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IZVLEČEK
Železarstvo ima na Slovenskem tritisočletno tradicijo. Še danes je pomembna gospodarska panoga tudi na Koroškem, kjer se je v obdobju socializma Železarna
Ravne razvila v moderno jeklarno z več tisoč zaposlenimi, ki so podjetje poosebili
s pojmom »mati fabrika«, saj jim je zagotavljala socialno varnost in omogočala
strokovno napredovanje ter družbeno uveljavitev.
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ABSTRACT
The iron industry has a three-thousand-year tradition in Slovenia. To this day,
it also remains an important industrial sector in Carinthia, where the Ravne
Steelworks developed under socialism into a modern steel-processing factory with
thousands of employees. They personified the company with the concept of the
“mother factory” because here they were given the opportunity to improve their
economic and social status.
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Železarstvo v Mežiški dolini
Najstarejša najdba železnega predmeta na Slovenskem je bila odkrita v
Tolminu in sega v 11.–10. stoletje pred našim štetjem.1 Kot odlični izdelovalci
kvalitetnih železnih izdelkov so sloveli Kelti.2 V srednjem veku so prve kovačije v Mežiški dolini omenjene v 14. stoletju. Prve fužine je v Črno na Koroškem iz Labotske doline leta 1620 prestavil Melhior Putz.3 Veliko pozneje,
*
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Dr. Karla Oder, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem, e-pošta: karla.
oder@kpm.si
Mlinar in dr., Tri tysjačeletija, str. 7.
Križ in dr., Tri tisočletja, str. 7–9.
Kolar, 375 let jeklarstva, str. 4.
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leta 1780, je grof Franz Xaver Thurn sem preselil žebljarske obrate in Črna je
kmalu postala železarsko središče Mežiške doline.4 Že v 18. stoletju so fužine
omenjene tudi v Guštanju, današnjih Ravnah na Koroškem.5 Fužine ob reki
Meži v bližini trga Guštanj je leta 1807 kupil grof Georg Thurn in jih v letih
1853/54 posodobil v pudlarno in valjarno. Že po dveh desetletjih so uvedli
proizvodnjo lončenega jekla, imenovanega Tiegelstahl, in leta 1881 zgradili
Siemens-Martinovo peč. Jeklarna grofa Thurna je uspešno izvažala izdelke v
Italijo in na Ogrsko, pa tudi v druge dele Evrope.6
Na Prevaljah je August Rosthorn leta 1835 začel s proizvodnjo pudlanega jekla in z izdelovanjem železniških tirnic. V proizvodnjo so uvajali številne tehnološke in tehnične novosti. Med ključnimi je bila iznajdba načina uporabe rjavega premoga v procesu pudlanja, kar je vplivalo na razvoj pudlarn in
razcvet premogovnikov na Slovenskem in tudi drugod.7

Shema: Koroška s kraji z železarsko tradicijo
(‹http://predmet.fa.uni-lj.si/delavnica_ravne/2_ZELEZARSKA%20TRADICIJA/tradicija.
htm›, 18. novembra 2010)

V 20. stoletju je v Mežiški dolini ostala samo še Jeklarna grofa Thurna,
ki je svoj razcvet doživela po drugi svetovni vojni kot nacionalizirano podjetje Železarna Guštanj oz. Železarna Ravne. Razvila se je v moderno jeklarno
z več tisoč zaposlenimi, ki so jo poosebili s pojmom »mati fabrika«, saj je z
njo raslo mesto in se razvijala regija, posameznikom pa je zagotavljala socialno varnost in jim omogočila poklicni in osebni razvoj.
4
5
6
7

KLA, Bleiburg, št. 332, fasc. 1: Beschreibung, 1804.
Mohorič, Industrializacija, str. 13.
Prav tam, str. 19–21.
Glej tudi Krivograd, Železarna Prevalje.

14

HS_10_b.indd 14

16.11.2012 8:43:48

Mati fabrika – Železarna Ravne

Železarna Ravne v obdobju socializma
Ob koncu vojne je bila Jeklarna grofa Thurna podjetje s pretežno tujim
kapitalom8 in že s prvimi ukrepi so jo zaplenili.9
Iz poročila Komisije za upravo narodne imovine pri predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) na Ministrstvu za pravosodje
Ljudske republike Slovenije (LRS) o kazenskem postopanju proti podjetjem,
v katerih je udeležen tuji kapital z dne 10. 4. 1946 je razvidno, da je pri zaplenjeni Thurnovi jeklarni ugotovljena in domnevana udeležba švicarskega
in angleškega kapitala.10
Z ukazom Prezidija Ljudske skupščine Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ) o določitvi podjetij splošnega državnega pomena z dne 19.
7. 1946 je podjetje Jeklarna Guštanj postalo splošnega državnega pomena.11
Nova registracija pri mariborskem trgovskem registru je bila izvedena
s sklepom Rg B II 21/16 z dne 4. 11. 1945, z dnem 3. 7. 1946 pa je bila pod P
II 21/24 registrirana sprememba lastništva.12 Podjetje je na podlagi odločbe
Okrajne zaplembene komisije na Prevaljah prešlo v last države FLRJ. Z odlokom zvezne vlade z dne 31. 10. 1946, štev. 462, so ustanovili državno podjetje
Železarna Guštanj in ga vpisali v register državnih tovarn pri Ministrstvu
za finance v Ljubljani. Železarna je imela kljub zastarelim obratom precej
možnosti za razvoj, saj je bila v prvih povojnih letih potreba po kvalitetnem
jeklu v vsej državi izredno velika.13
Prva leta po vojni je v naši deželi vrelo od delovnega zanosa. Že res, da je
bila marsikatera akcija ukazana, in gorje mu, ki se je ne bi udeležil, toda
veliko je bilo iskrenega navdušenja. Delavci so resnično verjeli geslom o
srečni prihodnosti, ki jim jih je prinesla industrializacija, zato so petletke
in udarniško delo sprejeli kot stopnice v to prihodnost.14

Predstavljeni citat izpostavlja obnovo in intenzivno rast podjetja, potem
ko so ga podržavili in vključili v program kapitalne izgradnje, nato pa kot
metalurški obrat še v prvi petletni plan, z nalogo povečanja proizvodnje kvalitetnih jekel in čim večjega števila končnih izdelkov.
Pomembno vlogo pri povojni obnovi tovarne je imel Franc Leskošek
Luka (1897–1983), minister za industrijo v slovenski vladi (1945–1948), minister za težko industrijo vlade FLRJ (1947–1951) in med letoma 1951–1953
8
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Prinčič, Viri, str. 10.
Prav tam, str. 28.
Prav tam, str. 18.
Prav tam, str. 18–19.
Wlodyga, Prispevek, str. 34.
Prav tam.
Kolar, Kako napisati, str. 4.
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Slika 1: Železarna Ravne v šestdesetih letih
(Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem)

predsednik Sveta za industrijo LRS.15 V okviru t. i. prve petletke je vplival
na industrializacijo, predvsem na izgradnjo težke industrije v Sloveniji in Jugoslaviji. Pripisujejo mu avtorstvo zasnove perspektivnega plana povečanja
in modernizacije tovarne in kraja Ravne, s hotenjem, kot je v Koroškem
fužinarju zapisal direktor Gregor Klančnik, »da je tovarna lepa, da ima en
ksiht«.16 Železarna je ostala med tistimi prioritetnimi podjetji, kjer so zaradi
gospodarskih težav začeli z izvajanjem kapitalne izgradnje. Gradili so priori
tetne objekte in stanovanja industrijskih delavcev.17 Podporo države in politike so si lahko pridobili tudi z izvajanjem programa vojaške oz. namenske
proizvodnje, kar je Železarna storila že leta 1950.18
Najprej so tehnološko posodobili topilnico oz. jeklarno in kovačnico ter
se usmerili v proizvodnjo različnih vrst kvalitetnih in plemenitih jekel, v
naslednjih desetletjih pa so posodabljali še druge obrate in zgradili novo valjarno, jeklarno, kovinskopredelovalne obrate, kot so Jeklovlek, Stroji in deli,
Pnevmatični stroji, Vzmetarna, Orodjarna, in druge.19
15
16
17
18
19

