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GEOGRAFIJA RAVEN NA KOROŠKEM
Izvleček:
Diplomska naloga obravnava geografijo Raven na Koroškem. Posebej so izpostavljeni
nekateri gospodarski in demografski kriteriji. Ravne na Koroškem so mesto z večstoletno
železarsko tradicijo, ki je po drugi svetovni vojni pomenila specifičen razvoj industrijskega
mesta. Politično – gospodarsko, demografsko in prostorsko se je mesto razvilo v edinstveno
urbano enoto, ki se uveljavilo v takratni državi Jugoslaviji, kot eno najpomembnejših središč
komunistično – socialistične ureditve. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991, so se Ravne
znašle v hudi recesiji. Obdobje tranzicije je bilo prežeto s korupcijo, divjo privatizacijo in
klientelizmom. Posledice so vidne še danes, ko imajo Ravne ogromno socialno ogroženih
skupin ljudi, premalo domačega kapitala za razvoj in premalo splošne motivacije.
Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko Ravne ob nadaljevanju takšnih trendov še bolj
nazadovale. Slovenija se s posebnimi programi prestrukturiranja in reorganizacije trudi, da bi
Ravne znova nekoliko bolj zaživele.
KLJUČNE BESEDE: družbena geografija, demografija, tranzicija, Ravne na Koroškem,
Slovenija, strategije razvoja
THE GEOGRAPHY OF RAVNE NA KOROŠKEM
Abstract:
This diploma composition deals with the geography of Ravne na Koroškem. Some economic
and demographic criteria are exposed. Ravne na Koroškem are a town with a several hundred
years old ironworks history which after The Second World War meant a specific development
of an industrial town. Politically – economically, demographically and spatially the town
developed into a unique urban unit that was in former Yugoslavia one of the most important
centres of a communist – socialistic regime. After the independence of Slovenia in 1991
Ravne found themselves in a huge recession. The era of transition was imbued with
corruption, wild privatization and clientelism. The consequences are still visible today, as
Ravne have a lot of socially threatened groups of people, not enough domestic capital for
development and not enough general motivation. Experts warn that Ravne could regress even
more in the future. Slovenija tries with special programmes of restructuring to help Ravne that
they could live a little bit easier in the future.
KEY WORDS: social geography, demography, transition, Ravne na Koroškem, Slovenia,
strategies of development
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1 UVOD
1. 1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA IN CILJI
Namen diplomskega dela je raziskati geografske značilnosti mesta Ravne na Koroškem s
poudarkom na družbenogeografskih spremembah po osamosvojitvi Slovenije, podrobneje
prikazati razvoj po drugi svetovni vojni ter ovrednotiti razvojne načrte za prihodnost.
Diplomsko delo je razdeljeno na štiri tematske sklope. V prvem sklopu je predstavljena kratka
zgodovina

Raven

na

Koroškem,

s

poudarkom

vpliva

naravnogeografskih

in

družbenogeografskih danosti na specifiko razvoja mesta. V drugem sklopu je predstavljen
vpliv osrednjega gospodarskega kompleksa – Železarne Ravne – na razvoj v obdobju
1945–1991. Gre za predstavitev podobe Raven na Koroškem, ki jo imajo še danes. V tretjem
sklopu so podane specifike življenja na Ravnah od leta 1991 pa do danes. Z osamosvojitvijo
Slovenije so se Ravne znašle v novi državi, ki jo je, podobno kot ostale države z nekdanjo
komunistično ureditvijo, zajela gospodarska tranzicija. Plansko gospodarstvo se je s tem
umaknilo kapitalizmu, ki pa so ga v zgodnjem obdobju spremljale "divja privatizacija",
odpuščanje presežka delavcev in navajanje podjetij na nove trge ter tržne zakonitosti. V
zadnjem sklopu so predstavljene razvojne možnosti in načrti Raven za prihodnost, ki ne
temeljijo zgolj na železarskih panogah, pač pa tudi na drugih panogah gospodarstva ter sferah
človekovega življenja.
Glavni cilji diplomskega dela so:
-

prikazati naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti ter njihov vpliv na
sooblikovanje specifičnega železarskega mesta Ravne na Koroškem;

-

analizirati prednosti in pomanjkljivosti, ki jih imajo Ravne na Koroškem v samostojni
Sloveniji;

-

analizirati demografske spremembe (starostna struktura, izobrazbena struktura,
brezposelnost, selitveni tokovi itd.);

-

orisati priložnosti, ki jih ima mesto Ravne na Koroškem s svojim prebivalstvom v
bližnji prihodnosti;

-

potrditi domnevo, da so Ravne na Koroškem po osamosvojitvi Slovenije po nekaterih
gospodarskih in demografskih kriterijih močno nazadovale.
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1. 2 METODOLOGIJA DELA
Diplomsko delo je bilo izdelano na osnovi študije obstoječe literature, ki se nanaša na
obravnavano območje, na osnovi analize statističnih podatkov in izdelave grafov ter tabel na
podlagi le-teh. Da bi se pobližje seznanil z današnjim stanjem na Ravnah na Koroškem, sem
opravil vrsto razgovorov, in sicer z zaposlenimi v Metal Ravne d. o. o., v različnih kulturnih
ustanovah, uradih ter tudi z upokojenci. Za podrobnejšo seznanitev z aktualno problematiko
na Ravnah in pridobitev mnenj o možnostih razvoja na Ravnah se še posebej zahvaljujem
zaposlenim v arhivu nekdanje Železarne Ravne, kot tudi Juretu Knezu, strokovnemu
sodelavcu pri A. L. P. Peca, ki mi je omogočil dostop do ključnih statističnih podatkov. Prav
tako gre zahvala vsem zaposlenim v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika.
Še posebej bi se rad zahvalil magistru Alojzu Rozmanu, ki mi je izdatno pomagal pri zbiranju
podatkov o poslovnih uspehih družbe Metal po letu 1991. Šele v pogovorih z njim sem
dokončno razumel proces preobrazbe Železarne Ravne. Zbiranje podatkov za omenjeno
obdobje je bilo izredno težavno, ker so pred tem podatki obstajali za celotno podjetje. Po
razpadu železarne na hčerinska podjetja, ki so sicer obdržala vsebinskoproizvodne programe,
pa podatki obstajajo ločeno. Zaradi tega so neprimerljivi v določenih statističnih kategorijah.
Vendar je tudi iz teh zbranih podatkov mogoče narediti zaključke.
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2 KRATEK ZGODOVINSKI ORIS RAVEN NA KOROŠKEM
Ravne na Koroškem so nastale v dolini reke Meže, pred njenim vstopom v sotesko Votla peč,
skozi katero se prebija proti svojemu izlivu v Dravo pri Dravogradu. Vendar njihovega
nastanka ni pogojila sedanja cesta Holmec oziroma Črna–Poljana–Prevalje–Ravne–
Dravograd, ampak stara cesta Podjuna–Holmec–Ravne–Kotlje–Stari trg–Dobrova–Dovže–
Straže–Srednji Dolič–Vitanje. Cesta čez Hotuljsko podolje je izgubila pomen, po uveljavitvi
cestnega odseka Ravne–Dravograd v 18. stoletju pa polagoma zamrla (Curk, 1997).
Pomembnost srednjeveškega trga Guštanj je tudi v tem, da se je iz njega razvila povojna
mestna naselbina Ravne na Koroškem. Čeprav je bilo območje Raven naseljeno že pred letom
1007, ko ga je cesar Henrik II. daroval bamberški škofiji, se njegovi upravniki Gutensteini
prvič omenjajo šele leta 1248. Sama koncepcija naselbine govori za nekoliko mlajši nastanek
trga, ki ga smemo datirati v 2. četrtino 14. stoletja, saj se šele leta 1361 kot tak prvič omenja.
Razvoj srednjeveške naselbine je povezan z bamberško škofijo. Škofje so na sotočju Meže in
Suhe postavili dvorec neznanega imena, ki se mu je v 13. stoletju pridružil grad na
Tičlerjevem vrhu in je dal kraju ime Guštanj (Gutenstein). Naselbina ni bila nikoli obzidana,
vendar je za časa Auffensteinov (1323–1369) postala trg in se kot taka prvič omenja leta
1361. Bila je predvsem obrtno in le manj trgovsko središče, zato se v njej niso naselili Židje
kot v bližnjih Pliberku, Dravogradu in Slovenj Gradcu. Čeprav Guštanj ni bil utrjen tako kot
omenjene bližnje naselbine, pa so ga vendarle varovali kar štirje okoli njega stoječi gradovi.
Vse štiri gradove nam predstavlja Valvasor leta 1688, ohranjena pa sta samo še zadnja dva,
seveda oba že močno prezidana. Poleg tega se grad Javornik, ki je zapuščen in zanemarjen,
polagoma spreminja v razvalino (Curk, 1997).
Leta 1809 so Ravne postale last grofov Thurnov - Valsassina, ki so bili tudi lastniki
pliberškega in guštanjskega gospostva ter svinčevih jam in fužin v Črni. Katastrska karta iz
okoli leta 1825 nam kaže obseg in zgradbo mesta Raven pred njihovo industrializacijo.
Naselbina se je takrat še vedno oklepala trga (Trg svobode) in glavne ulice (Partizanska
ulica). Ob reki Meži, na območju današnje železarne, so že stale fužine s štirimi vodnimi
kolesi in spremnimi poslopji. Guštanj je namreč dobil svoj obrtni ceh šele leta 1749, ki pa je
bil v začetku le krojaški. Gre za skromne začetke razvoja manufakturne dejavnosti. Vse
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skupaj je bilo hudo prizadeto v požaru leta 1854, ko so od starega Guštanja ostali praktično
samo oba gradova in obe cerkvi.
Danes predstavlja staro trško jedro le še manjši del mesta, ki mu prav zaradi tega manjka
povezovalno mestno središče, kot sta ga znala ohraniti bližnja Slovenj Gradec in Dravograd.
Železarna in nakupovalno središče pač ne moreta nadomestiti takega središča, ostali predeli,
čeprav kot soseske urbano uglašeni, pa ne vsebinsko dopolniti, ker po funkciji ne presegajo
nivoja satelitskih bivalnih četrti. Najstarejše ohranjeno javno poslopje v mestu je stara šola iz
leta 1862, ki pa je danes popolnoma obnovljena in v njej ni več šolskih dejavnosti. Razvoj
ravenske železarne sta pospešili prva in druga svetovna vojna, ko je obakrat obratovala kot
vojno podjetje. Prelomni razvoj je doživela leta 1946, ko so tu zgradili livarno in valjarno
kvalitetnega jekla, mehanično delavnico za pnevmatična kladiva in kovačnico za razne
odkovke. Ko so jo v celoti elektrificirali, so nastale še dvorane valjarne, dvorana za izdelavo
industrijskih nožev, kalilnica, lužilnica, kemijski laboratorij, plinsko skladišče in filtrirne
naprave. Zaradi prevladujoče železarske industrije je zamrla ostala dejavnost, zlasti obrtna.
Skoraj vse panoge so propadle do konca druge svetovne vojne, ko so jih nadomestili
komunalno podjetje, razni servisi družbenega sektorja in podobno.

2. 1 TRANZICIJA IN NJEN VPLIV NA RAVNE NA KOROŠKEM
Tranzicija (prehod) je pojem, s katerim označujemo proces prehoda iz nekdanjega planskega
gospodarstva v tržno gospodarstvo. Države, ki so bile temu procesu izpostavljene, se v
strokovni literaturi označujejo s pojmom "tranzicijske države". Za večino teh je značilno tudi
to, da so nedemokratični socialistično-komunistični režim zamenjale z večstrankarsko
parlamentarno demokracijo. V posplošenem smislu gre za poizkus posameznih držav, da bi s
pomočjo znanja in modernizacije premostile ter zmanjšale razvojne razlike med razvitimi in
nerazvitimi državami. Ker gre v celotnem procesu tranzicije pravzaprav za uvajanje že
preizkušenih gospodarskih ter političnih opcij, bi naj bile omenjene razlike izničene v roku
desetih, največ dvajsetih let. Proces tranzicije se smatra za zaključenega takrat, ko posamezna
država ni več upravičena do določenih olajšav ali subvencij na finančnem področju.
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Kot svetovni proces se je tranzicija začela pojavljati v devetdesetih letih 20. stoletja, v
nekaterih državah pa traja še danes. Analitiki se strinjajo, da so bile za začetek tranzicije krive
gospodarske krize nekdanjih socialističnih držav, ki so pomenile postopen konec
komunistične ureditve. Zelo pomembno je poudariti, da je tudi konec komunistične ureditve
pomenil nadaljnje poglabljanje gospodarskih kriz. V teh državah so bile prvič po drugi
svetovni vojni izpeljane demokratične volitve in marsikje se je docela pokazala togost
prejšnje ureditve. Tranzicija je bila na papirju videti zelo mamljiva, realnost pa je bila
popolnoma drugačna. Najznačilnejše karakteristike tranzicije v prvih letih so: počasnost,
draginja, družbene spremembe. Pri slednjih so se zgodile drastične spremembe v dve smeri:
nekdanje družbeno premoženje je bilo potrebno čim prej narediti privatno s prepoznavnim ter
odgovornim lastnikom; vklopiti se je bilo potrebno v svetovne tokove prehoda v
postindustrijsko dobo. Pri prvih spremembah so bile največje krivice storjene v škodo širših
slojev prebivalstva. Divja privatizacija, korupcija ter klientelizem so pri ljudeh povzročili
mnogo hude krvi in zakoreninili zamere do držav, ki se niso pozabile niti do danes.
Po drugi strani lahko trdimo, da je slepo pehanje za dosego postindustrijske ureditve v
nekaterih državah vsesplošno krizo še poglobilo. Za primer vzemimo nekatere nekdanje
države Sovjetske zveze, ki v zadnjih 6 letih izkazujejo najizrazitejše zaostajanje v razvoju na
svetu. Zelo neugodne gospodarske in družbene strukture so posledično poslabšale ekološko
zapuščino, ki ponekod predstavlja katastrofalno stanje in ima seveda povratne vplive, saj
onemogoča napredek. Podatki Svetovne banke o bruto družbenem proizvodu na prebivalca
(BDP) za leto 1994 so omenjene domneve zgolj potrdili. BDP teh držav je med najnižjimi na
svetu: Tadžikistan 350 $, Albanija 360 $, Gruzija 580 $, Azerbajdžan 600 $, Kirgizistan
610 $, Makedonija 790 $, Turkmenistan 800 $, Uzbekistan 950 $. Slovenija je dosegla tega
leta po podatkih iste organizacije BDP 7120 $ in je bila s tem prepričljivo na vrhu lestvice 28
držav v tranziciji.
Za omenjene države z dna lestvice je značilnih 7 kriznih udarcev: drastično padanje
industrijske proizvodnje; zamiranje investicijskega vlaganja; počasno osvajanje novih tržišč in
še počasnejše vključevanje v svetovne tokove trgovine in storitev; prepočasen dotok tujega
kapitala; naglo naraščanje brezposelnosti ter osiromašenje večine prebivalstva; prepočasna
afirmacija policentričnega prostorskega razvoja; prepočasno oz. nikakršno reševanje
katastrofalnih okoljskih razmer.
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Podobne težave so se v času tranzicije pojavile tudi v Sloveniji. Še posebej se je na Ravnah na
Koroškem izpostavljalo problematiko divje privatizacije in množičnega odpuščanja
zaposlenih. Na splošno je Slovenija z odlašanjem policentričnega razvoja in počasno
privatizacijo v očeh mnogih postala "najslabši vladar". Prebivalstvo se nikakor ni moglo
sprijazniti z večanjem socialnih razlik, ki so tudi v zadnjem obdobju sila pereč problem.
Slovenija je kljub vsem težavam dosegla izredne uspehe v zelo kratkem obdobju. Postala je
polnopravna članica pakta NATO in Evropske unije. Sprejela je enotno denarno valuto (evro)
in se kot pomemben politični akter izkazala na mnogih kriznih območjih, predvsem na
Balkanu. Po poročilih Svetovne banke je tranzicija v 10 novih članicah Evropske unije
zaključena. Zdaj se je potrebno osredotočiti predvsem na inovacije ter vlaganje v razvoj. Za
oblasti v novih članicah EU je zdaj glavni izziv, kako pri dohodku na prebivalca nadomestiti
zaostanek za starimi članicami EU. Pomembno vlogo ima tudi širitev poslovanja podjetij na
regionalni ravni, v primeru Slovenije je to širitev na območje zahodnega Balkana. Dejstvo je
tudi, da so najbolj produktivna in uspešna podjetja, ki so vključena v svetovne proizvodne
verige. Analiza je tudi pokazala, da je v novih članicah EU produktivnost hitreje rasla v
industriji in kmetijstvu kot v storitvenem sektorju. V industriji je rast produktivnosti posledica
izboljšav v podjetjih, ki imajo večje možnosti za uvajanje inovacij. To so predvsem
proizvajalci visoke tehnologije, ki zaposlujejo tehnološko visoko usposobljene ljudi. V
glavnem so to proizvajalci informacijsko-komunikacijske tehnologije, pisarniške opreme,
električnih in elektronskih naprav ter optičnih instrumentov.
V storitvenem sektorju so produktivnost najbolj povečala podjetja s področja transporta,
telekomunikacij in finančnega posredovanja. Nižjo rast produktivnosti so, recimo, imela
podjetja s področja trgovine na drobno. Analitiki Svetovne banke razlagajo, da je učinkovitost
temeljnih storitev, kot sta transport in telekomunikacija, pa tudi finančno posredništvo,
ključnega pomena za povečanje učinkovitosti v drugih sektorjih in pri vključevanju podjetij
na globalni trg.
Mirno lahko trdimo, da so Ravne na Koroškem izrazito občutile proces tranzicije. V njenih
začetkih so jo spremljali razpad gonilne sile gospodarstva in posledično množično
odpuščanje. Kasneje se je vse skupaj kazalo v počasnejšem uvajanju novosti ter vlaganju
domačega in tujega kapitala. Povečevale so se socialne razlike, niti do danes pa niso rešeni
nekateri okoljski problemi.
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Za postsocialistična mesta po Evropi so značilne podobne karakteristike. Kar je od
monotonega in neprilagodljivega gospodarskega jedra preživelo, se je prestrukturiralo ali
posodobilo. Zaradi težje prekvalifikacije brezposelnih je še vedno zelo prisotna velika masa
za delo sposobnih ljudi. Nemalokrat so prav te skupine nosilec socialnih težav in splošnega
nezadovoljstva.
V omenjenih mestih se ubadajo z nekdaj ponosno zapuščino, ki je v sodobnosti napoti vsem.
Naj gre za velika blokovska naselja, centralno urejeno cestno omrežje ali zgolj propadajoče
industrijske obrate, nikjer ni nikogar, ki bi prevzel odgovornost ali izziv. Za projekte
preobrazbe zaenkrat zmanjkuje idej, predvsem pa financ. Ravne na Koroškem so se podobno
kot ostala mesta v Sloveniji komaj navadile na nove razmere v samostojni državi, že so tukaj
evropski predpisi in norme. Brezposelnost zato ostaja relativno visoka, nekateri socialni
problemi izraziti, povečuje pa se odseljevanje.
Ravne si danes, podobno kot ostala postsocialistična mesta, prizadevajo doseči
prepoznavnost, ki naj bi v čim manjši meri spominjala na polpreteklost. Mesto se skuša
orientirati proti drugim razvojnim možnostim in postopoma ujeti priključek z ostalo
Slovenijo.
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3 GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV RAVEN NA KOROŠKEM
3. 1 GEOGRAFSKI POLOŽAJ RAVEN NA KOROŠKEM
Ravne na Koroškem (46,5° SGŠ; 14,9° VGD) ležijo v severni Sloveniji, v spodnjem delu
Mežiške doline, in sicer na vzhodnem koncu njenega razširjenega dela, ob sotočju
Zelenbreškega potoka, potokov Suha in Hotuljka ter reke Meže. Mestno naselje, ki je tudi
pomembno pokrajinsko središče, obkrožajo naselja Stražišče in Tolsti Vrh na severu ter
Preški Vrh in Brdinje na jugu. Ravne na Koroškem ležijo na 394 metrih nadmorske višine.
Zaradi tipične dolinske lege je mesto precej zaprto s hribovskimi ter gorskimi pregradami.
Proti severu Ravne omejuje hribovje Strojna s 1000 metri nadmorske višine, na jugu pa
zaprtost predstavlja Uršlja gora, imenovana tudi Plešivec, s 1699 metri nadmorske višine
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Na prvi pogled so torej Ravne na Koroškem precej odročne in nepovezane. Domneva bi lahko
bila podkrepljena tudi s stanjem samih cest. Podrobna raziskava bi pokazala, da so le-te v zelo
slabem stanju. Na določenih odsekih so že nevarne za vsakodnevni promet. Vse to še otežuje
dostopnost in povezanost Raven z drugimi kraji in regijami. Vendarle problematika le ni tako
negativna. Čeprav sta načrtovanje in gradnja cestnega omrežja v Sloveniji (avtocestni križ)
zaobšli Ravne na Koroškem, se nove možnosti odpirajo zaradi vstopa Slovenije v Evropsko
unijo (1. maja 2004). Do leta 1991 so bile Ravne s tega stališča gledano obmejno mesto med
državama različnih svetovnih blokov. Avstrija je bila takrat končni branik pred socialistično
Evropo. Mejna prehoda Holmec in Vič, ki sta v neposredni bližini Raven, sta bila do leta 1991
strogo varovani meji. Kot taka sta predstavljala zavirajoč dejavnik obmejnega razvoja. Z že
omenjenim vstopom Slovenije v Evropsko unijo, še bolj pa z vstopom v t. i. schengensko
območje (21. decembra 2007) se tudi za Ravne odpirajo nove možnosti razvoja.

3. 2 HITRA CESTA IN RAVNE NA KOROŠKEM
Vodilni možje Raven na Koroškem se podobno kot njihovi kolegi iz Slovenj Gradca in
Dravograda že dalj časa trudijo, da bi širše območje Mislinjske doline z izgradnjo nove hitre
ceste priključili na osrednji slovenski prometni križ. S tem bi območje bolje integrirali tudi v
širšem evropskem razvojnem smislu.
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Korošci so z osamosvojitvijo Slovenije postali periferna regija z izredno slabo prometno
infrastrukturo. S postopnim uveljavljanjem policentričnega razvoja se je izkazalo, da je
napredek koroških urbanih centrov ogrožen prav zaradi slabih prometnih povezav. Nova hitra
cesta bi koroško regijo odprla in jo povezala proti severu, jugu, vzhodu in zahodu. Ne le
prometno, ampak tudi gospodarsko bi mestna središča povezala s sosednjo avstrijsko
Koroško, s savinjsko-šaleško, celjsko, posavsko in zasavsko regijo. Mnogi zagovorniki hitre
ceste napovedujejo povezovanje vse do Bele krajine in karlovško-reške regije v sosednji
Hrvaški. Hitra cesta bi namreč povezovala avtoceste Celovec–Gradec, Ljubljana–Maribor
(t. i. 5. cestni koridor), Ljubljana–Zagreb (t. i. 10. cestni koridor) in celo Zagreb–Reka.
Slednji naj bi se priključila v hrvaškem obmejnem mestu Bosiljevo, kjer začenjajo z izgradnjo
nove avtoceste proti Dubrovniku.
Ob vsem naštetem pa strokovnjaki najbolj izpostavljajo naslednje prednosti hitre ceste.
Slovenske regije bi povezovala v smeri sever–jug. V Slovenijo bi vstopila pri Holmcu in jo po
približno 130 kilometrih zapustila na meji pri Črnomlju. V tem primeru bi bilo za potovanje
iz Slovenj Gradca do Ljubljane potrebnih 45 minut. Tako bi lahko veliko Korošcev ostalo
doma in se vozilo na delo v Ljubljano ali kam drugam, kar še posebej velja za visoko
izobražene kadre. S tem bi se zmanjšal odliv prebivalstva s Koroške. Gospodarstvo bi se
namreč s priključitvijo na 5. in 10. cestni koridor močno vključilo v evropske in svetovne
tokove.
Med najglasnejšimi nasprotniki hitre ceste so zaenkrat tudi okoljevarstveniki, ki izpostavljajo
slabo ekološko stanje. Zapuščina in tranzicija sta krivi, da mnoga območja niso niti osnovno
sanirana, zato je po njihovem mnenju projekt hitre ceste z ekološkega vidika povsem
nemogoč. Že ime območja (Mislinjska dolina), po katerem bi bila hitra cesta speljana, pove,
da načrtovalci večjega manevrskega prostora ne bi imeli. Hitra cesta bi dolino dejansko
razklala na dva dela. Ravne na Koroškem v tem pogledu niti niso tako problematične. Stvar se
precej zaplete pri trasi Dravograd–Slovenj Gradec–Mislinja. Prav zaradi tega so načrtovalci
predstavili t. i. zeleno varianto hitre ceste, ki bi dolino zaobšla. Hitro cesto bi dvignili nad
dolino na stebre in jo pomaknili na sama okoliška pobočja. S tem bi dolino in naselja ohranili
pred nadaljnjim onesnaževanjem ter hrupom.

