Jesenice

 

181

 

181

 

189

 

104

 

Železarna Jesenice

 

1

 

1

 

1

 

100

 

ZIP CENTER Ravne

 

105

 

105

 

112

 

107

 

STO Ravne

 

2

 

2

 

1

 

100

 

ŽIÈNA Celje

 

1

 

1

 

1

 

100

 

SIJ

 

–

 

Slovenska industrija jekla, d. d. 

 

18

 

18 29

 

161

 

SKUPAJ

 

3.058

 

3.077

 

3.213

 

104

 

Ulito  v  š tevilke

Letopis  2007 . . . podiramo  rekorde

Presek leta 2007 v Acroniju
Leto je naokoli in ponovno smo  v 
januarju, ko ponavadi naredimo 
»bilanco« za nazaj, in prav je, da č rto 
pod najpomembnejš imi  dogodki, ki 
so zaznamovali za Acroni uspeš no 
leto 2007, potegnemo tudi pri nas. 

Na skupš č ini Acronija je 
bil sprejet gospodarski nač rt za leto 
2007. Zastavili smo si ambiciozne 
cilje, tako na področ ju proizvodnje in 
prodaje kakor tudi na področ ju nalož b 
in kadrov. Tako smo nač rtovali, da 
bomo leta 2007 proizvedli in prodali 
297.100 ton naš ih izdelkov v skupni 
vrednosti 448,5 milijona evrov. Ta 
mesec smo dr. Slavku Až manu izroč ili 
Pantzevo priznanje, ki ga podeljujemo 
za ž ivljenjsko delo pri razvoju 
podjetja. Podelili smo dve pomembni 
donaciji – Sploš ni bolniš nici Jesenice  
7,26 milijona tolarjev za električ ni nož  
za ortroskopske operacije ter 5 
milijonov tolarjev  Alpskemu 

decembrski 

smuč arskemu klubu Kranjska Gora za 
delo z mladimi in nadarjenimi 
smuč arji.

 je v Acroniju potekala prva 
marketinš ka razvojna konferenca z 
naš im poslovnim partnerjem 
Merkurjem. Pregledali smo dosedanje 
sodelovanje, predstavili razvojno 
trž enjsko strategijo Acronija in 
zaključ ene ter nač rtovane nalož be. 
Pripravili smo tudi predstavitev 
izdelkov Acronija s poudarkom na 
tistih, katerih prodajo ž elimo v 
prihodnje š e poveč ati. 

Zač eli smo s prvim delom  
investicijskega  projekta 
modernizacije potisne peč i  in 
zaključ ili posodabljanje valjalnega 
stroja Sendzimir, s katerim smo ta 
stroj postavili ob bok najnovejš im 
tovrstnim strojem ter dosegli, da se 
nam na š iroko odpirajo vrata kupcev, 

Januarja

katerih zahteve po ravnosti ploč evine 
so izjemno visoko postavljene in 
stroge. S posodobljenim sistemom 
spremljanja rabe energije smo v 
zadnjih petih letih zniž ali porabo 
energije na enoto proizvodnje za 
dobrih 10 odstotkov. 

Gospodarska zbornica je  v 
Cankarjevem domu ž e 39. podelila 
nagrade za izjemne gospodarske in 
podjetniš ke dosež ke. V letu 2007 jih 
je prejelo osem menedž erjev iz š estih 
regij in petih industrijskih panog. Med 
prejemniki tega priznanja je bil prof. 
dr. Vasilij Preš ern. Pred 20 leti, 13. 
marca 1987, je bila izdelana prva 
sarž a v novi Jeklarni, ki je pomenila 
prelomnico v dotedanji izdelavi jekla 
in pridruž itev Ž elezarne Jesenice 
sodobnim jeklarnam po svetu. 
Poskrbeli smo za bolj uč inkovit in 
varen boj z ognjenimi zublji in predali 
ključ e sodobnega gasilskega 

15. marca
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Letopis  2007 . . . sponzoriramo  in  doniramo
avtomobila gasilcem GARS Jesenice.  
Kot druž beno odgovorno podjetje se v 
Acroniju odzivamo na vabila k 
sodelovanju na prireditvah, ki v 
domač em, predvsem pa v 
mednarodnem prostoru už ivajo velik 
ugled in veljavo. Tako smo bili 
prisotni na 46. Pokalu Vitranc v 
Kranjski Gori  in zaključ ku sezone 
svetovnega pokala v smuč arskih 
skokih v Planici. 