Čepič, Leskošek, str. 139.
Klančnik, Vstopili smo, str. 3.
Prinčič, Slovenska industrija, str. 70–74.
Kolar, Koroško železarstvo, str. 5.
Prav tam.
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Do leta 1991 je podjetje doživelo popolno modernizacijo metalurško-predelovalnih in mehansko-obdelovalnih obratov ter prostorsko, proizvodno
in kadrovsko širitev. Železarna pa je svoj razvoj bolj kakor z jugoslovanskimi
železarnami primerjala z železarnami v zahodni Evropi, od koder je uvozila
tudi večino tehnološke opreme.
Vodenje in upravljanje podjetja
Za socialistično obdobje je značilno kolektivno vodenje podjetja, saj sta
o vseh vprašanjih proizvodnje in razvoja podjetja poleg direktorja odločala
še Delavski svet in Upravni odbor.
Delavski svet je bil organ samoupravljanja in kolektivni organ odločanja,
ki je sprejemal gospodarski plan, sklepni račun podjetja, odločal o gospodarjenju s podjetjem in o izpolnjevanju gospodarskega plana, volil in razreševal
Upravni odbor podjetja, sprejemal pravilnike in pravila podjetja itd. Izmed
članov sveta so izvolili Upravni odbor, kolektivni izvršilni organ Delavskega
sveta, ki je imel po zakonu nekatere samostojne pristojnosti.20
Vpliv na Delavski svet sta imela Sindikat in posredno Komunistična
partija oz. Zveza komunistov, ki sta vpliv še povečala z lastno organizacijo v podjetju. Sindikat je od leta 1950, ko je bilo uvedeno samoupravljanje,
imenoval kandidate za volitve v Delavski svet, ki je izvolil Upravni odbor,
kateremu je praviloma predsedoval direktor. Ta je vodil podjetje v skladu z
ekonomskimi zakonitostmi in političnimi interesi tistega časa, ki so v ospredje postavljali delavca in socialno varnost.
Na poslovanje sta vplivali še Zveza socialistične mladine in Zveza borcev NOB, ki sta prav tako imeli svoje organizacije v podjetju. Dejanska vloga
delavcev, ki so imeli neposreden vpliv na poslovanje preko zbora delavcev, je
bila manjša. Čeprav so lahko razpravljali tudi o strokovno zahtevnih vsebinah, je bil interes odločanja večine omejen na njihova eksistenčna vprašanja,
kot so bila višina plače, stanovanja itd.
Kljub močni vlogi omenjenih organizacij so imeli pri vodenju podjetja
vidno mesto direktorji. Gregor Klančnik je kot prvi direktor dve desetletji
(1946–1969) tako rekoč gradil železarno in hkrati tudi mesto, vodil obnovo
ter širil proizvodnjo. Močno politično oporo, podporo pri uresničevanju kapitalne izgradnje in petletnega plana v Železarni in družbenem standardu je
imel prav v Leskošku.21
V dveh desetletjih so posodobili praktično vse proizvodne obrate in
uvedli številne novosti, proizvodnjo pa povečali s 4.961 ton na 136.000 ton
jekla, kar je več kot 27-krat več; število zaposlenih se je povečalo za 5,5-krat,
20
21

Kavčič, Delavski svet, str. 200.
Florjančič, 2006.
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s 622 na 3.402.22 V politično težavnem času je Klančnik znal povezati ljudi,
izpeljati obnovo in uresničiti razvojni program izgradnje tovarne kvalitetnih
in plemenih jekel s poudarkom na razvoju metalurgije. Veljal je za izredno
delovnega človeka, ki je v času udarništva tudi sam sodeloval v udarniških
akcijah in je npr. »kosil na Ofovškem«.23 Proizvodne obrate je praviloma obhodil vsak dan.24 Sam je vozil avtomobil, tako da niso potrebovali šoferja. Ob
obiskih podjetij v tujini je večkrat vozil tudi druge udeležence.25
Klančnik je bil dejaven na športnem področju kot smučar tekač in skakalec, alpinist in telesnokulturni delavec. Podpiral je izgradnjo športne infrastrukture in dejavnost športnih društev, zlasti Športnega društva Fužinar.26
Pri svojem delu je moral upoštevati vpliv politike in predvsem ljudi, ki so
delovali v političnih organizacijah, a, kot je sam zapisal, je »bil prepričan, da
orientacija po dnevni politiki ni modra, zato smo na Ravnah mnoge direktive
preskočili, pred seboj pa imeli zastavljene cilje«.27
Franjo Mahorčič (1945–1975), tehnični direktor in priznan kemijski
strokovnjak, je več kakor tri desetletja skrbel za tehnološki razvoj podjetja,
v katerem je dal poudarek razvoju livarstva. Mahorčičeva strokovna pot se
je začela tako, da je kot kemik prišel v Železarno in bil »v veliki meri sam
za vse, od laboranta v kemijskem in mehanskem laboratoriju do inženirja v
topilnici in livarni. Skozi desetletja je posodabljal proizvodnjo in širil krog
strokovnjakov.«28 Skrbel je za skladen razvoj vseh zmogljivosti od jeklarne
do valjarne, kovačnice in livarne in za ustrezen izbor naprav po tehnični in
ekonomski plati ter s tem postavil razvojne temelje podjetju, ki se je s povojno modernizacijo in preusmeritvijo razvilo v sodobno elektrojeklarno s
specializiranim programom na področju legiranih jekel.29
Franc Fale je podjetje vodil med letoma 1970 in 1979. V tem času so
razvijali kovinskopredelovalni program, uvedli avtomatsko obdelavo podatkov in računalniško oz. procesno krmiljenje proizvodnje, širili podjetje v
kraje izven mesta Ravne na Koroškem, povečali izvoz izdelkov na tuje trge
in začeli izvajati program varstva okolja. Slednji je vključeval tudi izgradnjo
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Kolar, 375 let jeklarstva, str. 19; Kolar, Franc Fale, str. 2.
Pečnik, 2009. Pri Železarni je bil že konec leta 1947 organiziran neproizvodni obrat,
imenovan Ekonomija Dobji dvor, imenovan tudi Hof, krajše Of. Leta 1949 je Ekonomija
obsegala nacionalizirano posest gradu Javornik, Dobji dvor in Šrotnek, kjer je bilo dovolj
poljedelske površine za pridelavo poljščin in rejo živine. Na teh posestvih so delali tovarniški
delavci, nekaj redno zaposlenih, drugi udarniško.
Prav tam.
AS 564, šk. 19, Gregor Klančnik, Poročilo, 3. maj 1954.
Čibron Kodrin, Gregor Klančnik, str. 9–13.
Prav tam, str. 11.
KPMRK, Železarna Ravne, mapa F. Mahorčič.
Prav tam.
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toplovoda v mestu, s čimer so doprinesli k dvigu kvalitete bivanja t. i. fabriških delavcev in prebivalcev mesta.30
Kot direktor je Fale izkazal veliko naklonjenost razvoju kulture, zlasti
kulturni dediščini in likovni umetnosti, s podporo Delavskemu muzeju, Študijski knjižnici, mednarodnemu kiparskemu simpoziju Forma viva, likovnim
kolonijam in delovanju Likovnega salona v Gradu Ravne.31 Takole ga je opisal
Marjan Kolar v Koroškem fužinarju leta 1996:
Velika energija in vztrajnost sta Francu Faletu omogočili, da je dobro
opravljal vse delovne zadolžitve. Težave, ki jih ni bilo malo, je mojstril s
prirojeno inteligenco, s hitrimi refleksi in s precejšnjo mero zdrave skepse.
Njegovo načelo je bilo ‘živeti in pustiti živeti’. Zanj je bilo najpomembnejše, da si je delavec pri delu zares prizadeval. Če je v svojem prostem času
hodil v cerkev ali gostilno, ga ni zanimalo. Zato je veliko pripomogel k
temu, da je v železarni vladala strpnost in da so bili medsebojni odnosi
dobri.32

Slika 2: Gregor Klančnik, Franjo Mahorčič in Franc Fale v spremstvu Josipa Broza Tita in
soproge Jovanke ob obisku Železarne Ravne leta 1972
(Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem)

30
31
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Kolar, Franc Fale, str. 2.
Prav tam, str. 1–2.
Prav tam, str. 2.
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Oba, Klančnik in Fale, sta bila politično aktivna in sta imela številna
znanstva, prijateljstva in vezi v Jugoslaviji ter tujini, kar se je izkazalo kot
prednost pri vzpostavljanju poslovnih stikov. Dobro sta sodelovala z Delav
skim svetom in Upravnim odborom kot organoma kolektivnega odločanja. Obdobje Klančnikovega vodenja je zaznamovano z afero »Noč dolgih
nožev«33 ali, kot jo je sam imenoval, »Reikovim procesom«,34 s katerim so ga
želeli izključiti iz partijske organizacije in politično odstraniti.35
Direktor Fale je zaradi stavke za povišanje plač leta 1978 in zaradi nestrinjanja z načinom tozdiranja v podjetju leto zatem odstopil.36 Direktorsko
mesto je prevzel Gvido Kacl (1979–1987).37 V njegovem času je Železarna
Ravne dosegla vrhunec v razvoju in postala ena najboljših železarn v Jugoslaviji, primerljiva s podjetji v zahodnem svetu.38 Leto 1991 so s podpisom
pogodbe družbeno premoženje Železarne brezplačno prenesli na Holding
Slovenske Železarne, ta pa na Republiko Slovenijo.39
Proizvodnja
Surovo jeklo so predelovali […] v kovano, valjano, vlečeno, luščeno in
brušeno paličasto jeklo, fasonske odkovke ter jekleno litino, in to v surovem, toplotno obdelanem, žarjenem, normaliziranem in oplemenitenem
stanju.40