15

Slika 1: Načrt izgradnje hitre ceste (3. razvojna os)

Vir:http://www.mzp.gov.si/fileadmin/mzp.gov.si/pageuploads/06resolucija_nacprog0723_191
0.pdf
V času, ko v Sloveniji potekajo žolčne razprave o vzpostavitvi sistema pokrajin in si
strokovnjaki niso enotni, ali naj jih bo 10, 25 ali pa jih Slovenija sploh ne potrebuje, se Ravne
na Koroškem trudijo znova doseči status regionalnega središča. Mesto se za primat bori s
sosednjim Slovenj Gradcem. Ravne so v preteklosti imele višji status centralnega naselja in so
v urbanem sistemu Slovenije igrale vidnejšo vlogo. Zaradi enoličnega gospodarskega razvoja
so se kljub nadpovprečni opremljenosti mesta ostale funkcije in storitve preselile v ostala
mestna središča. Ravne so s tem upravno in storitveno postopno osiromašele in se v
devetdesetih letih 20. stoletja znašle v nezavidljivem položaju. Danes dosegajo 3. stopnjo na
hierarhični lestvici centralnih naselij, brez omembe vrednega gravitacijskega območja. Ta
stopnja pomeni sedež naslednjih funkcij: sedež KS, OŠ, trgovino z živili, pošto, ambulanto,
policijsko postajo, lekarno, več trgovin, vrtec, bančno podružnico, srednjo šolo, knjižnico, več
specializiranih trgovin itd.
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3. 3 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3. 3. 1 Klimatske značilnosti
Ravne na Koroškem ležijo na območju zmernocelinskega podnebja, ki je sicer značilno za
večji del Slovenije. Zime so precej hladne, poletja pa precej vroča. Poleti se ponavadi pojavi
tudi višek padavin. Povprečna letna količina padavin znaša okoli 1500 mm, povprečna
temperatura zraka skozi leto je približno 9 °C.
Zaradi specifike reliefa so vrednosti temperatur zraka in padavin za Ravne na Koroškem
nekoliko drugačne. Po podatkih je v tridesetletnem obdobju (1961–1990) najhladnejši mesec
januar. Povprečna temperatura tega meseca je –2,9 °C. Posledično je zaradi tega najhladnejši
letni čas zima s povprečno temperaturo –1,6 °C. Najtoplejši mesec je julij s povprečno
temperaturo 18,3 °C. Poletje kot najtoplejši letni čas na Ravnah na Koroškem ima povprečno
17,5 °C. Poletju sledi jesen z 8,6 °C povprečne letne temperature ter pomlad z 8,5 °C.
Povprečna letna temperatura zraka v obdobju 1961–1990 na Ravnah na Koroškem tako znaša
8,3 °C (Klimatografija Slovenije, Temperatura zraka: obdobje 1961–1990, 1995).
Za Ravne na Koroškem kakšni posebni padavinski ekstremi niso znani. Kot je značilno za
zmernocelinsko podnebje, padavinski maksimum nastopi poleti. Junij in julij imata v obdobju
1961–1990 povprečno 143 mm oziroma 140 mm padavin. Če upoštevamo samo letne čase, je
izstopanje poletja še izrazitejše. V povprečju poleti pade 416 mm padavin. Sledijo jesen s 321
mm, pomlad z 271 mm ter zima s 174 mm padavin. Povprečna letna količina padavin za
omenjeno obdobje je 1178 mm. Povprečna minimalna količina padavin je 861 mm,
maksimalna pa 1449 mm (Klimatografija Slovenije, Količina padavin: obdobje 1961–1990,
1995).
Tabela 1: Podatki o povprečnih mesečnih temperaturah in padavinah za meteorološko postajo
Ravne na Koroškem (410 m. n. v.) v obdobju 1961–1990
Padavine
Temperature

Jan.
51
–2.9

Feb.
57
–0.2

Mar. Apr.
74
91
3.6
8.4

Maj.
105
13.4

Jun.
143
16.6

Jul.
140
18.3

Avg.
133
17.5

Sep.
115
14.2

Okt.
97
8.9

Nov.
108
2.9

Dec.
64
–1.8

Vir: Klimatogeografija Slovenije, Temperatura zraka in količina padavin: 1961–1990, 1995.
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Grafikon 1: Klimogram Raven na Koroškem za obdobje 1961–1990
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Vir: Klimatogeografija Slovenije, Temperatura zraka in količina padavin: 1961–1990, 1995.

3. 3. 2 Hidrografske značilnosti
Reka Meža, ki teče skozi mesto Ravne na Koroškem, s svojim snežno-dežnim
(nivo-pluvialnim) rečnim režimom, ki je sicer v glavnem značilen za reke, katerih porečja
segajo na območje slovenskih Alp, nikoli ni predstavljala pomembnejšega regijskega
energetskega vira. Na eni strani ji je to vlogo jemala Drava s svojimi elektrarnami, na drugi
strani pa rudniki svinca ter živega srebra v Mežici in Črni. Za reke z omenjenim režimom je
značilno, da imajo izrazitejši pomladni višek (april, maj) in znatno nižji dežni jesenski nižek
(november). Porečje reke, v katero se zlivajo Topla, Koprivna, Javorski potok, Bistra in
druge, meri 566 km2. Izvir je sicer onkraj državne meje z Avstrijo. Po 1,2 km toka priteče v
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Slovenijo, kjer se po 42 km pri Dravogradu izliva v Dravo. Srednji letni pritok je 7,16 m3/s,
specifični odtok 20–30 l/s, odtočni koeficient pa približno 50 %. Ekstremna pretoka so
namerili 17. 2. 1964 (minimum 2,45 m3/s) in 1. 11. 1990 (maksimum 371 m3/s). Minimum je
bil posledica ekstremno suhe zime, maksimum pa nenormalno obilnih jesenskih padavin.
Zaradi nevarnosti poplav, ki so v preteklosti prizadele tudi nekatere železarske obrate, je
reka

Meža

na

območju

Železarne

Ravne

regulirana

v

togo

urejeno

strugo

(www.koropedija.si/index.php?title=reka_Me%C5%BEa).
Grafikon 2: Hidrogram (povprečni mesečni pretok) reke Meže

Vir: http://www.koropedija.si/images/9/99/Hidrogram_reke_Meze.jpg
Grafikon 3: Nivogram (povprečni mesečni vodostaj) reke Meže

Vir: http://www.koropedija.si/images/d/d8/Nivogram_reke_Meze.jpg
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Za reko Mežo že dolgo časa ne moremo trditi, da je čista. Dolgoletno onesnaževanje je pustilo
posledice na rečnem rastlinstvu in živalstvu. Kakovostno stanje se od izvira do izliva v reko
Dravo konstantno slabša. Po podatkih HMZ Slovenije za leto 2004 spada Meža pri
odvzemnem mestu Podklanec v 2. kakovostni razred. Glavni onesnaževalci še vedno ostajajo
industrijski viri. Največji med temi je Železarna Ravne, ki ima v Mežo napeljanih kar 30
kanalov. Poseben problem so hladilne vode, ki vsebujejo različna olja. Čeprav je železarna po
podatkih zmanjšala onesnaženost Meže s 65000 populacijskih ekvivalentov na 4000, je kljub
vsemu zaradi odpadnih olj in emulzij onesnaženost še vedno relativno velika. Občini Ravne in
Prevalje se dogovarjata za izgradnjo centralne čistilne naprave, ki zaenkrat ostaja zgolj na
papirju. Ob vsem naštetem omenimo še t. i. haldo. Gre za več kot kilometer dolg nasip, kamor
železarna odlaga odpadne surovine. Ta nasip je delno že spremenil vodotok reke Meže na
manjšem odseku, saj se je zaradi neodgovornega odlaganja odpadnih surovin v preteklih
letih del nasipa zrušil v reko Mežo. Za vse slabo pa ne smemo kriviti le železarne.
Poudariti je potrebno, da Mežo močno bremenijo že višje ležeča mesta (Črna,
Žerjav, Mežica, Prevalje), ki s svojimi komunalnimi ter industrijskimi viri močno
obremenjujejo vodotok. Razen Črne nima noben kraj čistilne naprave za komunalne odpadke
(http://www.koropedija.si/index.php?title=reka_Me%C5%BEa).

3. 3. 3 Pomembnejši naravni viri
Glede naravnih virov je v okolici Raven na Koroškem podobno kot drugod v Sloveniji.
Izstopajo kmetijska zemljišča, pitna voda in gozdovi. Mineralnih surovin (rudnine, kamnine)
je nekoliko več v okolici Črne in Mežice. Toda tudi tamkajšnja nahajališča svinca, cinka ter
živega srebra so dodobra izčrpana. Posledično zapirajo obrate za pridobivanje teh
neobnovljivih naravnih virov.
Je pa vse skupaj imelo vpliv v preteklosti, ko so se zaradi teh nahajališč na območju locirale
specifične dejavnosti. Tradicija rudarstva, fužinarstva in železarstva je močno povezana z
naravnimi viri. Medsebojno prepletanje in součinkovanje je v končni fazi pomenilo tudi
izgubo nekaterih drugih, sicer obnovljivih virov. Zaradi gradnje težkih železarskih obratov so
Ravne na Koroškem izgubile veliko kmetijskih površin. Omenimo, da teh na Koroškem ni v
izobilju. Razgiban relief ter geološka sestava onemogočata intenzivnejše kmetovanje.
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3. 3. 4 Prsti in vegetacija
Na strmejših pobočjih, zlasti na magmatskih kamninah, je prst plitva. Ponekod se v višjih
legah pojavlja ranker. Na karbonatnih kamninah so se razvile rendzine in rjave prsti.
Prevladujejo distrične rjave plasti. Okoliška apneniška pobočja Uršlje gore, predvsem pa
Pece, so gola oziroma skalnata. Tam se pojavljajo litosoli. Ob samem toku reke Meže,
podobno pa tudi ob Kotuljščici, se pojavljajo pasovi obrečnih prsti (Slovenija – pokrajine in
ljudje, 2001: str. 127).
Na ravninah in rahlo nagnjenih površinah je poselitev gosta. Gozd je na tem območju najbolj
izkrčen. Omenjena območja, ki niso poseljena, preraščajo travniki, kjer ni poplavnih ravnic,
pa so tudi njive. Ostalo površje je poraslo z gozdom. Prevladujejo bukovi gozdovi, ki so
razširjeni predvsem v nižjih prisojnih legah. Med najbolj razširjenimi so združbe bukve in
pravega kostanja, bukve in gozdnega planinščka ter bukve in navadnega tevja. V višjih legah
najdemo smrekove gozdove, ki se pojavljajo v sekundarnih združbah smreke in vijugaste
masnice.
Zaradi hribovitega reliefa, ki v primeru Uršlje gore prehaja v gorski, v primeru Pece pa celo v
visokogorski svet, je poselitev skoncentrirana na doline. Kmečko prebivalstvo se je zaradi
tega vse od srednjega veka do danes naseljevalo v samotnih kmetijah, ki so med najvišje
ležečimi v Sloveniji. S 1327 metri nadmorske višine je kmetija pri Bukovniku pod Raduho
najvišja kmetija v Sloveniji. Najhitrejša rast števila prebivalstva je značilna za čas prve
Jugoslavije, ko je območje postajalo pomembno rudarsko-železarsko središče. Prebivalstvo se
je konstantno povečevalo do šestdesetih let 20. stoletja. Zaradi zapiranja rudnikov v bližnjih
Mežici, Črni in Žerjavu ter krize železarstva se je število prebivalstva začelo zmanjševati.
Kmetje se še danes spopadajo z zelo težavnimi razmerami. Prsti so slabše rodovitne. V zelo
razgibanem svetu pa morajo izkoristiti zaplate rahlo nagnjenih površin. Zaradi tega je kmečko
gospodarstvo od nekdaj slonelo na živinoreji, v današnjem času vse pogosteje tudi na prodaji
lesa. Kisle prsti dajejo precej slabe možnosti za moderno kmetovanje (Slovenija – pokrajine
in ljudje, 2001: str. 129).
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Slika 2: Pedološka karta za občino Ravne na Koroškem

Avtor: Blaž Repe, 2008.

22

Slika 3: Vegetacija v občini Ravne na Koroškem

Avtor: Blaž Repe, 2008.
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4 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4. 1 GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA
Ravne na Koroškem ležijo v istoimenski občini, ki po površini obsega 63,4 km2 in ima okoli
12000 prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim
središčem. Zaradi precej hribovite okoliške pokrajine je kmetovanje oteženo. Prav zaradi tega
so se okoli mesta pojavili posamezni zaselki, še bolj pa avtohtoni razpršeni tip poselitve.
Ravne so tudi najgosteje naseljeno mesto, kjer prebiva 67 % celotnega prebivalstva občine. V
primerjavi s slovenskim povprečjem (98 prebivalcev/km2) dosega koroška regija komaj
72 % državnega povprečja. Razporeditev prebivalstva je rezultat hitrega razvoja Železarne
Ravne in s tem velikega priseljevanja prebivalstva do osemdesetih let prejšnjega stoletja. Po
podatkih popisa iz leta 2002 ima naselje Ravne na Koroškem 7797 prebivalcev, od tega 3866
moških. Povprečno število članov gospodinjstva je 2,8. Vseh gospodinjstev je 2830. Po
enakem viru je na voljo 2921 stanovanj (Popis prebivalstva 2002).
Ravne na Koroškem so tipično postsocialistično mesto. Ta specifika se odraža tudi pri gibanju
števila prebivalstva. Le-to je s koncem 19. stoletja zmerno naraščalo. Podoben trend se je
nadaljeval v 20. stoletju do konca druge svetovne vojne. Zaradi skokovitega razvoja industrije
je mesto preplavila okoliška delovna sila, ki je v težkih povojnih letih skušala zagotoviti
eksistenčni minimum. Po statističnem popisu so Ravne na Koroškem leta 1931 štele 1296
prebivalcev, leta 1948 pa že 2401. Sledila so podobna obdobja. Leta 1953 so Ravne beležile
že 3816 prebivalcev, leta 1961 pa 5323. Številka se je potem umirila pri približno 8500
prebivalcih. Šele v zadnjem desetletju je opaženo upadanje, značilno za mesta, ki so bazirala
na železarski industriji, ki je s koncem 20. stoletja zašla v krizo. Leta 1991 so na Ravnah
popisali 8863 ljudi, leta 2002 pa že omenjenih 7797. Statistika je še bolj problematična v
povezavi z naslednjimi poglavji. Prebivalstvo na Ravnah se vedno bolj stara. Manj je
izobraženega kadra, ker je prekvalifikacija iz Železarne Ravne odpuščenih delavcev
problematična (Statistični urad RS, 2003).
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Grafikon 4: Gibanje števila prebivalstva v občini Ravne na Koroškem in v naselju Ravne na
Koroškem od 1869 do 2002
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Vir: Popis prebivalstva 1869–2002.
Iz grafikona 4 je lepo vidno postopno naraščanje števila prebivalstva v samem naselju Ravne
na Koroškem. S procesom industrializacije se je prebivalstvo priseljevalo iz okoliških krajev,
ki so upravno spadali v isto občino. Pred drugo svetovno vojno so bile občine razdeljene na
posamezne krajevne urade. Ravno zaradi upravne razdelitve je iz grafikona razbrati nekoliko
zavajajoč padec prebivalstva med letoma 1991 in 2002. Slovenija je bila namreč leta 1990
razdeljena na 60 občin. Vse skupaj se je spremenilo leta 1995, ko je nastalo 147 občin. Popis
2002 je zajel vrednost 147 in tako je veliko občin zaradi nove razmejitve bodisi izgubilo
bodisi pridobilo prebivalstvo, čeprav se dejansko število ni dosti spremenilo.
Zaradi tega je bolj merodajen podatek o številu prebivalstva po naseljih. Tudi tukaj se za
Ravne na Koroškem opaža upad v zadnjem desetletju. Kljub utrditvi novonastalih podjetij, ki
so programsko naslednice Železarne Ravne, prebivalstvo odhaja predvsem zaradi slabih
zaposlitvenih možnosti. Veliko jih delo najde v Slovenj Gradcu ali Velenju. Nekateri celo v
Mariboru. Nekaj jih je delo našlo tudi v tujini in tja so se preselili za vedno.
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4. 2 STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA
Ravne na Koroškem spadajo z ostalo slovensko Koroško med demografsko ogrožena
območja. Iz tabele 2 se na primeru Raven na Koroškem jasno kaže skokovito naraščanje
indeksa staranja prebivalstva. Gre pravzaprav za razmerje med prebivalstvom mlajšim od
štirinajst let in starejšim od petinšestdeset let. Slovenskega povprečja (94,5) Ravne sicer še
niso dosegle, se mu pa naglo bližajo. Stvar postaja alarmantna, če podrobneje pregledamo
podatke naravnega prirastka. Tukaj gre za razmerje med številom živorojenih otrok in
številom smrti v enakem časovnem obdobju. V kolikor je število smrti višje, je naravni
prirastek negativen. Grafikon 6 prikazuje padec naravnega prirastka v letih od 1999 do 2006,
in sicer z vrednosti 35 na skoraj neverjetno število 23. Ob nadaljevanju takega trenda bodo
Ravne na Koroškem eno od demografsko najbolj ogroženih mest. V naslednjih poglavjih so
sicer omenjeni nekateri poizkusi izboljšanja stanja, a konkretnih rešitev pravzaprav ni.
Dejstvo, da so imele Ravne na Koroškem tudi v osemdesetih letih 20. stoletja relativno visok
naravni prirastek, gre pripisati takratnim ekonomsko-političnim razmeram. Takratna
socialistična situacija je dajala še zadnje sadove kratkoročnih reform, ki so pri zaposlenih v
železarstvu omogočale lagodno življenje. Šele sredi osemdesetih let preteklega stoletja so se
na Ravnah pojavili pojmi, kot so trajni višek, presežek zaposlenih, stečaj, odpuščanje in
podobno. Ne samo, da je bila to noviteta kapitalističnega duha, ki je resnici na ljubo moral
odpraviti nekatere zmote predhodnega sistema, poleg tega je bil to za prebivalstvo pravi šok,
ki se je odražal v večji preračunljivosti osebnih naložb, povečanem varčevanju in manjši
kupni moči.
Starejše prebivalstvo, ki ostaja na Ravnah na Koroškem, je manj dovzetno za selitve.
Večinoma ostajajo v kraju, ki jim je vse življenje nudilo zaposlitev, kajti urejen imajo tudi
pokojninski status. Enako ne moremo trditi za mlajše generacije, ki v iskanju zaposlitve ali
boljšega življenja odhajajo drugam. Na Ravne se redko vračajo za stalno.
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Iz starostne piramide je razvidno, da za Ravne velja podoben demografski režim kot drugod v
Sloveniji. Gre namreč za star demografski režim, za katerega je značilno, da je mladih manj
kot starejših, naravni prirastek je nizek ali celo negativen. Mladih je na Ravnah čedalje manj.
Leta 1981 jih je bilo še 26,6 %, leta 2002 pa samo še 15,2 %. Po drugi strani narašča odstotek
prebivalstva, ki je starejše od 65 let. Leta 1981 jih je bilo 5 %, leta 1991 6,7 %, leta 2002 pa
že 10,6 %. Delež prebivalstva, starega od 25 do 44 let, ki je po nekaterih kriterijih
najpomembnejše za reprodukcijo, se je od leta 1981 do leta 2002 zmanjšal s 34,1 % na 31,1 %
(leta 1991 je znašal 36,2 %). Iz navedenih podatkov lahko sklepamo, da na zmanjšanje
naravnega prirastka vplivajo drugi dejavniki. Med njimi verjetno najbolj izstopajo socialna
ogroženost, brezposelnost, nizek (nižji) življenjski standard.
V kolikor bo na Ravnah ostajalo samo starejše prebivalstvo, se lahko zgodi, da bodo imeli
velike probleme tudi načrtovalci sanacijskih programov. Raziskave kažejo, da so starejše
generacije, ki so bile vse življenje izpostavljene pretežno enoličnim izobraževalnim
programom, zelo slabo naklonjene programom prestrukturiranja. V kraju, kjer je
zakoreninjena več kot 350-letna tradicija železarstva, so zato taki programi redki in še ti
nemalokrat slabše realizirani.
Grafikon 5: Starostna in spolna sestava prebivalstva Raven na Koroškem leta 2007
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Vir: http://bsp1h.gov.si/D2300.kom/komstart.html (spletna stran Statističnega urada RS)
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Tabela 2: Starostna sestava prebivalstva Raven na Koroškem v letih 1981, 1991 in 2002
Starostne
skupine

Leto 1981

Leto 1991

Leto 2002

Število

%

Število

%

Število

%

0–14

2124

26,6

2117

23,9

1186

15,2

15–24

1334

16,7

1254

14,1

1241

15,9

25–34
35–44

1578
1156

19,7
14,5

1658
1548

18,7
17,5

1055
1367

13,5
17,5

45–54

913

11,4

944

10,7

1324

17,0

55–64

491

6,1

749

8,4

800

10,3

65–74

298

3,7

397

4,5

581

7,5

75 +

107

1,3

196

2,2

243

3,1

Skupaj

8001

100

8863

100

7797

100

Indeks
staranja

19,1

28,0

70,0

Vir: Popis prebivalstva 1981, 1991 in 2002.

Grafikon 6: Naravni prirastek na Ravnah na Koroškem v obdobju 1999–2006
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Vir: http://bsp1h.gov.si/D2300.kom/komstart.html (spletna stran Statističnega urada RS)
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4. 3 MIGRACIJE PREBIVALSTVA
Kot že rečeno, je število prebivalstva na Ravnah na Koroškem po drugi svetovni vojni
skokovito naraščalo. Občina sama je postajala naselitveni cilj železarjev iz celotne Mežiške
doline. Ker so bile takratne prometne poti slabo urejene, osebni avtomobili pa redki, so se
mnogi odločali za trajno naselitev prav na Ravnah na Koroškem. Železarna je problematiko
sicer skušala reševati s pospešeno gradnjo blokovskih naselij. Vse skupaj se je vleklo do
osemdesetih let 20. stoletja, ko so potekala zaključna dela v naseljih Javornik in Gramoznica.
Do tega obdobja nekako lahko sledimo silnemu pritisku priseljencev na mestno lokacijo.
Mnogi med njimi so se morali znajti drugače in so si stalno naselitev uredili v drugem naselju
občine. Tok priseljencev se je usmeril v naselja individualnih hiš v Kotljah, Brdinjah, na
Prevaljah. Nekateri so hiše gradili na bolj osamljenih območjih Strojne, Koroškega Selovca
ter Tolstega Vrha.
Grafikon 7: Število priseljenih ter njihovi deleži na Ravnah na Koroškem v letih 1981–1990
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Vir: http://bsp1h.gov.si/D2300.kom/komstart.html (spletna stran Statističnega urada RS)
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Grafikon 8: Število odseljenih z Raven na Koroškem ter njihovi deleži v letih 1981–1990
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Vir: http://bsp1h.gov.si/D2300.kom/komstart.html (spletna stran Statističnega urada RS)
Tudi v samostojni državi Sloveniji Ravne na Koroškem niso mogle z ničimer obrniti
selitvenega prirasta. Podatki za leto 1995 so še vedno izkazovali negativne vrednosti. Problem
je bilo nazadovanje mesta po vseh kriterijih kvalitetnega življenja. Število zaposlenih se je
drastično manjšalo, izobraževalni programi so sprejemali čedalje več gimnazijskih
maturantov, ki so po šolanju praviloma odhajali na študij v druga mesta Slovenije.
Za leto 2004 podatki za koroško regijo izkazujejo še nižje vrednosti selitvenega prirasta. Ta je
v omenjenem letu padel na –61. Na tem mestu ne smemo zanemariti strukture podatka, ki
pokaže, da so se izseljevale samo ženske. Moški imajo za leto 2004 celo pozitiven selitveni
prirast, ki znaša 5 priseljenih več kot odseljenih. Žensk se je torej odselilo 66 več kot priselilo.
Sklepamo lahko, da Koroška s svojim prestrukturiranjem gospodarstva, ki je nekoč še nudilo
zaposlitev ženskam, ni več zmogla prerazporediti presežne ženske delovne sile. Ženske so se
namreč veliko bolj kot moški selile v druge regije Slovenije in ne v tujino.
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4. 4 IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA
Leta 1981 je Železarna Ravne navkljub vsem gospodarskim in političnim težavam še vedno
nudila zaposlitev večini prebivalstva kraja. Posledično je bila izobrazbena struktura tistega
časa precej specifična. Iz grafikona 9 se vidi, da je bilo prebivalstvo, starejše od 15 let,
vključeno večinoma v srednješolske izobraževalne programe. Od skupno 5884 prebivalcev,
starejših od 15 let, jih je imelo kar 2398 dokončano srednjo šolo. Njihov delež je bil 40,8 %.
Podatek je še bolj nazoren, če navedemo, da jih je imelo od teh 2398 kar 1596 dokončano
poklicno ali poslovodsko šolo, 595 jih je imelo tehnično ali drugo strokovno šolo, samo 207
pa jih je bilo z dokončano gimnazijo. Zaradi financiranja in štipendiranja s strani Železarne
Ravne delež ljudi z višjo in visoko šolo niti ni bil tako slab, kot bi pričakovali. Leta 1981 je
bilo na Ravnah 200 ljudi z višjo ter 147 ljudi z visokošolsko izobrazbo.
Grafikon 9: Število prebivalcev, starih 15 in več let, po kategorijah dokončane izobrazbe na
Ravnah leta 1981
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Vir: http://bsp1h.gov.si/D2300.kom/komstart.html (spletna stran Statističnega urada RS)
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Presenetljivo malo je bilo ljudi brez šolske izobrazbe. To se da pojasniti s pomočjo številnih
izobraževalnih programov, ki so mnogim ljudem omogočali, da so se izučili poklica, niso pa
pridobili izobrazbe. Prav tako je bilo še vedno aktivnih veliko povojnih generacij, ki so
izobrazbo pridobile v časih, ko je bilo šolstvo še v povojih in so gospodarske potrebe države
narekovale večji priliv fizičnih delavcev.
Leta 2002 se je situacija spremenila. Še vedno pa so bile prisotne posebnosti, značilne za
tipično postindustrijsko mesto. Še vedno je imel najvišji delež ljudi dokončano le nižjo in
srednjo poklicno izobrazbo. Problem so bili deleži zaposlenih ter brezposelnih v posameznih
kategorijah, ki so opisani v naslednjih poglavjih. Več je bilo tistih z nepopolno osnovnošolsko
izobrazbo. Zaradi manjšega števila železarskih programov so bili tudi učenci vpeti v strožje
šolske zakonodaje, ki zaradi pomanjkanja števila delovnih mest niso omogočale dodatnega
poklicnega izobraževanja v domačem kraju. Pričakovano je naraslo število ljudi z dokončano
višjo in visokošolsko izobrazbo. A tudi tukaj pravo predstavo dodaja podatek o zaposlitvi teh
kadrov.
Grafikon 10: Število prebivalcev, starih 15 in več let, po kategorijah dokončane izobrazbe na
Ravnah leta 2002
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4. 5 ZAPOSLITVENA SESTAVA PREBIVALSTVA
Na Ravnah na Koroškem je ravno zaposlitvena sestava prebivalstva tisti podatek, ki daje
celostno predstavo o mestu z izrazito usmeritvijo v industrijo. Panoga je, zgodovinsko
gledano, pomenila visok odstotek zaposlenosti, relativno visoko povprečje osebnih dohodkov
ter izrazito enostransko usmerjenost v programih izobraževanja. Popis iz leta 2002 je za
Ravne na Koroškem ugotovil podatke, navedene v tabeli 3. Od skupno 7797 prebivalcev jih je
bilo še vedno aktivnih 3949 ali 50,1 %. Neaktivni so razdeljeni v različne skupine. Od tega je
bilo upokojencev 1706 ali 21,9 %. Učencev različnih stopenj in šol je bilo 2010 ali 25,8 %.
Drugih neaktivnih so našteli 132 oziroma 1,7 %.
Tabela 3: Prebivalstvo po statusu aktivnosti na Ravnah na Koroškem leta 2002
Prebivalstvo po statusu aktivnosti leta 2002
Skupaj

Aktivno
prebivalstvo

Ravne na Koroškem
7797

3949

Neaktivni
Otroci, učenci, Upokojenci
dijaki, študenti
2010
1706

Drugi
neaktivni
132

Vir: http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=NAS-P&c=N&st=120
(spletna stran Statističnega urada RS)
Če pogledamo delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih, pridemo do ugotovitve, da je bila
več kot polovica, natančneje 54 %, zaposlenih v sekundarnih dejavnostih. Med vsemi so
najbolj izstopale predelovalne dejavnosti v Železarni Ravne. Sledi skupina ljudi, ki so bili
zaposleni v storitvenih dejavnostih, teh je bilo 42 %. Samo 4 % ljudi se je ukvarjalo s
kmetijskimi dejavnostmi. Zanemarljiv je odstotek tistih, ki se niso vključili v nobeno skupino.
Slika ni nič drugačna pri podatkih za celotno občino Ravne na Koroškem, v kateri je bilo po
popisu 2002 skupaj 5313 aktivnih prebivalcev. Od tega jih je bilo v rudarstvu in predelovalnih
dejavnostih zaposlenih kar 2481 ali 46,7 %. Za celotno Slovenijo so podatki bistveno
drugačni. V isti kategoriji je bilo od 818304 aktivnih v sekundarnih dejavnostih zaposlenih
samo 240404 ali 29,4 % zaposlenih. Podatki naslednjega poglavja o zaposlovanju bodo dali še
jasnejšo sliko o socialnih težavah na Ravnah na Koroškem.
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Grafikon 11: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih na Ravnah na Koroškem leta 2002
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Vir: http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=NAS-P&c=N&st=121
(spletna stran Statističnega urada RS)

4. 5. 1 Brezposelnost
Brezposelnost je pojem, ki se na Ravnah na Koroškem v pravem pomenu besede uveljavlja
šele z osamosvojitvijo Slovenije. Kljub temu, da so bile gospodarske težave Železarne Ravne
težke in je bilo celo nemogoče, da bi podjetje v takem sistemu preživelo na daljši rok, so z
raznimi ukrepi uspeli obdržati ljudi zaposlene vsaj na papirju. Med vsemi ukrepi so bili
najbolj znani prisilni dopusti, ko so delodajalci zaposlenim za določen čas ukazali ostati
doma. Pojem "trajnega presežka" pa se je začel pojavljati konec osemdesetih let 20. stoletja.
Takoj po osamosvojitvi države so "trajni presežki" dejansko postali brezposelne osebe.
Težave so bile toliko večje, ker zaradi novosti težav, ki so za nameček z vidika Korošcev
prišle izredno hitro, ni bilo potrebnih služb ter ustanov, ki bi se s tako problematiko ukvarjale.
Veliko brezposelnih se je znašlo na cesti brez vsake socialne zaščite. Programov, ki bi
omogočali prekvalifikacijo, ni bilo. Prav tako ni bilo dosti takih, ki bi krivice, ki so se
dogajale, in to je potrebno še kako poudariti, popravili na sodišču. Mnogi posamezniki so se v
tranzitnem obdobju okoristili na račun brezposelnih. V času t. i. divje privatizacije so izginila
cela podjetja, ki so bila nosilec večstoletne tradicije. To je žalost, ki je nekateri zaposleni niso
preboleli niti do danes.
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Novonastala država Slovenija se je morala resno spoprijeti z nastalimi razmerami. V letu
1990 se je na podlagi Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije organizacija področja zaposlovanja bistveno spremenila.
Na podlagi teh amandmajev je Izvršni svet Skupščine SRS sprejel sklep o prevzemu delovnih
skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti v republiške upravne organe. Na podlagi Zakona
o določitvi nalog (ki so jih od 1. 1. 1990 začasno opravljali organi SIS) in o ustanovitvi
določenih republiških upravnih organov, ki ga je sprejela Skupščina SRS, pa je Republiški
zavod za zaposlovanje postal organ v sestavi Republiškega komiteja za delo
(http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Zgodovina/Osamosvajanje.htm).