V petek, so bila zaključ ena 
vsa dejanja v zvezi s kupoprodajno 
pogodbo med Republiko Slovenijo in 
rusko skupino KOKS glede prodaje 
55,35-odstotnega  drž avnega delež a 
SIJ – Slovenske industrije jekla, d. d., 
in s tem tudi plač ana kupnina v viš ini 
105 milijonov evrov. V tem mesecu 
se je dvanajst bodoč ih presojevalcev 
sistema ISO 9001 udelež ilo 
dvodnevnega teč aja, ki so ga 
zaključ ili z uspeš no opravljenim 
izpitom.

 je bil v znamenju korenitih 
sprememb. V Acroniju smo dobili 
novega glavnega direktorja Slavka 
Kanalca, ki je pred tem zasedal mesto 
direktorja proizvodnje v Acroniju. Za 
doseganje ciljev iz dolgoroč nega 
poslovnega nač rta, sprejetega v 
pogodbi o prodaji delnic SIJ – 
Slovenska industrija jekla, d. d., in za 
optimizacijo poslovanja druž b in 
skupine SIJ kot celote ter za 
uč inkovitejš e vodenje skupne 
poslovne politike je nadzorni svet SIJ 
na seji 16. 5. 2007 potrdil predlog 
sprememb v strukturi upravljanja SIJ 
in njenih hč erinskih druž b.

 so prenehale izhajati Acronijeve 
Novice, ž e  julija pa smo dobili prvi 
skupni bilten zaposlenih skupine SIJ 
– Slovenska industrija jekla in njenih 
druž b. Sredi junija so se predstavniki 
Acronija udelež ili sejma METEC 07. V 
Düsseldorfu se vsako č etrto leto 

20. aprila, 

Maj

Junija

zberejo vsi pomembnejš i proizvajalci 
in ponudniki metalurš ke opreme in 
predstavijo svojo ponudbo ter 
predvsem novosti na področ ju 
pridelave in predelave kovin.  

  so najuspeš nejš i 
gorenjski inovatorji prejeli priznanje 
GZS za svoje ustvarjalno delo. Največ  
nagrad – 5 zlatih plaket in 3 srebrna 
priznanja – so pož eli inovatorji 
Acronija, s č imer so potrdili, da  
Acroni velja za eno najbolj inovativnih 
podjetij v regiji. Ena od teh inovacij je 
prejela tudi srebrno priznanje na 
drž avni ravni.

 in  sta potekala dva 
obsež na in zahtevna remonta v 
Jeklarni in Vroč i valjarni. Med 
remontom smo izvedli vsa predvidena 
dela in posodobitve ter pripravili vse 
agregate v obratovalno stanje v 
predvidenem roku, ko se je zač ela 
redna proizvodnja. V okviru remonta v 
Vroč i valjarni je bila izvedena druga 
faza modernizacije potisne peč i, s 
katero smo poveč ali zmogljivost peč i. 
Aktivno smo sodelovali na deveti 
konferenci kakovosti Gorenjske. 
Organizirali smo š portno sreč anje 
inovatorjev 3i pokal, enega od 
motivacijskih in promocijskih ukrepov 
Acronija za popularizacijo inovacijske 
dejavnosti.

17.  je bila dosež ena nova 
rekordna proizvodnja v Jeklarni. V 
enodnevni proizvodnji je bilo izdelanih 
in odlitih 24 sarž  jekla, kar je največ  v 
dosedanji zgodovini Jeklarne. Prav 
tako je bil dosež en rekord v proizvodnji 
na eno dnino, in sicer 12 sarž  in odlitih 
8 sarž  v sekvenci. Ta velik dosež ek 
kaž e na to, da smo remont uspeš no 
zaključ ili in ž e dosegamo nač rtovane 
rezultate. Ta mesec smo se predstavili 
na dveh sejmih, in sicer na kadrovskem 
sejmu KARIERA 07 in na prodajnem 
sejmu STAINLESS STEEL WORLD 

Septembra

Oktobranovembra

novembra

EXPO 2007 v Maastrichtu, 
Nizozemska. 

V okviru prednovoletnega sreč anja 
zaposlenih smo v č etrtek, 6. 

 2007, v Acroniju podelili  
Pantzevo priznanje, ki ga jeseniš ki 
ž elezarji  ž e od leta 1973 podeljujemo  
za ž ivljenjsko delo na področ ju 
metalurgije. Letos je to č astitljivo 
priznanje prejel Filip Marinš ek. Ob tej 
prilož nosti smo v Upravni stavbi 
Acronija odkrili skulpturo »Iz ognja do 
zvezd«. Skulpturo je odkril prvi 
prejemnik Pantzevega priznanja prof. 
dr. Marin Gaberš ek. Acroni se je 
uvrstil med 10 najinovativnejš ih 
podjetij v Sloveniji. Š tiri naš e inovacije 
so se uvrstile med 40 najboljš ih 
inovacij. Predstavili smo se v Kranju 
na konferenci Dan mobilnosti 
raziskovalcev – inovativnost in 
prednost za podjetje.

Leto 2007 je bilo v znamenju nalož b 
in rekordov v proizvodnji. Stalna rast 
produktivnosti, izkoristkov materialov 
in energije ter usposobljeni zaposleni, 
ki upravljajo zahtevne naprave in 
tehnologije, nam omogoč ajo 
doseganje dobrih poslovnih 
rezultatov, ki se bodo nadaljevali tudi 
leta 2008.

decembra

 ataš a Karo, univ. dipl. ekon.
    manager HRM 1
N 

Naprava za vpihovanje ogljika in kisika v 
elektro obloč no peč
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Metal Ravne – pomembni dogodki v letu 007
Leto 2007 je bilo za zaposlene v 
Metalu Ravne dinamič no, zanimivo, 
vč asih tudi naporno, a ne nazadnje zelo 
uspeš no. Dogodki so se vrstili s tako 
naglico, da si jih je le tež ko zapomniti. 
Bolj kot se je leto preveš alo v drugo 
polovico in bliž alo koncu, več  
dogodkov se je prepletalo med sabo. 
Zato smo ponovno preleteli dogajanje, 
povezano z Metalom Ravne, in zapisali 
nekatere dogodke, ki so  pomembno 
zaznamovali tekoč e ali prihodnje 
poslovanje podjetja, dogajanje v 
podjetju, v lokalni skupnosti ali pa so 
preprosto zanimivi, do te mere, ko bi jih 
bilo š koda pozabiti.