Delo je bilo organizirano v okviru proizvodnih in neproizvodnih obratov. Med prve sodijo metalurško-predelovalni in mehansko-obdelovalni
obrati. Neproizvodne obrate so leta 1949 predstavljali: Ekonomija, Vrtnarija, Vajeniški dom in Menza.41 V naslednjem desetletju pa sta bila naštetim
dodana še Dom železarjev in Počitniški dom v Portorožu. V sedemdesetih
letih so neproizvodne obrate organizirali v okviru Družbenega standarda.42
Naloga neproizvodnih obratov je bila sprva preskrba delavcev z osnovnimi
33

34

35

36
37
38
39
40
41
42

Florjančič, 2006. Pod tem imenom starejši Ravenčani še pomnijo nočni partijski sestanek 17.
11. 1952 v Titovem domu, ko so zaradi »pomanjkanja partijskega refleksa« Klančnika hoteli
odstraniti z direktorskega mesta, obravnavali pa so še šest njegovih sodelavcev. Sestanek in
razprava sta se zavlekla dolgo v noč.
Klančnik, Moj življenjepis, str. 111; glej Lásló Rajk (1909–1949), spletna enciklopedija
Wikipedia.
AS 1589, t. š. 4147, Članski dokumenti, Izključitev iz Zveze KS. Ravne na Koroškem, 28. 12.
1952.
Fale, 2006.
Jukič in Suhodolčan-Dolenc, Biografski leksikon, str. 202–204.
Kolar, Mag. Gvido Kacl, str. 11.
Prošt, Ne pozabimo, str. 4–5.
Kolar, Koroško železarstvo, str. 5.
AS 564, šk. 5, Poročilo, 27. 1. 1949.
TOZD Družbeni standard.

20

HS_10_b.indd 20

16.11.2012 8:43:49

Mati fabrika – Železarna Ravne

živili, kot so zelenjava, mleko in meso, pozneje pa skrb za ozimnico, počitek
in sprostitev.
Prva leta je organizacija dela sledila izpolnjevanju plana tudi s pomočjo
udarnikov, delovnih brigad in tekmovanj. Ker to ni zagotavljalo doseganja
ustrezne kvalitete in dobavnih rokov, so vse več pozornosti posvečali pripravi dela. Sredi šestdesetih let so z uvedbo nemškega sistema poslovanja, imenovanega REFA,43 proizvodnjo naslonili na štiri glavne potenciale: ljudi, čas,
material in denar.44 Sistem so poimenovali po nemškem združenju, ki si je
prizadevalo zmanjšati stroške na enoto dela, zvišati produktivnost in posledično izboljšati gospodarsko stanje.45 Kmalu za tem so v livarni in kovačnici
uvedli še nemški sistem Georga za kvalitetnejše vodenje proizvodnje.46 Poimenovali so ga po nemškem podjetju Georga, ki so ga najeli, da so z njegovo
pomočjo v letu dni organizirali pripravo dela tako, da so jo sestavljale službe
za tehnologijo, materialno poslovanje in terminiranje proizvodnje.47
Oba sistema sta v sedemdesetih letih dobila nadgradnjo z uvedbo avtomatske obdelave podatkov in s procesnim krmiljenjem proizvodnje, novosti pa so nastopile tudi v spremljanju kadrovskih evidenc ter načrtovanju in
spremljanju realizacije proizvodnje, kar je omogočilo »spremljanje vhodnih
in izhodnih stroškov, da si vedel, koliko kaj stane«.48 Uvedli so metodo direktnih stroškov in izvedbo kalkulacij ter istočasno začeli razvijati procesno
računalništvo,49 s ciljem, da dosežejo najboljše rezultate na vseh področjih
proizvodnje in prodaje.
Proizvodnja jekla in jeklenih izdelkov je vse od leta 1946 rasla. Takrat
so izdelali skupno 4.961 ton jekla in jeklene litine.50 Že leta 1953 so dosegli
30.714 ton 51 in postali največji proizvajalec elektrojekla v državi. Takrat so
prodali veliko neobdelanega valjanega, kovanega in litega blaga, potem pa
so vedno bolj prehajali v izdelavo končnih produktov.52 V petdesetih letih
je proizvodnja postopno rasla po 2 do 6 tisoč ton letno, leta 1960 dosegla
51.000 ton, leta 1975 so proizvedli 193.656 ton in najvišjo količino, 237.000
ton jekla, dosegli v letu 1986.53
Glavni proizvod Železarne je bilo jeklo, ki je predstavljalo surovinsko
43
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Reichsausschuss für die Arbeitsstudien, več glej spletna enciklopedija de.Wikipedia.org.
Vetter, O nujnostih, str. 10.
REFA je združenje vodilnih nemških organizacij za oblikovanje dela, organizacijo podjetja
in razvoj podjetja. Že od ustanovitve leta 1924 združenje posreduje t. i. Know-how. Še
danes se sistematično in znanstveno ukvarja s študijem dela ter predlaga boljše metode dela,
uporabne predvsem v pripravi dela različnih industrijskih podjetij.
Strokovnjaki naj delajo, str. 7.
Potočnik, Ko bi organizacijo, str. 2.
Fale, 2006.
Potočnik, Ko bi organizacijo, str. 2.
Macur, Zgodovinski razvoj, str. 34.
Prav tam; Kolar, 375 let jeklarstva, str. 19.
Klančnik, Pozitivna bilanca, str. 3.
Kolar, Koroško železarstvo, str. 5.
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Slika 3: V livarni v začetku šestdesetih let
(Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem)

bazo kovinsko-predelovalne industrije.54 Poseben program so predstavljali livarski izdelki, ki so z leti pridobivali na pomenu.55 Železarna je bila
»pomemben člen v jugoslovanski avtomobilski industriji, ladjedelništvu,
gradbeništvu in rudarstvu ter pomemben izvoznik«.56
Železarne so se od leta 1951 dogovarjale za uvoz surovin na ravni države
v okviru Združenja jugoslovanskih železarn, leta 1969 pa so se slovenske železarne zaradi gospodarske učinkovitosti in sodobnega tehnološkega razvoja
povezale v Skupno podjetje Slovenskih železarn.57
Zaposleni
Število zaposlenih je v štirih desetletjih do leta 1986 strmo raslo in se
povečalo za 11,25-krat. Od leta 1946 se je od 622 zaposlenih število vsako
leto povečalo za 200 do 300 delavcev do 6.979 leta 1986, potem pa do leta
1991 padlo za 22 %.58 Potreba po fizični delovni sili je na Ravne pripeljala prve delavce iz drugih jugoslovanskih republik že konec štiridesetih let,
54
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Klančnik, Mera in učinek, str. 3.
Macur, Zgodovinski razvoj, str. 36.
Kolar, Koroško železarstvo, str. 5.
Razvoj samoupravljanja, str. 31.
Kolar, 375 let jeklarstva, str. 19.
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Graf 1: Gibanje števila zaposlenih med letoma 1940 in 2000

takrat iz Bosne, da so opravljali najtežja fizična dela v metalurških obratih.59
Drugi večji val priseljevanja je sledil v sedemdesetih letih.60 V skupnem številu zaposlenih so sredi osemdesetih let tujci predstavljali okrog 7 % vseh
zaposlenih.61
Delo v metalurških obratih je bilo moško delo, fizično naporno in
tehnično zahtevno. Za moška so veljala tudi vodilna in vodstvena delovna
mesta. Zaradi velikega pomanjkanja moških rok so prva leta za delo v tovarni
poprijele tudi delavke, žene, katerih možje so emigrirali v tujino, in vdove, ki
so z delom v tovarni zagotovile eksistenco svoji družini. Sicer so sprva večinoma opravljale pomožna dela, največkrat administrativne naloge, čistile so
pisarne in higienske prostore, obdelovale polja in pripravljale hrano ter jo razdeljevale v tovarniških jedilnicah itd. V metalurških obratih so jih pogosto
zaposlili kot žerjavovodkinje.62
Ženske so začeli intenzivneje zaposlovati za delo na različnih strojih
oz. na delovnih mestih z zahtevano poklicno izobrazbo v začetku sedemdesetih let. Kot povsem žensko delo v metalurških obratih lahko označimo delo
59
60
61
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Zafošnik, 2006.
Karadža, 2009.
Kolar, 375 let jeklarstva, str. 34.
AS 564, šk. 1, Seznam upravičencev, 22. 2. 1950.
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Slika 4: Formanje modelov okoli
leta 1960
(Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Ravne na Koroškem)

jedrarke v mini-livarni, kjer so za potrebe ulitkov različnih oblik izdelovale
jedra, kar pomeni, da so v forme nabijale kremenčev pesek.63
Marca 1951 je v tovarni delalo 410 žensk ali 23,08 % zaposlenih,64 pozneje se je to število nekoliko zmanjšalo in je leta 1968 zajemalo 17,93 %.65 Po
podatkih za leto 1984 pa so ženske predstavljale 24 % zaposlenih.66
Varnost pri delu
Pogoje dela in varnost pri delu so urejali posamezni predpisi, s katerimi
je država podjetjem naložila obveznosti za osnovno zaščito v socialnem in
higiensko-tehničnem pogledu.67 Od leta 1947 je to področje urejal Splošni
pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri delu. Pozneje so
63
64
65
66
67