Po osamosvojitvi Slovenije je začela brezposelnost v začetku devetdesetih let strmo
naraščati (grafikon 12). Poleg globalnih sprememb se je moral slovenski trg dela
soočiti še z dodatnimi izzivi, ki so bili pogojeni:
•

s spremembo gospodarskega sistema;

•

z izgubo velikega obsega trgov in s tem pospešeno izgubo delovnih mest v
sektorju;

•

s procesi privatizacije in denacionalizacije;

•

z vplivom t. i. otroških bolezni večstrankarskega sistema;

•

s potrebo po spreminjanju vrednot, miselnosti in načina funkcioniranja
večine prebivalstva.

Stvari se na Koroškem niso bistveno razlikovale v številkah. Se je pa na Ravnah v tem času
med prebivalstvo vnesel poseben gnev, ki ga Ravenčani do oblasti izkazujejo še danes. Ne
glede na to, kdo je v Sloveniji na oblasti, se na Ravnah z veliko mero nezaupanja spremlja
odločitve v Ljubljani. Poleg tega je bila Slovenija z vidika Zavoda RS za zaposlovanje
razdeljena na dvanajst območnih služb. Ena od teh je Območna služba Velenje, ki je
razdeljena na šest uradov za delo: Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec,
Velenje in Ravne na Koroškem. Marsikdaj se je zavoljo tega dalo s statistiko prekriti dejansko
stanje.

35

Grafikon 12: Povprečno število registriranih brezposelnih oseb v Sloveniji (1987–1998)
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Vir: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp98/tabele/tabela17.htm (spletna
stran Zavoda RS za zaposlovanje)
Brezposelnost je bila za mlado državo Slovenijo pereč problem. Na eni strani se je
morala soočiti z zgodovinsko samostojnostjo, ki je med drugim pomenila menjavo
političnega

sistema,

zakoreninjenega

v

življenjski

vsakdan.

Po

drugi

strani

je

morala Slovenija z vidika gospodarstva sprejeti dejstvo, da velikega jugoslovanskega
trga ni več. Preusmeriti je morala svoje izdelke na trg, ki ni pomenil le novih
ekonomskih zakonitosti, pač pa tudi spremembe v osebnostnih lastnostih in navadah
zaposlenih. Nov trg je zahteval velik davek pri številu brezposelnih, ki je po letu
1991 strmo naraslo v celi državi. Leta 1989 je bilo v Sloveniji komaj 28218
registriranih brezposelnih oseb. Do leta 1993 je številka narasla na rekordnih 129087
brezposelnih, kar je pomenilo 6,5-odstotno brezposelnost glede na prebivalstvo in
17,7-odstotno brezposelnost glede na aktivno populacijo države. Slednja kategorija je leta
1994 narasla na 17,9 %, in sicer zaradi tega, ker so veliko ljudi pred pokojem tudi upokojili in
je od leta 1993 do leta 1994 odstotek aktivnega prebivalstva padel s 36,6 % na 35,7 %
(http://www.ess.gov.si/SLO/Predstavitev/LetnaPorocila/lp06/Slovenija/slo/17-tabelarniprikaz.htm).
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Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je povpraševanje po delavcih ter pripravnikih v
velenjski regiji do leta 1994 naraščalo. Z rahlim upadanjem se je sicer do leta 2000 ustalilo pri
približno 7500 potrebah letno. V letu 2000 pa je to število skokovito naraslo, kar za 28,7 %. V
letu 2006 je bilo evidentiranih 13235 potreb po delavcih in pripravnikih. A za prebivalce
Raven na Koroškem, ki so generacije in generacije preživeli na enem delovnem mestu – v
Železarni Ravne, je bil zaskrbljujoč podatek, da je bilo kar 82,1 % teh potreb samo za določen
čas. Če primerjamo podatke, ugotovimo, da je bilo leta 2006 na Uradu za delo Ravne na
Koroškem evidentiranih skupno 1890 potreb za delo. Od tega jih je bilo 81,6 % za določen
čas. Za sektor sekundarnih dejavnosti pa je ta odstotek narasel kar na 86,1 %. Poleg tega je
upadalo število potreb po pripravnikih. Sploh za leto 2006 je bil značilen upad potreb po
delavcih in pripravnikih I., II., in III. stopnje strokovne izobrazbe. Delodajalci so vse bolj
iskali kadre, ki so imeli poleg osnovne strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj tudi dodatna
znanja: znanje tujih jezikov, poznavanje dela z računalnikom, znanje iz računovodstva,
vozniški izpit za posamezne kategorije (B, C, D, E). Velik poudarek so delodajalci posvečali
tudi osebnostnim lastnostim kandidatov: komunikativnost, urejenost, volja do dela,
natančnost, timsko delo, prijaznost.
Tabela 4: Povpraševanje in ponudba na trgu delovne sile (Območna služba Velenje)
Stopnja strokovne
izobrazbe

2006
Potrebe po delavcih in
pripravnikih

Brezposelne osebe

I. in II.

32,8

33,1

III. in IV.

40,7

26,2

V.

15,0

31,8

VI.

2,6

2,9

VII. in VIII.

8,9

6,1

Vir: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp06/LP2006VE.pdf (spletna stran
Zavoda RS za zaposlovanje)
Leta 2006 je bilo na območju Urada za delo Ravne na Koroškem približno 88 % potreb za
neindustrijski način dela. V skupino upravljalcev strojev in naprav, industrijskih izdelovalcev
ter sestavljalcev je padlo približno 85 % potreb po delavcih za določen čas. Največ
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prijavljenih potreb po delavcih za določen čas, okoli 91 %, je bilo v skupini poklicev za
preprosta dela.
Na Ravnah na Koroškem je bila stopnja brezposelnosti od leta 1993 do leta 2006 okoli 10 %.
Zadnja leta je opazen trend upadanja. A če je imela Slovenija v letih po osamosvojitvi skoraj
15-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti in jo je uspela do leta 2007 spraviti na okoli
4 odstotke, je že iz tega podatka razvidno, da Ravne na Koroškem v tem oziru očitno
stagnirajo. V tabeli 5 je prikazano gibanje brezposelnosti, ki ga beležijo na Uradu za delo
Ravne na Koroškem. Po letu 1993 so beležili, podobno kot v ostali Sloveniji, skokovito
naraščanje, ki pa se po ustalitvi ni nižalo s tako hitrostjo kot drugod. Samo na Koroškem je
bilo v decembru 2006 3082 brezposelnih oseb. Tega leta je bilo na Koroškem v povprečju
3327 brezposelnih oseb. Če pogledamo brezposelnost po deležih v Območni službi Velenje,
ugotovimo, da so Ravne na Koroškem s svojimi 17,8 % na drugem mestu. Zaradi svoje
velikosti seveda prednjači Velenje, in sicer s 35,3 %. Vse to so številke, ki ljudi na Ravnah na
Koroškem puščajo v velikih skrbeh. Dela za nedoločen čas skorajda ni. Prekvalifikacije pa so
zaradi strukture brezposelnih oseb zelo počasne in velikokrat neuspešne.
Tabela 5: Gibanje brezposelnosti na Uradu za delo Ravne na Koroškem med decembrom
1993 in decembrom 2006
Dec. 93

Dec. 94

Dec. 95

Dec. 96

Dec. 97

Dec. 98

Dec. 99

1136

1003

1215

1295

1453

1403

1197

Dec. 00

Dec. 01

Dec. 02

Dec. 03

Dec. 04

Dec. 05

Dec. 06

1116

1287

1587

1484

1238

1237

1056

Vir: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp06/LP2006VE.pdf (spletna stran
Zavoda RS za zaposlovanje)
Ravno struktura brezposelnih oseb na Koroškem je tista, ki vzbuja največ skrbi. Na eni strani
imamo omenjeno skupino ljudi, ki so delo izgubili zaradi sprememb v podjetju. Lahko je šlo
za stečajni postopek ali pa samo za zmanjšanje števila zaposlenih. Pri teh ljudeh gre
praviloma za delavce z nižjo stopnjo izobrazbe, ki pa imajo ponavadi precej delovnih
izkušenj. Prvo zaposlitev so torej imeli več let. Nekaterim je manjkalo samo še nekaj let do
upokojitve in to se je do nedavnega dalo urediti z odkupom delovnih let. Zdaj je postopek
nekoliko daljši in bolj zapleten, zato se to ne dogaja več tako pogosto. Na drugi strani imamo
ljudi, ki so mladi in iskalci prve zaposlitve. Večinoma imajo višjo ali visoko izobrazbo, ki se v
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statističnih virih označujeta kot VI. in VII. stopnja. Če pogledamo deleže brezposelnih oseb,
ugotovimo, da se je ravno v omenjenih skupinah najbolj dvignil. Primerjava med decembrom
2006 in decembrom 2005 pokaže, da se je delež brezposelnih oseb s VI. stopnjo izobrazbe
povečal za 0,3 odstotne točke. Za 1,0 odstotne točke se je povečal delež brezposelnih s VII.
stopnjo izobrazbe. Zaskrbljenost je lahko toliko večja, ker je struktura iz leta v leto bolj
nesorazmerna s strukturo povpraševanja.
Delež brezposelnih žensk se je v decembru 2006 povečal za 0,4 odstotne točke v primerjavi z
decembrom 2005, število brezposelnih žensk v statističnih evidencah pa se je zmanjšalo za
451. Decembra 2006 je bilo vseh brezposelnih žensk 3319 ali 56,1 %.
Struktura po trajanju brezposelnosti v decembru 2006 se ni bistveno razlikovala od
slovenskega povprečja. Delež brezposelnih oseb v decembru 2006, ki so bile v evidenci
Območne službe Velenje od 1 do 2 leti, se je povečal za 2,1 odstotne točke. Delež
brezposelnih oseb, ki so bile v isti evidenci od 3 do 5 let, se je povečal za 2,3 odstotne točke
in delež brezposelnih oseb, ki so bile v evidenci nad 5 let, za 0,6 odstotne točke.
Tabela 6: Delež brezposelnih oseb po trajanju brezposelnosti
Trajanje brezposelnosti

Območna služba
Velenje

Slovenija

do 6 mesecev

34,9

33,7

6–12 mesecev

15,4

15,6

1–2 leti

22,1

20,5

2–3 leta

9,8

9,7

3–5 let

9,8

9,7

nad 5 let

8,0

10,8

Vir: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp06/Slovenija/slo/17-tabelarniprikaz.htm (spletna stran Zavoda RS za zaposlovanje)
Podatki dokazujejo, da na Koroškem ljudje, ki so nekoliko starejši, zelo težko najdejo
ponovno zaposlitev. Deleži brezposelnih po starosti so se v decembru 2006 povečali takole:
delež brezposelnih v starosti od 25 do 40 let za 0,6 odstotne točke, delež brezposelnih v
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starosti od 40 do 50 let za 1,8 odstotne točke, delež brezposelnih, ki so stari nad 50 let, pa za
3,7 odstotne točke. Stanje postane še bolj problematično ob pregledu strukture brezposelnosti
glede na delovno dobo. Brezposelnih z delovno dobo od 10 do 20 let je bilo decembra 2006
14,2 %, tistih z delovno dobo od 20 do 30 let je bilo 17,1 %, tistih, katerih delovna doba je
znašala nad 30 let, pa je bilo 13,4 %. Če seštejemo omenjene skupine, ugotovimo, da je bilo
brezposelnih z več kot 10 let delovne dobe 44,7 %. Ob tem je potrebno poudariti, da se je s
podobnimi številkami srečevala celotna Slovenija.
Tabela 7: Delež brezposelnih po starosti in po delovni dobi
Starost

Območna

Dolžina

Območna

brezposelnih

služba Velenje

delovne dobe

služba Velenje

do 18 let

0,2

0,2

brez

25,5

24,4

18–25 let

19,8

15,8

1–9 let

29,8

29,4

26–40 let

37,3

35,8

10–19 let

14,2

15,4

41–50 let

20,8

20,9

20–29 let

17,1

16,6

nad 50 let

21,9

27,3

nad 30 let

13,4

14,2

Slovenija

Slovenija

Vir: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp06/Slovenija/slo/17-tabelarniprikaz.htm (spletna stran Zavoda RS za zaposlovanje)
Kljub temu, da se številke določenih kategorij za Območno službo Velenje in s tem tudi za
Urad za delo Ravne na Koroškem ne razlikujejo bistveno od slovenskega povprečja, sem bil v
pogovorih z zaposlenimi na Zavodu RS za zaposlovanje opozorjen na določene specifike
problematike Raven na Koroškem. Med te sodi povečanje deleža brezposelnih, starejših od 40
let. Povečuje se delež dolgotrajno brezposelnih. Poseben problem na Ravnah sta skupini
"trajnih presežkov" in "stečajnikov". Že besedi povesta, da gre za ljudi, ki so izgubili delo
zaradi sanacije ter reorganizacije gospodarstva na Ravnah. Posebej pomembno je izpostaviti
dejstvo, da se povečuje delež brezposelnih invalidov. V decembru 2006 je bil ta delež od
slovenskega povprečja višji za 3,2 odstotne točke.
Struktura brezposelnosti je na Ravnah na Koroškem kljub vsemu zelo neugodna. Masa
brezposelnih je po besedah strokovnih služb zelo "negibljiva". Kljub izvajanju različnih
ukrepov ter programov za zmanjšanje brezposelnosti, je osebna iniciativa tista, ki je potrebna
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za prvi korak. Prevečkrat je zmanjka zaradi pomanjkanja izobrazbe, poguma, slabega
finančnega stanja ter motivacije.
Na Ravnah na Koroškem izstopa tudi skupina brezposelnih oseb, starih od 40 do 50 let. V
povezavi s podatkom, da na Ravnah narašča odstotek brezposelnih s VII. stopnjo strokovne
izobrazbe, je stvar toliko bolj pereča, ker se posledično marsikdo ne odloči za nadaljnje
šolanje ali prešolanje.
Tabela 8: Deleži posameznih kategorij brezposelnih po podatkih Urada za delo Ravne na
Koroškem
Delež posameznih kategorij brezposelnih (v %)

Ženske

Iščejo

Stari

prvo

do 26

zaposlitev

let

Trajno

I. in II.

presežni

stopnja

delavci in

Invalidi

stečajniki

Dolgotrajno

strokovne brezposelni
izobrazbe

Stari
nad 40
let

Dec. 97

54,8

17,3

31,5

30,5

17,2

44,1

52,8

34,3

Dec. 98

52,1

14,3

26,2

35,4

22,2

44,8

55,4

43,2

Dec. 99

52,9

15,1

27,8

31,9

25,9

46,1

59,9

44,0

Dec. 00

53,0

14,5

23,6

32,1

32,9

48,7

58,0

50,3

Dec. 01

51,7

17,0

25,2

25,5

30,6

45,4

50,7

48,2

Dec. 02

47,9

14,9

21,1

35,9

38,1

44,4

43,2

54,1

Dec. 03

53,0

20,2

23,1

36,8

30,3

44,1

50,7

51,5

Dec. 04

57,6

23,9

26,9

27,2

21,9

37,5

51,9

42,1

Dec. 05

59,2

26,8

29,7

19,8

16,8

35,7

49,2

38,2

Dec. 06

63,9

23,2

24,0

19,8

17,8

33,0

51,1

39,5

4,7

–3,6

–5,7

0,0

1,0

–2,7

1,9

1,3

Razlika
06–05

Vir: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/lp06/LP2006VE.pdf (spletna stran
Zavoda RS za zaposlovanje)
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Tabela 9 prikazuje število zaposlenih v Železarni Ravne
v času Jugoslavije. Iz podatkov se lahko natančno vidi,
da je bila velika večina prebivalstva na Ravnah res
zaposlena v tovarni in njenih pridruženih podjetjih. V
času samostojne Slovenije podatkov za zaposlene ni več,
ker iz Železarne Ravne nastanejo samostojne družbe, ki

Vir: Arhiv Železarne Ravne.

Tabela 9: Število zaposlenih v Železarni Ravne v letih 1945–1967

samo programsko nadaljujejo delo predhodnice.
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4. 5. 2 Samomorilnost
Samomorilnost je pereč problem celotne Slovenije, ki državo po tej žalostni statistiki uvršča
med vodilne v svetu. Suicidologi (strokovnjaki za področje samomorov) menijo, da je tisto,
kar navaja k pojavu samomora, v bistvu protislovna zmes težnje po smrti in nebogljenega
klica na pomoč, tako imenovanega apela, naslovljenega na okolje prizadetega. Slovenija je s
samomori močno obremenjena. Po znanih podatkih za Kranjsko je bil leta 1863 koeficient
samomora 3 (število smrti zaradi samomora na 100000 prebivalcev v enem letu), leta 1890 je
bil ta količnik 6,8. Ko se je v tridesetih letih 20. stoletja uveljavil red v jugoslovanski
statistiki, je Slovenija izkazovala že količnik 19,4; poslej je ta številka rasla in se (razen v letu
1990, ko je bila 27,7) po letu 1976 ni več spustila pod 30. Slovenija je bila leta 1993 med 47
državami, ki jih je zajela svetovna zdravstvena statistika, s količnikom samomora 30,9 na 6.
mestu.
Iz omenjene statistike vidimo, da se je samomorilnost začela povečevati s pojavljanjem
gospodarskih kriz, ki so marsikaterega človeka pripeljale v brezizhodno osebno stisko.
Poudarjam, da gospodarske razmere v okolju samomorilca še zdaleč niso edini razlog za
njegovo zadnje dejanje. A tudi strokovnjaki ugotavljajo, da je na območjih, ki jih je zajela
gospodarska recesija ali preoblikovanje, samomorov več kot drugod. Podobno je s Koroško in
Ravnami. Te so se v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja soočale s problemi, ki so
opisani v prejšnjih poglavjih. Slabo gospodarsko stanje, ki se nikakor ni moglo primerjati z
zlatimi časi Železarne Ravne, povečana masovna depresivnost, pomanjkanje motivacijskih
socialnih programov ter stalno nazadovanje so Koroško glede na število samomorov v nekaj
letih pripeljali na vrh slovenskega povprečja.
Časopis Večer je 12. maja 2005 objavil članek, ki je dokončno odpravil zatiskanje oči pred
problemom, ki je bil prisoten že vsaj 20 let. Strokovnjaki so na podlagi raziskav ugotovili, da
je kar vsak dvajseti Korošec depresiven. Pri tem je potrebno ločiti med depresijo kot boleznijo
ter depresivnostjo kot prehodnim stanjem. Kljub temu je v članku moč razbrati alarmantno
stanje. Sledile so mnoge razprave in posvetovanja, kako se s problemom soočiti. Prav vsi pa
so v statistikah beležili šokantne številke. Službe, ki so že bile organizirane za pomoč ljudem
v stiski, so morale priznati nemoč, saj številka ni upadala niti z njihovo angažiranostjo.
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Tabela 10: Število samomorov v Sloveniji in na Koroškem v letih 1985–2005
Število samomorov
Leto
Koroška
Ostala RS
Skupaj
1985
28
614
642
1986
32
570
602
1987
23
587
610
1988
26
603
629
1989
21
656
677
1990
15
535
550
1991
24
631
655
1992
26
557
583
1993
28
584
612
1994
31
588
619
1995
22
544
566
1996
34
570
604
1997
31
562
593
1998
31
581
612
1999
24
566
590
2000
32
556
588
2001
27
554
581
2002
32
508
540
2003
33
508
541
2004
29
481
510
2005
16
463
479
Vir:http://www.policija.si/portal/organiziranost/pu/sg/statistika/pdf/2006/samomoriNaKorosk
em.pdf
Na Koroškem je bilo pravzaprav najtežje prepoznati depresivnost pri posamezniku. Masovna
je bila lažje prepoznavna, ker se je nemalokrat kazala v jezi in nezadovoljstvu prebivalstva.
Nove strokovne metode za odkrivanje depresivnosti so pokazale, da je bilo na Koroškem leta
2003 kar za 40 odstotkov več depresivnih motenj. V Sloveniji je bila rast le 15-odstotna.
Zaradi neprepoznavanja depresije kot vzroka za obisk v ambulanti se ta po pogostosti med
diagnozami nahaja šele na 14. mestu. Kar dve tretjini ljudi z depresijo strokovne pomoči ne
poišče, predvsem zaradi stigme, ki jo prinaša duševna bolezen. Ker je tudi psihiatrov na
Koroškem še vedno zelo malo, veliko bolnikov depresijo raje "zdravi" pri točilni mizi.
Zdi se, da Ljubljana problemu ne prisluhne dovolj. Treba pa je poudariti, da se je potrebno z
navedeno problematiko soočiti in ukrepati. Iz tabele 10 je razvidno, da se slovensko povprečje
v grobem giblje okoli številke 600. Toliko samomorov na leto pomeni več smrti kakor v
prometnih nesrečah.