Zač eli smo izvajati program »Interne 
š ole Metala« – Osnovna metalurš ka 
znanja, ki bo zapolnil vrzel, nastalo z 
ukinitvijo metalurš kih programov v 
srednjih š olah. Leta 2007 se je v 
program vključ ilo 100 sodelavcev in 
tako pridobilo potrebno metalurš ko 
znanje.

Sreč anje jubilantov dela – 26. 1. 2007 

Januar

smo poč astili 109 sodelavcev, ki delajo 
v podjetju 10, 20, 30 in celo 40 let.

Zadnji januarski dan smo v delovni 
nesreč i izgubili sodelavca Andreja 
Novaka. Tovarna in naš a srca so se 
odela v č rno.

Februarja so bile podeljene plakete in 
nagrade najboljš im enotam za 
gospodarjenje (EGO) za leto 2006. Za 
najbolj urejeno enoto je bila izbrana 
skupina Kemija. Drugo mesto je 
zasedla Proizvodnja svetlih profilov, 
tretje mesto pa je pripadlo Delavnici 
valjev.

V galeriji na ravenskem gradu je bila 
predstavljena bogata likovna zbirka 

Na zač etku  leta je bil uveden novi 
prometni red. Cilji: več ja varnost, 
zmanjš anje prometa z osebnimi vozili 
in preglednost vozil na območ ju 
tovarne.

Februar

Marec

Metala Ravne.

10. marca je potekal 5. Metalov turnir 
v malem nogometu, na katerem je 
sodelovalo 11 ekip oziroma 99 igralcev 
iz vseh oddelkov Metala Ravne in 
Serpe. Na turnirju je zmagala ekipa 
Serpe, ki je v finalu premagala ekipo 
Kovač nica I.

V Celju je od 17. do 20. 4. 2007 
potekal ž e deveti sejem FORMA TOOL, 
ki je edini specializirani sejem s 
področ ja orodij, orodjarstva in orodnih 
strojev v Sloveniji. Poteka vsaki dve 
leti in Metal Ravne se ga je udelež il kot 
samostojni razstavljavec ž e č etrtič .

Uspeš no smo opravili recertifikacijo po 
standardu ISO 14001:2004, ki smo ga  
pridobili ž e leta 2001. S tem smo zopet 
potrdili, da imamo v Metalu Ravne 
izgrajen uč inkovit sistem ravnanja z 
okoljem.

23. 4. 2007 je bilo na sedež  skupine 
SIJ – Slovenska industrija jekla 
posredovano prvo poroč ilo o 
poslovanju, ki je pomenilo zač etek 
izgradnje sistema planiranja in 
poroč anja po novih principih po vstopu 
holdinga IMH v lastniš tvo SIJ-a.

Na največ jem strateš kem nalož benem 
projektu Nova kovač nica tež kih 
odkovkov v skupni nač rtovani 
vrednosti 29,38 milijona evrov smo 
zaključ ili prvo gradbeno fazo, ki je 
zajemala obnovo propadajoč e hale 
stare jeklarne in izgradnjo prizidka.

April

Maj

Na območ nem prvenstvu SKEI Koroš ke 
v malem nogometu 12. 5. 2007 v 
Mež ici so č lani SKEI Metala Ravne 
osvojili odlič no tretje mesto.

Letopis  2007 . . . vlagamo

Ekipa Metala Ravne na sejmu Euromold 2007
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Junij

Ob vhodu v upravno zgradbo Metala 
Ravne je Območ no združ enje veteranov 
vojne za Slovenijo 23. 6. 2007 odkrilo 
spominsko ploš č o – v ž elezarni je bilo 
namreč  tajno skladiš č e orož ja TO.

Julij

Avgust

September

9. 6. 2007 je v poč astitev 105-letnice 
delovanja Pihalnega orkestra ž elezarjev 
Ravne potekal slavnostni koncert, ki so 
se ga udelež ili vsi vidni predstavniki 
Metala Ravne in lokalnega okolja.

Uspeš no so bili izvedeni redni letni 
remonti proizvodnih agregatov.

S spremembo organizacije podjetja je 
bilo uvedeno enoč lansko poslovodstvo. 
Za glavnega direktorja je bil imenovan 
Andrej Gradiš nik, spec. za menedž .

V novi kovač nici tež kih odkovkov smo 
zač eli z izgradnjo zahtevnih temeljev za 
postavitev nove stiskalnice 40/45 MN 
in peč i za ogrevanje vlož ka ter toplotno 
obdelavo odkovkov.