Matitz, 2006.
AS 564, šk. 3, Dopis, Ljubljana, 3. januarja 1952.
Korošec, Varstvo otrok, str. 13–18.
Kolar, 375 let jeklarstva, str. 34.
Že leta 1883 so osnovali obrtne inšpektorate. Kresal, Pregled razvoja, str. 139–144.
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bile njegove zahteve dopolnjene z Zakonom o delovnih razmerjih (1958). Sledile so spremembe zakonov in predpisov, ki so podjetje postavili v vlogo
glavnega nosilca izvajanja ukrepov in razvoja varstva pri delu.68
Sprejeti Pravilnik o delovnih razmerjih Železarne Ravne je za hujše disciplinske kršitve štel prestopke pri izvrševanju delovne dolžnosti, prestopke
v odnosu podrejenih do nadrejenega in obratno ter prestopke s škodljivimi
imovinskimi posledicami. Med hujše kršitve so sodili tudi prekrški proti tovarištvu, varnosti dela in notranjemu redu v podjetju.69 Nadalje so od leta 1979
to področje urejali še s Pravilnikom o varstvu pri delu in varstvu okolja.70
Ker sta »pridobivanje in nato predelava jekla poteka[la] pri za proces
značilnih, specifičnih razmerah,«71 je metalurško industrijo pestila onesnaženost zraka, vode in zemlje. Plini in prah so onesnaževali zrak; hladilne
vode, odpadne emulzije in olja vodo; različni odpadki: žlindra, škaja, livarski
pesek, brusilni mulj itd. pa zemljo.72 Ena ključnih emisij v težki industriji je
bil hrup, ki so ga povzročali stroji in naprave predvsem v topilnici oz. jeklarni, kovačnici in valjarni.73
Delo v izredno težkih delovnih pogojih sta prva povojna leta še dodatno
obremenjevala udarniško delo in težnja po doseganju in preseganju plana.
Hrup, prah, plin, dvigovanje težkih bremen in neugodne klimatske razmere z izredno visokimi temperaturami ter na drugi strani prepih in mraz so
povzročali izčrpanost delavcev, obolenja, poškodbe in invalidnost. Poročilo
delovnega inšpektorja iz leta 1949 kaže na neustrezne in neurejene higienske
razmere v tovarni in v njenih posameznih obratih, kjer so bile naprave za
zaščito in olajšanje dela delavcu, »v kolikor sploh o teh moremo govoriti«,
tehnično zelo zaostale in neprimerne.74
Problem je bil tako pereč, da je Delavski svet leta 1952 imenoval komisijo, ki je pregledala vse obrate in predlagala ukrepe za izboljšanje higiensko-tehničnih zaščitnih sredstev. Predsednik komisije Franjo Mahorčič, tehnični
direktor, je k ogledu povabil tudi zdravnike. Septembra 1952 je Delavski svet
23. sejo v celoti namenil tej problematiki in nanjo povabil načelnika Sveta
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko Karla Klobučarja, primarija bolnišnice Slovenj Gradec dr. Staneta Strnada, dr. Jurija Simonitija, krajevnega zdravnika dr. Boštjana Erata in dr. Štefana Vargo ter 22 obratovodnih in
sindikalnih funkcionarjev. Na seji so zdravniki poročali o rezultatih ogleda,
na katerem so se seznanili tudi z vzroki raznih obolenj. Poudarili so pomen
zaščitnih pripomočkov ter sredstev, namenjenih za zaščito delavcev in za
68
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Novak, 2004.
Pravilnik o delovnih razmerjih, str. 28–34.
Pravilnik o varstvu pri delu.
Lamut, Slovenski železarji, str. 1.
Perman, Onečiščenje atmosfere, str. 209.
Perman, Slovenske železarne, str. 28–32.
AS 564, šk. 5, Poročilo, 4. 2. 1949.
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plačilo hranarine zaradi obratnih nezgod. Delovni inšpektorji in zdravniki
so vzroke za veliko število delovnih nezgod videli predvsem v slabih pogojih
dela in v delavčevem nepoznavanju dela v tovarni, s strani podjetja pa so jih
pripisali malomarnosti posameznikov.75
Sprejeli so obsežne ukrepe za izboljšanje stanja, ki so postali temelj nadaljnjemu razvoju ukrepov za varno delo in tudi novoustanovljeni Službi za
varnost pri delu v okviru železarne. Velik poudarek so dali ukrepom za vzdrževanje reda v vseh tovarniških okoljih in na vseh nivojih. Uvedli so redne
preglede objektov, delovišč, delovnih priprav in naprav, redno vzdrževanje
vseh drobnih naprav varnostne tehnike in higiene ter instalacije higienskih
naprav, ventilacije, razsvetljave, zaščitnih naprav, vrat, prehodov, stopnišč,
lestev itd. Delavcem so dodeljevali delovne obleke, vsem delavkam v obratih so predpisali nošenje naglavne rute za zaščito las, žerjavovodkinje pa so
morale obleči hlače. Začeli so sestavljati varnostne pravilnike za različna področja dela in uvedli obvezno izobraževanje delavcev pred nastopom službe,76
»ki je sprva trajalo tri dni, v sedemdesetih letih so ga skrajšali na en dan«.77
Delo z različnimi stroji in napravami, kot so peči, njihovo zakladanje in
praznjenje, dodajanje legirnih elementov, ulivanje, dvigovanje bremen, valjanje, stiskanje, kovanje, kaljenje ter številni hitri stroji, kot so stružnice,
vrtalni, brusilni in drugi stroji, so predstavljali nevarnost nezgod. Objektivne
razloge za nove nezgode so predstavljali uvedba nove mehanizacije, povečanje tempa proizvodnje in sprejemanje novincev na delo.78
Prva leta po vojni so beležili velik odstotek delovnih nezgod, v katerih je
bilo udeleženih kar 36,6 % od vseh zaposlenih v letu 1952.79 Z leti so odstotek
nezgod znižali, delno z zgoraj omenjenimi ukrepi, delno z razpisanimi denarnimi in materialnimi (budilka) nagradami vsem, ki niso bili povzročitelji
delovne nezgode ali udeleženi v njej, delno tudi z ločeno evidenco nezgod na
delovnem mestu ter tistih na poti na in z dela. Tako se je npr. leta 1974 zgodilo
297 nezgod pri delu in 38 nezgod na poti na delo oz. z dela.80
Pogostnost nezgod je bila največja v metalurških obratih, kjer so se pripetile tudi najtežje nezgode s smrtnim izidom. Po vrstah poškodb je bilo največ udarcev in zmečkanin, sledili so urezi in vbodi, zlomi in zvini, opekline,
očesne poškodbe in drugo. Od delov telesa so bile največkrat poškodovane
roke, nato spodnje okončine, sledila so stopala, ušesa in oči, zgornje okončine, glava, usta in dihala ter ostali deli telesa.81
V okviru Službe za varnost pri delu je delovala tudi ambulanta prve
75
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AS 564, šk. 21, Zapisnik 23. redne seje, 19. 9. 1952.
AS 564, šk. 21, Zapisnik 23. redne seje, 19. 9. 1952.
Čegovnik, 2004.
Klančnik, Pozitivna bilanca, str. 2.
Prav tam; Odgovornost za obratne nezgode, str. 29.
KPMRK, Čegovnik, Poročilo.
Čegovnik, 2004; Pravilnik o varstvu pri delu.
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Graf 2: Število delovnih nezgod med letoma 1950 in 1990

pomoči. Osebje Službe za varnost pri delu je v sodelovanju s predstojnikom
Medicine dela, prometa in športa v Zdravstvenem domu na Ravnah na Koroškem, dr. Jankom Sušnikom, v sedemdesetih letih spremljalo in analiziralo
psihofizične obremenitve zaposlenih in fiziologijo delovnih mest.82
Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje
V Železarni so se zgodaj zavedeli pomena strokovnega dela in s tem
povezanega izobraževanja, zato so skrbeli, da so zaposleni lahko pridobivali
nova znanja, in jih pri tem spodbujali. Organizirali so strokovna predavanja,
tečaje in srečanja strokovnih društev, ustanavljali šole, plačevali šolnine in
štipendirali dijake, redne in izredne študente, vse to z namenom, da bi dosegli kvalitetnejšo proizvodnjo in uspešnejši poslovni rezultat. Višja izobrazba
in novo pridobljeno praktično in teoretično znanje sta praviloma pomenila
napredovanje na delovnem mestu ter tudi na socialni in družbeni lestvici.
Stroške za izobraževanje za nižjo šolsko izobrazbo ali končanje osnovne
šole je v prvih letih nosila tovarniška sindikalna organizacija. Uprava podjetja je razpolagala s skupnim fondom za strokovno šolstvo, medtem ko so
82

