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Več je skladiš č e jeklenega odpadka v Acroniju
Za investicijo "Poveč anje zmogljivosti 
skladiš č a vlož ka jeklenega odpadka" 
smo se v Acroniju odloč ili zaradi 
preselitve vse naš e proizvodnje z 
Jesenic na Belš ko polje, kar je vodilo 
v pridobitev novih prostorov za 
skladiš č e starega ž eleza, ki je naš a 
osnovna surovina. Pri izvedbi projekta 
smo upoš tevali nač elo, da moramo 
zgraditi tako skladiš č e, ki bo 
omogoč alo boljš i pretok materiala 
skozi skladiš č e od ž elezniš kih 
vagonov ali kamionov do elektro peč i. 
Izkazalo se je, da je najboljš a različ ica 
podaljš anje obstoječ e hale vlož ka 
proti vzhodu in sprememba lokacije 
drugega zakladalnega mesta za 
polnilne koš are peč i.

Nalož ba zagotavlja skladiš č ne 
prostore za zadostne količ ine 
jeklenega odpadka, optimalni pretok 
materiala in skrajš anje zakladalnih 
č asov elektro obloč ne peč i, s č imer 
smo poveč ali njeno produktivnost. 
Projekt sestavljajo naslednje 
aktivnosti:
- podaljš anje obstoječ e hale vlož ka v 
Jeklarni proti vzhodu za tri polja,
- prestavitev temelja za zakladalni 
voz,
- izgradnja novih boksov za jekleni 
odpadek,
- podaljš anje ž elezniš kih tirov v hali 
vlož ka,
- dograditev cestnega omrež ja z 
zunanjo ureditvijo,
- nabava opreme za potrebe 
skladiš č a.

Vsi objekti so vključ eni v obstoječ o 
energetsko in komunalno 
infrastrukturo Acronija.

Poleg zniž anja stroš kov zaradi 
dvakratne manipulacije z jeklenim 
odpadkom in stalnega najemanja 
ž elezniš kih vagonov se ekonomski 
uč inki investicije kaž ejo v:
- mož nosti obratovanja z dvema 
zakladalnima vozovoma in dvema 
ž erjavoma v medsebojni neodvisnosti,
- zmanjš anju č asa polnjenja 
zakladalne koš are, kar omogoč a več  
č asa za raztovarjanje vagonov,
- poveč anju zmogljivosti skladiš č a za 

355 % oziroma na 12.000 m, 
- poveč anju skupnega prostora za 
postavitev vagonov za več  kot 100 
%. Ustvari se prostor za 18  vagonov, 
kar ustreza maksimalni povpreč ni 
dnevni potrebi,
- zmanjš anju č asa za manipulacijo 
vagonov; s tem se zaradi poveč anega 
dovoza z vagoni poveč a direktno 
polnjenje koš ar, brez vmesnega 
odlaganja v bokse,
- celotni izrač unani zmogljivosti 
skladiš č enja, katera je okoli 9000 
ton, kar pomeni poveč anje za 45 %.

Ker so z investicijo povezani 
dolgoroč ni razvojni nač rti razš iritve in 
razvoja jeklarne, moramo poudariti, 
da je izvedena nalož ba temelj 

nadaljnjega razvoja. V sklopu tega 
razvoja predvidevamo v bliž nji 
prihodnosti tudi izdelavo drugega 
zakladalnega mesta, kar bo š e 
poveč alo uč inek nalož be.

Investicija, vredna nekaj več  od 2,7 
mio. evrov, je bila uresnič ena v 
dogovorjenem roku sedmih mesecev. 
Na podlagi pridobljenega gradbenega 
dovoljenja za zdaj ne vidimo ovir, da 
ne bi letos pridobili tudi uporabnega 
dovoljenja. Pomembno sta k 
uspeš nosti projekta prispevala tudi 
izdelovalec projektov Savaprojekt in 
glavni izvajalec del CMC Celje.  Glede 
na izvedeno si takih izvajalcev lahko 
š e ž elimo.

Ob tej prilož nosti se zahvaljujemo 
okoliš kim krajanom za veliko mero 
strpnosti med gradnjo. Sedaj lahko 
zagotovimo, da je podaljš ek hale 
vlož ka zgrajen po najsodobnejš ih 
predpisih za jeklene konstrukcije, 
prav tako pa je, upoš tevajoč  ekološ ki 
vidik,  zvoč no izoliran in na stikih 
zatesnjen proti uhajanju prahu.

Franc Neč imer, univ. dipl. inž . stroj.,
koordinator invest. projektov
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Sanacija razpok na stiskalnici v kovač nici Metala Ravne

Zdravko Mlakar,
univ. dipl. inž .
metal.,
direktor
Kovaš kega 
programa

Sanirana stiskalnica 25/30 MN 

»Odloč ili smo se za sanacijo brez 
demontaž e, saj je tako č as 
popravila najkrajš i in s tem 
najmanjš i izpad proizvodnje.« 
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Razpoke na glavi stiskalnice Po odstranitvi razpok sledi navarjanje

Z. M.

Vzdrž ujemo
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Posodobljamo

Celovito prenovljena informatika v Metalu Ravne

Majda Vravnik,
univ. dipl.
inž . stroj., 
vodja 
informatike

»Informatika Metala Ravne ima 
dolgoletno tradicijo na področ ju 
razvijanja in vzdrž evanja lastnega 
informacijskega sistema, sedaj pa se 
preusmerja na nova področ ja.«

5
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M. V.

Prenova informacijskega sistema v Nož ih Ravne
V zadnjih nekaj letih se v podjetju Nož i 
Ravne sreč ujemo s problemi, ki so 
posledica tež av pri obvladovanju 
poslovnih procesov. Dokaj star 
informacijski sistem  ne omogoč a 
aktivnega spremljanja in obvladovanja 
poslovnih dogodkov. Zaradi tega smo se 
odloč ili za njegovo prenovo.

Prenova informacijskega sistema ne 
vključ uje samo menjave programske 
opreme, ampak pomeni tudi postavitev 
nove organizacije,  integrirane z 
informacijsko podporo. Za doseganje 
konkurenč ne prednosti podjetja moramo 
z novim sistemom zagotoviti 
obvladovanje proizvodnje, upoš tevanje 
dobavnih rokov ter preglednost stroš kov.