Zač ela je obratovati nova peč  za 
toplotno obdelavo v stari kovač nici.

Dosegli smo velik uspeh pri inovativni 
dejavnosti, saj smo na nateč aju za 
najboljš e inovacije na Koroš kem prejeli 
zlato, na drž avnem nateč aju pa 
bronasto medaljo. Sodelovali smo z 
inovativnim  projektom »Razvoj jekla 
PK3 za turbinske lopatice«.

Uspeš no smo sanirali zelo zahtevne 
razpoke na glavi 25/30 MN stiskalnice. 
Avgusta smo opazili razpoke na glavi 
stiskalnice in takoj pristopili k iskanju 
reš itev. Ker je obstajala mož nost 
nadaljnjega š irjenja razpok in s tem 
nastanka zelo hudih posledic, smo se 

sanacije lotili zelo hitro. Tako smo se 
po iskanju različ nih variant  odloč ili za 
popolno sanacijo brez demontaž e glave 
stiskalnice. To popravilo  smo skupaj s 
specialisti iz Avstrije izvedli v 
rekordnem č asu in tako belež ili 
minimalen izpad proizvodnje glede na 
resnost okvare.

S podjetjem Aioss smo podpisali 
pogodbo o sodelovanju pri razvoju in 
vzdrž evanju informacijskega sistema. 
Namen projekta je zgraditi celovito 
informacijsko reš itev za obvladovanje 
poslovanja v Metalu Ravne, in sicer na 
proizvodnem in poslovnem nivoju, ter 
hkrati posodobiti sistemske storitve in 
informacijsko tehnologijo. Prve reš itve 
prič akujemo ž e v letu 2008.

14. in 15. 9. 2007 je potekala 5. 
konferenca trž enja Metala Ravne. 
Sedaj ž e tradicionalne konference 
trž enja se vsako leto udelež i več  
udelež encev, saj je naš a trž na mrež a 
zelo razvejana in se š e š iri na nove 
trge. Za nas je to s trž nega vidika zelo 
pomembno sreč anje, saj pridobimo 
zelo veliko informacij o trž nih 
razmerah, trendih in tudi razvoju naš e 
konkurence. Agenti in predstavniki 
Metala Ravne pa se seznanijo s 
poslovanjem podjetja, potekom nalož b 

in z razvojnimi smernicami. Hkrati pa je 
to prilož nost za izmenjavo idej o 
razvoju in trž nih usmeritvah in tudi 
prilož nost za reš itev morebitnih tež av.

Trendi zaposlovanja v podjetju so se 
obrnili navzgor. Zaradi novih nalož b 
smo na trgu dela dodatno iskali 34 
sodelavcev za delo v novi kovač nici 
tež kih odkovkov in za popolnitev drugih 
potreb. 

Dodatno zaposlovanje je zahtevalo 
veliko dejavnosti na trgu dela in 
predstavitev razvojnih perspektiv 
podjetja okolju: tiskovne konference, 
oglaš evanje, snemanje 
predstavitvenega spota podjetja,  
sodelovanje na zaposlitvenih sejmih.  
Metal Ravne ima pozitivno podobo v 
okolju, saj se je kljub sploš nem 
pomanjkanju kadrov na poklicni ravni 
na naš e razpise do konca leta odzvalo 
dovolj sodelavcev.

Med 20. in 23. 9. 2007 je potekala 
Likovna kolonija Metala Ravne, ki se je 
je udelež ilo deset priznanih umetnikov 
in pomeni obuditev kolonij nekdanje 
Ž elezarne Ravne, ki so redno potekale 
v  obdobju  1970–1988.

Tudi Metalovi sodelavci in sodelavke 
so se udelež ili 116. planinskega 

Letopis  2007 . . . izobraž ujemo

Valjarna gredic



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

7

pohoda, ki ga je 1. 9. 2007  na Veliko 
planino pripravil Organizacijski odbor 
planinskih vodnikov SIJ-a z Raven.

Oktober

V grajskem razstaviš č u na Ravnah je 
bila 26. 10. 2007 otvoritev razstave 
del, nastalih v likovni koloniji Metal 
Ravne 2007. Izš el je tudi katalog 
umetniš kih del.

November

Nemš ko podjetje Maerz je zač elo 
montirati  ž arilne peč i v novi kovač nici 
tež kih odkovkov.

Novembra smo dosegli vrhunec v 
poslovanju podjetja, saj smo prvič  v 
zgodovini izdelali dobrih 7300 ton 
gotovih izdelkov, ker je omogoč ilo 
prodajo 7443 ton gotovih izdelkov. Ta 
rekorda smo dosegli s trdim delom in z 
maksimalnim trudom vseh zaposlenih.
20. 11. 2007 smo zač eli z obnovo 

kovaš kega stroja GFM  v vrednosti 1,2 
milijona evrov. Obnova je bila uspeš no 
zaključ ena 10. 12. 2007. Na 
kadrovskem sejmu Kariera 07 smo se 
pradstavili potencialnim sodelavcem.