44

Podobno, v zadnjih letih pa še bolj zaskrbljujoče, je stanje na Koroškem. Če lahko iz
statističnih podatkov vidimo, da se število samomorov po letu 1998 konstantno manjša in s
tem priznamo, da je trend prisoten že desetletje, je stvar na Koroškem obrnjena. V zadnjih 21
letih si je življenje vzelo kar 575 oseb, torej v povprečju več kot 27 ljudi na leto. Po
osamosvojitvi Slovenije je število samomorov strmo naraščalo in doseglo maksimum leta
1996, ko si je življenje vzelo 34 ljudi. Statistike kažejo, da so k samomoru najbolj nagnjeni
moški, pogosto povezani z alkoholom, impulzivnostjo ter agresijo. Izstopajo samski ter
ovdoveli moški, stari nad 50 let, ter ljudje z nizko šolsko izobrazbo. Najpogostejši način
izvršitve samomora na Koroškem je samomor z obešenjem (72 % moških, 57 % žensk).
Sledijo samomor s strelnim orožjem, ostrim in koničastim orodjem, zastrupitvijo, utopitvijo,
povoženjem in skokom v globino.
Omenili smo, da na Koroškem bistvenega upada števila samomorov ne beležimo.
Strokovnjaki so optimistično gledali v prihodnost po letu 2005, ko se je številka spustila na
"vsega" 16 samomorov. Optimizem je minil z žalostno ugotovitvijo, da se je samomorilnost
na Koroškem leta 2006 znova povzpela na 26. Policisti pa so ob tem obravnavali še 18
poskusov samomora. Ob tem se vedno bolj spreminja struktura samomorilcev, med katerimi
je čedalje več mladih (20–30 let). Dviga se tudi odstotek mladih deklet in žensk. Omenimo,
da gre pri mladih dekletih (osnovnošolska in srednješolska populacija) predvsem za poskus
samomora. Največkrat uporabljeni način je poskus zastrupitve s tabletami.
Samomor je zapleten pojav, pričakovanje, da bo kar izginil, je iluzija, cilj zmanjšati in omejiti
samomor pa je dosegljiv. Število samomorov je na Koroškem še vedno zelo visoko, a dva
tako velika padca v letih 1990 in 2005 nakazujeta, da je možno število prezgodnjih smrti
vendarle znižati. Žal pa kot posamezniki vplivamo le na del dejavnikov, ki povečujejo
tveganje za samomor. Na Ravnah so v minulih letih izvedli več preventivnih aktivnosti na
področju preprečevanja samomorov, med drugim številne delavnice za zdravnike in
duhovnike, da bi se čim bolj približali ciljni populaciji. S protistresnimi delavnicami in
antidepresivnimi programi so se podali tudi v gostilne.
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5 VPLIV ŽELEZARNE RAVNE NA RAZVOJ RAVEN NA KOROŠKEM
5.1 KRATKA ZGODOVINA ŽELEZARSTVA NA RAVNAH PRED DRUGO
SVETOVNO VOJNO
Železarstvo ima na Ravnah na Koroškem večstoletno tradicijo in nedopustno bi bilo
popolnoma pozabiti na dediščino pred obravnavanim obdobjem. Kljub temu, da bo jubilej
kmalu dosegel štiristoto obletnico (leta 2020), bom v naslednjih vrsticah omenil le
najpomembnejše dogodke preteklega dogajanja, ki lahko osvetlijo marsikateri sodobni
problem.
V grobem se zgodovina železarstva na Ravnah deli takole: 4 leta Putz, 321 let grofje Thurn,
55 let Jugoslavija in 15 let Slovenija. Za razumevanje te zgodovine je potrebno vedeti, da je
meja med Slovenijo in Avstrijo stara 85 let, prej pa je ni bilo. Železarstvo v Mežiški dolini je
imelo torej več kot 300 let s koroškim v Avstriji skupno usodo.
Z nemškega severa in furlanskega zahoda je z dejavnostjo vred prišlo k nam tudi strokovno
izrazje. Beseda fužina (kovačnica na vodni pogon) izvira iz beneško-italijanskega izraza
fusina ali iz furlanskega fusine; italijansko fucina – kovačnica. Uporabljali so jo v dveh
pomenih. Prvič je pomenila železarski obrat, v katerem so iz železove rude in oglja
pridobivali železo, drugič pa je označevala tudi predelovalne obrate, predvsem kovačnico. Na
tem mestu ni potrebno navajati in opisovati posameznih postopkov predelovanja železove
rude. Na eni strani zato, ker je tematika dosti podrobneje opisana v drugih virih. Poleg tega
namen tega dela ni podroben opis predelovalnih procesov (375 let jeklarstva na Ravnah,
1995: str. 3).
Vendar ključnih preobratov le ne smemo izpuščati. Eden takšnih je pojav premoga. Ko je le-ta
v plavžih nadomestil oglje, je v neposrednem stiku z železom oddal žveplo in s tem kakovost
železa slabšal. Dolgo se je zdelo, da premog za železarstvo ni uporaben. Rešitev je leta 1784
našel Henry Cort. Zgradil je peč, v kateri je železo sicer prihajalo v stik z ognjem, ne pa tudi z
gorivom. To je bila pudlovka (angleško to puddle – mešati), ki je pomenila prehod v moderno
železarstvo. Z uporabo pudlovke je železo v predelovalnem procesu postajalo vedno bolj čisto
in testasto – pudlano, na koncu pa je otrdelo v grudo. Te grude so še vedno vsebovale ostanke
žlindre, ki pa so jih odstranili s kovanjem ali valjanjem v ustrezne profile. Z opuščanjem
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oglja, ki so ga nadomestili s premogom, so dosegli desetkrat večjo proizvodnjo jekla ob
enakem številu delavcev. Nekako istočasno so uvedli tudi valjanje namesto kovanja.
Začetek fužinarske dejavnosti je natančno znan samo za Črno oziroma Mušenik, začetki v
Mežici in na Ravnah niso dokumentirani nedvoumno. Guštanj (današnje Ravne na Koroškem)
je v listinah prvič zapisan leta 1248, od 14. stoletja dalje navajajo tu kovače in žebljarje.
Vsekakor je imela Mežiška dolina enake danosti za razvoj fužinarstva kot ostala Koroška:
dosti gozdov, vodno silo reke Meže in njenih pritokov ter nenazadnje tudi pridne ljudi, ki jih
zemlja ni mogla preživljati vseh. Za uradni začetek železarstva v Mežiški dolini in za
ustanovitveno leto železarstva na Ravnah velja zato leto 1620. Tega leta je Melhior Putz
mlajši iz Laboške doline prodal svoje rudnike in fužine v Wölchu in St. Gertraudu ter se
naselil v Črni, kamor je dal prenesti tudi svojo koncesijo za dve talilni peči. Ne vemo, ali ga je
privabil v Črno samo les ali pa so tam že prej odkrili razen svinca tudi železovo rudo.
Nekateri viri in raziskave kažejo na možnost starega rudnika železove rude. Kakor koli že,
dejstvo je, da je bil Putz nad Črno hitro razočaran in je že 29. aprila 1624 rudnik in fužine
prodal grofu Hansu Ludviku Thurnu za 16000 goldinarjev. To, da je rudnik morda res obstajal
in je bil siromašen, potrjujejo tudi poročila, da so Thurni v Črno vseskozi dovažali železo iz
svojih topilnic na avstrijskem Koroškem. Omenjene fužine je leta 1655 zelo prizadela huda
povodenj. Kdaj so jih Thurni obnovili, ni znano. Vsekakor je delo v Črni (Mušeniku) spet
omenjeno šele 100 let kasneje, leta 1755. Franc Thurn je zaprosil za dovoljenje, da sme v Črni
postaviti peč na volka in dve laški kladivi. Koncesije so iz let 1774, 1776 in 1778. Po smrti
grofa Franca Thurna je podjetje prevzel Jurij Thurn. Njegova zasluga je, da so se fužine
uspešno razvijale in zaslovele po svojih izdelkih. V podjetju ravenske jeklarne je zato njegovo
ime ostalo do konca druge svetovne vojne, čeprav ni bil ustanovitelj in četudi je bil prvotni
obrat v Črni, ne na Ravnah.
Po letu 1827 so Thurnovi železarski obrati hitro napredovali. Okoli leta 1830 so bili v Črni,
Mežici in na Ravnah polno zaposleni. V Črni so delale presnovka, valjarna, žičarna in
žebljarna, v Mežici presnovka in žičarna, na Ravnah presnovke in plamene peči. Surovo
železo so uvažali iz Hefta, oglje so dobivali iz grofovih gozdov, iz mežiškega premogovnika
pod Gorno pa premog. Na Ravnah so leta 1853 obrat razširili v pudlarno in valjarno.
Ravenske fužine so takrat že imele dve dvojni pudlovki, tri valilne peči, štiri peči za sušenje
drv in dve presnovki. Poleg valjarne so imeli še dve težki kladivi, dve kladivi za izkovanje in
pihalno napravo. Izdelovali so fine vrste kovanega jekla, večinoma trakasto jeklo, ki so ga
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izvažali v Italijo, cajnasto jeklo pa na Ogrsko. Veliko je izvozu pomenila izgradnja železnice
Maribor–Celovec leta 1863. Leta 1855 so Ravne proizvedle 200 ton kovanega in 363 ton
pudlanega jekla. Proizvodnja ostalega jekla je znašala okoli 168 ton letno. Črna, Mežica in
Ravne so tedaj skupno zaposlovale okoli 200 delavcev. Na Ravnah so se vedno bolj začeli
usmerjati v proizvodnjo raznih vrst kvalitetnih jekel. Leta 1851 so modernizirali žičarno v
Črni, v šestdesetih letih 19. stoletja pa opustili žebljarno. Še leta 1878 je znašala proizvodnja
valjarne v Črni 133 ton, zaposlenih je bilo 24 delavcev. Mojstri so bili z Gorenjske in iz
Železne Kaple. Delali so na tri izmene. V 24 urah je bil fužinar samo 8 ur prost (12-urni
delavnik je na Ravnah izginil šele leta 1920). Boljši delavci so zaslužili od 30 do 40
goldinarjev na mesec, kurjači od 25 do 30, pomagači pa od 16 do 25.
Slika 4: Ravenski ključavničarji in strugarji leta 1908

Vir: 375 let jeklarstva na Ravnah, str. 10.
Slika 5: Ravenski delavci v špediciji pred prvo svetovno vojno

Vir: 375 let jeklarstva na Ravnah, str. 11.
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V sedemdesetih letih 19. stoletja je zajela Avstrijo velika gospodarska kriza. Začela se je z
izbruhom borzne krize 9. maja 1873 na Dunaju. Železarnam sta se poleg tega nekaj let prej z
osamosvojitvijo Italije in preoblikovanjem države v dualistično monarhijo zaprla dva
pomembna trga. Ta kriza je uničila veliko železarno na Prevaljah, ki je med letoma 1835 in
1899 nekaj časa spadala med največje v državi in je v dobi razcveta zaposlovala prek 1700
delavcev. Kriza je prizadela tudi Thurnove fužine. Nekateri obrati so bili povsem skrčeni in so
zamrli, čeprav so bili še po prvi svetovni vojni opremljeni z vsem kovaškim orodjem. Ob
enaki količini je denarna vrednost blaga od leta 1874 do 1876 padla za 52 odstotkov. Oba
obrata (Mežica in Ravne) sta takrat zaposlovala le 88 delavcev. Na krizo so lastniki
odreagirali z vzdrževanjem kvalitete, ki je bila že pred tem precej razpoznavna. Po gostoti in
mehkosti se je posebej odlikovalo Thurnovo palično in vlečeno jeklo. Zato ni nenavadno, da
sta bila obrata deležna nekaterih zelo uglednih mednarodnih priznanj (npr. Pariz 1867, Dunaj
1873, Trst 1882). Prav zaradi kakovosti so bili kos tudi vedno hujši inozemski konkurenci
(naročila iz Španije, Portugalske, Švice, Nemčije, Francije). Vsi omenjeni naročniki so dajali
Ravnam prednost celo pred švedskim jeklom.
Da so Ravne krizo prestale, so se imele zahvaliti predvsem naslednjim dejstvom: usmerile so
se predvsem v izdelavo kvalitetnih jekel; jeklarno so modernizirali in leta 1881 postavili
martinovko; za razliko od Železarne Prevalje so Ravne le počasi preraščale iz žebljarne in
fužine v jeklarno in večinoma so proizvajali za domače potrebe, šele potem za izvoz. Ravne
so se tako obdržale v kritičnih letih, ko je propadla večina koroških železarn. Leta 1892 so po
številu zaposlenih dosegli Prevalje, saj so imeli 8 uradnikov, 6 obratovodij in 304 delavce. Do
prve svetovne vojne so Ravne dosegle vrhunec, na kar opozarja tudi Thurnov reklamni
prospekt iz začetka 20. stoletja, ki ponuja predvsem orodna jekla. Takrat je bilo v jeklarni
zaposlenih že 450 delavcev. V upravi je bilo 7 nameščencev in kurir. Mojstrov je bilo devet.
Pisalnih strojev in telefonov še ni bilo. Tudi plota okoli tovarne ne. Delovni dan je trajal 12
ur. Tovarna je imela svoj konzum, kjer so delavci dobili skoraj vso hrano na knjigo ali tudi
brez nje. Dolg so jim potem odtegnili od plače.
Med vojno se je ravenska železarna usmerila predvsem v izdelovanje granat za avstrijsko
mornarico. Po vojni je bila nekaj časa pod jugoslovansko državno upravo. Razmere pa so se le
počasi urejevale in državno nadzorstvo je bilo ukinjeno šele 20. junija 1922, tovarna pa je bila
v mariborski trgovski register prvič vpisana slovensko kot "Jurija grofa Thurnskega jeklarna
na Ravnah" (375 let jeklarstva na Ravnah, 1995: str. 12).
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Jeklarna je bila po prvi svetovni vojni zadolžena. Sprememba meje leta 1920 je pustila močne
posledice. Avstrijska vojska pač ni poravnala svojih dolgov, zastarele obrate bi bilo potrebno
posodobiti, vendar grof Vincenc Thurn ni imel denarja. Začel je iskati družabnike in jih našel
v Böhlerjevi družbi na Dunaju. 27. junija 1927 je potekal občni zbor nove delniške družbe v
Mariboru. Thurn je za vse obrate na Ravnah prejel 4,9 milijona dinarjev ali 35 odstotkov
delniške glavnice, ki je znašala 14 milijonov. Dejanski (čeprav še prikriti) lastnik je postal
Böhler. S tem je bilo konec Thurnove samostojnosti. Res so Ravne s tem prišle v najtesnejšo
zvezo z nemško in avstrijsko industrijo, vendar tudi pod novo firmo niso kaj prida uspevale.
Bilanca je prvi dobiček pokazala šele leta 1935. Ravne po prvi svetovni vojni ne samo da niso
mogle več prodreti na inozemski trg, tudi na domačem so jim tuje družbe konkurirale vedno
huje. Da bi se zavarovale pred konkurenco, so domače železarne (Zenica, Jesenice in Štore)
leta 1927 ustanovile lasten kartel, ki je zbiral naročila in jih razdeljeval med svoje članice.
Ravne so se pridružile kartelu šele leta 1930, vendar so vedno bolj prihajale pod Böhlerjev
vpliv in po letu 1930 razen pudlanega niso izdelovale skoraj nobenega jekla več. V svojih
cenikih so izdelke začeli označevati kot Thurn-Böhlerjevo jeklo. To je pač zelo dober dokaz,
kako je bilo v tem času s samostojnostjo ravenske železarne. Bolj ko se je bližala druga
svetovna vojna, manj se je skrivalo Böhlerjevo lastništvo. Med okupacijo je postal celo
94-odstotni lastnik železarne. Od direktorjev velja omeniti Adolfa Marischlerja, ki je v letih
od 1877 do 1908 poskrbel za posodobitev tovarne, ravensko jeklo pa je takrat osvojilo
evropski trg.
Na Ravnah so leta 1942 porušili zadnjo pudlovko in spet začeli delati za vojsko (zdaj za
nemško). Med okupacijo je bilo januarja 1942 v železarni zaposlenih 639 delavcev, največ pa
jih je bilo maja 1944, in sicer 1362 (med njimi tudi 457 tujcev, največ Francozov). Stanovali
so v barakah ob tovarni. Tujce so šteli kot gradbene delavce, ki so v železarni postavili lope, v
katerih so nato izdelovali nosilce letalskih kril in torzijske vzmeti za tanke in topove. Tovarna
je poslovala domala do kapitulacije, saj segajo zadnje fakture še v začetek maja 1945 (375 let
jeklarstva na Ravnah, 1995: str. 16).
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5. 2 RAZVOJ RAVEN PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Kljub temu, da je srednjeveški Guštanj že v 18. in 19. stoletju pridobil sloves železarskega
središča, ki se je povezovalo z okoliškimi rudniki v Mežici, Črni ter na Lešah, so današnje
Ravne rezultat povojnega razvoja. Ta razvoj je bil v precejšnji meri narekovan s strani
Železarne Ravne, ki je z lastnim napredkom in rastjo narekovala spremembe v kraju.
Čeprav je bila Železarna Ravne v 20. stoletju v tujih rokah in je tako v prvi kot tudi drugi
svetovni vojni predstavljala pomemben člen vojaškega stroja, so takratne Ravne ostajale zgolj
barakarsko naselje okoli srednjeveškega trga. Lesene kolibe brez najnujnejših sanitarnih in
komunalnih priključkov so bile prebivališča takrat zaposlenega kadra, ki se je do druge
svetovne vojne ukvarjal še z drugimi panogami obrti, dokler le-ta ni docela zamrla po koncu
druge svetovne vojne.
Po vojni je bila Železarna Ravne ponos zmagovite komunistične koalicije. Pravzaprav ji je
bila idealen pripomoček pri uvajanju komunizma in socializma v družbo, ki je hrepenela po
spremembah ter boljšem življenju. Največja razlika med predvojnim in povojnim razvojem
Železarne Ravne je bila ravno v nagli rasti. Stare obrate je bilo potrebno nemudoma
renovirati, ob tem pa modernizirati proizvodnjo z gradnjo povsem novih. Ker je železarna s
svojo fizično rastjo zavzemala vedno več prostora, se je v prvi vrsti začela spreminjati raba
tal. Vedno več agrarnih površin je bilo pozidanih ali kako drugače spremenjenih. Ob vsem je
bilo kmalu jasno, da bo za napredno funkcioniranje podjetja potrebno spremeniti in dograditi
tudi vso ostalo infrastrukturo. Začelo je nastajati industrijsko mesto, ki se je kmalu lahko
pohvalilo z vsemi uradi, institucijami ter ustanovami, ki so bile pokazatelj modernega
regionalnega središča. Ravne na Koroškem so, resnici na ljubo, postajale tipično industrijsko
mesto, ki bi lahko nastalo kjer koli v povojni Vzhodni Evropi. Podobna mesta so nastajala po
Jugoslaviji, na Madžarskem, še najbolj pa v takratni Češkoslovaški. Taka mesta so se med
seboj povezovala, si izmenjavala izkušnje in znanje, odnos med njimi je tudi uradno prerasel
v prijateljstvo.
V naslednjih poglavjih se bomo podrobno posvetili posameznim področjem rasti mesta
Ravne, ki jih je Železarna Ravne pogojevala posredno ali neposredno. V posebnem poglavju
bomo pregledali isto problematiko v samostojni Sloveniji.
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5. 3 STANOVANJA NA RAVNAH NA KOROŠKEM
Takoj po drugi svetovni vojni je postalo jasno, da bo Železarna Ravne glavni in skorajda edini
dejavnik razvoja ter napredka samega mesta. Novo, takrat komunistično jugoslovansko
vodstvo, je kmalu uvidelo, da Ravne leta 1945 niso bile več kot barakarsko naselje okoli
glavnega trga. Ker je bilo zaradi politične situacije na vsakem koraku moč začutiti voljo do
sprememb, je prevladala ideja o bolj načrtni, predvsem pa funkcionalni gradnji novih
stanovanj. Stare lesene barake brez komunalnega omrežja je bilo potrebno čim prej odstraniti.
Od vsega obnavljajočega je z največjo hitrostjo rasla prav železarna, ki je zahtevala veliko
površin. Da bi napravili okolico za prebivalce čim bolj prijazno ter učinkovito, so začeli z
gradnjo t. i. spalnih naselij. Šlo je za tipična blokovska naselja – funkcionalizem v urbanizmu.
Funkcionalizem v urbanizmu se je začel pojavljati po drugi svetovni vojni. Korenine na
Slovenskem pa segajo v trideseta leta 20. stoletja, ko so postavili Šubičev nebotičnik v
Ljubljani, ki je še danes simbol funkcionalizma v Sloveniji. Skladno s takratnimi političnimi
ideologijami je skušal življenjski prostor posameznika preoblikovati v neko harmonično
enoto, z notranjo usklajenostjo, ki bi zagotavljala malo ali nič problemov. Pri novih gradnjah
je bila namesto zunanjega izgleda v ospredju družbena funkcionalnost, ki se je odražala v
strogih simetričnih potezah. V grobem bi lahko rekli, da je šlo za zidanje simetričnih
kvadratov. Mnoga mesta v Sloveniji, ki so bila potrebna povojne obnove, so dobila
funkcionalistične soseske. Funkcionalizem se je v poznih šestdesetih letih 20. stoletja
postopno le začel umikati strukturalizmu, ki je znova nekoliko bolj prisegal na zunanjo
estetiko. V mestih, kakršno je bilo Ravne na Koroškem, kjer je bil socializem še posebej
globoko zakoreninjen, je taka zamenjava prišla še z večjo zamudo.
Prvo funkcionalistično naselje na Ravnah je dobilo ime Čečovje, zraslo je na posebnem
umetnem nasipu. Le-ta je nastal zaradi izkopavanja tal za potrebe cestne infrastrukture. Nasip
je nekoliko oddaljen od samega centra mesta in postal je idealno gradbišče. Nastajati je začelo
za tisti čas najbolj moderno stanovanjsko naselje v regiji. Bloki so bili veliki, stanovanja
prostorna. Takoj so zagotovili gradnjo kanalizacije in elektroinstalacijskih naprav. To je bil
temeljni kamen gradnje stanovanjske infrastrukture. Do osemdesetih let 20. stoletja je tako
nastalo še nekaj podobnih sosesk. Vzhodno od Čečovja je nastalo podobno moderno naselje,
ki so ga poimenovali Javornik. Ob Suhi so zgradili blokovska stanovanja. Območje se
imenuje Gramoznica. Ob Suhi so proti izviru nastale tudi mnoge individualne hiše, ki na moč
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spominjajo na nekoliko bolj strnjeno naselje Šance, ki leži južno od Javornika in vzhodno od
Čečovja. Zahodna stran je bila v celoti namenjena kompleksu Železarna Ravne in izkazalo se
je, da zaradi velikega števila zaposlenih še vedno nastajajo problemi zaradi stanovanjske
stiske. Ob gradnji Javornika in Gramoznice je zato na skrajnem zahodnem delu Raven nastalo
naselje Dobja vas, ki se skoraj stakne s Prevaljami. Danes gre pravzaprav že za samostojno
enoto, ki je status dobila predvsem zaradi industrijske cone. Zaradi terena je bilo nemogoče
nadaljevati z gradnjo severno od središča Raven. Edino ob Zelenbreškem potoku je nastal niz
individualnih hiš. Večinoma gre za samostojne kmetije, ki so kmetovanje opustile predvsem
zaradi železarske industrije. Veliko ljudi je bilo v železarni zaposlenih, nekatere pa je motil
okoliški hrup in onesnaženost. Ob tem ne smemo zamenjevati naselja Stražišče z
istoimenskim proti zahodu, ki spada pod sosednjo občino Prevalje.
Slika 6: Tipični primeri funkcionalizma v urbanizmu iz učbenikov arhitekture

Vir: http://web.bf.uni-lj.si/ika/SLO/PODATKI/predavanje_Krajina_LJ_02-5.pdf
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Slika 7: Ortofoto posnetek Raven na Koroškem z obstoječimi naselji