Prič akovani uč inki prenovljenega 
informacijskega sistema so: 
-  poveč anje uč inkovitosti prodaje (več  
kontaktov, krajš i odzivni č asi, realne 
obljube, manj napak pri prodaji,  
strukturi stroš kov in izrač unu 
profitabilnosti ob ponudbi, preglednost 
nad statusi naroč il od ponudbe do 
odpreme, pregled nad prilivi sredstev in 
arhivi, kakovostnejš e prodajne analize, 
toč nejš e prodajne napovedi),
-  obvladovanje materialnih tokov 
(poslovanje brez zalog z alociranjem in s 
terminiranjem materialnih tokov na vire 
porabe, zmanjš anje zalog, boljš e 
obrač anje zalog, vzpostavljanje 
komunikacije z dobavitelji),

-  obvladovanje stroš kov v realnem č asu,
-  obvladovanje finanč nih tokov v 
realnem č asu,
-  zniž evanje proizvodnih stroš kov s 
skrajš evanjem pretoč nih č asov in z 
optimiranjem izkoristka proizvodnih virov 
(odprava ozkih grl, pravoč asno 
zaznavanje potencialnih ozkih grl, nadzor 
nad kooperacijami),
-  poveč anje produktivnosti delavcev v 
vseh procesih v podjetju z 
avtomatizacijo rutinskih opravil in 
integracijo procesov,
-  postavitev tehnološ kega »know-how« 
modela,
-  praktič na uporaba »poslovne 
inteligence« pri poslovnih odloč itvah. 

Odloč ili smo se za reš itev SyteLine 7 
podjetja  INFOR v izvedbi IN-
INFORMATIKE. Syteline  š iri   aktivno   
upravljanje   proizvodnje   iz   prodaje   
in   posredovanja   naroč il   v 
proizvodnjo in  realizacijo naroč ila, na 
usklajevanje nabavnih tokov s potrebami 
proizvodnje tako, da vedno in dosledno 
drž imo obljubo o roku dobave izdelka, ki 
smo jo dali kupcu ž e pri vnosu  naroč ila.  
Obsež na   funkcionalnost   SyteLine   
podpira   poslovne   in   operativne   
izzive   proizvodnje, vključ ujoč  
funkcionalnosti področ ij: nač rtovanja, 
prodaje, planiranja, uporabe virov, 
izdelave, dostave, storitev in financ.

Obvladovati  naroč ila  pomeni  hitro,  

pravilno  in  uč inkovito  izdelati  ponudbo,  
obljubiti  datum dobave in le s  pritiskom 
na gumb spremeniti ponudbo v potrjeno 
naroč ilo. To omogoč a  informacijska  
povezanost  prodaje  s  proizvodnjo,    
planom proizvodnje, proizvodnimi urniki 
in sistemom obremenitve proizvodnih 
virov.

Vendar š e tako dobra reš itev nič  ne 
pomeni, č e je ne znamo vpeljati v prakso. 
Tež iš č e ni v pisanju programov po 
specifikacijah uporabnika in lokalnem 
zapiranju, temveč  v operativni 
usposobljenosti vseh delavcev Nož ev 
Ravne, da optimalno izrabimo vse 
mož nosti novih orodij in reš itev.

Novi informacijski sistem bomo zač eli 
uporabljati 1. 1. 2008, ko bomo nanj 
prenesli prve poslovne funkcije. 
Nač rtujemo, da bomo do sredine leta 
2008 prenesli na nov sistem vse 
poslovne funkcije. Prenosu sledi faza 
optimizacije procesov, tako da prve 
realne pozitivne rezultate prehoda na 
nov sistem prič akujemo v zač etku leta 
2009. 

Posodobljamo

Vesna Pevec Matijevič , 
univ. dipl. ekon.,
produktna menedž erka nož ev za
papir v Nož ih Ravne 



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

Nazaj  v  prihodnost

7

Elektrode Jesenice nekoč  in danes 
Na področ ju spajanja kovin ima 
obloč no varjenje pomembno mesto. Z 
razvojem tehnologij spajanja se 
spreminjajo tudi zahteve trga in le-tem 
se mora prilagajati tudi proizvodnja 
varilnih materialov. Tudi v Elektrodah 
Jesenice nismo izjema.
Zač etek izdelave dodajnih materialov 
na Jesenicah sega v leto 1939, z 
izdelavo dveh golih strž enskih 
elektrod, »Savice« in »Triglava«, za 
potrebe Kranjske industrijske druž be. 
Tema je leta 1946 sledila ž ica za 
plamensko varjenje »VA 37«, leto 
kasneje pa oplaš č ena elektroda 
»Bled«. Paleta izdelkov se je iz leta v 
leto š irila, proizvodnja pa je rasla. 
Leta 1960 se je zač ela proizvodnja 
ž ice za varjenje pod praš kom, tej je 
leta 1963 sledila proizvodnja praš kov, 
naslednje leto pa š e proizvodnja 
masivne varilne ž ice za varjenje v 
zaš č iti plinov »VAC 60«. Leta 1974 se 
je na Jesenicah zač ela tudi 
proizvodnja strž enskih ž ic.
In kje smo danes? V Elektrodah 
Jesenice sedaj izdelujemo okoli 300 
različ nih dodajnih materialov za 
varjenje, elektrod, ž ic, praš kov. 

Polovico proizvodnje zajema izdelava 
oplaš č enih elektrod. Paleta 
oplaš č enih elektrod je zelo velika, 
okoli 180 izdelkov za varjenje 
najrazlič nejš ih materialov. 
V zadnjem č asu moč no naraš č a tudi 
povpraš evanje po masivnih in 
polnjenih varilnih ž icah, saj se 
varjenje v industriji vse bolj 
avtomatizira. V Elektrodah Jesenice 
se zahtevam trga prilagajamo z 
razvojem novih izdelkov in novimi 
investicijami. Za področ je masivnih 
ž ic sedaj uvajamo najsodobnejš o 
linijo suhovleč nih strojev z bakrenjem  
in s sodobnim nač inom navijanja. S 
tem bomo zadostili potrebam trga, 
paleta izdelkov bo š irš a, dodatno 
navitje ž ice v sode pa bo primerno 
tudi za uporabo pri varjenju z 
avtomati in roboti. 
Za področ je polnjene ž ice bomo v 
zač etku naslednjega leta zač eli s 
postavljanjem nove linije za 
proizvodnjo polnjenih ž ic po 
najsodobnejš i tehnologiji, z izdelavo iz 
traku, katerega bomo lasersko 

Mojca Š olar,
univ. dipl. kem.,
vodja razvoja
v Elektrodah
Jesenice 

»Dolgoletne izkuš nje in nove 
nalož be so dobra pot k uspehu.«

zavarili. Prednosti pred sedanjo 
tehnologijo izdelave s polnjenjem 
polnila v cev bo več , zaradi več jega 
delež a polnila in valjanja, ki bo 
nadomestilo vlek, bo mogoč a š irš a in 
konkurenč nejš a paleta izdelkov 
polnjenih ž ic.
Pa tudi na področ ju oplaš č enih 
elektrod se v Elektrodah vedno kaj 
dogaja, razvoj  novih elektrod, nova 
linija za rezanje ž ice, nova pakirna 
linija, vakuumsko pakiranje, č istilna 
naprava, vse to so aktivnosti, ki 
spremljajo zahteve trga in okolja. 