Ž e osmič  zapored smo se med 5. in 8. 
12. 2007  udelež ili mednarodnega 
sejma EUROMOLD FRANKFURT. Ž e 
drugič  smo se predstavljali v Hali 8, 
kjer imajo svoje razstavne prostore vsi 
naš i konkurenti (Böhler, Uddeholm, 
Buderus Edelstahl, Industeel, Lucchini, 
Aubert&Duval). Š tevilo obiskovalcev v 
tej hali je resnič no več je kakor v halah, 
kjer smo razstavljali v preteklih letih. 
Sejem Euromold, ki je potekal ž e 14 
leto zapored, ima vsako leto več  
razstavljavcev, obiskovalcev in tudi 
nenehno poveč uje velikost razstavnega 
prostora. Tako je leta 2007 razstavljalo 
1.654 razstavljavcev iz 43 drž av. 
Sejem je  obiskalo 61.720 
obiskovalcev iz 83 drž av.

December

Letopis  2007

V skladu s planom smo zač eli z 
montaž o stiskalnice in ogrevnih peč i v 
novi kovač nici tež kih odkovkov.

4. 12. 2007 smo s š vedskim 
podjetjem Svensk Processtehnik AB 
podpisali pogodbo za dobavo ter 
montaž o opreme za novo ulivališ č e v 
jeklarni. Istega dne smo podpisali š e 
pogodbo za izgradnjo hale novega 
ulivališ č a. Celotna nač rtovana 
vrednost nalož be, ki bo predvidoma 
zaključ ena decembra 2008, je 14,03 
milijona evrov.

V zadnjih delovnih dneh smo z velikim 
veseljem nazdravili iztekajoč emu se 
letu, zadovoljni z dosež enimi rezultati v 
letu 2007 in preprič ani, da bo leto 
2008 prav tako polno pomembnih 
dogodkov in za Metal Ravne š e 
uspeš nejš e.

 ndrej Gradiš nik, spec. za menedž .,
    glavni direktor
A 

ELEKTRODE JESENICE
Dogodki, ki so zaznamovali doslej najuspeš nejš e leto – 2007
Za druž bo Elektrode Jesenice je bilo 
leto 2007 doslej najuspeš nejš e leto. 
Dosež eni so bili:  največ ji količ ina 
proizvodnje in vrednost prodaje, 
najviš ja produktivnost in dobič ek. 
Usmerjeni pa smo bili tudi v 
prihodnost: razvili smo š tiri nove 
izdelke, izboljš ali kakovost š estih 
izdelkov in pridobili osem novih 
kupcev. Prisotni smo bili na vseh 
pomembnejš ih sejmih in aktivno 
sodelovali na sreč anjih, kjer je bilo 
primerno predstaviti naš o dejavnost in 
rezultate.  Najpomembnejš a pa je 
prenova proizvodnje varilnih ž ic, ki 
nam bo omogoč ala konkurenč nost v 
tem delu naš ega proizvodnega 
programa.

Januar

Februar

Marec

Zaposlili smo 9 perspektivnih mladih 
delavcev, da bi lahko v naslednjih 
mesecih izkoristili prilož nost za več jo 
prodajo naš ih izdelkov. 

Dosež ena je bila največ ja meseč na 
količ ina prodaje specialnih elektrod 
(30 t).

Rekordna proizvodnja – za 100 t oz. 
10 % več ja od največ je meseč ne 
proizvodnje doslej. 

Š e bolj rekordna je bila prodaja. 
Vrednost prodaje je presegla 2 
milijona evrov. Hkrati je bila 
ponovljena največ ja meseč na količ ina 
prodaje specialnih elektrod. 

Podpisana je bila pogodba za 
rekonstrukcijo dvorane za prenovljeno 
proizvodnjo varilnih ž ic.

  
Dosež ena je bila rekordna prodaja 
srednjelegiranih MIG ž ic – 111 t.

Podpisana je bila pogodba za valjalno 
linijo polnjenih ž ic.

April

. . .
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Maj

Junij

Julij

Avgust

September

Oktober

Največ ji meseč ni prilivi – prvič  preko 2 
milijona evrov.

Ob veliki količ ini skupne proizvodnje 
smo uspeli izdelati največ jo količ ino 
specialnih elektrod – 38 t.

Ta mesec je bil najbogatejš i z 
dobič kom in drugi “ najmoč nejš i”  
mesec po vrednosti prodaje in 
proizvodnje. Najviš ja je bila tudi 
produktivnost.
Pridobitev nove transformatorske 
postaje za oskrbo varilnih ž ic z 
električ no energijo.

Postavitev zaprtega sistema hlajenja 
delovnih naprav za proizvodnjo 
varilnih ž ic.

Na mednarodni konferenci iiw v 
Cavtatu smo pridobili mnogo koristnih 
informacij o razvoju varilstva v svetu, 
pridobili potrditev o pravilnosti  naš e 
usmeritve, naš  prispevek pa se je 
nanaš al na področ je strukturnih analiz.

 

Prenova suhovleč ne ž ič arske linije in 
zač etek predvleč enja varilnih ž ic na 
novi lokaciji. Prispeli so novi stroji za 
vleč enje in navijanje masivnih varilnih 
ž ic.

Zač etek montaž e nabavljene opreme 
za proizvodnjo masivnih varilnih ž ic.