Čegovnik, Vošner in Oder, Varstvo pri delu.
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stroške šolanja za srednješolsko izobrazbo nosila poverjeništva za prosveto,
za višjo izobrazbo pa posameznik sam.83
V prvih desetletjih se je velika večina fizičnih delavcev dela preprosto
priučila tako, da so jim pokazali osnovne delovne postopke. Za zahtevnejša
dela so organizirali različne strokovne tečaje za pridobitev polkvalifikacije in
visoke kvalifikacije.84 »Kdor je hotel, se je v ‘fabriki’ lahko naučil marsičesa.
Če si hotel vedeti še kaj več, so ti tudi kakšen tečaj plačali.«85
Že leta 1946 so za potrebe železarne ustanovili Šolo učencev v gospodarstvu (ŠUG). Njen upravitelj je postal Aleksander Gracijanski, uslužbenec Železarne. Jeseni istega leta so z odlokom Ministrstva težke industrije
FLRJ ustanovili Metalurško–industrijsko šolo »za pridobivanje praktičnega
in teoretičnega znanja za poklice strojne, kovaške in metalurške stroke«.86 Z
istim odlokom so ustanovili tudi dom za učence v 4 km oddaljenem bivšem
letoviškem poslopju Rimskega vrelca v Kotljah.87 Strokovno kvalifikacijo so
pridobivali talivci, livarji, modelni mizarji, valjavci, strojni kovači, kalilci,
rezkalci, strugarji in ključavničarji.88 Z odločbo Gospodarskega sveta LRS
z dne 20. 9. 1952 je postala ustanoviteljica šole Železarna.89 Osebje šole je
prejemalo plačilo po tarifnem sistemu Železarne. V letu 1954 so na podlagi
zakonodaje in sklepov Upravnega odbora in Delavskega sveta Železarne v
finančno samostojni zavod združili Metalurško-industrijsko šolo in vajeniške
delavnice.90
O začetkih šolanja je Milan Zafošnik, vodja kadrovske službe v sedemdesetih in osemdesetih letih, takole pripovedoval:
Prijavil sem se na razpis za šolo v Guštanju in bil sprejet. Takrat so industrijske šole delovale še v Mariboru dve, na Jesenicah, v Štorah, Litostroju
in Kranju. V Guštanj so prihajali od vsepovsod, celo iz Pirana. Živeli smo
v internatu, od tam smo hodili peš v šolo. Marca 1953 smo se preselili v
internat na Ravnah, kjer je danes upravna enota. Zajtrk smo imeli v internatu. Hrano pa smo dobili v obratu valjarne. Sicer smo se spustili samo po
bregu. Je bilo blizu.91

Sistem šolanja je bil takšen, da je pol leta potekal teoretični del pouka
na šoli in pol leta praktični del v tovarni. Ko so se po končanem šolanju
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AS 564, šk. 1, Opozorilo, 13. 12. 1950.
AS 564, šk. 1, Informacijsko poročilo, 20. 5. 1950.
Oder, 2010.
Kronika: Naših petdeset let, str. 5.
Prav tam.
Prav tam, str. 25.
Prav tam, str. 11.
Prav tam, str. 14.
Zafošnik, 2006.
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Slika 5: Dijaki srednje strojno-kovinarske šole pri praktičnem pouku v sedemdesetih letih
(Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem)

zaposlili, so jih nekaj časa še obravnavali kot vajence. Učenci so bili takoj
vključeni v proizvodni proces fabrike.92
Za Železarno in Koroško je bila pomembna ustanovitev gimnazije, saj
je večina visoko kvalificiranega kadra Železarne maturirala na ravenski gimnaziji, ki je zaradi odličnega profesorskega kadra veljala za eno najboljših
v Sloveniji. Njena ustanovitev je uspeh idejnega in organizacijskega pobudnika, tudi njenega prvega ravnatelja in pedagoga dr. Franca Sušnika, ki je »s to
iskro v sebi netil plamen v okolici«.93 Njegovo idejo so podprli delavci, ki »so
prek svojih sindikatov in delegatov skupaj s kmeti poleti 1945. leta zahtevali,
da na Ravnah ustanovijo gimnazijo«.94
Veliko zaposlenih je študiralo tudi ob delu. Zafošnik pravi, da so »zaradi
potreb po strokovnem kadru organizirali in delavcem omogočili obiskovanje
večerne gimnazije ali Ljudske univerze, ki sta imeli pomembno vlogo pri izobraževanju delavcev v železarni. Stroške sta pokrivali Železarna in občina.«95
V šolskem letu 1967/68 je bila ustanovljena dveletna šola za visoko
92
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94
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Matitz, 2006.
Benko, Dr. Franc Sušnik, str. 22.
Golčer, Štiri desetletja, str. 180.
Zafošnik, 2006.
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kvalificirane delavce. Zanjo je stroške delovanja delno pokrila Železarna,
šolnino pa so delno sofinancirali udeleženci.96 Leta 1975 je na Visoki šoli
za organizacijo dela v Kranju, dislocirani oddelek Ravne,97 diplomirala prva
generacija inženirjev organizacije dela, študentov iz Železarne.98
Železarna je razpisovala tudi štipendije, kar je večini dijakov in študentov omogočilo šolanje. Tako so leta 1954 razpisali 21 štipendij za visokošolce
in srednješolce – tehnike. Štipendije so znašale od 4.000 do 6.000 dinarjev
mesečno. Dodelili so jih glede na učni uspeh, prednost pa so imeli kandidati
iz domačega kraja.99 Štipendija je bila, kot kažejo podatki, precej visoka, saj
je povprečna plača zaposlenega v tovarni leta 1954 znašala 11.752 dinarjev.100
Prav zaradi ugodnega štipendiranja so se številni mladi odločali za poklice,
ki jih je potrebovala Železarna. Pozneje je Železarna vsako leto podelila okoli
220 kadrovskih štipendij, počitniško delo pa nudila nad 800 učencem, dijakom in študentom.101 »Štipendirala je tudi študente iz drugih republik. Po letu
1971 je začela vsaka republika za svoje železarne graditi svoje fakultete.«102
Z Jugoslovanskimi železarnami je imela Železarna Ravne v Ljubljani
skupne študentske bloke, največ z Železarno Zenica – 6. in 7. blok. Na ta
način je omogočala ugodno bivanje svojim štipendistom. Prazne študentske
sobe so odstopili študentom štipendistom drugih jugoslovanskih železarn, pa
tudi Rudniku Mežica in drugim organizacijam.103
Iz Železarne so strokovnjake pošiljali na usposabljanje tudi v tujino, da
so spoznali in osvojili nova tehnološka in organizacijska znanja, ki so jih nato
uvajali in razvijali v matičnem podjetju. Že oktobra 1953 je Klančnik odšel
na krajšo službeno pot na Švedsko, kjer si je ogledal železarne in se dogovoril
za možnost prakse osmih železarjev, ki so tam delali na določenih delovnih
mestih v redni proizvodnji in zato prejemali plače kakor domačini. Železarna
za to odločilno prakso ni porabila nobenih deviz.104
Mitja Šipek, ki je razvijal metodo ultrazvočne kontrole materialov in v
tem postal vodilni jugoslovanski strokovnjak, je zapisal:
V nekaj letih se nas je nabralo mladih inženirjev za dve generaciji in
Grega je že razmišljal, kako bi nam omogočil dopolnjevanje znanja v inozemstvu. Tako se je ponudila priložnost, ko je mednarodna administracija
ICA ponudila nekaj štipendij za šestmesečno izpopolnjevanje v Združenih
državah. Iz Slovenije sva odšla dva, eden iz ravenske in eden iz jeseniške
Sklepi, str. 9.
Deloval je od leta 1970 do leta 1973.
98
Naši inženerji, str. 8.
99
Železarna Ravne razpisuje, str. 27.
100
Klančnik, Pozitivna bilanca, str. 4.
101
Kolar, Koroško železarstvo, str. 5.
102
Zafošnik, 2006.
103
Večko, 2006.
104
V domovini, str. 23.
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železarne. […] Spoznal sem kolege skoraj z vsega sveta, ki so se v Washingtonu zbrali v okviru ICA.105