Suš enje in pakiranje nekoč       Montiranje in preskuš anje nove vleč ne linije  za  izdelavo masivnih ž ic 

M. Š .



Odsluž eni portalni ž erjav bodo v Acroniju pretopili v vrhunsko jeklo 
7. oktobra 2007 so delavci oddelka 
Ž erjavi in montaž a izvedli ruš enje 12,5-
tonskega portalnega ž erjava.

Ž erjav je bil nabavljen in montiran leta 
1987, namenjen pa je bil za delo v 
skladiš č u jeklenega odpadka. Vgrajena 
je imel dviž na pogona z nosilnostjo 
12,5 t, na katerih sta bila montirana 
magnet in grabilec. Z magnetom se je 
prenaš al navadni jekleni odpadek, z 
grabilcem pa nerjavni. Dvigalo je bilo 
18 m visoko in 75 m dolgo. Zaradi 
takih dimenzij je bila masa tega dvigala 
kar precejš nja, in sicer 249 ton.

Po umiku podjetja Acroni iz centra 
Jesenic na obrobje mesta so na tej 

lokaciji ostali samo š e skladiš č e 
jeklenega odpadka in delavnice 
Ž elezniš kega transporta. Ker je obč ina 
pokazala veliko zanimanje za zemljiš č a 
na tem območ ju, se je vodstvo podjetja 
odloč ilo, da se skladiš č e ukine in 
dvigalo ter material v skladiš č u 
odstranita.

Tako je bila naloga oddelka Ž erjavi in 
montaž a zruš itev ž erjava s č im 
manjš imi stroš ki na varen nač in. Po 
temeljitem premisleku smo izdelali 
nač rt ruš itve. Treba je bilo opraviti kar 
nekaj pripravljalnih del, da je bilo 
dvigalo v nedeljo, 7. 10. 2007, 
pripravljeno za podiranje. S pomoč jo 
lokomotive ž elezniš kega transporta, ki 

Ž erjav pred ruš enjem Ž erjav med ruš enjem

je vlekla za nogi portala,  je dvigalo 
padlo prej kot v  minuti. 

Sedaj sledi razrez dvigala na kose 
takih velikosti, ki so primerne za 
zalaganje elektro peč i v jeklarni. S 
tem je podjetje Acroni pridobilo tudi 
nekaj materiala za svojo proizvodnjo.

Oddelek Ž erjavi in montaž a pa se je 
izkazal z inovativno reš itvijo problema 
ruš enja ž erjava.

Ž erjav po ruš enju

Marjan Bizalj, dipl. inž . stroj.,
vodja tehnič nih storitev in transporta
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SVETOVNA PROIZVODNJA

Proizvodnja surovega jekla v juliju 
2007 je bila 109,9 milijona ton, kar je 
nekoliko manj kot maja in junija, 
č eprav ima ta mesec 31 dni. 
Proizvodnja je bila niž ja predvsem v 
Evropi in Aziji, tudi na Kitajskem, 
nekoliko več ja pa v ZDA. V primerjavi 
z julijem 2006 pa je proizvodnja 
surovega jekla viš ja za 7,7 %.  V 
prvih sedmih mesecih 2007 je bila 
proizvodnja surovega jekla 761,8 
milijona ton, kar je 7,9 % več  kot v 
enakem obdobju 2006.

NAPOVEDI ZA Č ETRTO TRIMESEČ JE

Po zelo mirnem poletju se prič akuje, 
da se bodo trž ne razmere 
normalizirale v letoš njem zadnjem 
č etrtletju. V Aziji in ZDA se je 
povpraš evanje zač elo krepiti ž e  
avgusta, dosež eni so bili manjš i dvigi 
cen. V Evropi se prič akuje, da se bo 
povpraš evanje okrepilo septembra. 
Poleg tega so skladiš č a bolj prazna 
kot polna, zato se prič akuje, da bodo 
trgovci morali poveč ati zaloge (razen 
v J Evropi), kar lahko vpliva na dvig 
cen v č etrtem č etrtletju. To je odvisno 
tudi od proizvodnje na Kitajskem in 

razpolož ljivosti ter cen materiala iz 
uvoza, pa tudi od tega, koliko bodo 
proizvajalci sledili realnemu 
povpraš evanju.  Napovedana je tudi 
rast cen jeklenega odpadka, kar bo 
dodatno vplivalo na dvig cen konč nih 
izdelkov. 

Za naslednje leto se napoveduje 
podobna stopnja gospodarske rasti 
kot letos (z mož no izjemo ZDA), 
dodatna poraba jekla naj bi bila 
podobna kot napovedana rast 
proizvodnje, zato so napovedi za leto 
2008 optimistič ne. 

Razmere na jeklarskem trgu
Globalno  aktualno



NERJAVNA JEKLA

Zaradi velikih padcev cen niklja so se 
nakupi trgovcev skorajda ustavili. 
Nadaljuje se zmanjš evanje količ in na 
skladiš č ih, predvsem pri avstenitnih 
jeklih. Situacija naj se, po nekaterih 
napovedih, š e nekaj mesecev ne bi 
umirila. Moč nejš e pa je 
povpraš evanje po feritnih in drugih 
specialnih nerjavnih jeklih.

Vir: Steel Business Briefing
Stainless Steel Flat Products Monitor

Monika Š tojs, univ. dipl. ekon., 
  direktorica marketinga v  skupini
  SIJ – Slovenska industrija jekla
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41. letnega sreč anja združ enja IISI-41 
(International Iron and Steel Institute) v 
Berlinu se je v zač etku oktobra 
udelež ilo več  kot 350 vodilnih 
menedž erjev vseh pomembnih 
proizvajalcev jekla na svetu, kot so: 
Krupp, Voest, Boehler, Mittal, Tata 
Steel, Severstal, Nippon Steel, 
Outocumpu, US Steel, Jindal, Baosteel 
…  Poseben pomen jeklarstva za 
Nemč ijo in Evropsko unijo pa je 
odraž ala prisotnost najpomembnejš ih 
nemš kih politikov, kot so kanclerka 
Merklova, komisar EU Verheugen, 
nemš ki minister za gospodarstvo Glos, 
predsednik nemš kega parlamenta in 
bivš i zunanji minister Genscher.

Svetovno jeklarstvo je pred novim 
»boom« letom. V letu 2007 se bo 
svetovna poraba jekla dvignila za 6,8 
%, in sicer na 1,2 milijarde ton. Za leto 
2008 pa združ enje IISI  napoveduje 
poveč anje za novih 6,8 %. 
V EU bo rast letos dosegla 4 %, v 
naslednjem letu pa le š e 1,4 %, kar bo 

predvsem posledica moč nega evra pri 
izvozu v tretje dež ele.