Vir: http://www.geopedia.si/#L410_T13_F10127939_b4
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Vsem naseljem je bila skupna modernizacija. Stanovanja so bila zidana, opremljena s
kopalnicami ter stranišči, električno napeljavo in, kar je najbolj pomembno, bila so prostorna.
Na tem mestu je potrebno poudariti, da je pojem prostornosti zagotavljala že povprečna
kvadratura 42,5 m2. Ker so se Ravne vedno bolj spreminjale v industrijsko središče, kjer je
pravzaprav industrijska panoga postajala tudi mestno jedro, so se naselja pojavila na robu.
Gledano z vidika prostorskega načrtovanja je to seveda narobe. Naravni dejavniki, natančneje
relief, so bili tisti, ki so vplivali na razporeditev industrijskih obratov. Železarna je pravzaprav
s severne in južne strani vkleščena v desni breg reke Meže. Naselja so posledično razporejena
po okoliških nasipih in hribih in predstavljajo obrobje. Potrebno je bilo dobro cestno omrežje.
Stičišče tega je tik pred glavnim vhodom v železarno in povezuje ceste Ravne–Dravograd,
Ravne–Prevalje–Mežica–Črna in Ravne–Kotlje–Slovenj Gradec. Lokalno cestno omrežje je
povezovalo naselja med seboj in z železarno. V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja
je bilo v Železarni Ravne zaposlenih 4000–5000 ljudi. Največ zaposlenih je bilo leta 1986, in
sicer 6080. Do leta 1959 je Železarna Ravne zagotovila čez 500 stanovanj (422 družinskih).
Zaradi omenjenega naraščanja števila zaposlenih je prostorska stiska ostajala. Stiske so se
vodilni v železarni ves čas zavedali in so zato po vzoru zahodnih držav tudi na Ravnah
(natančneje na Čečovju) načrtovali gradnjo stolpnic (Koroški fužinar, leto 9, št. 10–12, 1959).
Načrtovalci naselij so skušali za vsako ceno slediti modernim svetovnim nazorom. Kljub
naraščajočemu prometu so skušali obdržati čim več zelenih površin. Povojni "baby boom"
(znatno povečanje števila rojstev) jih je nekako prisilil v gradnjo otroških igrišč. Ker so bila
naselja vedno bolj moderna in zgledna, je to pri nekaterih vzbudilo nezaupanje ter
negodovanje. Viri omenjajo "bogato infrastrukturo" in vračanje k buržoaziji. Blokovsko
stanovanje z lastnim vrtom, kletjo, balkonom in otroškim igriščem je bilo za nekatere odmik
od državne politike. Še največ takih "problemov" je imela Dobja vas, grajena v šestdesetih
letih 20. stoletja. Polovica tamkajšnjih stanovanj je imela celo svoje garaže.
Pri delu načrtovalcev naselij se kaže postopna modernizacija, ki so jo uvajali pri vsakem
posebnem projektu. Najstarejše naselje Čečovje je v prvi vrsti rešilo stanovanjsko stisko
prvega vala zaposlenih. O kakšnih posebnih dodatnih gradnjah ni bilo govora. Bloki so bili
veliki in so z estetskega vidika predstavljali pravi tujek v okolju. Situacijo so skušali rešiti z
načrtnim zasajevanjem dreves in ustvarjanjem travnatih površin. Naselje je imelo sprva eno
trgovino, družbeno življenje pa se je kasneje skoncentriralo na dejavnosti v Domu železarjev.
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Pri naselju Javornik so načrtovalci nekatere pomanjkljivosti odpravili. Bloki so bili, resnici na
ljubo, oblikovno še vedno zelo sporni. A pri gradnji takih stanovanjskih sosesk bistvenih
alternativ niti niso imeli. Če so pri Čečovju načrtovalci naselje gradili iz središča navzven, so
pri Javorniku ubrali ravno obratno pot. Načrti razkrivajo, da so najprej začeli s skrajnim
zunanjim robom naselja. S tem so naselje prostorsko omejili in mu določili potreben red. Proti
središču naselja so si sledili bloki, v samem središču pa so zrasle stavbe z drugačnimi
funkcijami. Načrtovalcem se je zdelo smiselno, da so te stavbe od blokovskih stanovanj
oddaljene enako. V središču so postavili veliko osnovno šolo, ob njej pa še veliko trgovino z
živili. Bloki so bili zaradi razmaha osebnih vozil opremljeni z garažami (ne vsi). Kljub temu
je poseben niz garaž za osebne avtomobile zrasel preko prej omenjenega roba in s tem se
jasno vidi, kaj je bilo zgrajeno najkasneje.
Pri naselju Šance je šlo za gradnjo individualnih hiš, ki so bile vsaj oblikovno v veliki meri
stvar odločitve lastnika. Podobno kot gradnjo individualnih hiš v Kotljah so tudi te na Šancah
v komunističnih časih sprejemali z neodobravanjem.
Kljub vsem naporom vodilnih v železarni, da bi rešili stanovanjsko problematiko zaposlenih,
so Ravne zaradi naravnih danosti postajale premajhne. Zato so spalna naselja nastajala še dlje
od mesta zaposlitve. Leta 1972 je v ospredje prihajal predlog o gradnji povsem novega naselja
v Kotljah. Ta je predvideval rast moderne stanovanjske skupnosti individualnih hiš. V načrtu
je bilo pravo "spalno naselje" s potrebno infrastrukturo. Za tiste čase je bilo morda preveč
luksuzno, vsekakor pa v neskladju z dotedanjo urbanistično prakso.
Prebivalci vseh omenjenih naselij Raven na Koroškem so že leta 1963 prvič izrazili željo po
izgradnji sistema centralnega ogrevanja. Dejansko je ta sistem začel nastajati šele leta 1973 in
ker je bila izgradnja odvisna zgolj od financiranja, je prišlo do etapnega izvajanja projekta, ki
se je iz glavne kotlarne v železarni usmeril proti trem lokacijam (Koroški fužinar, leto 17,
št. 4, 1967).
V osemdesetih letih 20. stoletja se je gradnja novih stanovanj popolnoma ustavila. Od 1900
družbenih stanovanj, kolikor jih je bilo na Ravnah leta 1984, je bilo več kot 90 % zgrajenih po
letu 1945.
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5. 4 OSTALE INSTITUCIJE TER USTANOVE NA RAVNAH
Da bi povsem razumeli današnje Ravne na Koroškem, njihovo obliko ter funkcionalnost, se
moramo znova premakniti v preteklost in uvideti, kako je Železarna Ravne s svojo rastjo
posredno ali neposredno vplivala na rast samega mesta. Na tej točki se poraja vprašanje o
nastanku železarne same. Če odmislimo skromne začetke v času 18. in 19. stoletja, ki pa so
vendarle pomenili evolutivno pot razvoja industrijske panoge, je obdobje po drugi svetovni
vojni pravzaprav revolucijskega značaja, primernega takratnemu političnemu duhu. A kot tak
je bil razvoj po drugi svetovni vojni v neskladju z industrijsko geografijo na področju vpliva
lokacijskih dejavnikov. V poštev pridejo fizični, ekonomski, socialni, politični, kulturni in še
nekateri drugi dejavniki. Nasprotniki slovenskega železarstva, ki so se vse glasneje začeli
oglašati že v sedemdesetih letih 20. stoletja, bi samo na podlagi fizično-surovinskih
dejavnikov lahko dokazali svoj prav. Ker upravičenost slovenskega železarstva ni predmet
dotičnega dela, je prav, da pozornost namenimo makrolokacijskim dejavnikom kot takim, ki
so kasneje imeli povratni učinek na razvoj Železarne Ravne in mesta, ki je raslo ob njej.
Kot prvo velja izpostaviti surovine, ki so kljub vsem spremembam še vedno temeljnega
pomena za industrijo. V začetku železarstva na Koroškem so potrebe po surovinah pokrivali
okoliški viri – rudniki v Mežici, Črni, Žerjavu in na Lešah. Po drugi svetovni vojni, ko je
proizvodnja iz leta v leto skokovito naraščala, pa je bilo potrebno okrepiti predvsem cestno in
železniško omrežje. Za bolj slovensko ime so poskrbeli leta 1952, ko je staro ime Guštanj
zamenjalo novo – Ravne na Koroškem.
Zaradi omenjenega je v času po vojni hitreje naraščalo tudi število prebivalstva. Problem
stanovanjske infrastrukture je opisan v prejšnjem poglavju. Na tem mestu v ospredje
postavljam varnost pri delu. Ker je bila železarna v fazi reorganizacije in sanacije, so bile
delovne razmere zelo slabe. Posledično je bilo na delovnem mestu ogromno nesreč. Maja
1950 so Ravne že dobile ambulanto in kar na tem mestu poudarimo, da je bila večina tistega,
kar je bilo zgrajeno do približno 1965. leta, zgrajenega "udarniško". Tako sta leta 1953 ob
ambulanti zrasla lekarna in dom reševalne postaje. Tudi tovarna je kmalu dobila interno
zdravniško ordinacijo z dežurnim zdravnikom (Koroški fužinar, leto 2, št. 1–3, 1952).
Večje število zaposlenih je pomenilo tudi okrepitev dnevnega prometa z okoliškimi kraji.
Sanacija cest je bila neizogibna, čeprav ravno v železarstvu prometni stroški znašajo več kot
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10 % končne cene izdelka. Večina zaposlenih v železarni, ki niso stanovali na Ravnah, se je
na delo vozila z avtobusom. Za tisti čas moderno avtobusno postajo so Ravne dobile šele v
šestdesetih letih 20. stoletja.
Naslednji industrijski lokacijski dejavnik, ki ga je smiselno izpostaviti in je prav tako
argument nasprotnikov železarstva, so energetski viri. Dokler se je v Železarni Ravne delalo
na oglje ali premog, so bile potrebe večinoma krite. Ko pa je po vojni nastopila vsesplošna
elektrifikacija, se je tovarna znašla pred problemom, ki ga nikoli v celoti ni odpravila. Silna
odvisnost od Drave in dravograjske elektrarne je sicer pomenila izgradnjo modernega
električnega omrežja, ki pa je po drugi strani ohromilo proizvodnjo ob izpadu energije.
Železarna tudi nikoli ni mogla docela pokriti svojega potenciala in je morala zato večkrat
uvajati deljen delovni čas, sistem nadur ali celo izmenskega dela. Vse to je imelo vpliv na
zaposlene, ki so svoj vsakdanji življenjski ritem morali prilagajati poklicu.
Če sta prejšnja makrolokacijska dejavnika kazala na nesmiselnost ravenske železarne, potem
dejavnik delovne sile dokazuje nasprotno. Le-te je bilo na Ravnah vedno dovolj. Imela je
tradicijo, znanje in, kar je najbolj pomembno, bila je delovna ter relativno poceni. Šele s
koncem osemdesetih let 20. stoletja je delovna sila na Ravnah pomenila presežek in
nepotreben strošek. Po vojni je bilo kar 90 % Ravenčanov zaposlenih v Železarni Ravne.
Seveda je odstotek v določenih obdobjih variiral. Glede na pomembnost za železarno in mesto
se mi zdi potrebno na prvem mestu izpostaviti metalurško industrijsko šolo. Ustanovljena je
bila leta 1946. Železarna Ravne je v prizadevanju za kvalificiran kader razpisovala štipendije.
Leta 1954 so razpisali 21 štipendij za visoko šolo in za srednješolce – tehnike. Na splošno je
bil v tistem času poudarek na izobrazbi precejšen. V treh udarniških akcijah delovnih brigad
med letoma 1949 in1951 je zraslo poslopje nove gimnazije (danes Gimnazija Ravne). Ob tem
ni čudilo nastajanje nove študijske knjižnice.
Da bi delovna sila ostala čim bolje telesno pripravljena in zdrava, so hoteli zgraditi
nogometno igrišče, kopalni bazen, fizkulturni dom in urediti ravenski park v okolici starega
Thurnovega gradu (danes Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika). Želja je bila, da bi
v težkih časih obnove železarji vendarle zaživeli nekoliko bolje. Vodilni v podjetju so se
odločili, da na Čečovju zgradijo Dom železarjev. Šlo naj bi za objekt za razvoj celotnega
družbenega udejstvovanja. Na otvoritvi leta 1953, ki se je je udeležilo preko 2000 železarjev
in krajanov, je nastopila skupina Radia Ljubljana. Dom je razpolagal z restavracijo, menzo,
58

kavarno, tujskimi sobami, sobami za društva, igralnicami in čitalnico ter večjo dvorano za
kulturne in kino predstave. Ob Domu železarjev je vodstvo železarne poskrbelo tudi za
učence industrijske šole, ki so šolo obiskovali iz bolj oddaljenih krajev. Za njihove potrebe je
bil dograjen vajeniški dom (Koroški fužinar, leto 3, št. 5–7, 1953).
Podobno kot v nekdanji Jugoslaviji so bila tudi na Ravnah šestdeseta leta 20. stoletja v
sodobnem zgodovinopisju označena za "zlata". Šlo je za obdobje skokovitega razvoja in
napredka na vseh področjih. Na kratko bi lahko rekli, da je šlo za desetletje, v katerem so
zrasle današnje Ravne. Problem naselitve delavcev se je reševal na dnevnem redu. Delavske
hišice so rasle kot gobe po dežju. Zgradbe so bile, kot večina drugega, državne. Vendarle so
omogočale bistveno boljše življenjske pogoje. Bolj pomembno pa je, da so delavci dobivali
občutek lastnine. Kaj pa je Železarna Ravne sploh nudila svojim zaposlenim glede
stanovanja? Kakšna so ta stanovanja sploh bila? Iz virov je moč razbrati, da je šlo povečini za
relativno majhna stanovanja (42,5 m2), vendar je imelo stanovanje dnevno sobo, jedilni in
kuhinjski kot, spalnico ter vzidane omare. Kuhinje so bile sodobne, opremljene z električnim
štedilnikom in visečimi omarami. Podobno so bile kopalnice opremljene s kadmi in
električnimi bojlerji.
Ker se je z naglim napredkom v industriji vedno bolj uveljavljala avtomatizacija delovnega
procesa, je zaposlenemu ostajalo več prostega časa, v katerem je bil posledično tudi bolj
spočit. Ravne so v sodelovanju z železarno sklenile zgraditi počitniški dom v Portorožu, v
katerega so na poletni dopust masovno odhajali ravenski železarji. Da so Ravne na Koroškem
postajale pomembno mesto v državi, priča tudi naslednji podatek: 19. avgusta 1958 je Ravne
na Koroškem obiskal (drugič leta 1971) maršal Josip Broz Tito.
Objekti družbenega standarda so rasli z neverjetno naglico. Ker je politični vrh za vsako ceno
v ospredje potiskal delavski razred in mu ob tem s prijemi samoupravnega sistema omogočal
samostojno odločanje na določenih področjih, je jasno, da je bil ob ugodni finančni strukturi
doma in po svetu tak razvoj tudi možen. Najboljšo sliko nam ponuja že leto 1967, ki kaže vso
bipolarnost takratnega časa. Tega leta so Ravne na Koroškem dobile novo osnovno šolo
(danes OŠ Prežihovega Voranca), ki so jo predstavili kot dar mladim delavcem. Za potrebe
železarjev in sedaj tudi učencev nove osnovne šole je bila dograjena nova avtobusna postaja.
Ta je še danes v neposredni bližini tovarne. Nekoliko stran so istega leta obnovili kino. Leta
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1965 je bil zasnovan načrt za izgradnjo 100-stanovanjskega naselja Dobja vas. To naj bi
vsebovalo več tipov montažno zgrajenih stanovanj, od katerih bi jih polovica imela garaže.
Po drugi strani moramo ravno na tem mestu omeniti drugo plat te zgodbe. Poleg vsega
pozitivnega so šestdeseta leta 20. stoletja tudi znanilec nekaterih negativnih tokov. V letih po
gospodarski reformi, ko je nastopila tudi recesija, so nove generacije naletele na situacijo, ko
služba ni bila več garant. Na področju zaposlovanja so sprejeli bistvene spremembe, da bi
racionalizirali stanje. Prilagoditi se je bilo potrebno zahtevam modernizacije in mehanizacije
v podjetjih. Samo v ravenski občini je bila tretjina vseh mladih brezposelnih v letu 1967.
Večinoma je šlo za mlada dekleta s končano administrativno šolo. Nekaj jih je bilo tudi brez
izobrazbe ali s končano osnovno šolo. Veliko teh je našlo rešitev v odselitvi v tujino. Zgodil
se je t. i. beg možganov. Bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da Ravne niso imele primernih
institucij, ki bi se s problematiko resneje spoprijele. Podoben problem se je pojavljal z
delovnimi invalidi. V invalidskem pokoju se je znašlo precej delavcev Železarne Ravne in
vodstvo se je moralo soočiti z njihovo ponovno integracijo v družbo. Z organizacijo raznih
dejavnosti in gradnjo novih objektov jim je to tudi uspevalo. Nov Dom telesne kulture (DTK),
ki je bil udarniško zgrajen že leta 1965 in je polno zaživel z dograditvijo nove osnovne šole,
je pri tem odigral pomembno vlogo. Pokrit 25-metrski bazen in pokrita telovadnica sta nudila
možnost vadbe mnogih gimnastičnih in rekreacijskih disciplin. Leta 1968 so Ravne dobile
povsem novo in moderno zgradbo pošte ter avtomatsko telefonsko centralo (ATC).
Ob povzetku ugotovimo, da so po vojni poleg gimnazije in metalurške industrijske šole zrasli
dve osnovni šoli (tudi OŠ Koroški jeklarji na Javorniku) s telovadnicama in vrtec, Koroška
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Delavski muzej, Likovni salon, Dom telesne kulture,
Dom železarjev, trgovine, železniška in avtobusna postaja, pošta, stanovanjske soseske
Čečovje, Gramoznica in Javornik, pa naselja zasebnih hiš v Dobji vasi ter na Šancah.
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6 SAMOSTOJNA SLOVENIJA IN RAVNE NA KOROŠKEM
Ljudje so se kar težko navadili ali bolje rečeno navajali, da njihove "fabrike majke" ni več.
Dejansko je železarna to prebivalcem mesta Ravne na Koroškem tudi bila. Zagotavljala je
kruh večini družin, z raznimi programi so skrbeli za svoj podmladek, z dolgoletnim
financiranjem pa je železarna nadstandardno skrbela za družbeno življenje okoliškega
prebivalstva. Soočenje z realnostjo je v tem pogledu privilegijev na koncu pustilo tako močne
posledice, da so vidne še danes.
Ravne na Koroškem so danes tipično postsocialistično mesto, ki se ubada z brezposelnostjo,
problemi prekvalifikacije delovne sile in splošne motivacije. Projekti, ki so bili v preteklosti v
celoti financirani iz železarskih finančnih skladov, so preprosto zamrli. Razne športne,
kulturne ali umetniške dejavnosti so potonile v pozabo. Ugled železarskega poklica je
nepravično in tragično docela zbledel in danes predstavlja mesto manj uspešnih učencev
osnovnih šol. Mlade generacije so se že na začetku osemdesetih let 20. stoletja znašle v hudi
identifikacijski krizi. Prihodnost jim ni bila več zagotovljena enako kot predhodnim
generacijam. Pestili so jih problemi alkoholizma in drog. Bolj kot vse pa se zdi, da jih je
prizadela brezposelnost. Posledično je "begu možganov" sledila manjša rodnost, število
prebivalcev stagnira.
Nasprotniki slovenskega železarstva so se v Sloveniji izraziteje oglasili že leta 1979. Nastopili
so s kritiko, ki se v bistvu ni polegla niti do danes in je prodrla v parlament. Očitki so bili:
železarne niso usklajene s potrebami slovenske kovinske industrije; so prevelik porabnik
energije; črpajo velika investicijska sredstva; v Sloveniji nimajo dovolj ne surovin ne
delavcev, porabnikov pa le nekaj; onesnažujejo okolico; delo v črni metalurgiji ni privlačno
za mladino. Tudi dejansko stanje je kmalu podprlo očitke. V letu 1979 je Železarna Ravne v
fizičnem obsegu proizvodnje, od surovega jekla do gotovega blaga (dosegli so 215000 ton
surovega jekla), napredovala, relativno pa zaostala v dohodkovni sferi in stagnirala pri izvozu.
Tega leta je železarna zaključila s tujimi kupci za 21 milijonov dolarjev poslov, realizirala pa
jih je le za 17 milijonov ali 80 %. Situacijo je nekoliko reševalo dejstvo, da se je večal izvoz v
ZDA, kjer je bila prodaja zagotovljena in organizirana. Ker so imeli na Ravnah še vedno
največjo akumulacijo na zaposlenega, zastoj v napredovanju leta 1979 še ni bil razlog za
paniko (Koroški fužinar, leto 30, št. 1, 1980).
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Obmejni predeli države so bili bolj kot ostala Slovenija izpostavljeni vplivom Zahoda. Tako
so tudi Ravne na Koroškem hitro preplavile ideje zahodnoevropskih držav. Tik pred
osamosvojitvijo se je pojavilo obdobje, ko je prebivalstvo množično odhajalo v sosednjo
Avstrijo po nakupih. To je bilo obdobje, ko so v šole vdirale "moderne" učne metode, ki pa v
resnici niso prinesle bistvenega napredka v splošni izobrazbi, saj je statistično gledano uspeh
še vedno padal. Nenazadnje je bil to čas, ko so na Ravnah začeli razmišljati o sistemu
kabelske televizije. Da se je "videlo na Zahod". In podoba je bila res pravljična. Ob obisku v
Avstriji so Ravenčani videvali polne police, obložene z bananami, pomarančami, zelenjavo in
raznovrstnim plastičnim kičem, ki ga doma ni bilo mogoče najti. Obisk severne sosede se je
zgodil nekajkrat letno, vsakič skrbno planiran in izveden. Ponavadi pa je bil zaključen z
manjšim družinskim prepirom, ker otroci tega ali onega v "pravljični deželi" niso mogli
dobiti. Ker je bila Jugoslavija takrat še vedno komunistična država, je posebno poglavje
takšnega izleta predstavljalo prečkanje meje. Že na avstrijski strani je bil potreben podroben
načrt skrivanja raznih izdelkov, da bi se izognilo plačevanju carine. Ljudje so si pripravili
odgovore, s katerimi bi pretentali carinike, ki pa so se nemalokrat izjalovili in na mejnem
prehodu Holmec je bilo konec osemdesetih let 20. stoletja večkrat možno opazovati cele
kolone avtomobilov. Mnogi med njimi so bili izločeni in podrobno pregledani.
Ko je Slovenija postala neodvisna in samostojna država, so Ravne na Koroškem res dobile
sitem kabelske televizije. Še naprej se je gradil plinovod. Meje so se odprle, zamenjala se je
valuta. V šolah se niso več učili srbohrvaškega jezika. Na cestah so bile tudi druge
avtomobilske znamke. Za železarje, ki so še bili zaposleni v Železarni Ravne, pa razmere niso
bile nič kaj obetavne. Ravno nasprotno. Tisti, ki so delo obdržali, so se morali soočati z
nizkimi plačami in občasnim prisilnim dopustom. Iz ozadja so prihajale vedno nove črne
številke in napovedi o novih odpuščanjih. Možnosti ponovne zaposlitve so bile zelo majhne,
skoraj nične. Programi prestrukturiranja delovnega kadra niso obstajali in so začeli osnovne
poteze dobivati šele sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. Ni presenečenje, da so se Ravne
s svojim prebivalstvom zaradi recesije gospodarstva iz nekdaj ponosnega ter življenja polnega
mesta spremenile v sivo, depresivno postindustrijsko mesto. Socialna problematika

je

naraščala, dvigalo se je tudi število samomorov, ki je na Koroškem glede na delež
prebivalstva še danes med najvišjimi v Evropi.
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Jeza odpuščenih delavcev je naraščala, ker so bile odpravnine mizerne, mnogokrat celo
neizplačane. Zaradi divje privatizacije so se nekateri posamezniki osebno zelo okoristili. Bolj
kot to je skrbel strah pred prihodnostjo. Možnosti za zaposlovanje mladih so bile nikakršne,
šolski centri pa nepripravljeni na popolno preobrazbo. Ko so se čustva končno pomirila in ko
je v ospredje stopil razum, se je izkazalo, da je za te delavce vendarle na voljo racionalna
rešitev. Mnogi so delo našli v manjših podjetjih pri privatnikih. Tečaji prestrukturiranja
delavcev so bili kratki in jedrnati. Pokazalo se je dobro delo šol, ki so nekdanjim učencem še
vedno dajale zelo dobro znanje, ki so ga z lahkoto uporabili na novem delovnem mestu.
Nekateri delavci, ki so dobili odpoved iz železarne, so poskusili z lastno dejavnostjo. Mnogim
so se pridružili delavci, ki so zaradi slabega stanja v podjetju sami zapustili delovno mesto.
Male celice novega gospodarskega sistema so se pokazale kot izredno uspešne. Zaradi novih
gospodarsko-tržnih razmer in svoje majhnosti so se lažje prilagajale potrebam zunanjega trga.
Pri tem omenimo, da so ta novonastala podjetja obdržala stike z Železarno Ravne oziroma
njenimi družbami. Eni drugim so omogočali revitalizacijo, kar je prebivalstvu vračalo voljo.
Ob takem razvoju, ko je prišlo pravzaprav do globoke krize in ne do prenehanja določenih
gospodarskih panog, ki so bile očitno uspešno sanirane, ne preseneča današnji paradoks, ko
ima Slovenija in z njo Ravne na Koroškem pravo poplavo nezaposlenih z visokimi šolami.
Slabih 15 let po pretresu v industriji, ki je toliko let poganjala življenje v Mežiški dolini, še
kako primanjkuje posameznikov s poklicno izobrazbo. Srednja strojno-kovinarska šola, ki je
leta 1996 praznovala svojo 50-letnico delovanja, ima še danes zelo kvaliteten učiteljski kader.
Razredi so polni in med njimi se najdejo zelo nadarjeni učenci, ki postanejo odlični tehnologi
in inženirji. To, da so razmere na šolah nevzdržne, pa po mojem mnenju ni problem
železarstva, ampak šolskega resorja, ki je tako epohalno in z navdušenjem sprejel "moderne"
učne oblike in tehnike, ki so zamenjale prej zastarele in neprimerne. In ravno nad tem danes
tarnajo starejše generacije prebivalstva. Mladi si lahko pridobijo potrebno znanje za delo.
Redki med njimi pa pridobijo odnos do dela, ki je posledica večletnega spoštovanja do
železarskega poklica. Pomanjkanje tega odnosa, ki je krasil prejšnje generacije, je glavni
razlog, da na železarstvo še danes pada slaba luč.
Z nastopom samostojne in neodvisne države Slovenije so se večini Slovencev uresničile sanje.
Dobili smo lastno državo, ki naj bi bolje in lepše skrbela za svoje državljane. Toda, ali je v
primeru ravenske železarne in s tem Raven na Koroškem res tako? Vprašanje, ki je na prvi
pogled sila preprosto in je nanj mogoče odgovoriti na hitro, se pri podrobnejšem pregledu
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virov ter z delom na terenu izkaže za precej bolj kompleksno. Kot smo že omenili, Slovenija
že v času Jugoslavije ni bila pretirano naklonjena slovenskemu železarstvu. Skupina
nasprotnikov železarstva je po letu 1991 dobila še dodatni zagon, da enkrat za vselej obračuna
s slovenskimi železarnami. V mnogih pogledih so jim bile razmere za argumente naklonjene.
Naprave v železarnah so bile zastarele in dotrajane, stroški proizvodnje previsoki. Delavcev je
bilo občutno preveč, organizacijska telesa posameznih podjetij pa toga in nezmožna
preživetja.
Brez dvoma velja, da je bilo treba Železarno Ravne korenito sanirati. Problematični pa so
načini, metode in sredstva, s katerimi se je to počelo. Prehod na tržno ekonomijo je prinesel s
seboj tudi pojem "trga delovne sile". Nenadoma ni bilo več niti monopola nad delovnim
mestom niti trajnega delovnega razmerja. Ocene tujih konsultantskih firm so potrdile
ugotovitve vodstva Železarne Ravne, da je zaposlenih bistveno preveč. Za zmanjševanje
števila zaposlenih so uvedli različne oblike: predčasno upokojevanje z dokupom manjkajočih
let delovne dobe (do 5 let); prekvalifikacijo ali pristanek na odpravnino, ki bi znašala
določeno število mesečnih osebnih dohodkov. Železarna Ravne je bila iz statusa distribucije
jekla in popolne zaščite nenadoma vržena v sproščen uvoz brez vsake zaščite. Kazalo je, da bi
lahko postal program prestrukturiranja obenem tudi sanacijski program. Pojavil se je nov
pojem – prisilni dopust. V začetku leta 1991 je bilo število zaposlenih še vedno zelo veliko, to
je 5461.
V samostojni Sloveniji se je organizacijska struktura morala prilagajati bistveni zahtevi
sanacije. Proizvodne programe je bilo treba očistiti vseh nepotrebnih stroškov, vzpostaviti
transparenten sistem učinkovitosti dela ter se prilagoditi zahtevam novega tržišča. Ta izjemno
kompleksna in zahtevna naloga je poleg tega potekala v obdobju izrazite recesije na
svetovnem trgu. Upravni odbor Slovenskih železarn je 16. decembra 1992 sprejel predlog
nove organiziranosti Slovenskih železarn in sklenil, da s 1. 1. 1993 Železarna Jesenice,
Železarna Štore in Železarna Ravne prenehajo obstajati kot pravne osebe. Upravne in
povezovalne funkcije je prevzel koncern Slovenske železarne d. o. o., ki je v lasti države, v
njegovem okviru pa delujejo odvisne družbe. Na Ravnah so iz enega podjetja nastala
proizvodna podjetja Metal(urgija), Jeklolivarna, Noži, STO, Stroji in Armature Muta. Nastala
so tudi storitvena podjetja Vzdrževanje, Energetika, Translog, Zaščita, De profundis in
Poslovni servis. Proces, ki je potekal že nekaj let, je bil s tem končan. Železarne Ravne v njeni
dotakratni obliki ni bilo več. Marsikdo je resnico težko sprejel.
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V vseh železarnah pa so poučeni vedno bolj dokazovali, da sanacijo najbolj blokira vlada
sama, češ da ne ve, kaj bi z železarnami. Ker so se ob tem vedno bolj kazale tudi oblike
divjega liberalizma ter lastninjenja, se je med Korošci večkrat pojavilo pravo razburjenje.
Miriti jih je moralo politično in gospodarsko vodstvo. Zaskrbljujoče je bilo dejstvo, da se je v
kolektivno miselnost zasidrala ideja o načrtnem uničenju koroškega železarstva s strani
države. Da bi neresnice odpravili, so na Koroško prihajali visoki politiki. Leta 1996 je Ravne
obiskal dr. Janez Drnovšek, ki je skupaj z ministrom za gospodarstvo, Metodom Dragonjo, in
z ministrom za delo, Tonetom Ropom, skušal pojasniti, da slovenska vlada naklonjeno
spremlja razvoj Slovenskih železarn. Ostale so besede na papirju. Kljub dobrim načrtom
nadaljnjega razvoja prave pomoči s strani države ni bilo. Odpuščanje zaposlenih se je
nadaljevalo. To so najhuje občutili zaposleni v Jeklolivarni in STO-ju. Ravne so bile še bolj
ogorčene. Ponovila se jim je stara pesem. V skupni sistem so dajale največji delež, vračale so
se jim zgolj obljube. Premoženje, ki so ga ustvarile povojne generacije, si je prilastila država,
in sicer brez prave zakonske podlage, vendar z izgovorom in obljubo, da bo Slovenske
železarne sanirala. Politizacija je spreminjala tudi številke. Poslovodni rezultati so kazali, da
je bila metalurška proizvodnja na Ravnah že leta 1996 pozitivna, štorska pa je ustvarjala
veliko izgube. Ker pa so Jeklo Štore spojili z Metalom Ravne, so rezultati pred javnostjo
ostali zakriti, sredstva pa so se iz Raven prelivala v Štore. Je bil to res del prikritega načrta
uničenja slovenskega železarstva? Na to vprašanje ne moremo dati odgovora, ker proces
sanacije v bistvu še poteka. Premalo je še dokončnih analiz in podatkov. Pravo sodbo bo
nekoč dal čas in objektiven pregled virov, ki so danes še vedno neuporabni za raziskavo, ker
jih ni mogoče primerjati.
Ravno v tem obdobju so se začele kazati nove razpoke in zamere med Vlado Republike
Slovenije in družbami, ki so od leta 1994 še ostale v lasti koncerna Slovenske železarne. Teh
je bilo na Ravnah 9: Metal, Jeklolivarna, Noži, STO, Stroji, Energetika, De profundis,
Stanovanjsko podjetje in Armature Muta. Čeprav je predsednik vlade Drnovšek ob svojem
obisku zagotavljal, da se vlada ne nagiba k razprodaji družb na tuje, se je začelo dogajati
ravno to. Leta 1997 so v vire prišle informacije, da naj bi družbo Noži Ravne prodali
nemškemu podjetju. Kupnina naj bi omogočila dokapitalizacijo Metala, ki je zaradi ponovnih
poslovnih uspehov potreboval dodatno finančno injekcijo. Odziv na Ravnah pa je bil
negativen, ker se je slutilo, da se pripravlja posodobitev za prodajo celotnih družb, ki niso
imele baze v slovenski metalurgiji. Sama prodaja ne bi bila tako sporna, če podatki ne bi
kazali, da gre zgolj za klasične nakupe. To je pomenilo samo izmenjavo deleža lastništva in
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ne vlaganja v širitev proizvodnje ali za nakup novih sredstev. Prodaja Nožev je bila v
popolnem nasprotju z zdravim razumom. Bili so edina družba, ki je že nekaj let poslovala z
dobičkom. Imeli so zaokrožen proizvodni program in so se, sicer z naporom, sproti prilagajali
tržišču.
Vedno bolj se je izkazovalo, da je usoda železarn v rokah poslancev. Kljub začeti sanaciji se
je likvidnostno stanje železarn poslabšalo. Zakoni, ki so bili nujni za nadaljnji razvoj, so bili
leta v proceduri, dokler niso bili zastarani. Zato je leta 1997 vlada skušala s sprejetjem novih
"železarskih zakonov" nadaljevati zdravljenje. Ker so do takrat že razpolagali z delniškimi
družbami, so nekaj rešitev videli tudi v dokapitalizaciji z javno prodajo deleža delnic.
Poslanci so do 30. julija 1997 začeli obravnavati štiri zakone za sanacijo Slovenskih železarn:
zakon o njihovi delni privatizaciji; spremembe Zakona o jamstvu RS za obveznice, izdane
zaradi sanacije Slovenskih železarn; spremembe Zakona o jamstvu RS za kredite za trajna
obratna