Oktobra so nas razveselili ž ič arji z 
največ jo meseč no proizvodnjo.

Sodelavci razvoja so bili aktivni 
udelež enci Konference o materialih in 
tehnologijah v Portorož u. Sodelovali 
so pri posterju: Razvoj elektrod in 
tehnologije za varjenje jekla P91.

Podpisana je bila pogodba za dobavo 
pakirne linije za varilne ž ice. 

Izdelana je bila doslej največ ja 
meseč na proizvodnja polnjenih ž ic – 
16 t.

November

Na mednarodni konferenci v 
Slavonskem Brodu  smo se 
predstavili s predavanjem: Varjenje z 
ž icami, polnjenimi z metalnim 
prahom.

 

Zač eli smo s testnim vleč enjem in 
previjanjem ž ice na novi lokaciji.

Na dnevu varilskih tehnologij v 
Ljubljani smo nastopili s predstavitvijo 
metalnih polnjenih ž ic.

Decemeber

Dodajni materiali; varilni praš ek in obarvane oplaš č ene elektrode

Varjenje pod praš kom v varilnici

. . . razvijamo  nove  izdelke
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organiziran teniš ki turnir naš ih 
delavcev.

Uspel nam je prodor na nove trge V 
Evrope in Azije. Julija smo knjiž ili prvo 
naroč ilo za japonskega kupca. 

Po kolektivnem dopustu smo se spoč iti 
vrnili na delo.  Intenzivno smo se zač eli 
pripravljati na prenovo informacijskega 
sistema, saj nam stari ne omogoč a več  
aktivnega spremljanja in obvladovanja 
poslovnih dogodkov.

 smo dosegli najboljš o 
proizvodnjo – 1,48 milijona evrov, 
Oktobra

knjiž ili smo rekordno š tevilo naroč il – 
2,6 milijona evrov.

 smo pripravili sreč anje 
jubilantov dela.

 je č as velikih prič akovanj in 
pregledov. Bili smo ponosni na dobre 
rezultate – v celem letu smo izdelali in 
prodali za skoraj 20 % več  kot leto 
poprej. Zaposleni smo se zasluž eno 
poveselili na tradicionalnem zaključ ku 
ter nazdravili prihajajoč emu letu z ž eljo, 
da naslednje leto dosež emo š e več .

Novembra

December

  esna Pevec Matijevič ,
    univ. dipl. ekon.
V

Leto 2007 je bilo za Nož e Ravne eno 
najuspeš nejš ih let doslej. Zač eli  smo z 
veliko dobre volje in polni idej in elana. 
V prvih treh mesecih smo knjiž ili 
rekordno š tevilo naroč il, meseč na 
proizvodnja je krepko presegala 
meseč no proizvodnjo leta 2006. 
Zmogljivosti kaljenja niso bile več  ozko 
grlo kot v letih poprej, zaradi nove 
vakuumske peč i je bila prepustnost 
kalilnice boljš a.

 smo zač eli triizmensko delati na 
novem CNC-rezkalnem stroju ZPS 
MCFV 2080, ki je zamenjal amortiziran 
in skoraj tri desetletja star NC-rezkalni 
stroj in je bil največ ja pridobitev v 
proizvodnji v letu 2007.

 smo dosegli rekordno prodajo – 
realizacija je znaš ala 1,488 milijona 
evrov. Zač eli smo s prvimi dobavami 
nož ev za eno največ jih svetovnih 
jeklarskih druž b POSCO v Juž ni Koreji. 
Udelež ili smo se specializiranega sejma 
FORMA TOOL v Celju, kjer smo 
razstavljali skupaj z Metalom Ravne. 
Prejeli smo veliko plaketo Obč ine Ravne 
na Koroš kem za leto 2006 za razvoj 
kovinske industrije na Ravnah, za 
uspehe pri poslovanju in uveljavitev 
blagovne znamke na mednarodnih 
trgih. Kot druž abni dogodek nam je 
ostal v spominu tudi obisk upokojenih 
sodelavcev podjetja – ta obisk naš ega 
podjetja je vsakoleten in skoraj ž e 
tradicionalen. 

smo ž e sedmič  razstavljali na 
mednarodnem sejmu za gozdarsko in 
lesno industrijo LIGNA v Hannovru, ki 
odpira svoja vrata vsaki dve leti. 
Izdelke je predstavilo kar 1.900 
razstavljavcev iz 49 drž av, 
obiskovalcev sejma je bilo več  kot 
110.000.

 smo uvedli softverski programski 
paket za programiranje CNC-strojev 
Mastercam. Kot š portni dogodek je bil 

Marca

Aprila

Maja 

Junija

Novi CNC-rezkalni stroj ZPS MCFV 2080 – največ ja pridobitev proizvodnje v letu 2007

Razstavni prostor Nož ev Ravne na največ jem mednarodnem sejmu za lesnopredelovalno 
industrijo Ligna v Hannovru

. . . osvajamo  nove  trge

Kako so Nož i Ravne rezali leto 2007
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SUZ Jesenice v letu 2007
Na preteklo leto v druž bi SUZ 
Jesenice gledamo z meš animi 
obč utki. Tisto, kar nas veseli, je
dejstvo, da smo po nekaj suš nih letih 
uspeli izpeljati za 325.000 evrov 
nalož b v posodobitev strojne
opreme in logistike. Druga bolj senč na 
stran pa je, da nismo izkoristili 
mož nosti prodaje toplo
valjane ž ice za potrebe gradbeniš tva 
in izdelave ž ebljev iz virov, ki so na 
voljo v domovini naš ih
lastnikov.