Največ ji delež  pri poveč anju porabe 
jekla in največ je rasti so, tako kot ž e 
nekaj let, zabelež ile drž ave t. i. skupine 
BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska), 
ki bodo v letu 2007 ž e dosegle 41 % 
svetovne porabe – od tega Kitajska 
sama kar 35 %. Po prič akovanju bo 
leta 2008 poraba jekla naraš č ala z več  
kot 11 %. Na Kitajskem danes vsako 
drugo tono jekla porabijo v 
gradbeniš tvu – kar seveda pomeni, da 
bodo z več anjem porabe jekla na 
drugih sektorjih š e dolgo gonilna sila 
naraš č anja potreb po jeklu v svetu. 
V tabeli prikazujemo, kako se je več ala 
poraba jekla v zadnjih letih:

  

Leta 2006 so Kitajci porabili 30,1 %, EU 
17,1 %, Severna Amerika 14,5 %, ostala 
Azija 14,0 %, Japonska 6,7 %, Rusija   

Leto         Poraba (v mio. ton)
  2004        947
  2005      1026
  2006      1121
  2007      1198  (ocena)
  2008      1279  (ocena)

(z GUS drž avami) 4,7 %, ostala Evropa 
3,0 % ,  ostali svet pa 9,0 %.

V več ini jeklarn v EU so dosegali med 
95 in 98 % mož ne proizvodnje in 
predstavnik Kruppa je celo omenil, da 
zaradi polno izkoriš č enih zmogljivosti 
ne morejo več  v celoti zadovoljevati 
potreb evropskih kupcev po nekaterih 
vrstah jekel. 

Trenutno poteka gradnja več  novih 
proizvodnih zmogljivosti  in nekateri 
analitiki so zato mnenja, da bo po letu 
2009 priš lo do zmanjš anja konjunkture 
– po drugi strani pa je predsednik 
največ je jeklarske korporacije na svetu 
Mittal (s približ no 120 mio. ton letne 
proizvodnje) mnenja, da so nalož be v 
nove zmogljivosti skrbno premiš ljene in 
da zato ne bo prihajalo do presež kov 
agregatov. Ta koncern bo v naslednjih 
š tirih letih investiral 35 milijard USD, 
ampak le del v nove zmogljivosti – 
več ino pa v tehnologije za poveč anje 
dodane vrednosti v ž e obstoječ ih 
postrojenjih. 

Vir: http://www.worldsteel.org/

Svetovno jeklarstvo
pred novim »boomom«
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IMH - novič ke

V Tuli je konec septembra 2007 
potekalo slavnostno odprtje novega 
zdravstvenega diagnostič nega centra 
za zdravljenje in rehabilitacijo otrok z 
boleznimi ž ivč nega sistema. Novi 
center je del regionalnega otroš kega 
psiho-nevrološ kega sanatorija 
»Mladina«. Guverner območ ja Tula, 
Vjač eslav Dudka, podpredsednik 
ruskega parlamenta, č lan stranke 
»Združ ena Rusija«, ustanovitelj 
Socialnega sklada Zubitski – Boris 
Zubitski, predstavniki regionalne in 
mestne uprave, gradbeniki, dobavitelji 
opreme, medicinsko osebje, mali 
pacienti in njihovi starš i so sodelovali 
pri slavnostnem odprtju. Guverner 
Vjač eslav Dudka je v govoru dejal, da 
je novi sanatorij »Mladina« oč iten in 
preprič ljiv argument, kako ruski 
predsednik Vladimir Vladimirovič  
Putin reš uje enega glavnih 
nacionalnih problemov: izboljš ati 
kakovost zdravstvenih storitev. 
Guverner se je zahvalil Borisu 
Zubitskemu za neprecenljiv prispevek 
k razvoju zdravja otrok in skrbi za 
prihodnje generacije. Guverner regije 
je prav tako dejal, da je dobrodelna 
pomoč  v takem obsegu za regijo Tula 

Novi zdravstveni diagnostič ni center
brez primere: socialni sklad regije 
Tula, "Socialni sklad Zubitski", je 
namenil 300 milijonov rubljev za 
postavitev petnadstropnega poslopja 
in opreme z najnovejš imi 
medicinskimi napravami. Boris 
Zubitski pa se je iskreno zahvalil za 
delo, ki so ga opravili inž enirji, 
gradbeniki in dobavitelji medicinske 
opreme – vsem, ki so aktivno 
sodelovali pri gradnji novega 
zdravstvenega in diagnostič nega 
centra v Tuli. Danes je to trdna in 
udobna zgradba, ki je velikega 
pomena za zdravljenje bolnih otrok. 
Po simbolič ni predaji ključ a glavni 
zdravnici sanatorija Larisi Tsarkovoj 
sta guverner Vjač eslav Dudka in 
podpredsednik ruske dume Boris 
Zubitski slavnostno prerezala rdeč i 
trak ter si ogledala novo zgradbo 
sanatorija. Moderni konč ni materiali, 
elegantno pohiš tvo, odlič no 
oblikovanje in najnovejš a medicinska 
oprema – vse to je v glavah 
obiskovalcev pustilo prijeten vtis. Po 
ogledu stavbe sta guverner in 
pokrovitelj podpisala Sporazum o 
doniranju sanatorija. Vjač eslav Dudka 
in Boris Zubitski sta s svojima 
podpisoma predala center v lastniš tvo 
regije. 

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

Rudnik KmAruda 
zmagovalec 
razstave cvetja 

Malo pred 68-letnico Gubkina, mesta 
v ruski regiji Belgorod, je bila na 
tamkajš njem glavnem trgu 
organizirana tradicionalna razstava 
cvetja. Prvo nagrado je osvojilo 
podjetje  KmAruda iz holdinga IMH – 
Industrial Metallurgical Holding, 
katerega č lanica je tudi skupina SIJ 
– Slovenska industrija jekla. 
Udelež enci razstave so se po svojih 
najboljš ih moč eh trudili presenetiti 
ž irijo in  š tevilne obiskovalce z 
izvirnimi kompozicijami, s sijajnimi 
barvami in z novimi idejami. 
Obiskovalci so š e posebej 
obč udovali kompozicijo »Varujmo 
naravo« – vodomet, ki je izpuhteval 
rahlo meglico in  je bil pokrit z 
različ nimi rastlinami in  upognjenimi 
palicami. Več  razstavljenih kreacij je 
navdih č rpalo iz podjetja, iz 
zgodovine njegovega razvoja. Ž irija 
tekmovanja je posebej nagradila 
kompozicijo "Rapsodija ljubezni", 
sestavljeno iz eksotič nega cvetja. 
Naj poudarimo, da so se rudarji 
potegovali za zmago na tem 
prestiž nem tekmovanju ž e deveto 
leto. 