Mitja Šipka Klančnik po tem ni pustil v Indijo, pač pa ga je oktobra 1961
poslal v »Pariz, v največji francoski inštitut za metalurgijo, na prakso«.106
Šipek je zapisal, da je v IRSID (lnstitut de Recherches de la Sidérurgie
Française / Raziskovalni inštitut francoske jeklarske industrije) v St. Germainu »delal izključno na ultrazvoku in razvijal prototip ultrazvočnega
avtomata za kontrolo novih tračnic in delal na razvoju ultrazvočnih sond.«
Dejal je še: »Takrat sem se dokončno zaljubil v ultrazvok in mu ostal zvest
do danes.«107
Slika 6: Mitja Šipek,
specialist za ultrazvočne
raziskave kvalitete
izdelkov, leta 1965
(Koroški pokrajinski
muzej, Muzej Ravne na
Koroškem)

Izmenjave znanj so potekale še v okviru strokovnih srečanj, simpozijev
in konferenc, ki so jih organizirala strokovna društva in združenja v tujini in
doma. Tako najdemo v Koroškem fužinarju že leta 1952 zapis o udeležbi na
mednarodnem kongresu livarjev v Ameriki, kjer so obiskali tudi več velikih
železarn z več kot 11.000 zaposlenimi.108
Tovrstna izobraževanja v tujini so bila del strokovnega dela zaposlenih
tudi v sedemdesetih in osemdesetih letih. Po besedah Milana Zafošnika so
takrat vse tri slovenske železarne veliko sredstev vlagale v izobraževanje in
Ravne so bile na republiškem vrhu.109 S tem so vplivali na splošni dvig izobrazbe v kraju in republiki.
Šipek, Ko se poslovi, str. 10–11.
Prav tam.
107
Prav tam; Šipek, 2006.
108
Primerjava, str. 39.
109
Zafošnik, 2010.
105

106
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Stanovanja
Železarna je ob koncu vojne razpolagala z določenim fondom stanovanj za zaposlene, a povojna izgradnja težke industrije in razmah gradnje sta
trg že v štiridesetih letih začela spreminjati v mesto, ki je postalo eno samo
gradbišče. Gradili so nove bloke, nove stavbe za šolsko, socialno, kulturno
in športno dejavnost. Razmahnila se je tudi gradnja lastnih domov in mestna površina se je pomembno povečala z novimi stanovanjskimi območji.
Na terasi nad srednjeveškim trgom so že leta 1947 začeli graditi stanovanjsko
naselje Čečovje in v šestih letih zgradili devet stanovanjskih blokov s 152
stanovanji ter dva samska domova za 255 stanovalcev. Sredstva je Železarna sprva pridobila v okviru kapitalne izgradnje iz zveznega in republiškega
proračuna, kar je bilo zaradi pomanjkanja delovne sile nujno, saj je bilo treba
pritegniti ljudi iz neindustrijskih okolij.110
Sredi šestdesetih let so začeli z gradnjo blokov v Gramoznici in na začetku sedemdesetih let na Javorniku, v osemdesetih letih so zrasli bloki še ob
Suhi.111 S tem je bila za celo desetletje končana gradnja večstanovanjskih hiš
v mestu. Stanovanjski fond je obsegal različno velika stanovanja, med njimi
tudi stanovanja za samske delavce in garsonjere.
Železarna je razpolagala z obsežnim stanovanjskim fondom, s katerim je
sprva upravljala sama v okviru sektorja za splošne zadeve. S spremembo
stanovanjske zakonodaje se je spremenilo tudi upravljanje s stanovanji in
v sedemdesetih letih z ustanovitvijo samoupravnih interesnih skupnosti je
to premoženje Železarne prešlo v novo organizacijo. V teh letih so pospešeno zbirali sredstva za izgradnjo stanovanj.112

Izjemno rast stanovanjskega fonda pripisuje Fale velikemu prizadevanju
vseh zaposlenih, saj je šla ta rast tudi na račun nižjih plač. Železarna je bila
med redkimi v državi, ki za stanovanjsko gradnjo ni odvajala samo s strani
države predpisanih 7 %, temveč kar 10 % sredstev od bruto osebnega dohodka. Zaradi tega je moral Fale, kot je sam povedal, »na zagovor, potem pa so
Železarno posnemali tudi drugi«. Uspeh, izgradnjo več kot 2.400 stanovanj,
pripisuje tudi izjemno kvalitetnemu strokovnemu delu članov takratnega poslovodnega sveta.113
Prve individualne hiše so zrasle v neposredni bližini tovarne in ob potoku Suha, v šestdesetih letih pa so jih gradili na območju Šanc, nekaj let pozneje v Dobji vasi, potem na Janečah in Dobjem dvoru. V osemdesetih letih

Prinčič, Slovenska industrija, str. 76–77.
Oder, Občina Ravne, str. 19.
112
Gerdej, 2010.
113
Fale, 2006.
110
111
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Slika 7: Mesto Ravne na Koroškem leta 1998
(fotografija Tomo Jeseničnik, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem)

so naselja individualnih hiš zrasla v Kotljah in v Strojanski Reki.114 Železarna
je graditeljem, zaposlenim v fabriki, pomagala na različne načine, s krediti in
tudi z izgradnjo hiš do tretje faze oz. pod streho.
Stanovanja je prosilcem dodeljevala stanovanjska komisija na podlagi
pravilnika in vložene prošnje zaposlenega, ki so mu skušali dodeliti ustrezno
veliko stanovanje glede na število družinskih članov.115 Leta 1948 je bilo npr.
vloženih 200 prošenj za družinska in 26 za samska stanovanja,116 štiri leta
pozneje 163 prošenj s strani delavcev in 21 s strani nameščencev.117
Z leti je naraščalo število prošenj za stanovanja in v letu 1959 je npr.
za družinska stanovanja zaprosilo 298 zaposlenih, za samska stanovanja pa
48. »Nenehno so prihajale prošnje mladoporočencev.«118 Tudi v naslednjih
letih je bilo podobno, zato je stanovanjska komisija na podlagi pravilnika pri
točkovanju prosilcev upoštevala delovno dobo, starost, zdravstveno stanje,
oddaljenost in obstoječe pogoje bivanja. Nekateri so čakali po več let, da
so prišli do stanovanja.119 Prošnje so utemeljevali z bivanjem v pretesnem in
Oder, Občina Ravne, str. 19.
Fajmut, 2004.
116
AS 564, šk. 5, Zapisnik, 30. 3., 31. 3. in 1. 4. 1949.
117
Globočnik, Naša hišna uprava, str. 31.
118
Stanovanja, str. 14.
119
Fajmut, 2004.
114

115
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nehigienskem stanovanju, z obolelostjo za tuberkulozo, z oddaljenostjo od
delovnega mesta itd.120
Z gradnjo novih stanovanj so rešili osnovna vprašanja higiene in raven
bivalne kulture, zato je razumljivo, da so imeli pri dodelitvi stanovanj prednost bolni in invalidi, saj je velika večina delala v izredno slabih delovnih
pogojih, kar je vplivalo na njihovo zdravstveno stanje. Stanovalcem so s tem
omogočili drugačen, boljši in višji standard bivanja.121
Bivalno okolje so po drugi svetovni vojni sicer odmaknili od proizvodnih tovarniških hal, a kljub temu so stanovanja izbirali dovolj blizu, da so
zaposleni lahko prišli v službo peš. Šele v osemdesetih letih so uvedli mestni
avtobus na relaciji Kotlje – Javornik – Ravne – Čečovje – Prevalje in nazaj.122
Izgradnja novih naselij je zahtevala ureditev ustrezne infrastrukture, v
katero sodijo elektrika, voda, komunalna ureditev, ceste, ob tem pa tudi izgradnjo objektov, ki so omogočali boljšo oskrbo in preskrbo prebivalcev. Železarni je bilo v interesu, da svojim zaposlenim zagotovi ustreznejše pogoje
bivanja. V sedemdesetih letih je mesto dobilo toplovod, s čimer so, tudi zaradi
številnih individualnih kurišč, zmanjšali onesnaženost zraka z dimom, pepelom in CO2. K reševanju problematike sta pristopila še Krajevna skupnost in
Komunalni sklad skupščine Občine Ravne. Železarna je naročila nov idejni
projekt in priskrbela vse izvedbene projekte, financirala daljnovode iz kotlarne do ograje železarne ter prevzela celotno primarno omrežje v upravljanje
in vzdrževanje. Komunalni zavod je prevzel zbiranje interesentov, se z njimi
dogovarjal o soudeležbi v investiranju, sklepal pogodbe z izvajalci in izvajal
tehnični nadzor montaže.123
Povojna izgradnja mesta je bila tesno povezana z rastočo Železarno, ki
je zgradila veliko stanovanj, saj ji je bilo to v interesu, obenem pa se je obvezala zagotoviti delavcem stanovanja. To sicer ni bila novost socialističnega družbenega sistema, temveč pravica delavcev oz. dolžnost delodajalca,
predpisana s strani države že v drugi polovici 19. stoletja.124 Železarna je tako
zaposlenim omogočilo bistveno boljšo kvaliteto bivanja kakor je bila tista v
času pred drugo svetovno vojno. Razloge moramo iskati v politični podpori
države, predvsem pa v odločitvah vodstva Železarne. Prezreti pa ne smemo
tudi številnih tehničnih novosti notranje opreme oz. gospodinjskih pripomočkov in strojev, ki so prišli v splošno rabo prav v tem povojnem obdobju.