Zač etni meseci so bili dokaj obetavni 
glede povpraš evanja po naš ih 
izdelkih, predvsem po palič nem
jeklu. Na področ ju proizvodnje ž ebljev 
pa smo se spopadali s hudo 
konkurenco uvož enih gradbenih
ž ebljev iz Kitajske. Ves č as je bila 
prisotna odloč itev o ustavitvi 
celotnega proizvodnega programa.

 smo zaključ ili z montaž o 
druge avtomatske linije za poravnavo 
koncev in obrobkanje jeklenih palic in 
se izognili zastojem zaradi premajhnih 
zmogljivosti v tem delu proizvodnje. 

 belež imo rekordno proizvodnjo 
in prodajo v zadnjih petih letih, in sicer 
nosilnega programa Jeklovleka. 

Januarja

Marca

Maja

Junija

Julija

Avgusta

Septembra

Oktobra

 se nam zgodi prevzem 
trgovskega podjetja Č elik iz Beograda 
s strani Merkurja, s tem pa smo 
izgubili pomembnega kupca v Srbiji.

 smo navezali stike s trgovci, ki 
prodajajo vleč eno jeklo  v Bosni.

 smo vzpostavili prve kontakte s 
predstavniki trgovske mrež e iz 
Nizozemske, ki »pokrivajo« Anglijo, 
Beneluks in Nemč ijo z izdelki č rne 
metalurgije.

 smo navezali stike s trgovci, 
ki prodajajo vleč eno jeklo v 
Makedoniji.

 smo si ogledali  visoko 
tehnološ ko dovrš eno luš č ilno linijo v 
Italiji.

 so se naš i vzdrž evalci 
udelež ili tedenskega seminarja za 
upravljanje in vzdrž evanje novega 
defektomata pri podjetju Förster v 
Nemč iji.

M arjan Ravnik, inž . met., 
    direktor podjetja SUZ

Novembra

Decembra

 belež imo prvo naroč ilo 
nemš kega kupca za dobavo ž ebljev 
za izdelavo EURO-palet.

 smo uspeš no zaključ ili 
montaž o novega peskalnega stroja in 
specialne glave za oblikovanje 
nesimetrič nih profilov.

Na koncu leta ponavadi potegnemo 
č rto in ugotavljamo uspeš nost 
poslovnega leta na več  področ jih. Na 
mnogih bi lahko bili š e uspeš nejš i, 
vendar smo v danih razmerah 
zadovoljni le z dejstvom, da 
opravljamo svoje poslanstvo, za kar 
smo bili tudi ustanovljeni, to je 
izključ no za ohranitev in razvoj 
delovnih mest za tiste delavce, ki se 
zaradi invalidnosti in izgube delovnih 
mest na območ ju Ž elezarne Jesenice 
niso mogli zaposlovati enako kot 
drugi. 

. . . posodabljamo
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Trije mejniki za ZIP center v letu 2007
Lahko bi rekli, dobro in uspeš no leto 
2007. Trije pomembni mejniki. 
Druž ba je maja praznovala 10 let, 
dobili smo novega lastnika in 
certifikat kakovosti ISO standard 
9001 – 2000 za proizvodnjo 
zahtevnih mizarskih in tiskarskih 
izdelkov, storitve č iš č enja in 
mizarskega servisa, zaposlitvene 
rehabilitacije, rokodelnice ter 
posredovanja zaposlitev in dela.
Certificirali smo vse programe 
druž be.

Bili smo na pohiš tvenem sejmu v 
Ljubljani ter v mizarstvu izpeljali kar 
nekaj zahtevnih projektov.

Leto 2007 je minilo v doseganju 
nač rtov in sledenju osnovnemu 
poslanstvu podjetja, ki je 
usposabljanje in zaposlovanje 
invalidov.
Center za rehabilitacijo invalidov 
Koroš ke je s strokovnim timom 
obravnaval 160 napotenih oseb v 
različ nih storitvah zaposlitvene 
rehabilitacije.
Odprli smo oddelek kooperacij, 
zametek zaposlitvenega centra za  
kategorije invalidov, ki na trgu dela 
niso konkurenč ni. Za regijo od  Č rne 
do Mozirja, ki jo center pokriva, so te 
storitve, izvajane v okviru koncesije, 
izjemnega pomena. 

Cilj druž be je postati zanesljiv 
partner  naš im kupcem. V skupini 
SIJ – Slovenska industrija jekla, d. 
d.,  smo leta 2007  prodali 38 % 
naš ih izdelkov in storitev. Na trgu 
zunaj skupine pa smo ustvarili 60 % 
prihodka. 

V letu  2008 rač unamo na 
uresnič itev zahtev lastnika, da se 

storitve in izdelki naroč ajo znotraj 
skupine, č e so za to dani pogoji. 
Porast naroč il prič akujemo predvsem 
za programe tiskarne in mizarstva.