 

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

Boris D. Zubitski, solastnik holdinga IMH (skrajno desno),  je skupaj s 
predstojnico zdravstvenega centra in z guvernerjem območ ja Tula simbolič no 
otvoril sanatorij “ Mladina”  za zdravljenje otrok z boleznimi ž ivč nega sistema.



Z ž eljo, da  bi zaposleni č im bolje 
poznali osnovne procese v jeklarstvu, 
smo se v uredniš tvu odloč ili, da 
uvedemo Malo š olo jeklarstva, v 
kateri bomo na kratko predstavili 
najpomembnejš e procese v industriji 
jekla.

Leta 2004 je svetovna proizvodnja 
jekla prvič  v zgodovini presegla 
magič no mejo, milijardo ton. To 
pomeni skoraj š tiridesetkratno 
poveč anje glede na svetovno 
proizvodnjo v zač etku dvajsetega 
stoletja.

Vse te ogromne količ ine jekla so 
izdelane s specifič nimi lastnostmi in v 
ozkem območ ju kemijskih sestav, ki 
so predpisane za področ je uporabe ali 
posamezen izdelek. Tak opis jekla 
poznamo pod imenom specifikacija ali 
pa standard za določ eno vrsto jekla.

Standard za posamezno jeklo je 
nekakš no dogovorjeno pravilo med 
skupino, ki zastopa interese 
uporabnikov, in jeklarsko industrijo ter 
vsebuje  predpise glede kemijske 
sestave jekla, pri č emer mora 
proizvajalec jamč iti, da bo jeklo 
doseglo v standardu predpisane 
lastnosti, bo primerno za uporabo v 
toč no določ en namen ali pa 
namenjeno sploš ni uporabi. Standardi 
natanč no določ ajo, katere lastnosti 
mora jeklo izpolnjevati, odrejajo 
mesto odvzema vzorcev za testiranje, 
predpisujejo preizkuš evalne metode in 
določ ajo nač ine navajanja rezultatov.

Izbira vrste jekla je kompleksen 
proces, pri katerem je treba 
upoš tevati celo vrsto dejavnikov, saj 
so lastnosti materiala med seboj 
vzroč no povezane. Tako izboljš evanje 
ene lastnosti pogosto slabo vpliva na 
drugo lastnost – jeklo z veliko trdoto 
in trdnostjo, ki smo ju dosegli z 
dodatkom drugih elementov, je 
posledič no tež ko variti in obdelovati. 

Tak spisek medsebojnih vplivov je 
pravzaprav neskonč en. Iskanje 
kompromisa med posameznimi 
lastnostmi, ki jih od jekla ž elimo, je pri 
izbiri jekla obič ajno.

Jeklo je v sploš nem zlitina ž eleza 
(kemijski simbol Fe) in ogljika (C), pri 
č emer pa na posamezne lastnosti 
(mehanske, električ ne, magnetne) 
lahko vplivamo z dodatki različ nih 
drugih elementov. Veliko elementov je 
v jeklu ž e kot posledica jeklarskih 
postopkov, npr. mangan, silicij, 
ž veplo, fosfor, duš ik. Nekatere 
elemente pa v jeklo dodajamo 
namenoma:

·aluminij za dezoksidacijo 
(odstranitev kisika iz jekla) in 
zmanjš anje velikosti 
kristalnih zrn,

·niobij, vanadij, titan, kot 
mikrolegirne elemente,

·nikelj, krom, molibden, ki se 
dodajajo zaradi zagotavljanja 
posebnih lastnosti, npr. 
korozijske odpornosti.

Kemijska sestava posamezne vrste 

jekla je bila v  zgodovini v bistvu 
posledica 200 let izkustvenega 
razvoja in š ele približ no od  leta 1960 
je razvoj temeljil na znanstvenih 
osnovah in nač rtovanju posameznih 
lastnosti.

Najpogostejš e lastnosti, ki jih 
prič akujemo in merimo pri jeklu, so: 
natezna trdnost (Rm), napetost 
teč enja (Rp), raztezek, trdota, 0,2

ž ilavost, korozijska odpornost, 
električ na prevodnost, magnetne 
lastnosti in toplotna prevodnost. Pri 
tem gre obič ajno za kombinacijo in ne 
le za eno od naš tetih lastnosti. 
Standardi omogoč ajo laž je trgovanje z 
izdelki, saj so lastnosti toč no 
določ ene in jih je treba izpolnjevati  
ne glede na razlike v procesih med 
posameznimi proizvajalci. Š e nekako 
do leta 1995 so bili zelo pomembni 
nacionalni standardi, na primer 
nemš ki DIN, ameriš ki ASTM ali 
ASME, italijanski UNI in francoski 
AFNOR. S krepitvijo vloge EU pa so 
nacionalni standardi vse manj 
pomembni, krepi pa se vloga tako 
imenovanih evropskih standardov 
(EN), kar olajš uje poslovanje.

A. K.

Mag. Alenka
Kosmač , 
vodja Raziskav
in razvoja v
Acroniju 

“ Poenostavljeno pri izbiri vrste jekla 
velja, da je za določ eno uporabo 
najprimernejš e jeklo, ki zagotavlja 
potrebne lastnosti, ima dovolj dolgo 
ž ivljenjsko dobo, zadovoljiv videz in 
najniž jo ceno.”

Kako kupci jeklo izberejo in naroč ijo? 

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

Da  bi vsi zaposleni v SIJ - Slovenski industriji jekla in v njenih druž bah č im bolje 
spoznali osnovne procese v jeklarski industriji, bomo v nadaljevanju objavljali č lanke, 
ki odstirajo skrivnosti jeklarstva. Prve š tiri “ uč ne urice”  bodo za Acronijevce zgolj 
ponavljanje, saj so ta in trije naslednji č lanki izš li v č asopisu “ Novice”  ž e lani. 
Obljubljamo zanimive in pouč ne č lanke  strokovnjakov iz Metala Ravne in Acronija, ki 
nas bodo na mehek nač in popeljali v svet trdega jekla. 