Globočnik, Naša hišna uprava, str. 31.
Fajmut, 2004.
122
Ristič, 2004.
123
Vehovar, Centralno ogrevanje, str. 11.
124
Že obrtni red iz leta 1859 je delodajalcem postavil zahtevo, da delavcem zagotovijo ustrezno,
zdravju neškodljivo stanovanje. Kresal, Pregled razvoja, str. 11.
120
121
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Kultura in šport
Direktorjem in vodilnemu osebju, ki je živelo med zaposlenimi oz. delavci, se z njimi družilo v društvih ter na številnih kulturnih, športnih in družabnih srečanjih, je bilo v interesu graditi mesto in zagotoviti prebivalcem
ustrezne življenjske pogoje. Zato so preko fabrike podpirali delovanje javnih
zavodov, izgradnjo njihove infrastrukture in delovanje številnih kulturnih in
športnih društev.

Slika 8: Stadion, DTK in gimnazija leta 1998
(fotografija Tomo Jeseničnik, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem)

Železarna je podpirala delovanje Študijske knjižnice in Delavskega muzeja ter sodelovala pri izgradnji športnih objektov. Že leta 1949 je na hribu
s Čečovja proti mestnemu parku zgradila skakalnico,125 v šestdesetih letih je
sodelovala pri gradnji stadiona in Doma telesne kulture s pokritim bazenom,
v sedemdesetih so uredili trim stezo v Kotljah in smučišče Ošven ter v osemdesetih športno rekreacijski center na Ivarčkem jezeru v Kotljah.126
S tem so vzpostavili pogoje za doseganje vrhunskih športnih rezultatov.
Prva leta so imeli veljavo zimski športi, tek na smučeh in smučarski skoki, v
šestdesetih letih so prišle v ospredju igre z žogo, v sedemdesetih so uspehe
125
126

AS 564, šk. 1, Direktorski fond od 1. 1. 1949 do 31. 12. 1949.
Živeti z mestom, str. 18, 25, 26–27 in 32–34.

35

HS_10_b.indd 35

16.11.2012 8:43:50

Karla Oder

dosegali plavalci, igralci namiznega tenisa in odbojkaši, v osemdesetih se je
uveljavila ekipa karateja.
Na robu Čečovja je tovarniški Dom železarjev za tri desetletja postal
središče družbenega dogajanja v mestu. Politične proslave so praviloma organizirali na drugi strani mesta ob reki Meži v Titovem domu, športne in
množične kulturne prireditve pa v grajskem parku.
Sindikalno kulturno umetniško društvo Prežihov Voranc, v okviru katerega so delovale različne sekcije, so ustanovili julija 1948.127 Iz inšpekcijskega zapisnika razberemo, da so »godbo, folklorno skupino, pevski zbor in
‘dramatski odsek’« šteli za svoje, tovarniške skupine, saj so zapisali, da jih
»podjetje ima«.128 Iz teh sekcij so se razvili Pihalni orkester železarjev Ravne,
Folklorna skupina Prežihov Voranc, Koroški oktet in dr.
Železarna je delovanje društev podpirala na različne načine. Za delovanje pihalnega orkestra so zaposleni vsak mesec prispevali določen znesek,
v zameno pa jim je godba igrala na pogrebu. Fabrika oz. Sindikat sta zagotavljala večino sredstev za delovanje orkestra in mu vsakih nekaj let omogočila tudi nakup večjega števila glasbil, pokrivala stroške dirigenta, zagotavljala sredstva za turneje in potovanja.129 »Železarska godba je bila vedno
‘reprezentanca’«130 tako podjetja kakor kraja.
Železarna je podpirala tudi delovanje moškega pevskega zbora Fužinar.
Ta je imel vsako leto na začetku ali ob zaključku počitniške sezone nekajdnevne intenzivne vaje v železarniškem Počitniškem domu v Portorožu. 131
Gostoval je v različnih krajih po Sloveniji, Jugoslaviji in tujini. V osemdesetih letih so med drugim dvakrat gostovali v Budimpešti, v pobratenih občinah Varvarin in Čačak ter drugih mestih. Članom društva so omogočili
udeležbo na večernih vajah in izredno plačan dopust (ta izraz za plačan izredni dopust je bil v rabi med delavci) za udeležbo na turnejah.132
V okviru Sindikata je delovala komisija za kulturo, v sedemdesetih letih
je v podjetju delovala še komisija za informiranje in kulturno izobraževanje.
Ljudi so kulturno angažirali na dva načina: pasivno oz. abonmajsko z rednim
obiskovanjem kulturnih prireditev, in aktivno z delom v različnih kulturnih
društvih.133 Z nastankom kulturne skupnosti sredi sedemdesetih let134 so v
fabriki zaposlili kulturnega animatorja Mirka Angelija.135
Vse od prvih povojnih let so želeli »približati umetnost delovnim ljudem
KPMRK, Arhiv KUD PV, 1951–53, šk. 1, f. 1; Tajnikovo poročilo, 14. 8. 1951.
AS 564, šk. 5, Zapisnik, 30. 3., 31. 3. in 1. 4. 1949.
129
Oder in Širnik: Pleh in simfonija, str. 20–22.
130
Praprotnik, Še en praznik.
131
Oder, 2007.
132
Pušnik, 2010.
133
Kolar, Kultura v Železarni, str. 11.
134
N. r., Kulturna kronika, str. 20.
135
Osojnik, 2010.
127

128
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Slika 9: Pihalni orkester železarjev Ravne in Moški pevski zbor Fužinar leta 1980 na
proslavi ob 30-letnici samoupravljanja
(Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem)

in vzgajati smisel za občutek lepote in umetnosti nasploh«.136 Zato je fabrika kulturo in umetniško ustvarjanje približala delavcem kar v železarni s
predvajanjem glasbe v jedilnicah preko razglasne postaje, z organiziranjem
razstav v jedilnicah in s podporo umetnikom in ustvarjalcem.
Vse od leta 1964 je Železarna podpirala mednarodni kiparski simpozij
Forma viva in nastale jeklene in železne skulpture so sooblikovale urbani
prostor mesta.137 Idejo, ki je sicer vzniknila v sosednji Avstriji in je naletela
na pozitiven odmev v Sloveniji, je na Ravne prinesel Franc Fale, takrat župan
občine.
En dan sem se mudil v Ljubljani in po naključju smo se srečali z Vilmo
Pirkovič in Ladom Smrekarjem. Ob razglabljanju o poteku simpozijev
forma viva sem predlagal, da bi sodelovale Ravne, kjer bi ustvarjali skulpture iz sodobnega materiala, jekla. Predlog sem prenesel direktorju Železarne, ki se je takoj navdušil.138
Fale, Pomnik časa, str. 4.
Košan in Fale, Forma viva.
138
Fale, 2006.
136
137
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Zamisli umetnikov so na Ravnah pomagali uresničiti mojstri in delavci
železarne, v glavnem varilci, sicer pa še kovači in ključavničarji. Umetnikov
načeloma niso omejevali pri izbiri materiala, na razpolago pa so jim dali tudi
prostor ter stroje in naprave za delo. Slovenski kipar Matjaž Počivavšek je
svojo skulpturo ustvarjal z mojstri v kovačnici, za katere pravi, da so »bili
pravi mojstri, saj so [mu] skovali komad na milimeter točno«.139

Slika 10: Kipar Jim Buckley
(Cork, Irska) leta 1984 pri
ustvarjanju Forme vive v
Železarni Ravne
(Koroški pokrajinski muzej,
Muzej Ravne na Koroškem)

Sodelovanje med umetniki in delavci, ki so bili »mojstri svojega poklica«, se je izkazalo kot uspešno. Ravne so na sedmih simpozijih med letoma
1964 in 1989 dobile 30 umetniških del 30 umetnikov iz 15 držav, ki danes v
galeriji na prostem predstavljajo izjemen pregled sodobne svetovne kiparske
ustvarjalnosti v drugi polovici 20. stoletja.
Med izjemne aktivnosti Železarne za tako imenovani družbeni standard
zaposlenih uvrščamo tudi spodbujanje umetniške ustvarjalnosti v okviru slikarskih kolonij, na katerih je med letoma 1970 in 1988 »v tovarni in njeni
okolici ustvarjalo 130 likovnikov, akademskih slikarjev in samoukov, iz