Pred nami je obdobje  velikih nalož b, 
ki nam bodo polož aj na trgu  š e 
utrdile. V letu  2008 nač rtujemo za 
1,14 milijona evrov  investicij, 
glavnino za izgradnjo proizvodne 
hale za tiskarno, v letu 2009 pa 
bomo namenili 1,1 milijona evrov  za 
opremo.

Pa š e ZIP  center v š tevilkah za  leto 
2007.
Ustvarili smo  2,3 milijona evrov 
prodajnih prihodkov, kar je za   10 %  
več   v primerjavi  z letom 2006. 
Skupaj pa so prihodki znaš ali 2,7 
milijona evrov.   Druž ba je  leto 2007 
zaključ ila pozitivno.

Priprave na tisk v tiskarni ZIP centra, 
kjer se na papir preliva tudi naš  Bilten 
SIJ

A lenka Stres,
   direktorica

. . . uresnič ujemo  cilje

Predstavitev mizarskega programa na Pohiš tvenem sejmu v Ljubljani
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Smeh  je  pol  jabolka

Mož ganski  križ kraž

NOV PRIJATELJ
 

Č AKANJE PRVI OTROK 

AVTOR:
DRAGO

RONNER,
ACRONI

PREBIVA-
LEC

ZGOŠ E

OPLOV
AVTO

ROKA-
VIČ ARKA

NAKAZA,
POKVEKA

VLAČ UGA,
PROSTI-
TUTKA

SLAVILNA
LIRSKA
PESEM

SLAVKO
PREGL

UKANA,
ZVIJAČ A

SL. Š KOF
(GREGORIJ)

RUSJANOVA
LETALA

DOMAČ A
MOLZNA

Ž IVAL

NAJVIŠ JI
VZOR

Č RKA RUSKE
AZBUKE

KONICA,
OST

KRAJ V
KOPRSKEM
PRIMORJU

JORDANSKA
LUKA

FR. LUKA
OB SREDOZ.

MORJU

OKAN
POKRAJINA

V
SAvDSKI
ARABIJI

RDEČ A
MRAVLJA

PEVKA
RUPEL

MAŠ A
DERGANCKAJŽ AR

Č EBELI
PODOBNA
Ž UŽ ELKA

REDKA,
ZELO

OBSTOJNA
KOVINA

ZARAŠ Č E-
NOST

ROMAN
GVATEMAL.
PISATELJA
ASTURIASA

OSMI TON
OD OSNOV-

NEGA

KOBILA
Z BELIMI
LISAMI

AMERIŠ KA
IGRALKA
GARDNER

ZNAK
ZA

NIKELJ

ZIMZELEN
GRM

SPRAVLJA-
NJE TEKO-
Č INE V KAJ
PRIPADNIK
BASKOV

MOČ AN
HLADEN
VETER V
ANDIH

OPIČ JI
KRUHOVEC

OCET

GRŠ KA
REKA,

EVROTAS

ALFI
NIPIČ

INDIJSKI
HRAST

MADŽ ARSKI
POLITIK
(VIKTOR)

VELIKA
DIVJA
RACA
ERVIN
Č URLIČ

NAČ IN
OGOVARJA-

NJA

NATRIJ

DUHOVNI
ERNERGIJSKI

CENTRI
V JOGI

LISTNATO
DREVO

Š VEDSKO
IME FIN.
JEZERA
INARI

MATERINA
SESTRA

Ž IVALSKA
MAŠ Č OBA

IVJE

ALBANSKI
POLITIK
HOXHA

VEČ JA
OSTRA
SKALA

KLOBUČ E-
VINA

OSKRBNIK
GRADU

ZNAK,
ZNAČ KA

VRAT
BIBLIJSKA

PRVA
Ž ENSKA

SOSLEDJE
DOGAJANJA

CUNJA

EVGEN
JURIČ

BARVA
IGRALNIH

KART
VZHOD,

JUTROVO

RIMSKA 4

BRITAN.
PISATELJ
FLEMING

NEMŠ KA
IGRALKA
DAGOVER

MOŠ KI, KI
SKRBI ZA

SCENERIJO

NAJSTA-
REJŠ I V

DRUŠ Č INI

Blondinki se pogovarjata: 
"Sliš ala sem, da imaš  novega 
prijatelja." 
"Ja, enkraten je. Bogat je in avto 
ima." 
"Kakš en pa je?" 
"Kabriolet metalno rdeč e barve.”

V ž ivalskem vrtu je poginil 
nosorog. Ker je bil direktor na 
služ benem potovanju, so ga 
poklicali v hotel, kjer se je 
zadrž eval, in ga vpraš ali:
"Š ef, poginil je nosorog. Ali naj 
kupimo drugega ali naj poč akamo, 
da se vrnete vi?"

Razburjeni moš ki glas je 
poklical porodniš nico in 
rekel:
"Ž ena bo rodila. Vsak č as jo 
bom pripeljal!"
"Je to prvi otrok?" je 
vpraš ala medicinska sestra.
"Ne, tukaj je njen mož !"

12
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