A. P.
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Likovna kolonija Metala Ravne – novi pomniki kraja in ljudič asa, 
Petek, 21. septembra, popoldan. 
Sonce pripeka, v mestu po koncu 
delavnika množ ica ljudi, hrup in 
izpuš ni plini avtomobilov ter naglica …  
Le nekaj kilometrov stran, pod 
mogoč nim poboč jem Urš lje gore in v 
objemu zelenih gozdov pa se zdi v 
skrivnostni tiš ini pogled na dolino 
prav idilič en. 
A tudi v pravljič no podobo odeta 
Smuč arska koč a ni osamljena, pred 
njo je kakor v mravljiš č u. Prizoriš č e 
likovne kolonije Metal Ravne 2007.

je svojih pet slik v 
akvarelu oz. meš ani tehniki, v katere 
je prelil vtise iz tovarne in okolja, kar 
je ponazoril z dodano praprotjo, suš il 
kar na tleh terase. »Ogled proizvodnih 
obratov je name  naredil velik vtis, 
zato sem izbral tovarniš ke teme,« je 
povedal in ni skrival navduš enja nad 
»predstavo v ž ivo«. »Moj stari oč e je 
bil eden prvih mojstrov pri peč i, t. i. 
š melcerjev, in vseskozi je njegovo 
delo spremljala nekakš na 
skrivnostnost,« je obujal spomine in 
priznal, da se mu je v halah odkril nek 
poseben svet ter da tudi on, tako kot 
delavci, ž ivi s svetlobo in senco.
Nedaleč  od Marflaka je za veliko mizo 
ustvarjal  dobro poznan 
med koroš kimi slikarji, saj je bil tudi 
udelež enec dravograjskih kolonij.  Ob 
pogledu nanj sem se nasmehnila, saj 
je bil prav takš en, kakrš nega si 
predstavljamo tipič nega slikarja: v beli 
delovni halji, vsepovsod popackani z 
barvo, v eni roki je drž al pisano 
paleto, z drugo pa je odloč no vrtel 
č opič . To je bil njegov ž e tretji akril, s 
prvimi potezami Stare ulice.  »Ne 
odslikavam direktno, bolj utrinke in 
vtise, slika pa nastaja v glavi dalj 
č asa, potem pa jo hitro nariš em,« je 
pojasnil, razkazujoč  ž e dokonč ani 
platni s Š entanelom in kokilami iz 
jeklarne. Č eprav je imel tež ave z 
impregnacijo platna, mu to ni skalilo 

Š tefan Marflak 

Pavle Š č urk,

dobre volje in prijetnih obč utkov: »Tu 
se vsi dobro poč utimo, smo veseli, da 
se lahko druž imo in izmenjamo 
izkuš nje, dož ivetja in ustvarimo 
kakš no dobro delo.«
Zelo ustvarjalen  je bil 

saj se je pohvalil z ž e 
uokvirjeno podobo Stare ulice, 
dokonč al pa je ž e tudi sliki s kmeč kim 
dvoriš č em in cerkvijo sv. Egidija, 
nač rtoval je š e upodobitev Kotelj. Vse 
v akrilu na platnu, saj »je ta tehnika 
na terenu najbolj hvalež na.« Najprej si 
naredi skico motiva  in nanjo zapiš e 
barve, pri tem pa je pozoren na 
kompozicijo. (Pozna se, da je delal v 
konstruktorskem biroju v Ž elezarni 
Ravne.) »Ni nujno, da so naslikane 
barve take, kot so v resnici, 
pomembna sta kompozicija in 
ravnotež je. Č etudi delam realistič no 
sliko, nisem fotoaparat,« utemeljuje 
svoj pristop pogosti udelež enec 
likovnih kolonij. Frühauf je pred 
dvajsetimi leti sodeloval tudi v likovni 
koloniji Ž elezarne Ravne, letos pa se 
bo udelež il vsaj š e sreč anj umetnikov 
v Rogaš ki Slatini, Zreč ah in 
Dravogradu. Obiš č e tudi po 15 
likovnih kolonij na leto, najbolj  
dragoceno pa mu je druž enje 

Sreč ko 
Frühauf, 

ljubiteljskih in akademskih umetnikov, 
saj le-to rodi tudi kritiko in nasvete.
Tudi kipar , ki se mu je 
tudi tokrat pri rezbarjenju pridruž il sin 
Gregor, je bil letos ž e na š estih 
kolonijah, leta 1973 tudi na 
ž elezarniš ki. Obsijan s toplim 
popoldanskim soncem, ki je bilo do 
ustvarjalcev bolj prijazno kot svež e 
zgodnjejesensko jutro, ko so na 
prostem zač eli svoj delavnik, je klesal 
kos cemprina, diš eč ega bora. »To je 
zelo redek in drag les, posebej 
primeren za rezbarjenje,« je bil 
navduš en nad primerkom, tokrat 
uvož enim iz Avstrije, č eprav cemprin 
raste tudi v Š vici in na Bavarskem. 
»Vključ il sem vse tri svoje teme: 
ž ensko, ptico in seme,« je opisal 
nastajajoč o skulpturo in dodal, da je v 
dveh akrilih ž e ujel pogled v dolino.

 so tako svojstvene, da 
bi jih prepoznala, č etudi poleg njih ne 
bi stal gospod Leander. »To so kovač i 
iz starih č asov, kot vsi moji liki imajo 
tudi ti klobuke. Slika je nekoliko 
nostalgič na,« se je razgovoril slikar, ki 
mu motivi sodobnega č asa niso ljubi.
»Naredil bom š e eno sliko na temo 
zgodb Prež ihovega Voranca, kar je 
tudi rdeč a nit mojega slikanja, in 

Andrej Groš elj

Fuž irjeve slike

Andrej
Gradiš nik,
glavni direktor
Metala Ravne: 

»To je sicer prva likovna kolonija, 
katere pokrovitelj je Metal Ravne. 
Ker pa je naš e jeklarsko podjetje 
največ je na tem območ ju in velja za 
naslednika Ž elezarne Ravne, lahko 
reč emo, da je tokratno ustvarjalno 
druž enje umetnikov pravzaprav 
jubilejno, ž e dvajseto.« 

Damijan
Berlož nik, 
pobudnik in 
organizator: 

»Z organizacijskega vidika je likovna 
kolonija uspela, vabilu so se odzvali 
vsi povabljeni, ki so ustvarili 
predvideno š tevilo del, stkali 
medsebojne vezi in izmenjevali 
izkuš nje ter  se uč ili drug od 
drugega … , naklonjeno nam je bilo 
tudi vreme.«

Spodbujamo
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vanjo bom vključ il Urš ljo goro.«
V topli sobici, polni vonja po barvah, 
sta se med platni in radovednež i, ki 
so ju zmotili pri delu, spretno sukala 

ruska 
umetnika, ki jima je Slovenija dom 
zadnjih š tirinajst let, a sta se v novi 
domovini š ele na Ravnah prvič  
udelež ila likovne kolonije.  Ljuba, ki se 
ji usta pogosto razlezejo v nalezljiv 
nasmeh, je bolj komunikativna, saj ji 
slovenski jezik ne dela tež av. 
Redkobesedni Sergej povedano 
podkrepi tudi z mimiko in s kretnjami. 
Medtem ko se je Ljuba, kot je rekla, 
odloč ila za bolj »ž enski motiv« in z 
oljnimi barvami naslikala idilič en 
pogled na grad Javornik, ujet skozi 
okno, obdano s sonč nicami, ki kar 
ž arijo v toplih barvah, je bil Sergej bolj 
tehnič no-tehnološ ko razpolož en.  
Navduš ile so ga podobe iz priprave 
vlož ka, ž arilna peč  in kisikovo kopje. 
Zakonca sta delala tako marljivo – 
Ljuba je ž e zač ela skicirati divjega 
petelina –, da sta skoraj zamudila 