139

Počivavšek, 1999.
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celotne Slovenije in tudi iz drugih republik nekdanje Jugoslavije«.140 Železarna je na ta način ustvarila likovno zbirko podjetja z 259 umetniškimi deli.141
Predsednik sveta slikarskih kolonij je bil Franc Fale, ki je imel izjemen
posluh za umetnost in srečno roko pri izbiri sodelavcev, ki so strokovno in
organizacijsko skrbeli tako za simpozij kakor za izvedbo likovnih kolonij. V
fabriki je v propagandnem oddelku delal slikar Franc Boštjan, ki je skrbel
za organizacijo slikarskih kolonij in bil od leta 1972 tudi vodja novo organiziranega Likovnega salona pri Študijski knjižnici, danes Koroški osrednji
knjižnici. Ureditev salona je finančno podprla Železarna. Z njeno podporo so
tu organizirali številne razstave uveljavljenih umetnikov ter tako omogočili
ljudem spoznavanje likovne umetnosti, obenem pa spodbujali ustvarjalnost
na likovnem področju, kar se je odražalo tudi v delovanju Društva koroških likovnikov. Direktor Franc Fale je s tem izpolnjeval moto, »približati
umetnost delovnim ljudem in vzgajati smisel za občutek lepote in umetnosti
nasploh«, saj, kakor je zapisal: »Človek ne živi samo od kruha. Današnji dan
zahteva več, tudi duhovno okrepitev, ki nam jo dajo dobra knjiga, gledališko
delo in upodabljajoča umetnost.«142
Zaključek
Iz zgoraj povedanega je razvidno, da se je Železarna Ravne v obdobju
po drugi svetovni vojni razvila v moderno jeklarno z več tisoč zaposlenimi,
ki so podjetje poosebili s pojmom »mati fabrika«, saj so tu dobili možnost za
izboljšanje svojega socialnega in družbenega položaja. Hitro rastoče podjetje
je postalo najpomembnejši gospodarski subjekt v regiji in državi ter omogočilo razvoj infrastrukture v mestu, dvig splošne izobrazbe, razvoj kulture,
športa itd.
Povojna sprememba lastniške strukture in oblika vodenja podjetja odražata družbeno in politično realnost socialističnega obdobja, za katerega je
bila značilna precejšnja stopnja socialne varnosti. Uvedba samoupravljanja je
prinesla kolektivno vodenje podjetja z Delavskim svetom kot najvišjim organom odločanja in družbeno političnimi organizacijami pod vplivom partijske
organizacije oz. Zveze komunistov.
Splošno prepričanje o zaprtosti jugoslovanskega prostora po drugi svetovni vojni kaže na primeru Železarne Ravne drugačno podobo. Podjetje in
tudi država sta potrebovala zahodnoevropski trg s tehničnim in tehnološkim
znanjem ter potrebnimi devizami. Kljub socialistični družbeni ureditvi, kjer
je bil v ospredju socialni vidik in manj kapital, je bilo za podjetje pomembno
Fale, Pomnik časa, str. 4.
Prav tam.
142
Prav tam.
140
141
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obvladovanje stroškov, organiziranje dela, doseganje ustrezne kvalitete izdelkov in dobavnih rokov.
Izboljševanje delovnih pogojev in uvajanje zaščitnih sredstev sta postala del redne dejavnosti podjetja, kar je vplivalo tudi na dvig zdravstvenega
varstva in razvoj zdravstvene službe. Potreba po novih znanjih in podpiranje
izobraževanja posameznikov ter sistema rednega izobraževanja v okviru šolskega sistema sta dvignila izobrazbeno strukturo zaposlenih in okoliškega
prebivalstva. Z množično izgradnjo delavskih stanovanj in komunalne infrastrukture ter s pomočjo pri gradnji individualnih hiš se je dvignila splošna raven bivalne kulture in življenjskega standarda. Oboje pa je potrebno
razumeti tudi v kontekstu številnih novosti, kot so npr. gospodinjski stroji
in naprave, ki so prav v tem obdobju prišli v množično rabo. Sočasno se je
oblikoval model potrošniške družbe.
V industriji so bile ženske obravnavane kot delovna sila. Njihovo postopno množičnejše zaposlovanje na zahtevnejših delovnih mestih in njihovo
vključevanje v organe odločanja je bistveno spremenilo tudi njihovo družbeno vlogo.
Množičnost je značilnost industrijskega razvoja, ki se je na Ravnah
uveljavila z rastočo železarno ravno v obdobju socializma. Ta množičnost je
značilna tudi za družbeni razvoj. Delo v tovarni je načeloma tržna kategorija,
delovanje v številnih kulturnih, športnih in drugih društvih pa je temeljilo
na prostovoljni osnovi. Podjetje in lokalna skupnost sta zagotavljala osnovna
sredstva za delovanje številnih društev, člani pa so vložili svoj prosti čas in s
tem prispevali svoj delež v javno dobro urbanega okolja.
Viri
Arhivski viri
ARS – Arhiv Republike Slovenije
AS – 564 – Sindikat metalurških delavcev Jugoslavije, Republiški odbor za
Slovenijo 1950–1956.
AS – 1589 – Centralni komite ZKS III.
KLA – Kärntner Landesarchiv (Celovec/Klagenfurt)
Herrschaft Bleiburg – fonda Bleiburg in Rosthorn.
KLA Bleiburg, št. 332, fasc. 1: Beschreibung der Thurnischen Eisenwerke
in Schwarzenbach und Mieß und der dabei geführten Manipolationsart,
1804.
KPMRK – Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem
Arhiv KUD PV – Arhiv KUD Prežihov Voranc 1951–1990.
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[Čegovnik, Franc]: Poročilo o varstvu pri delu v železarni Ravne za leto 1974.
21. 4. 1975 (tipkopis).
Železarna Ravne – Železarne Ravne 1945–1990.
Ustni viri
Natančnejši seznam sogovornikov hrani avtorica. Večina je sodelovala pri
Študijskih krožkih Andragoškega centra Slovenije, sofinanciranih s strani
Ministrstva za šolstvo in šport, izvedenih v Koroškem pokrajinskem muzeju
na Ravnah na Koroškem pod mentorstvom avtorice prispevka.
Čegovnik, Franc, 2004–2006, Kotlje.
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Fale, Franc, 2006, Ravne na Koroškem.
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Matitz, Jože, 2006, Ravne na Koroškem.
Novak, Rosvita, 2004, Ravne na Koroškem
Oder, Oto, 2007, 2010, Prevalje.
Osojnik, Mirko, 2010, Ravne na Koroškem.
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Počivavšek, Matjaž, 1999, Ljubljana.
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Ristič, Anica, 2004–2006, Kotlje.
Šipek, Mitja, 2006, Prevalje.
Večko, Maksimiljan, 2006, Ravne na Koroškem.
Zafošnik, Milan, 2006, Ravne na Koroškem.
Elektronski viri
Lásló Rajk. Spletna enciklopedija Wikipedia, ‹http://en.wikipedia.org/wiki/
L%C3%A1szl%C3%B3_Rajk›, (dostop 28. septembra 2010).
REFA, spletna enciklopedija de.Wikipedia.org.
REFA, ‹http://www.pisk.si/default.asp?id=69›, (dostop 4. septembra 2012).
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Klančnik, Gregor: Mera in učinek napredka: Gospodarnost tehnološkega
procesa. Koroški fužinar, 6/1–3, 1956, str. 2–8.
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upravljanja. Koroški fužinar, 4/1–2, 1954, str. 2–5.
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The “Mother Factory”: The Ravne Steelworks
Summary
The iron industry has a three-thousand-year tradition in Slovenia. To
this day, it also remains an important industrial sector in Carinthia, where
the Ravne Steelworks developed under communism into a modern steel-processing factory with thousands of employees. They personified the company
with the concept of the “mother factory” because here they were given the
opportunity to improve their economic and social status.
The nationalized company was modernized under a capital construction
program and state funds were ensured through a focused production program. With the introduction of self-management, the company implemented a collective decision-making system through a workers’ council and a
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management committee, which was chaired by the director. Initially this position was occupied by Gregor Klančnik, who was later succeeded by Franc
Fale and Gvido Kacl. In 1986, the company produced 236,000 tons of steel
and had 7,000 employees. For three decades, the technical director Franjo
Mahorčič was responsible for the technological development of the company,
which became the leading steelwork factory in Yugoslavia. Organizing work
through the REFA and Georga systems as well as automatic data processing
and process control of production contributed to achieving excellent results
both in the production and sales departments, particularly in Western European markets. Working and hygienic conditions gradually improved with the
construction of new facilities. The introduction of new machinery, increase
of production pace, and employment of new workers presented a high risk
for labor accidents, which was visibly reduced by the previously mentioned
improvement of working and hygienic conditions and by a number of other
measures. The main task of the department for occupational health and safety
risks is to adopt and implement safety measures.
Due to the need for expert staff, employees were offered the opportunity to attend courses, seminars, and professional meetings. The company
paid for tuition fees, scholarships, and study abroad, and also supported the
Metallurgical Industrial School and Ravne na Koroškem Secondary School.
During the communist era the company built 2,400 new housing units
and enabled employees to build their own houses by granting loans. It also
contributed to establishing infrastructure and supported cultural and sports
activities for employees. The international Forma Viva symposium and painting colonies represented a creative bond between artists and the employees.
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