sredstva

Slovenskih

železarn;

zakon

o

spremembi

dolga

železarn

do

elektrogospodarstva v kapitalski delež. Prave sanacije pa ni in ni bilo. Zaradi ponovnih
procedur in zadržkov so se izgube v slovenskem jeklarstvu večale. Vodilni so pripravljali
teren, da se nadaljevanje sanacije dovoli ob minimalnih sredstvih in ob sorazmerno hitri
privatizaciji oziroma lastninjenju.
Delavce je seveda najbolj zanimalo, ali bodo delo sploh še imeli. Junija 1997 je najprej
udarilo v Jeklolivarni. Finančno stanje je bilo tako katastrofalno, da podjetje ni moglo več
plačevati niti najmanjših obveznosti. Ker je bil njihov žiro račun blokiran že več kot 90 dni,
so bili izpolnjeni vsi pogoji za začetek stečajnega postopka. Družbi Armature Muta in Stroji
sta nekdanje prostore Jeklolivarne vzeli v najem in tako se je na novo zaposlilo 247 delavcev,
159 pa jih je ostalo na Zavodu za zaposlovanje. Upniki so morali svoje terjatve prijaviti pri
stečajnem upravitelju v roku dveh mesecev od objave stečaja. Koncern si je prizadeval, da bi
brezposelni dobili vsaj izplačilo v obliki delnega regresa v višini 50.000 slovenskih tolarjev
(SIT). 31. 5. 1997 je sodišče objavilo podatke, da je knjigovodska vrednost premoženja
dolžnika znašala 1.879.342.000 SIT. Dolg v obliki posojil je znašal 368.992.000 SIT, druge
obveznosti do upnikov pa 891.078.687 SIT. Plačilna sposobnost Jeklolivarne je bila že dolgo
slaba, a je lastnik direktorju Viljemu Štifterju kljub temu dovoljeval, da je najemal drage
kredite in s tem podjetje še bolj zadolževal. Ko je prišel na Ravne zadnji direktor, Milan
Košeljnik, je prinesel s seboj vrsto novih obljub, ki so jih bili zaposleni že docela naveličani.
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Ker so bile vprašljive celo odpravnine, se zaposleni na svojih delovnih mestih v zadnjih
dnevih Jeklolivarne niso bistveno trudili.
Leta 1998 je prišlo do popolnega razkola med železarnami in državo. Na sodišču so se
pojavile tožbe nekdaj zaposlenih v Jeklolivarni, ker odpravnin niso dobili. Predsednik vlade
Janez Drnovšek je jasno povedal, da država tokrat zadnjič pomaga železarnam, državni zbor
pa je sprejel Zakon o privatizaciji železarn. Do poletja 1997 je država v sanacijo Slovenskih
železarn neposredno vložila 283,6 milijona nemških mark, od tega 170,4 milijona za
pokrivanje obveznosti, ki so nastale pred letom 1993, poravnava le-teh je pogojevala začetek
sanacije. Še vedno je ostajala nepokrita izguba iz obdobja od 1993 do 1996, v višini 36,6
milijarde SIT. Prav to je bil eden ključnih pomenov neuspeha sanacije. Javnost je dobila
predstavo, da se obe strani zgolj prepirata za denar. Redki so bili tisti, ki so opozarjali, da
pomeni sanacija tudi reorganizacijo, prestrukturiranje in nove prilagoditve.
Kot že povedano, je Državni zbor RS 4. februarja 1998 sprejel Zakon o privatizaciji
Slovenskih železarn d. d. Zaposlene je najbolj zanimalo, kako bo potekala interna razdelitev
delnic notranjim upravičencem. Na Ravnah je v tem času vzkalilo novo upanje, ker je novi
predsednik uprave Slovenskih železarn postal dr. Matic Tasič, dolgoletni član Železarne
Ravne. Ob tem se je nekoliko zgladil tudi odnos med državo in Železarno Ravne. Slovenska
vojska je namreč naročila 10 oklepnih vozil Valuk, ki so jih izdelovali v podjetju STO.
Vrednost posla je bila 1,5 milijarde SIT, kar je bilo v zadnjih letih daleč največje naročilo.
Okvirni program privatizacije je bil s tem docela pripravljen. Avtorji so natančno opredelili
vseh pet z zakonom predvidenih oblik: interno razdelitev delnic notranjim upravičencem,
prenos 20 % osnovnega kapitala Slovenskih železarn d. d. na Slovensko razvojno družbo,
javno prodajo delnic, neposredno prodajo deležev odvisnih družb in dokapitalizacijo države.
Struktura lastništva SŽ, za katerega država ni predvidevala prodaje večinskega deleža, bi
potem bila naslednja: Republika Slovenija (61,89 %), Eles (10,08 %), PID-i (14 %), družbe
pooblaščenke (14 %) in ostali delničarji (0,0098 %).
Problematika je bila zaskrbljujoča, ker so se za nakup zanimale konkurenčne tuje družbe, ki
so sicer ponujale dolgoročne strateške načrte. Ob tem so zagotavljale ohranjanje delovnih
mest. Izkušnje iz tujine so kazale, da so na tak način odstranili mnogo konkurenčnih podjetij
iz držav tranzicije. Sploh so se tega zbali na Ravnah. Država je očitno kratkoročno hotela
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zagotoviti finančno injekcijo koncernu SŽ in je zavoljo tega nekatere družbe kategorično
uvrščala v skupine, ki so državi omogočale samostojno odločanje o prodaji. Na tako stanje so
vodilni na Ravnah opozarjali ter v člankih zapisali, da program privatizacije za Ravne pomeni
nadaljnje umiranje na obroke z odprodajo celih uspešnih družb in programov, pa tudi
pridobivanje sumljivih partnerjev, ki bi za nizke cene in dvomljiv denar kupovali premoženje,
ki so ga ustvarjale generacije z odrekanjem in udarniškim delom. Ravenčane je dokončno
razburila odločitev, da je lastniški delež, namenjen zaposlenim, minimaliziran in je bil
določen na raven koncerna, kar je ravenske upravičence postavljalo v slabši položaj. Ob tem
so možnost sodelovanja v privatizaciji SŽ s certifikati imeli le tisti, ki so se v sistemu zaposlili
po 15. 3. 1991. Kam naj bi vložili certifikate zaposleni pred tem datumom in upokojenci, je
bilo še eno pereče vprašanje, na katerega država ni našla pravega odgovora.
Dejstvo je, da bi lastninjenje (privatizacija) morala biti izpeljana po lokacijah oziroma
družbah. To bi pomenilo učinkovitejše upravljanje in oplajanje kapitala tam, kjer je nastal
oziroma je še nastajal. Premoženje, ki je bilo divje privatizirano ali celo odtujeno, ni bilo
nikoli vrnjeno. Da pa je bila mera docela polna in se je država Slovenija za vedno zamerila
starejšim generacijam železarjev, je poskrbelo dejstvo o plačah, ki je takrat prišlo v javnost.
Ugotovilo se je, da je država zaposlenim v koroški železarni izplačevala plače pod ceno.
Revizije so ugotovile prenizke plače za leto 1991 in 1992. Za te vsote so želeli povračilo
dolga z obrestmi.
Država je odgovorila s podatki, ki si jih je v vseh letih tudi sama pripravila – s slabimi
poslovnimi rezultati, ki so znova izkazovali izgube v SŽ. Ob tem je država skušala reagirati
tudi na resne obtožbe. Predvidena je bila sprememba privatizacijskega zakona, po katerem naj
bi bilo lastninjenje mogoče po posameznih podjetjih in ne na ravni koncerna. Ker je v
septembru in oktobru 1998 potekal vpis delnic, je na Ravnah delnice SŽ vpisalo 5307
upravičencev, a je bilo kar 5060 takšnih, ki so vpisali za potrdila o premalo izplačanih plačah,
in samo 245 tistih za lastniške certifikate.
Vseh spletk so se ravenski železarji nekako navadili. Sklepali bi lahko, da je bila tudi tukaj
prisotna tradicija, ko se je železarna v svoji preteklosti znašla v še težjih okoliščinah. Njeni
zaposleni so imeli vedno pripravljen odgovor. S trdim delom, odrekanjem in tradicionalnim
koroškim "jamranjem" (negodovanjem) so uspeli zagotoviti nadaljevanje železarstva v
Mežiški dolini. Kako bo z odnosom med državo in železarno na Ravnah v prihodnje? Na to
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vprašanje ne morem odgovoriti. Zadnje klofute, ki jih država namenja ravenskemu Metalu in
ostalim družbam, se zrcalijo v raznih poslovnih ter političnih aferah. Tudi v 21. stoletju, ko je
najtežji čas tranzicije že za nami in ko so se družbe na Ravnah znova afirmirale v evropskem
in svetovnem prostoru, lahko sledimo spornim naročilom države oklepnih vozil na Finskem.
Zgodilo se je tudi to, česar so se na Ravnah najbolj bali – prodaja večinskega deleža tujcem.
Rusko podjetje je postalo večinski lastnik SIJ-a (Slovenske industrije jekla), s tem pa tudi
vseh družb na Ravnah. Je to rešitev ali dokončno uničenje?

6. 1 POSLOVNI REZULTATI METALA PO LETU 1991
Če smo za povojno obdobje lahko pregledovali statistične podatke, ki so izkazovali stalno rast
ter uspehe Železarne Ravne, ob tem pa z natančnejšimi pregledi opozarjali na spremembe v
delovnem procesu, moramo za navedeno obdobje uvideti, da uspehov v pravem pomenu
besede ni bilo več. S koncem osemdesetih let 20. stoletja je ravenska železarna zapadla v
krizo, iz katere se ni nikoli izvlekla. To napišem zaradi tega, ker je strukturno prenehala
obstajati in so družbe naslednice prevzele le poslovni program. Tudi za družbe naslednice je
prvi in edini uspeh predstavljalo preživetje, ki ni minilo brez konkretnih kadrovskih
sprememb, čustvenih pretresov, odpuščanja, sprememb delovnega procesa in zaprtja
določenih obratov.
Kot že rečeno, je poglavitni cilj predstavljalo preživetje, a je bilo za marsikaterega koroškega
železarja nerazumljivo to, da so se morale družbe naslednice ponovno uveljaviti v evropskem
in svetovnem gospodarskem prostoru. Jeza je bila toliko večja, ker so bile te družbe dejansko
naslednice nekdaj zelo uspešnega podjetja. Valji, rezila in armature so bile cenjene po celem
svetu. Izdelki so bili najvišje kvalitete in ob strojegradnji je Železarna Ravne poslovala dobro.
Od nove suverene države Slovenije se je pričakovalo boljšo skrb, dobilo pa vse kaj drugega. Z
bolj premišljenimi ukrepi bi se tranzicijsko obdobje za Železarno Ravne lahko končalo veliko
manj turbulentno. Primerno se mi zdi, da med uspehe Železarne Ravne uvrstim tudi skrb za
samo mesto Ravne na Koroškem. S krizo in zatonom podjetja je prišlo do bistveno
drugačnega odnosa do občine, doline, kulture, športa in drugih dejavnosti, povezanih z
razvojem kraja in kakovosti življenja v njem. Komaj kaj se je na Ravnah dogradilo v obdobju
samostojne Slovenije, čeprav bi se tukaj našli posamezni kritiki in negirali mojo trditev. Ob
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podrobnejšem pregledu virov se jasno izkaže, da je osnovo vedno dala Železarna Ravne. Vse
ostalo so adaptacije, sanacije ali zgolj nadaljevanje že začetega. Mnogo objektov propada,
predvsem športnih in tistih, ki so bili nekoč v lasti železarne. Počitniški dom v Portorožu je bil
prodan, pa še to v stanju, ki ni bilo v ponos nekdanjim generacijam železarjev.
Druga stvar je ponovna uveljavitev na svetovnem tržišču. To je bilo za veliko večino
zaposlenih v železarni veliko bolj samoumevno. V bran taki trditvi se lahko uporabijo številke
in dejstva. Ob vstopu na svetovno razvita tržišča so morale družbe naslednice dobiti ustrezne
certifikate za kakovost svojih izdelkov. Že poleti 1992 so v Metalu od Biroja Veritas dobili
certifikat kakovosti. Trend se je nadaljeval. Koroški strokovnjaki so še vedno odhajali na tuje
izmenjevati izkušnje. Stiskalnice družbe STO so se vedno bolj uveljavljale na zahtevnem in
neizprosnem ameriškem trgu. Nagrada je sledila aprila 1997, ko sta družbi Noži in STO
prejeli mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001. Metal Ravne je bil v tem času že na tretjem
mestu med evropskimi proizvajalci orodnih jekel. Ob prodajnem programu, ki so ga nenehno
izboljševali in dopolnjevali, so tudi zaradi neposlušnosti države Slovenije še vedno poslovali z
izgubo. Leta 1995 je primanjkljaj znašal 2,1 milijarde slovenskih tolarjev, leta 1996 pa 1,8
milijarde. Ne čudi, da so nekateri vodilni politiki za javnost lažje prikazovali alarmantne
številke in s tem upravičevali svoje namene in ukrepe. Posledično so se začeli nagibati k
prodaji na tuje, kar se je v končni fazi tudi zgodilo.
Boli dejstvo, da so tak certifikat kakovosti prejele tudi ostale družbe naslednice. Leta 1996 ga
je prejela Jeklolivarna, ki pa je kmalu klavrno končala v stečaju. Leto za tem je mednarodni
certifikat kakovosti ISO 1997 prejela Energetika Ravne. Z njo se je število podjetij na
Koroškem, ki so bila certificirana po standardih ISO, povzpelo na 16, v Sloveniji pa jih je bilo
okoli 400. Vse to pa ni zadostovalo za rešitev nekaterih podjetij. Ob koncu poslovnega leta so
vodilni v koncernu SŽ vedno lahko predstavili le rdeče številke. Poslovno leto 1997 so
zaključili s 14,7 milijardami SIT celotne izgube oziroma 7,3 milijardami SIT v poslovnem
delu bilance.
Do prodaje večinskega deleža SIJ-a je naposled le prišlo in večinski lastnik je postalo rusko
podjetje. Na zdajšnjo situacijo koroški železarji gledajo z nezaupanjem, ker se bojijo negotove
prihodnosti. Kljub dobrim poslovnim rezultatom Metala se zdi, da nekdanje trdnosti in
zanesljivosti mesto Ravne v povezavi z gospodarstvom še dolgo ne bo doseglo.
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Leta 2006 je podjetje Acroni d. o. o. proizvedlo 361.926 ton jekla, Metal Ravne d. o. o. pa
107.966 ton.
Slika 8: Organizacija SIJ-a od leta 2006

Vir: http://www.sij.si/hcerinske_druzbe
Slika 9: Lastniški deleži SIJ-a leta 2008

Vir: http://www.sij.si/poslovanje/lastniski_delezi
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Slika 10: Konsolidirana vrednost prodaje izdelkov 2000–2006 (v mio €)

Vir: http://www.sij.si/poslovanje
Slika 11: Prodaja izdelkov SIJ-a po prodajnih trgih 2006

Vir: http://www.sij.si/poslovanje/prodaja
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Tabela 11: Proizvodnja ravenske jeklarne (v kg) za obdobje 1992–2006
LETO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

PROIZVODNJA
(kg)
94645,3
88629,751
100489,491
97463,505
85629,21
95443,16
94036,515
74788,96
89330,735
79951,8
79985,97
97236,2
104152,105
107319,64
107984,925
112973,55

Vir: arhiv podjetja Metal Ravne d. o. o.
Grafikon 13: Zgoraj navedeni podatki, prikazani v grafikonu
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6. 2 INFRASTRUKTURA RAVEN NA KOROŠKEM V SAMOSTOJNI SLOVENIJI
Tematiko tega poglavja bi lahko na kratko opisali z besedami, da se je na Ravnah na
Koroškem po osamosvojitvi Slovenije veliko obnavljalo in zelo malo gradilo. Trditev je
pravzaprav zelo blizu resnice. Večjih gradbenih projektov Ravne na Koroškem v
postjugoslovanskem času (še) niso doživele. Takih, ki bi se lahko primerjali s projekti,
izvedenimi v času socialistično-komunistične ureditve, pa ni niti v dolgoročnih načrtih.
Razlogov za takšno stanje je več. Na eni strani so Ravne na Koroškem, gledano z vidika
urbanističnega planiranja, zelo napredno mesto. Imajo stanovanjske soseske s potrebno
infrastrukturo, staro mestno jedro za silo še zadržuje svoj status, tovarna pa je, kot smo
že omenili, grob kompromis med naravo ter industrijo. Zaradi potreb industrije so bile
prometne poti za tisti čas dobro urejene. Ceste Ravne–Dravograd–Slovenj Gradec,
Ravne–Kotlje–Slovenj Gradec ter Ravne–Prevalje–Holmec so še danes pomembne ceste.
Koroška se na vse načine trudi čim prej povezati s slovenskim prometnim križem. Obstaja
rivalstvo med Slovenj Gradcem in Ravnami glede vprašanja, kje naj bo trasa nove ceste.
Oboji se zavedajo, da bodo boljše povezave nudile večje možnosti nadaljnjega razvoja.
Po drugi strani se je na Ravnah po osamosvojitvi Slovenije gradilo manj zaradi spremembe
finančnega sistema. Dejstvo je, da je bila Železarna Ravne s svojimi finančnimi skladi "zlata
jama" vsega življenja na Ravnah. Svoj čisti dobiček je na letni ravni v primežu državne
finančne politike delila na različne sektorje. Nekaj so ga namenili za obnovo in popravila,
veliko ga je šlo za modernizacijo in novogradnje v tovarni, zelo veliko pa tudi za objekte
družbenega standarda. Po osamosvojitvi so sredstva nehala prihajati. Železarna je sicer slabo
finančno stanje izkazovala že prej, a je bila še vedno zmožna podpirati ter financirati različne
programe. Na tem mestu ne smemo pozabiti poudariti

ene temeljnih značilnosti

socialistično-komunistične ureditve. Govorim o pojmu udarništva ter s tem povezanim
samoprispevkom. V primeru udarništva je šlo v bistvu za obliko prostovoljnega dela različnih
družbenih skupin, ki so jih družile različne posebnosti, s katerimi so se identificirali. Za
simbolična plačila (ponavadi malica ter bivanje, ki je pomenilo "počitnice") so udarniki v
"delovnih akcijah" doprinesli ogromen delež k izgradnji povojnih Raven. Udarnikom so
podeljevali simbolična priznanja, imeli pa so tudi manjše ugodnosti ter prednosti v kasnejšem
življenju. S postopnim zamiranjem udarništva ob koncu sedemdesetih ter v osemdesetih letih
20. stoletja se je v družbi pojavil pojem samoprispevka. Šlo je za "prostovoljna" plačila
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prebivalcev Raven na Koroškem, katerih skupna vsota se je nato porabila za izgradnjo
družbenih objektov.
V grobo opisanem sistemu so imele Ravne do osamosvojitve Slovenije pravzaprav vse.
Naštejmo le najpomembnejše. Kljub težavam so uspešno reševali stanovanjsko problematiko.
Ravne so imele dve OŠ. Poleg tega sta bili na Ravnah prisotni Gimnazija Ravne ter Srednja
strojno-kovinarska šola, danes Srednja šola Ravne. Pred kratkim sta se obe šoli na papirju
združili v Šolski center Ravne na Koroškem. Med izobraževalne ustanove moramo prišteti še
oba vrtca ter šolo za učence s posebnimi potrebami. Na Čečovju so imeli Ravenčani družbeni
center oz. Dom železarjev. Ob njem je zrasel trgovski center. V centru mesta so rasle še druge
trgovine, med njimi Nama. Na Ravnah so po zaslugi prizadevanj vodilnih občanov rasli
športni objekti najvišjega ranga. Stadion na prostem z atletsko stezo je bil tik ob Domu telesne
kulture (DTK), v katerem so uporabniki lahko koristili telovadnico, dvorano za namizni tenis,
kegljišče ter pokrit 25-metrski bazen. Tik nad stadionom se dviga smučišče Poseka, na
katerem so že večkrat organizirali mednarodne tekme. Ob smučišču je bilo drsališče z
rokometnim igriščem. Slednje je z ogromno telovadnico v upravljanju OŠ Prežihovega
Voranca. Telovadnica in šola sta danes pravzaprav en objekt. Drugi bazen so imele Ravne
blizu Gramoznice. Šlo je za 50-metrski odprti bazen, ki pa zaradi sporov po vojni nikoli ni
tekoče obratoval, dokler ga niso popolnoma opustili in danes celotno območje zarašča trava
ter grmovje. V neposredni bližini, natančneje v Dobji vasi, je bilo nekdaj moderno skakalno
središče s tremi skakalnicami, ki pa so se do danes že popolnoma podrle in jim ni več rešitve.
Zaradi potreb zaposlenih so imele Ravne moderen zdravstveni dom, gasilsko postajo ter
železniško in avtobusno postajo. Ob vsem je na Ravnah potekalo bogato kulturno ter
umetniško življenje. Nekdanji Titov dom (danes Kulturni dom Ravne na Koroškem) je
prirejal uprizoritve različnih gledaliških del. V bližini je bila glasbena šola. Na gradu, kjer je
že dalj časa odlično urejena študijska knjižnica, so imeli vedno pripravljene razstave različnih
avtorjev – umetnikov. Na koncu omenimo počitniški dom v Portorožu, ki je bil v lasti
Železarne Ravne in kamor so železarji množično odhajali na letni dopust. Ob propadanju
podjetja je dom odkupilo šolsko ministrstvo, ki je v stavbi uredilo dijaški dom za tamkajšnje
učence.
Z osamosvojitvijo so prišle prve ugotovitve o stanju, ki je nastalo zaradi manjšega
financiranja s strani Železarne Ravne. Te organizacijsko pravzaprav ni bilo več. Nastale so
samostojne družbe, ki so tudi v tem pogledu prevzele dediščino predhodnega skupnega
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podjetja. Objekti, ki so bili potrebni vzdrževanja, so postali breme, sploh zaradi dejstva, da so
bile na mnogih nujne adaptacije. Leta 1991 je posebna komisija pregledala športne ter
kulturne objekte in napravila seznam, s katerim so skušali opozoriti na kritično stanje
nekaterih stavb. Komisija se je hitro zavedla pomembnosti popisanih objektov in kmalu so
bili vidni glavni problemi. Na prvem mestu je bilo sporno lastništvo in s tem povezana
dejanska vrednost. Ker to ni bilo rešeno, se ni mogla začeti zaračunavati amortizacija,
zavarovati pa objektov tudi niso mogli. Ironično je, da je v teh težkih časih največ zanimanja
za vzdrževanje objektov pokazala prav Železarna Ravne. Natančneje moramo izpostaviti
novonastalo enoto De Profundis, ki je bila s tem materialno močno obremenjena. Tedanje in
bodoče možne lastnike je od prevzema odbijal podatek, da so bili objekti čez leto zelo slabo
zasedeni. Na Ravnah so bili športni objekti na leto zasedeni le 13-odstotno. 13,5-odstotna je
bila zasedenost kulturnih objektov.
Slika 12: Seznam kulturnih objektov na Ravnah, ki ga je komisija pripravila leta 1991