Ljuba in Sergej Hahonin, 

več erjo.
V drugi sobici gostoljubne Smuč arske 
koč e, kjer domujeta Ernest Š tern in 
njegova ž ena Milena, si je zač asni 
atelje uredila  
ki je poustvarjala s fotografije iz 
Metalove proizvodnje. »Ustvarjanje je 
manipulacija z likovnimi elementi: 
svetlobo, barvo, č rto in prostorom. 
Naloga avtorja je, da naredi svojo 
vizijo nekega obč utka ali predmeta. 
Umetniš ke stvari je treba odkrivati, 
medtem ko neumetniš ke takoj padejo 
v oč i,« je razlagala umetnica, ki je bila 
gostja likovne kolonije Ž elezarne 
Ravne ž e pred 25 leti. Zato je lahko 
primerjala: »Takrat je bilo vse š irš e 
zasnovano, sodelovalo je več  ljudi, 
zagotovljeni so bili odkupi del. 
Verjamem, da bo z naslednjimi 
kolonijami zanimanje  za umetniš ko 
ustvarjanje raslo.«
Preš tela sem anketirane umetnike in 
ugotovila, da dva »manjkata«. Le kje 
sta? Ž e se je mrač ilo, ko sta se »s 
terena« vrnila tudi onadva. 

Vida Belantič  Slivniker,

Marjan Miklavec

Stanko Makuc

 je bil na Ravnah, kjer 
je na mostu č ez Mež o postavil stojalo 
s platnom in slikal cerkev sv. Egidija. 
Pri tem so ga opazovali mimoidoč i, ki 
so za kolonijo zvedeli iz radijskega 
intervjuja z organizatorjem  
Damijanom Berlož nikom. Miklavec je 
z njimi rad poklepetal, saj se z ljudmi 
rad druž i, ima tudi veliko prijateljev po 
Sloveniji in drugje v Evropi. Kot 
upokojenec ima č as tudi za udelež bo 
na kolonijah, ne manjka mu niti volje 
niti kondicije. »Ko me je poklical eden 
od organizatorjev, Š tefan Bobek, sem 
bil navduš en. Š e bolj sem zdaj, saj je 
organizacija vrhunska, tukajš nji ljudje 
imajo posluh za umetnost.« Oddolž il 
se bo (je) š e s sliko tovarniš ke 
notranjosti. 

 je s seboj prinesel dva 
akrila z upodobljeno pokrajino, ki jo 
najraje slika. Tudi v prihodnjih dneh si 
bo izbral podoben motiv, je rekel. 
Ko sem obkrož ila vse umetnike, se je 
na ravnico pred koč o ž e polegel mrak, 
mraz pa se je neusmiljeno plazil pod 
tanka oblač ila. Udelež enci likovne 
kolonije so ž e zdavnaj pospravili slike, 
stojala in pripomoč ke, organizatorja 
Damijan Berlož nik  in Š tefan Bobek 
sta se z njimi dogovarjala, kako bo 
potekal naslednji dan, na mizo pa je 
oskrbnik koč e ž e postavil skledo 
fiž olove juhe, katere domač i vonj je 
napolnil jedilnico …  

O letoš nji likovni koloniji

Likovna kolonija Metal Ravne 2007 je potekala od 20. do 23. septembra 2007. 
Udelež ilo se  je je deset umetnikov: Vida Belantič  Slivniker, akad. slik., iz 
Ljubljane, Sreč ko  Frühauf iz  Dravograda, Leander Fuž ir iz  Č rne na Kor., Andrej 
Groš elj,  akad. kip., z Raven na Kor., Ljuba  Hahonin, akad. slik. in keram., iz 
Ljubljane, Sergej Hahonin, akad. slik.,  iz Ljubljane, Stanko Makuc  iz Mež ice, 
Š tefan Marflak, akad. slik., z Raven na Kor., Marjan Miklavec  iz Sež ane in Pavle 
Š č urk  iz Ljubljane. Strokovni spremljevalec kolonije je bil mag. Jernej Kož ar.
Ker je bilo ravensko jeklarsko podjetje pokrovitelj ustvarjalnega druž enja 
likovnikov, je udelež ence najprej sprejel Andrej Gradiš nik, glavni direktor Metala 
Ravne, potem pa so si le-ti ogledali jeklarno, kovač nico in valjarno. Popoldan so 
se podali v Š entanel in na Strojno, obiskali pa so tudi Prež ihovo bajto, Koroš ko 
osrednjo knjiž nico ter se sprehodili po Stari ulici na Ravnah. 
Organizatorji so poskrbeli, da so gostje videli in dož iveli č im več  zanimivega in 
lepega, umetniki pa so motive ujeli tudi v fotografske objektive in mnogi so 
naslednje dni v Smuč arski koč i ustvarjali tudi na podlagi fotografij (š e posebej 
tistih, ki jih je posnel »uradni fotograf kolonije« Stanko Mravljak). 
Odprtje razstave del, nastalih med likovno kolonijo, bo v grajskem razstaviš č u 
na Ravnah v petek,  26. oktobra, njihov ogled pa bo mogoč  vse  do 16. 
novembra. Izš el bo tudi katalog razstave.

Umetniki so si z zanimanjem ogledali 
proizvodnjo, š e posebej pa so jih 
oč arale barve in igra svetlobe ter 
senc.

Spodbujamo
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Mag. Andreja Č ibron - Kodrin,
Fuž inar Ravne

Spodbujamo

Vida
Belantič  
Slivniker,
akad. slik.

Sreč ko 
Frühauf 

Leander
Fuž ir

Andrej
Groš elj,
akad. kip. 

Ljuba 
Hahonin,
akad. slik.

Sergej
Hahonin,
akad. slik.

Stanko
Makuc  

Marjan
Miklavec  

Š tefan
Marflak,
akad. slik. 

Pavle
Š č urk  
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Nova š portna panoga – inovativno balinanje » «
Š portno sreč anje inovatorjev je eden 
od vrhuncev motivacijskih in 
promocijskih ukrepov Acronija za 
popularizacijo inovacijske dejavnosti. 
Ta dogodek je v prvi vrsti namenjen 
druž enju in zabavi delovnih skupin, ki 
so ključ ni nosilci Acronijeve strategije 
spodbujanja množ ič ne inovacijske 
dejavnosti. Letoš nje sreč anje je bilo ž e 
š esto po vrsti.

To š portno tekmovanje imenujemo 3i 
pokal; naziv je tesno povezan z 
inovacijsko dejavnostjo. Vsi vemo, da 
so tri osnovne lastnosti inovatorja 
razmiš ljanje, pogum in znanje. S temi 
tremi lastnostmi so neloč ljivo 
povezane besede, ki se zač nejo s 
č rko »i«. Brez razmiš ljanja ni ideje, 
brez poguma ni iniciative in brez 
znanja ni implementacije. Konč ni 
rezultat procesa, ki ga opisujejo ti trije 

pojmi, so: iskrica, izboljš ava in 
inovacija. 

Za razliko od prejš njih let, ko so se na 
š portnem polju sreč evale delovne 
skupine iz različ nih organizacijskih 
enot, so letos prevladali jeklarji iz 
delovnih skupin Energetiki, Vedno 
prvi, Vodstvo in Vzdrž ljivci. V 
zanimivih in napetih dvobojih č etvork 
na baliniš č u so zmagali predstavniki 
delovne skupine Vodstvo pred 
Vzdrž ljivci, DS Vedno prvi in 
Energetiki. Pokale in medalje je ob 
asistenci organizatorja sreč anja 
Avguš tina Novš aka podelil glavni 
direktor Slavko Kanalec. Zmagovalci 
so prejeli v enoletno hrambo tudi 
prehodni pokal.

Da tistim, ki niso zastopali svojih 
skupin na baliniš č u, ni bilo dolgč as, 
smo pripravili tudi nekaj zabavnih 

igric, v katerih so tekmovalci zbirali 
toč ke za nagrade, ki so za Jesenič ane 
š e kako zanimive. Za pet preostalih 
tekem HK Acroni v ligi EBEL v 
oktobru je bilo namreč  na razpolago 
po petnajst kart. Tri letne, ki jih bodo 
inovatorji koristili izmenič no, so si 
razdelile prve tri delovne skupine po 
š tevilu inovacij na č lana: Energetiki 
(4,27 izboljš ave/č lana), Vedno prvi 
(1,67) in Vzdrž ljivci (1,66). 

Sreč anje je ob zvokih harmonike, ki 
sta jo izmenič no raztegovala Marko in 
Janez, izzvenelo v prijetnem druž enju 
v poznih več ernih urah.

Avguš tin Novš ak, univ. dipl. inž . 
elektroteh.,
svetovalec poslovodstva za 
menedž ment idej

Modrujemo

Inovatorji 2007

Dneva ne moreš  zadrž ati,
lahko pa ga izkoristiš .

Latinski pregovor

Kdor iš ce resnico,
jo mora znati prenesti.

Kitajski pregovor

Biti pripravljen je veliko,
znati cakati, je š e vec, toda

izkoristiti pravi trenutek,
je vse.

Arthur SCHNITZLER
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Smeh  je  pol  jabolka

Mož ganski  križ kraž

SOVRAŽ NIKI OPOZORILNA LUČ  SPECIALITETA 

AVTOR:
DRAGO

RONNER,
ACRONI

AZIJSKA
ZDRAVILNA
RASTLINA

POLJSKI
PISATELJ
(STANIS-

LAW)

NAŠ A
NEKDANJA
PLAVALKA

Č UTILO
ZA VID

STRAHOT-
NOST

TRAHOMSKI
BOLNIK

AMERIŠ KI
IGRALEC
(LLOYD)

GRŠ KA
BOGINJA

PLODNOSTI
 S KRETE

DEČ EK,
FANT

KARAM-
BOL

KALIJEV
GLINENEC
ZVEZDA V

Š KORPIJONU

TURŠ KI
NAROD

JEZERSKA
POSTRV

TATINSKA
PTICA

GR.
POKRA-
JINA NA
PELOPO-

NEZU

PRITOK
VOLGE

V RUSIJI

ZNAK
ZA

GALIJ

KOZE,
OSEPNICE

AGAVI
PODOBNA
RASTLINA

ANGLEŠ KA
PEVKA
CLARK

VNETJE
UŠ ESA

MOČ EN
UDAREC

ROMARSKA
CERKEV

NAD LJUB-
LJANSKIM
BARJEM

FAKULTETA
ZA ELEK-
TROTEH-

NIKO

NEMORAL-
NOST

Š TRITOF
NIKO

IZPITJE
DO

DNA

NEKDANJI
Č LAN

VLADE
V SZ

PESNIK
MERMOLJA

JEZIKO-
SLOVKA

COSSUTTA

OKRASEK

URADNI
SEZNAM
IGRALEC
SOTLAR

GLAVNO
MESTO
ITALIJE

AVAR

ANA V
DALMACIJI

BOLGARSKI
KRALJ

ZNAK ZA
ERBIJ

OKRAS V
ARABSKEM

SLOGU
RAFAEL
NADAL

ATOBIAS
ANGERER

REKA V
JV.

FRANCIJI

SL. UMET.
ZGODOVIN.
(FRANCE)

OČ E

DEL
LADJE

SL. SLIKAR
(IVAN)

PORTUGAL.
OTOČ JE V

ATLANTIKU
PREIZKUS
ZNANJA

FILOZOF
IZ

ELEE

DOHODEK
OD

KAPITALA

ZAKOLIČ E-
NA SMER

CESTE
OLGA

GRACELJ

AVSTRIJSKO
MESTO

OB MURI
TELUR

OBDELO-
VALNI

POSTOPEK
KAREL

Š TREKELJ

KOMBINACI-
JA KART

PRI
POKRU

FRIDOLIN

OTROŠ KA
IGRA

VREDNO-
STNI
PAPIR

FRANCOSKI
PISATELJ
(EMILE)

VRSTA
Ž ITA

AMERIŠ KI
DIRIGENT

(JOHN
ELIOT)

NAPAD
NA

POLITIČ NO
OSEBO

Vitez je prijahal na dvoriš č e gradu 
v spremstvu svojih vojakov.
"No, kaj novega?" ga je vpraš al 
kralj.
"Lahko ste ponosni na nas! 
Preč esali smo celotno zahodno 
stran vaš ega kraljestva in zaž gali 
vse vasi ter pobili vse sovraž nike!"
"Toda ..., saj na zahodu nimamo 
sovraž nikov!"
"Sedaj jih imamo!" 

Kupec si v avtosalonu ogleduje 
veliko ameriš ko limuzino. Zač uden 
opazi na armaturi veliko rdeč o luč  in 
vpraš a trgovca:
"Zakaj je pa ta č udna velika rdeč a 
luč  na armaturi?"
"Priž ge se, č e pravoč asno ne 
plač ate obroka posojila!" 

"Specialiteta te hiš e so 
polž i," reč e natakar gostu.
"Vem, zadnjič  me je eden 
od njih stregel," mu 
odgovori gost.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