Vir: Koroški fužinar, št. 2, 1991.
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Slika 13: Seznam športnih objektov na Ravnah, ki ga je komisija pripravila leta 1991

Vir: Koroški fužinar, št. 2, 1991.
Vodstvo na Ravnah se je potem z vsemi problemi soočilo in ob reševanju omenjenih težav so
pohiteli z obnovami, ki so dale mestu lepši in tudi prijaznejši izgled. Kljub temu, da so
nekateri objekti klavrno docela propadli, so bili nekateri generalno adaptirani in danes služijo
svojemu namenu bolj kot kadar koli prej. S pomočjo države so na Ravnah obnovili OŠ
Prežihovega Voranca, ob kateri so leta 1997 odprli popolnoma nov prizidek. Leta 2005 so na
Gradu Ravne po večletnem obnavljanju odprli zelo moderno študijsko knjižnico. Dve leti
zatem je bila podobne obnove deležna Srednja šola Ravne. Že pred tem so od leta 1998
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obnavljali okolico DTK-ja in s tem stadion preuredili v objekt, na katerem je mogoče gostiti
mednarodne tekme. Gimnazija je s tako športno infrastrukturo dobila pravico do športnega
oddelka.
Sliki 14 in 15: Propadajoči grad Javornik niti do danes ni bil deležen obnove

Fotografiji: Borut Iršič, 2008.
Sliki 16 in 17: OŠ Prežihovega Voranca na desni ter Gimnazija Ravne z modernim stadionom
ter DTK-jem

Fotografiji: Borut Iršič, 2008.
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6. 3 VSAKDANJE ŽIVLJENJE NA RAVNAH NA KOROŠKEM PO LETU 1991
Čas osamosvajanja je za prebivalce Raven na Koroškem pomenil konec težavnega obdobja,
ko so lahko dnevno spremljali propadanje domače Železarne Ravne in s tem posledično silno
nazadovanje kraja. Skupnostim je kronično primanjkovalo socialnega skrbstva ter otroškega
varstva. Primanjkovalo je tudi finančnih sredstev, s katerimi bi družine lahko pokrivale
materialne potrebe ali vsaj ohranjale že pridobljeno. V obdobju skokovite inflacije ni bilo
malo takih, ki niso več zmogli sprotnega odplačevanja obveznosti. Tudi pristojni zavodi so se
v takih razmerah znašli v brezupnem položaju.
Prav slednji so se na Ravnah kmalu začeli zavedati, da denarna pomoč ni edina rešitev
prebivalstvu, ki je bilo navajeno na večstoletno železarsko tradicijo in se je sedaj soočilo z
najhujšo krizo v zgodovini kraja. Center za socialno delo Ravne na Koroškem je spoznal, da
je potrebno razočarane in precej jezne prebivalce mesta ob denarni pomoči tudi primerno
informirati. Zato smo imeli že v začetku devetdesetih let 20. stoletja na Ravnah informativno
svetovanje občanom, začetke univerze za III. življenjsko obdobje, klub za odrasle duševno
prizadete osebe.
Eno od možnih rešitev so pristojni v sodelovanju z vodilnimi gospodarstveniki videli v
prekvalifikaciji v drobno gospodarstvo. Analize za leto 1990 so pokazale sila klavrno podobo
koroške regije. Na Švedskem je bilo v drobnem gospodarstvu zaposlenih 30 % industrijskih
delavcev, na Japonskem kar 60 %, v ZDA 45 %, v Jugoslaviji pa samo 12 %. Odstotek za
koroško regijo pa je bil še nižji in je po podatkih znašal nezavidljivih 5,7 % (vključno z
nekmetijskim zasebnim sektorjem). Delež drobnega gospodarstva v družbenem proizvodu v
občini Ravne je leta 1990 znašal 2,8 % (v zasebnem sektorju 1,3 %), kar je bilo najmanj v
koroški regiji. Zelo očitno se je pokazalo, da je delovna sila na Ravnah izredno toga in jo bo
zelo težko prekvalificirati. Kljub temu so si zadali zelo ambiciozne cilje, ki so bili del
državnega programa. Do leta 1997 naj bi bilo v koroški regiji 30 % ljudi zaposlenih v
drobnem gospodarstvu. Skozi leta so se potem mnogi res podali v smer drobnega
gospodarstva, ki pa je bilo na Ravnah usmerjeno predvsem v obliko zasebnega podjetja s
peščico zaposlenih. Prav zato lahko v letih takoj po osamosvojitvi spremljamo skokovito rast
različnih butikov, diskontov, drugih trgovin, odprtja mnogih storitvenih birojev in podobno.
Nevajeni ter neizkušeni v zahtevah tržnega gospodarstva so se mnogi "privatniki" kmalu
znašli pred kruto realnostjo in so morali svoja "podjetja" zapreti.
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Ob nazadovanju in postopnem propadanju Železarne Ravne se je privatništvo zdelo odlična
priložnost za prestrukturiranje gospodarstva v regiji. Po definiciji je bilo drobno gospodarstvo
tisto, ki je prisotno v vseh dejavnostih z izjemo kmetijstva, ki je obsegalo vse proizvodne in
storitvene dejavnosti ter kot samostojne subjekte vključevalo mala podjetja do 125
zaposlenih, ne glede na lastninsko obliko. Obsegalo je tudi obrt kot dejavnost v celoti.
Te male gospodarske enote naj bi bile tržno usmerjene in sodobno organizirane. Glavni
problemi so se pojavljali zaradi primanjkovanja financ. Novonastala podjetja niso imela
zadostnega kapitala, da bi proizvodnjo postavila na trajnejše temelje. Mnogi so se v tem času
zadolžili preko vseh meja. Ob zaprtju lastnih podjetij so jim ostali vrtoglavi dolgovi. Nekateri
so ostali neporavnani vse do danes.
Načrt države in lokalnih skupnosti je bil, da bi se vzpostavila manjša podjetja, ki bi v
povprečju zaposlovala do 100 ljudi. Ravne na Koroškem pa so po osamosvojitvi Slovenije
krenile v drugo skrajnost. Prišlo je do skokovitega porasta podjetij, ki so zaposlovala le do 10
ljudi. Delež zaposlenih v takih podjetjih se je naglo večal, v velikih podjetjih pa upadal.
Tabela 12: Razvrstitev zaposlenih v gospodarstvu ravenske občine glede na velikost podjetij
(v februarju 1990 ter avgustu 1992)
Razredi

Število zaposlenih

Delež zaposlenih v %

Februar 1990

Avgust 1992

Februar 1990

Avgust 1992

do 10

463

996

4,0

10,4

do 20

102

298

0,9

3,1

do 50

273

351

2,3

3,7

do 100

722

497

6,2

5,2

do 200

1240

1588

10,7

16,6

do 500

3257

1856

28,0

19,4

do 1000

0

0

0,0

0,0

do 2000

0

0

0,0

0,0

nad 2000

5570

3990

47,9

41,7

SKUPAJ

11627

9576

100,0

100,7

Vir: Koroški fužinar, številka 1, 1993, str. 14.
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Ker se tako mala podjetja dolgoročno niso mogla uveljaviti na novih zahtevnejših trgih, se je
kmalu zgodilo, da so se na podlagi neugodnih posojil znašla v brezizhodnem položaju. Mnogi
zaposleni so delo zopet iskali v novonastalih družbah, naslednicah Železarne Ravne. Tam pa
zaradi tranzicije delovnih mest ni bilo več. Rešitev zaenkrat izkazujejo podjetja, ki so se
uspela uveljaviti na gospodarskem zemljevidu. Žalostno je, da je vračanje družbi s strani teh
podjetij bistveno manjše, kot je bilo v preteklosti. Res pa je, da Korošci takega stanja še niso
povsem navajeni.
Prav zaradi tega se je zdelo, da se je prebivalstvo ujelo v začaran krog, ki ga vedno znova
vrača v krizen, brezizhoden položaj. Mnogi so se v tem obdobju obračali na denarno pomoč
Centra za socialno delo in bili v danih razmerah še manj pripravljeni na sprejemanje prej
omenjenih programov.
Med poglavitnimi cilji Občine Ravne na Koroškem se v naslednjih letih omenja izgradnja
komunalne opreme poslovne cone, rekonstrukcija občinskih lokalnih cest, skrb za tehniško
dediščino na Ravnah, ureditev mirujočega prometa na Ravnah (ureditev parkirnih con) ter
skrb za novo mestno kopališče z olimpijskim bazenom.
Slika 18: Mestno kopališče s pokritim (lahko tudi odkritim) olimpijskim bazenom

Vir: http://www.ravne.si/index1.php?site=vsebine_s&kat=11&lang=1
Po pogovorih z direktorico Centra za socialno delo Ravne na Koroškem, gospo Sonjo Tiršek,
sem spoznal, zakaj so nekateri posamezniki tako nezadovoljni z državo. Od osamosvojitve
naprej je na področju sociale prihajalo do velikih sprememb. Zakonodaja je velikokrat
pomenila celovito spremembo terminologije. Prav zaradi spreminjanja metodologije je
statistika na tem področju popolnoma neuporabna za primerjalne namene. Koristno služi
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letnim poročilom, jasne slike dejanskega stanja pa ne daje. Statistika je zaradi sprememb
zakonodaje tako popačena, da se zdi, da je na Ravnah iz leta v leto manj iskalcev socialne
pomoči. Denarna socialna pomoč pa ne samo, da je bila večkrat omejena po vrednosti, tudi
njeni razredi so bili večkrat razbiti in na novo definirani. Če smo leta 1990 v grobem poznali
denarno nadomestilo, je danes na voljo trajna, enkratna, začasna denarna pomoč. In še bi
lahko našteval. Poleg tega centri za socialno delo beležijo v svoji statistiki število izdanih
odločb v določenem časovnem obdobju in ne dejanskega števila ljudi. Pri vlogi za otroški
dodatek se lahko oseba preko leta v statistiko vnese večkrat, ker so ji bile zaradi osebnih
razlogov večkrat izdane odločbe. Oseba lahko zaprosi za več socialnih pomoči ter zapade v
različne razrede. Tako se ena oseba na podlagi izdanih odločb beleži večkrat.
Nekaj podatkov je vendarle na voljo in so uporabni za analizo. Gre predvsem za število ljudi,
ki so vključeni v programe Centra za socialno delo. Med drugim izvajajo počitniški program
Šola – šala, v katerega so leta 2007 vključili 122 otrok, od tega 64 deklic in 58 fantkov. Gre
za večdnevni program, v katerem udeleženci spoznavajo nove prijatelje, iščejo skriti zaklad,
tekmujejo v igrah brez meja, plešejo, pojejo, igrajo igre z žogo ter se ob koncu udeležijo še
končnega izleta. Podoben program je Poletni tabor za mladostnike. Otroci, stari od 10 do15
let, pet dni svojih počitnic preživijo na Domu Ajda v Libeličah.
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo za upravičence, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in
uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem
varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Socialna oskrba na domu je
strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in
koordinator storitve, izvajalka storitve – socialna oskrbovalka na domu, upravičenec, ključni
ali odgovorni družinski člani ter prostovoljni sodelavci. Skupina za samopomoč staršev
"Klasje" je namenjena staršem odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju. Tukaj je še
program Psihosocialna pomoč družinam, ki zagotavlja konkretno in neposredno pomoč
družinam z otroki, ki imajo različne težave in so za pomoč zaprosile ali pa jim je bila pomoč
na podlagi strokovne presoje ponujena in jo je družina sprejela.

82

6. 3. 1 Plače zaposlenih na Ravnah na Koroškem v samostojni Sloveniji
Aktivno prebivalstvo na Ravnah se niti do današnjih dni ni povsem navadilo na nove
gospodarske razmere, ki jih je prinesla uvedba tržnega gospodarstva. Kapitalizem se je v
procesu tranzicije Ravenčanom nemalokrat pokazal v najslabši luči. Odpuščanje delavcev,
opuščanje programov, prenehanje financiranja raznih projektov in nazadovanje kraja na
različnih ravneh so pomenili ogorčenje prebivalstva, ki je bilo dolge generacije navajeno
nadstandardnega življenja. Najbolj je bolelo spoznanje, da nekdaj bogata in nadpovprečna
železarska plača v samostojni Sloveniji komaj zagotavlja eksistenčni minimum. Da je bila
stiska res velika, je treba izpostaviti, da so tisti, ki so to plačo obdržali, lahko bili še srečni.
Kako pomemben je bil osebni dohodek (OD) priča dejstvo, da so se stavke v času zadnjih
izdihljajev Železarne Ravne dogajale ravno zaradi domnevnih nepravilnosti usklajevanja OD.
Svoje argumente so imeli tako delojemalci kot tudi delodajalci. Slednji preprosto niso imeli
več kje črpati. Ravne so z osamosvojitvijo Slovenije za nekaj časa izgubile ogromno
jugoslovansko tržišče. Evropsko železarstvo pa je bilo prav tako v veliki krizi. Zaposleni so
temu nasprotovali, saj so se družbe naslednice kljub vsem težavam izredno hitro prilagodile
evropskim ter svetovnim trgom. Kmalu so začeti poslovati z dobičkom, v priznanje pa so
dobivali evropske certifikate kakovosti. Bolj kot vse je zmotilo, da kljub poslovnim
rezultatom in ugodnim obljubam v procesu sanacije uresničenega ni bilo veliko. Šele v
zadnjih nekaj letih železarske plače na Ravnah znova omogočajo nekoliko lagodnejše
življenje.
Tabela 13: Povprečne neto in bruto plače (v SIT) v ravenski občini v letih 1995–2006
Junij
95

Junij
96

Junij
97

Junij
98

Junij
99

Junij
00

Junij
01

Junij
02

Junij
03

Junij
04

Junij
05

Junij
06

Neto

63914

74750

81582

91552

99474

108223

125670

132266

153069

161631

174514

181725

Bruto

97728

115227 125626 141306 152856

166931

194344

204234

237965

252062

269553

280475

Vir: http://bsp1h.gov.si/D2300.LDN/stdfram4.html (spletna stran Statističnega urada RS)
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Tabela 14: Povprečne neto in bruto plače (v SIT) v Sloveniji v letih 1995–2000
Junij
95

Junij
96

Junij
97

Junij
98

Junij
99

Junij
00

Junij
01

Junij
02

Junij
03

Junij
04

Junij
05

Junij
06

70416

80573

90806

99811

108178

118040

131486

144082

156098

164996

172972

182275

Bruto 110582 127014 143603 158024 171492

187817

209344

229169

248213

262715

271654

285731

Neto

Vir: http://bsp1h.gov.si/D2300.LDN/stdfram4.html (spletna stran Statističnega urada RS)
Seveda se je potrebno zavedati, da vsi na Ravnah na Koroškem niso in nikoli niso bili
zaposleni v Železarni Ravne. Vedno je obstajala množica ljudi, zaposlenih v drugih sektorjih
gospodarstva, ki je prav tako vestno in dobro opravljala svoje delo. Ravno te panoge
gospodarstva so, tako se vsaj zdi ob pregledovanju statističnih podatkov, lažje prešle obdobje
tranzicije. Odpuščanja ni bilo toliko, dejavnosti so se hitreje prilagajale, mnogo storitev pa je
po osamosvojitvi Slovenije prvič sploh zaživelo. Družbeno-ekonomske razmere so nekaterim
storitvam in dejavnostim terciarnega ter kvartarnega gospodarskega sektorja omogočale
boljšo afirmacijo na trgu. Bile so bolj v skladu z okoljsko politiko, delovne sile je bilo dovolj,
kapital pa je začel prihajati s strani zasebnih virov. Lokacijsko trg niti ni bil več toliko
pomemben, saj so se mnoga podjetja dejansko preselila na tuje. Vzroki so bili še bolj cenena
delovna sila in ugodnejša davčna politika drugih držav. Kljub temu so sedeži nekaterih takih
podjetij ostali na Ravnah in omogočali zaposlitev mnogim. Še bolj nazorno pa se je pokazal
obrnjen tok dogodkov, ko je pravzaprav tuja investicija spodbudila dejavnost na Ravnah na
Koroškem. Kot gobe po dežju so zrasli nakupovalni centri najbolj znanih slovenskih ter tujih
trgovcev. Na eni strani je bil to grob poseg v infrastrukturo mesta, ki se je moralo odreči
ogromnim površinam. Po drugi strani je šlo za odpiranje novih delovnih mest ter krepitve
lokalnega gospodarstva.
Ob vsem moramo zato izpostaviti še en statistični podatek glede plač. Kljub vsemu
povedanemu ne moremo zanikati, da so Ravne na Koroškem bile in še vedno so železarsko
mesto, kjer je večina lokalnega prebivalstva zaposlenega v tej dejavnosti. In navajati podatke
o plačah na Koroškem bi bilo sporno, če ne bi izpostavili rasti plač v posebni panogi –
metalurgiji. Šele tako nam je problematika, ki se povezuje z nezadovoljstvom, nezaupanjem
ter nenazadnje težkim vsakdanom, nekoliko bolj jasna. Statistične baze so do leta 1994
podatke beležile v dinarjih in so zaradi tega težko primerljivi. Od leta 1995 naprej pa lahko
jasno vidimo precej počasnejšo rast plač v industriji kakor v skupnem merilu na Koroškem ali
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v Sloveniji. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se je zaostanek večal iz leta v leto ter se nekoliko
ustalil šele v zadnjih letih. Vse to je nazorno prikazano v tabeli 15.
Tabela 15: Povprečne neto in bruto plače (v SIT) v industriji v Sloveniji v letih 1995–2006
Junij
95

Junij
96

Junij
97

Junij
98

Junij
99

Junij
00

Junij
01

Junij
02

Junij
03

Junij
04

Junij
05

Junij
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Neto

61511

68636

77969

87320

91909

101416

111775

121502

131349

142384

152481

163138

Bruto

94280

104904 119764 135236 141980

157538

173160

188370

203318

221606

232596

249593

Vir: http://bsp1h.gov.si/D2300.LDN/stdfram4.html (spletna stran Statističnega urada RS)

6. 3. 2 Revitalizacija kraja
Dokler je Železarna Ravne ustvarjala dobiček in je mogla v okviru takratne finančne politike
razporejati svoja sredstva, se je iz tega napajala celotna regija in ne samo mesto Ravne na
Koroškem. Gradili so stanovanja, šole, zdravstvene domove in športne ter deloma kulturne
objekte. Iz doline so izselili ali zunaj nje na novo ustanovili uprave lesno-predelovalne
industrije, tekstilne industrije, kmetijskih zadrug, gozdnih gospodarstev, gostinskih ter
trgovskih podjetij, inšpekcijskih služb, policije, bank, zavarovalnic in bolniškega zdravstva.
Poudariti je potrebno, da je v primerjavi z Železarno Ravne vse drugo postajalo nepomembno
oziroma se je razvijalo samo tisto, kar je bilo v njenem neposrednem interesu. V "zlatih časih"
niso niti ravenski občinski politiki niti prebivalstvo čutili potrebe, da bi skladno z razvojem
železarne razvijali še druge gospodarske panoge in upravno-politično infrastrukturo. Ko je
Železarni Ravne zmanjkalo gospodarske in finančne moči, se je pokazalo, da je tako
enostranska razvitost velika ovira za izhod iz krize ter za nadaljnji razvoj kraja.
Da bi našli izhod iz globoke krize, je začel nastajati program Revit. Zaradi hudih težav
Rudnika Mežica in Železarne Ravne so se pojavili problemi v vseh sferah družbe. Revit je v
začetku devetdesetih let 20. stoletja postal meddržavni projekt "revitalizacije in
reorganizacije" občin. V občini Ravne na Koroškem naj bi potekal kot vzorčni projekt, po tem
zgledu pa naj bi nadaljevali še v drugih občinah. Pri programu Revit naj bi zagotovili znanje
(tudi domače), metode, organizacijo in informacije za izdelavo strateških razvojnih
programov, pripravo zagona projektov in samo projektno vodenje. Poudarek naj bi bil na
projektih, ki bi zagotavljali nove profitne dejavnosti, reševali vprašanje odvečne delovne sile

85

in omogočili vključevanje gospodarstva v svetovna, predvsem pa evropska tržišča, še posebej
v Nemčiji, kjer je program tudi nastajal. Načrti so bili zelo ambiciozni, realnost globoke krize
pa čisto nekaj drugega. S programom Revit so želeli zaokrožiti gospodarsko podobo Mežiške
doline ter omogočiti, da bi območje s pomočjo tujih vlaganj zaživelo samostojno, ob lastnih
surovinskih virih in kadrovskih potencialih. Zaradi lokalnih, ozkih političnih in drugih teženj
pa je kmalu grozilo, da bo projekt zamrl, preden bo resnično zaživel.
Ravno to je bilo jasno opozorilo, kako resne so razmere na Ravnah. Ob propadu najbolj
ambicioznega projekta revitalizacije so bile Ravne obsojene na nekajletno stagnacijo in
nazadovanje. Vedno bolj jasno se je kazalo, da je celotna slovenska Koroška z Ravnami vred
prometno izredno slabo povezana. Še danes ima slabo vzdrževane in preobremenjene ceste ter
zastarelo in malo rabljeno koroško železnico. Ob zastarelosti vodovoda in sistema centralnega
ogrevanja so bile na Ravnah najbolj na udaru komunalne ter industrijske odplake. V načrtih
sicer obstaja gradnja centralne čistilne naprave na reki Meži za Ravnami, a se dela še niso
pričela.
Dejstvo, ki ga ne moremo spregledati, pa je, da so se Ravne na Koroškem (in s tem celotna
Mežiška dolina) z osamosvojitvijo Slovenije pri revitalizaciji morale obrniti na državo. Pri
načrtovanju nadaljnjega razvoja so bili močno omejeni, saj ni nobene finančne ustanove, ki bi
imela interes za tovrstna vlaganja. Za kruto se je izkazala odločitev nekdanje občine, da vse
sedeže bank, zavarovalnic in drugih sorodnih ustanov prenese izven Mežiške doline.

86

6. 3. 3 Kulturno življenje
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev so po postopnem propadanju kulturnih objektov
sčasoma zamrli tudi kulturni programi na Ravnah na Koroškem. Kljub bogati tradiciji so bile
posamezne skupine po osamosvojitvi Slovenije odvisne od lastnih sredstev in dobre volje.
Ravne danes nimajo več kinematografa. Najbližji je v Slovenj Gradcu. Nekdanji Dom
železarjev, ki so mu obiskovalci pravili kar "Kavarna", je preurejen v trgovino. Kulturni dom
(nekdanji Titov dom) prireja občasne odrske predstave. Dvorana sama pa je precej dotrajana
in neudobna. Deluje še glasbena šola, ki še vedno proizvaja odlične glasbenike. Mnogi med
njimi končajo v Pihalnem orkestru železarjev Ravne, ki je od ustanovitve leta 1902 že večkrat
osvojil naslov svetovnih prvakov. Nekateri umetniki še vedno lahko razstavljajo svoja dela na
ravenskem gradu. Od ostalih prostorov zabave in možnosti druženja je ostalo nekaj diskotek
ter barov, ki pa niso omembe vredni in so Ravenčanom prej v sramoto kot pa kaj drugega.
Zelo na grobo bi lahko rekli, da center kulturnega življenja na Ravnah danes predstavlja
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, ki je z generalno prenovitvijo v zadnjih letih
dobila moderne prostore in tehnologijo.
Sliki 19 in 20: Prostori Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah pred in po
obnovi

Fotografiji: Borut Iršič, 2008.
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7 PRIHODNOST RAVEN NA KOROŠKEM
Ravne na Koroškem ob vstopu v 21. stoletje kažejo sliko tipičnega postsocialističnega mesta,
ki se na eni strani otepa polpretekle zgodovine in skuša počistiti z elementi, ki spominjajo na
nekdanjo politično ureditev, v isti sapi pa skuša ohraniti privilegije ter ugodnosti minulega
obdobja, ki je ljudem omogočalo nadstandardno življenje. Generacije, ki so najbolj na udaru,
so mlade. Gre za ljudi, ki skušajo začeti samostojno življenje. Prevečkrat so izpostavljeni
pomanjkanju motivacije in jasne usmeritve v ciljnost, ki je bila pred nedavnim tako jasna.
Obstajajo mnogi načrti in ideje, kako celotno regijo znova oživiti. Priložnost je predstavljala
samostojna država, ki pa do sedaj ni izpolnila pričakovanega. V nekaterih pogledih je
samostojna Slovenija odigrala celo slabšo vlogo in zaradi tega poglobila nezadovoljstvo
lokalnega prebivalstva. Podobno priložnost zdaj izkazuje Evropska unija (EU), v katero je
Slovenija vstopila z velikimi upi. Na Ravnah in v okolici pa se po treh letih članstva v EU zdi,
da je regija naletela na že drugo zaporedno tranzicijo. Komaj se je območje prilagodilo in
nekoliko stabiliziralo, kar je bilo zaradi specifične gospodarske urejenosti območja nekoliko
bolj dolgotrajno, že so tukaj nove zahteve trga ter politične zakonodaje, ki vnovično bremeni
določene sektorje ne samo gospodarstva, ampak tudi družbe.
Da bi preprečili nadaljnjo stagnacijo ter nazadovanje kraja, se izdelujejo mnogi razvojni
programi, ki Ravnam in okolici napovedujejo svetlo prihodnost. Zaradi pomanjkanja financ,
predvsem pa zaradi šibkosti lokalnega gospodarstva, pa se večino projektov opusti. Podjetja v
prvi vrsti skrbijo za lastno preživetje, privatni sektor gospodarstva pa večino presežka nameni
v kopičenje lastnega bogastva. V takih razmerah finance ne krožijo. Programi revitalizacije so
počasni in nezadostni, razslojevanje družbe pa se zdi hitrejše kot kadar koli prej. Resnici na
ljubo je največji problem v enostranski usmeritvi kraja, ki se zdi neprilagodljiva za
spremembe. Edine naj bi po mnenju strokovnjakov prinesel čas. V istem sklopu poudarjajo,
da bo šlo zgolj za spremembe, ki pa ne bodo nujno obrat na boljše. Prav lahko se zgodi, da
bodo Ravne na Koroškem še bolj nazadovale in čez čas postale obrobno mesto brez
vsakršnega pomena.
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7. 1 ANALIZA STANJA IN RAZVOJNE PRILOŽNOSTI
Tabela 16: SWOT analiza gospodarstva regije
PREDNOSTI:

SLABOSTI:

lokacija con na tretji razvojni osi
industrijska tradicija
uspešna velika podjetja iz
tradicionalnih panog
• izvozna usmerjenost regije
• uveljavljene blagovne znamke
• vse večji tržni in razvojni preboj
malih in srednjih podjetij (MSP) v
regiji
• vzpostavljeno podporno okolje
• registrirani razvojni in raziskovalni
oddelki (R&R) v velikih podjetjih
• povezovanje podjetij na razvojnih
projektih
• možnost izkoriščanja gozdnatosti
regije in že delujoče dejavnosti
predelave lesa
PRILOŽNOSTI:

izrazito industrijska območja (Ravne,
Slovenj Gradec, Otiški Vrh)
• neugodne posledice prestrukturiranja
tradicionalnih panog (veliko
odpuščanja)
• velik delež proizvodnje v strukturi
prihodkov v regiji
• prenizka stopnja vlaganj v R&R
• pomanjkanje tehničnih kadrov
• nizka izobrazbena struktura
• pomanjkanje komunalno opremljenih
poslovnih con
• dolgotrajni postopki za pridobivanje
dokumentacije
• visoka cena zemljišč
• razpršeni finančni viri za
pospeševanje novih investicij
NEVARNOSTI:

•
•
•

prepočasno sledenje tehnološkemu
razvoju
•
• prenizka vlaganja v investicije za
nove razvojne projekte
•
• konkurenca na državnem nivoju
večjih tehnoloških območij
•
nacionalnega pomena
• razvojne težave v določenih panogah
•
• odliv strokovnega kadra iz regije
• neusklajenost načrtov podjetij s
prostorskim planiranjem
•
• neupoštevanje regijske specifike pri
ocenjevanju projektov na državnem
nivoju
•
• slab dostop do zagonskega kapitala
za R&R
•
• uporaba lesne biomase, ki je
primerna za integralno rabo v
industriji, za energetsko rabo
Vir: Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije 2007–2013, 2006.
•

regijski pristop k razvoju in
vzpostavljanju razvoja in raziskav
povezovanje gospodarstva, predvsem
velikih podjetij in MSP
nadgradnja podpornih instrumentov
za MSP
usmerjanje v proizvodnjo z večjo
dodano vrednostjo
vključitev v osrednje nacionalne
projekte za realizacijo razvojnih
vsebin na tretji razvojni osi
povezovanje gospodarstva in
visokošolskega središča
vključevanje ključnih podjetij, ki
imajo dobre poslovne in razvojne
reference
razvoj tehnologij predelave lesa s čim
večjo dodano vrednostjo

•

•
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S pomočjo strokovnih analiz je moč ugotoviti, da je v regiji še vedno zelo velika zastopanost
tradicionalnih panog z nizko dodano vrednostjo. Poleg tega so v fazah prestrukturiranja, ne
dovolj posodobljene, soočene z zahtevami po nadaljnji racionalizaciji proizvodnje in
odpuščanju zaposlenih. Proces prestrukturiranja se mora usmeriti v hitrejše tehnološko
posodabljanje proizvodnje in razvoj novih proizvodov ter storitev, za kar bo potrebno
vzpostaviti učinkovite mehanizme povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi
organizacijami v regiji in izven nje (Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije
2007–2013, 2006).
Ob tem so prisotne še druge težave. Koroška regija trenutno ne premore zadosti lastnih
zmogljivosti za razvoj in raziskave. Kar 98 % MSP v koroški regiji nima omembe vrednih
lastnih zmogljivosti za raziskave. Evropski programi so namenjeni predvsem spodbujanju
integralnega sodelovanja na področju raziskav in razvoja, kar pa ni preveč v interesu
drobnega gospodarstva. Pred kratkim ustanovljena Tehnološko razvojni center za Koroško in
Koroško visokošolsko središče predstavljata temeljni povezovalni člen med R&R-oddelki v
regiji in sistematično podporo pri izgradnji razvojno-raziskovalnega okolja koroške regije.
Koroško gospodarstvo je namreč v zadnjem obdobju zaznamovano z nizko izobrazbo
zaposlenih ter pomanjkanjem tehničnega kadra. Skrbi dejstvo, da je šolstvo izgubilo povezavo
s potrebami lokalnega gospodarstva. Ni novih strokovno-študijskih programov. Neustrezna je
tudi štipendijska politika.
Nad vse omenjeno v zvezi z gospodarstvom pa se zgrinja neustrezna prometna infrastruktura,
ki ob nerazvitem podpornem okolju ne predstavlja zadostnih priložnosti za naložbe v nove
proizvodne obrate izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Poleg hitre ceste in vlaganj v podporno
okolje bi bilo potrebno več pozornosti nameniti tudi nudenju ugodnosti posameznim
investitorjem ob izpolnjevanju določenih kriterijev. Zdi se, da ustrezno komunalno
opremljenih zemljišč po primerni ceni ni več na voljo. Rezultat vsega pa je izredno šibka
podjetniška klima. Število novonastalih podjetij zaostaja za povprečjem v Sloveniji. Potrebni
so povsem novi mehanizmi pospeševanja razvoja podjetniške klime, novih investicij in
potrebnih znanj za podjetništvo (finančni, informacijski …).
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Tabela 17: SWOT analiza turizma in kulturne dediščine
PREDNOSTI:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

pestrost naravnih danosti
ohranjena kulturna dediščina
razvita kakovostna turistična
ponudba na podeželju
možnost za različne rekreacijske
aktivnosti v naravi
možnost izletov
obstoječi inovativni turistični
produkti (splavarjenje, podzemlje
Pece …)
ugodna obmejna lega
ponudba za različne ciljne skupine
mir in tišina

PRILOŽNOSTI:

SLABOSTI:
nizka kakovost, število in povprečna
zasedenost nastanitvenih kapacitet
• zastarela žičniška infrastruktura
• nerazvita podporna turistična
infrastruktura (turistična signalizacija,
kolesarske in tematske turistične poti,
info točke)
• turistično nerazvite in premalo
izkoriščene naravne vrednote in
kulturna dediščina
• slaba prepoznavnost regije, sploh kot
turistične destinacije
• otežena prometna dostopnost do regije
in še posebej njenih perifernih območij
• nezadostno sodelovanje med javnim,
zasebnim in civilnim sektorjem
• strukture za upravljanje turistične
destinacije ne obstajajo oz. so pretežno
lokalno usmerjene
• pomanjkanje integralnih regijskih
turističnih produktov
NEVARNOSTI:
•

načrtovani investicijski projekti kot
• pomanjkanje investitorjev in
spodbuda za zagon večjega
nezadosten obseg razvojnih spodbud
investicijskega cikla
za razvoj turistične infrastrukture
• potrebe po razvoju novih perspektivnih
• neusklajeni urbanistični, prostorski in
dejavnosti za ustvarjanje novih
razvojni načrti
delovnih mest v regiji
• nasprotujoče si težnje
• kreiranje novih specifičnih, od
naravovarstvenikov in snovalcev
konkurence razločevalnih, turističnih
turističnega razvoja glede širjenja
ponudb
turizma v zaščitenih območjih
• sodelovanje in komplementarno
• konkurenčnejše destinacije s
povezovanje (v regiji, s sosednjimi
podobno ponudbo
regijami in čez mejo) pri razvoju in
• zagotavljanje ustreznih kadrov –
trženju integralnih turističnih
slabše plačana panoga in posledično
produktov
slab interes mladih za izobraževanje
• izkoriščanje ugodne geografske lege –
in delo v njej
bližina turistično razvitejših območij in
•
"lokalizmi" in nerazumevanje
letališč (Celovec in Gradec)
nujnosti podjetniškega povezovanja v
• aktualni trendi (več krajših počitnic,
regiji in izven nje
tudi izven sezone, in izbiranje novih,
turistično še neodkritih območij)
• širitev ponudbe izven sezone
• skozi razvoj in promocijo turistične
ponudbe izboljšati prepoznavnost
celotne regije
Vir: Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije 2007–2013, 2006.
•
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Turizem je kot gospodarska panoga od nekdaj predstavljal vabljivo podobo služenja denarja.
Napak si zamišljamo sončne zahode na peščenih plažah, polne zabaviščne parke ter atrakcije,
ki vabijo množice zapravljivih turistov. Prevečkrat se pozabi na nujno infrastrukturo, ki poleg
prometne vključuje tudi nastanitvene zmogljivosti.
Ni bilo malo tistih, ki so v obdobju zatona Železarne Ravne videli priložnost v izgradnji
turističnega središča na Ravnah. Tržili bi predvsem naravne danosti in kulturno dediščino
tovarne, ki bi morala biti muzejsko preurejena – vsaj tisti deli, ki so bili v opuščanju. Možnost
so nudile mnoge učne poti. V kombinaciji s športnimi objekti, ki so bili potrebni obnove, bi
lahko tržili rekreativno-izobraževalni turizem. Širša okolica Raven lahko ponudi vabljive
kolesarske steze, med katerimi je ena speljana do Ivarčkega jezera pod Uršljo goro.
Ko pa so se ob mikavnih projektih pojavile resnejše analize in pristopi, se je pokazalo, da so
Ravne tudi na tem področju v precejšnjih težavah. Lokalna in regionalna raven organiziranja
turizma vse do danes ostaja nepovezana, s tem pa neučinkovita. Delovanje je omejeno na
posamezne občine, na področju razvoja in trženja pa sodelovanja praktično ni. Turistična
infrastruktura in nosilci so dotrajani, neatraktivni in prav tako lokalno omejeni. Vlaganja v
obnovo so prepočasna ter necelovita. Brez finančne podpore pa bistvenih premikov ni videti.
Tisto, kar ne potrebuje obnove – naravna in kulturna dediščina, ni dovolj vključeno v sam
turistični razvoj. Omenjene kategorije je potrebno znati tržiti in jih preko meja povezati vsaj
regionalno. Tudi za to ni pravih interesov.
Sklenemo lahko, da besede o razvoju turizma vse prevečkrat ostajajo na deklarativni ravni, pri
čemer nosilci delujejo nepovezano. Za razvoj bo potrebno povezati nosilce že na deklarativni
ravni, že v fazi načrtovanja, z jasnimi cilji in nalogami. Nekaj potenciala Ravne kot turistična
destinacija sicer imajo, pričakovati kakšne posebne koristi od turizma pa je realno gledano
nesmiselno. Preteči bo moralo še veliko časa, preden si bodo Ravne opomogle od bremena
polpretekle zgodovine in tranzicije, ki so jo doživele ob osamosvojitvi Slovenije in vstopu v
Evropsko unijo.
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Tabela 18: SWOT analiza razvoja človeških virov
PREDNOSTI:

SLABOSTI:

Izobraževalni sistem:
• obstoj izobraževalnih organizacij in
kadrov za izvajanje programov
• soglasje v regiji in gospodarstva za
vzpostavitev regijskega
visokošolskega središča
• obstoj pobud za nove izobraževalne
programe

Izobraževalni sistem:
• slaba ponudba izobraževalnih
programov (tako srednješolskih, še
posebej pa višjih in visokošolskih)
• oblike izobraževanja, ki niso
perspektivne
• ni dovolj vpisa v določene
izobraževalne programe
• ni regijske koordinacije višjih šol
• premalo je uporabnih podjetniških
znanj v izobraževalnih programih

Znanja in izobrazba zaposlenih (odraslih):
• razvita mreža za izobraževanje
odraslih
• interes institucij za povezovanje in
sodelovanje

Znanja in izobrazba zaposlenih (odraslih):
• slabo zavedanje prebivalcev o
pomenu vseživljenjskega učenja
Trg dela:
• ni enotne platforme za pristop do
• obstoj regijske štipendijske sheme
e-vsebin, še posebej e-gradiv za
• zanimanje delodajalcev za promocijo
izobraževanje
deficitarnih poklicev
Trg dela:
• neskladje na trgu dela, primanjkljaj
Visoka kakovost življenja:
tehničnih kadrov, še posebej na višjih
• obstoj pobud in predlogov za gradnjo
stopnjah
• premalo zaposlitvenih možnosti za
domov za starejše in preventivnih
visoko zahtevna delovna mesta in
ukrepov na področju zdravstva
odliv mladine iz regije
• pomanjkanje strateškega in
kadrovskega načrtovanja v podjetjih
• veliko število brezposelnih oseb iz
ciljnih skupin, ki so težje zaposljive
(invalidi, starejši brez izobrazbe,
ženske, mladi iskalci prve zaposlitve)
• slabo povezovanje nosilcev pri
usposabljanju kadrov

PRILOŽNOSTI:
•

•

povezovanje šolskega sistema z
gospodarstvom (tehnološki park,
podjetniški inkubatorji in centri)
povezovanje in nadgradnja centrov
vseživljenjskega učenja

Visoka kakovost življenja:
• pomanjkanje ponudbe varstva oskrbe
starejših (domske kapacitete)
• neustrezne in zdravju nevarne navade
(nezdrava prehrana, pitje alkohola,
uživanje drog …)
• stanovanjska problematika mladih
NEVARNOSTI:
•

•

nadaljnje izgubljanje delovnih mest
na področju delovno intenzivnih
panog
premalo finančnih virov za razvoj
novih programov izobraževanja
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regionalno povezovanje šol in razvoj
• pomanjkanje sredstev za
novih programov v skladu s
prekvalifikacijo in izobraževanje
potrebami trga dela
podjetij
• razvoj visokega šolstva v regiji
• nizka samozavest podjetnikov,
pomanjkanje samozaposlitvenih
• vzpostavitev regijskega
medpodjetniškega izobraževalnega
iniciativ
centra
• prepočasno uvajanje sprememb v
• povečanje števila štipendij za
šolstvu zaradi togega šolskega
deficitarne poklice
sistema
• razvoj podpornega okolja za
• odmaknjenost regije za nove
vzpodbujanje in razvoj podjetništva
investitorje zaradi slabih cestnih
• ustanavljanje socialnih podjetij za
povezav
zaposlovanje tistih, ki so na trgu
• težave pri uvajanju novih šolskih
programov zaradi dolgotrajnih
"nezaposljivi"
• uvajanje "job rotation" za širjenje
postopkov potrjevanja
• staranje populacije
usposobljenosti že zaposlenih kadrov
• uvajanje preventivnih ukrepov na
področju zdravstva
Vir: Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije 2007–2013, 2006.
•

Na področju analize razvoja človeških virov se zadnjih nekaj let ugotavlja velik razkorak med
ponudbo in povpraševanjem po kadrih na trgu dela. Deficit je opazen predvsem pri tehničnih
kadrih na vseh stopnjah izobraževanja. Ustanovitev visokošolskega središča bi v tesni
povezavi z regijskim gospodarstvom in lokalnim okoljem omogočala razvoj nekaterih
podpornih dejavnosti, ki bi zvišale dodano vrednost šol in njihovo kakovost ter konkurenčno
sposobnost.
Omenjali smo že slabo motivacijo starejših generacij za vseživljenjsko učenje ali
prekvalifikacijo. Podobna problematika se v zadnjem desetletju izkazuje pri mladih. Potrebne
so nove oblike vseživljenjskega izobraževanja, v katerega bi morali biti vključeni tudi
delodajalci. V ta namen bi bilo potrebno vzpostaviti novo paleto programov usposabljanja za
življenjsko uspešnost ter funkcionalno pismenost. Ob pomanjkanju teh programov prihaja do
še večjega izstopanja brezposelnosti težje zaposljivih družbenih skupin. Ker so med njimi
skupine različnih odvisnikov, ki smo jih omenjali v prejšnjih poglavjih, so potrebni novi
socialno-gospodarski programi, ki bodo več pozornosti namenjali preventivnemu delovanju.
Za slednje pa na nacionalnem nivoju ni zaslediti dovolj finančne podpore. Skupine mladih se
zaradi pomanjkanja dejavnosti, neučinkovitega ter neusklajenega načina informiranja soočajo
s slabšo kvaliteto življenja, ki pa je izredno pomemben dejavnik regijskega ali mestnega
razvoja.
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Tabela 19: SWOT analiza infrastrukture, varstva okolja in urejanja prostora
PREDNOSTI:
•
•

•

•
•

SLABOSTI:

Slabosti:
veliko naravnih potencialov (les,
vodni viri, krajinske vrednosti)
• razpršena pozidava
veliko naravnih vrednot in kulturne
• premajhna ozaveščenost glede
dediščine kot potenciala za razvoj
racionalne rabe naravnih dobrin in
turizma
energentov ter varovanja okolja
številne prvine prepoznavnosti regije
• neizoblikovana identiteta
(Pohorje, Peca, Drava, dediščinski
regionalnega urbanega središča
objekti, kulturni dogodki)
zaradi gravitacijske šibkosti vseh treh
središč (Ravne na Koroškem, Slovenj
ekološka stabilnost prostora, biotska
pestrost, naravna ohranjenost
Gradec, Dravograd)
sorazmerno visoka kvaliteta okolja
• za opredeljena območja naravne in
delov regije, ki omogoča kvalitetno
kulturne krajine ni oblikovanih
bivanje
celovitih strategij razvoja in varstva
• obstoj okoljsko močno degradiranih
območij
Ravnanje z vodami in odpadnimi vodami:
• zastarele in dotrajane salonitne
napeljave z vsebnostjo azbesta
• nenadzorovani vaški, zasebni
vodovodi
• pomanjkanje sredstev za izvedbo
operativnih programov odvajanja in
čiščenja odpadnih voda
Promet:
• slaba prometna povezanost z
osrednjo regijo (manjka hitra cesta)
• slabo vzdrževano in obnovljeno
državno in lokalno cestno omrežje (še
posebej število lokalnih in gozdnih
cest javnega značaja)
• neučinkovit javni potniški promet
• ni regijskega kolesarskega omrežja

PRILOŽNOSTI:
•

načrtovana tretja razvojna os na
nivoju države kot možnost za
oblikovanje skupnih razvojnih
programov in celovitega reševanja
problemov na tem področju

Gospodarska infrastruktura:
• nezmožnost zagotavljanja poceni
komunalno opremljenih zemljišč za
gospodarski razvoj
• ni načrta regijske energetske oskrbe
NEVARNOSTI:
•

•
•

onesnaževanje okolja na območjih
brez ustrezne komunalne
opremljenosti
prometna izoliranost
nadaljnje propadanje sekundarnega
cestnega omrežja
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slaba dostopnost do delov regij in
oddaljenost od avtocestnih povezav
kot vzrok za depopulacijo in
opuščanje tradicionalnih vzorcev
•
poselitve
• zaraščanje kulturne krajine
• možne omejitve razvojnih pobud
zaradi enostranske zaščite narave in
kulturne dediščine
• izginjanje manjših območij,
pomembnih za ohranjanje biotske
pestrosti
• nesposobnost usklajevanja različnih
interesov v prostoru (kmetijstvo,
turizem, naravna in kulturna
dediščina)
• iskanje neustreznih rešitev na
področju varstva okolja v primerih
nepovezovanja med občinami
• povečanje obremenjevanja okolja
delov regije
• nadaljnja slabitev pomena
regionalnega središča regije zaradi
nedorečene vloge in funkcije mest, ki
predstavljajo skupno središče
• nezmožnost občin za financiranje
zahtevnih okoljevarstvenih investicij
Vir: Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije 2007–2013, 2006.
•

vzpostavljena partnerstva za
oblikovanje celovitih programov
varovanja okolja (v zadnjih nekaj
letih)
zagotovljene površine za razvoj
gospodarskih con v večjih središčih

•

Zaradi enostranske gospodarske usmeritve Raven na Koroškem po drugi svetovni vojni niso
bili zapostavljeni samo ostali sektorji gospodarstva, pač pa tudi ostale sfere družbe. Nekaj teh
smo že omenili. Na tem mestu povejmo, da v času, ko je Železarna Ravna poslovala s
presežkom, ni bilo veliko tistih, ki bi pozornost obračali na podeželje ali okoljevarstvo. Ob
nazadovanju in kasnejšemu razpadu Železarne Ravne so prišla spoznanja, da so Ravne ostale
izolirane v precej degradiranem okolju. Danes se mesto trudi doseči izgradnjo hitre ceste
Holmec–Ravne–Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje–Celje, ki bi z drugimi razvojnimi ukrepi
pospešila razvoj na področju gospodarstva in s tem turizma. Ker so zaradi slabega stanja
najprej na vrsti regionalne ceste, se zdi prej omenjeni projekt skoraj utopičen. Še posebej je
bremenilno dejstvo, da so z vstopom Slovenije v EU v veljavi novi standardi ter zahteve na
področju varovanja okolja (odpadki, vode …). EU sicer ima organizirane posebne sklade za
Ravnam podobne primere, a so Ravne same preprosto premajhne in so tudi na tem področju
prisiljene v povezovanje in oblikovanje večjih skupnih projektov.
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Posebno pozornost bo potrebno nameniti prenovi in izboljšanju zmogljivosti prenosnega ter
distribucijskega omrežja za energetsko preskrbo. Prioriteto polagajo na posodobitev
električnega omrežja in izgradnjo plinovoda, ki je bil v zadnjih letih dejansko napeljan v
mnoga gospodinjstva. Bolj kot samostojna gospodinjstva so potratni porabnik energije
industrijski obrati, ki so v preteklosti zanemarili vse programe učinkovite izrabe energije. Viri
sicer razkrivajo mnogo pobud za izboljšanje problematike, ki pa so ostale na nivoju opozoril
in analiz. Osnovno izhodišče postaja upoštevanje trajnostnega razvoja, ki naj bi zagotavljalo
ravnotežje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki.
Tabela 20: SWOT analiza podporno-razvojnega okolja koroške regije
PREDNOSTI:
•
•
•

•

obstoj vrste ustanov na različnih
področjih razvoja
vzpostavljene regionalne strukture
razvojne regije
obstoj nekaterih finančnih
instrumentov (garancijska shema,
štipendijska shema …)
vzpostavljeni stiki in odnosi med
različnimi podpornimi organizacijami

PRILOŽNOSTI:

SLABOSTI:
nepregleden in ne dovolj učinkovit
sistem organizacije na področju
razvoja podpornega okolja
• pomanjkanje strokovnih znanj in
ustrezno usposobljenih kadrov za
področje vodenja projektov (še
posebej na področju projektnega
načrtovanja in vodenja)
• ni enotnega informacijskega sistema
med podpornimi institucijami
• ni skupnega regijskega portala za
informiranje in razvoj
• slaba strokovna usposobljenost
posameznih nosilcev na lokalnem
nivoju za projektno delo
NEVARNOSTI:
•

povezovanje nosilcev v učinkovite
• beg strokovno usposobljenih kadrov
enote za projektno vodenje
iz podpornega okolja zaradi
• vzpostavitev podpornega okolja za
neurejenih odnosov
projektno vodenje v vsaki občini
• prevlada lokalizma nad regijskimi
oziroma v povezavi z občinami
interesi
skupaj
• zmanjševanje sredstev za skupno
• oblikovanje skupnih organov in
povezovanje in delovanje Regionalne
zveza občin
razvojne agencije (RRA)
Vir: Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije 2007–2013, 2006.
•
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Čas izolacije in samostojnega gospodarjenja je minil in na Ravnah na Koroškem je bilo
potrebnega nekoliko več časa, da se je to dejstvo utrdilo v zavesti družbe. V zadnjih nekaj
letih se zdi, da končno prihaja do ustreznih oblik povezovanja in prepotrebnega sodelovanja
različnih ustanov, z namenom pospešitve razvoja podpornega okolja za različna razvojna
področja. Ustanovljeni so bili:
•

Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče

•

Javni zavod MOCIS Slovenj Gradec

•

Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o.

•

A. L. P. Peca d. o. o.

•

CELK – Center za razvoj kmetijstva in podeželja

•

turističnoinformacijski centri

•

TRC Koroška (Tehnološko razvojni center za Koroško)

•

SIRD svetovalna in razvojna dejavnost d. o. o.

•

NEGOJ razvoj in trženje d. o. o.

•

SMERI izobraževanje, svetovanje in razvoj d. o. o.

•

EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje

•

NOV´NA RAZVOJ d. o. o.

Ravenčani se morajo navajati, da sedeži vseh podpornih organizacij niso več v domačem
kraju. Ker gre za interese regionalnega povezovanja, kar bi prineslo večjo razpoznavnost,
hitrejši in trajnejši razvoj, je potrebno za to ali ono storitev odpotovati v drugo mesto.
Podobno se obnaša tudi država Slovenija, ki regiji sicer pomaga z ustanavljanjem institucij na
območju ali pa zgolj pri odpiranju uradov in s tem v regiji gradi osnovni okvir za razvoj
podpornega okolja na posameznih področjih. S strani države so bili ustanovljeni:
•

Zavod za zdravstveno varstvo

•

PE Zavoda za kulturno dediščino

•

Zavod za gozdove

•

Zavod RS za zaposlovanje

•

muzejska mreža, centri srednjih šol …

Zdi se, da največja skrb ostaja pomanjkanje kadra, kar otežuje usmerjanje in realizacijo
projektnih idej. To je velika škoda, ker brez priprave projektne dokumentacije ni finančne
podpore EU.
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8 ZAKLJUČEK
Ravne na Koroškem, ki ležijo v istoimenski občini, so bile po drugi svetovni vojni izrazito
industrijsko usmerjeno mesto. Obmejna lega je prinašala koristi in prednosti na eni ter
omejitve in probleme na drugi strani.
Povojni razvoj je skušal zgraditi trdno vez med večstoletno tradicijo železarstva v regiji in
novim ekonomsko-političnim sistemom. Rezultat je bila kompleksna prepletenost, ki se ni
odražala samo v podobi mesta, ampak se je zakoreninila v različne sfere posameznikovega
življenja.
Enosmerni razvoj je v danih razmerah prinašal viden napredek, ki je slepil odgovorne, da niso
prej uvideli slabosti in šibkosti. Toga struktura politike je skozi zgodovino sicer skušala s
posameznimi reformami, ki pa v okviru socialistične ureditve niso mogle prinesti rešitve.
Ravne so kljub temu za nekaj časa pozabile na okolico. Zaradi nagle rasti Železarne Ravne in
silne afirmacije na jugoslovanskih ter evropskih trgih je poslovala s presežkom. Finančna
zakonodaja je omogočala razporejanje z delom lastnih sredstev in Ravne so se s tem
spreminjale v cvetoče mesto z vso potrebno infrastrukturo.
Kljub temu je bilo vse storjeno v večjo ali manjšo korist osrednje gospodarske celice. Vsi
ostali sektorji gospodarstva so se sistematično podredili potrebam tovarne, ki je s svojim
delovanjem pravzaprav dajala občutek večne varnosti. Zaposleni, s tem pa velika večina
prebivalcev mesta Ravne na Koroškem, niti pomislili niso o kakšni krizi. Pred njihovimi očmi
je mesto prvič v zgodovini raslo in se razvijalo. Socialnih težav skoraj ni bilo. Izjemoma je
potrebno omeniti poškodbe pri delu. Odstotek slednjih je bil v določenih obdobjih
katastrofalen. Podrobnejše analize pokažejo, da za tako stanje ni bila kriva samo malomarnost
delavcev, ampak zastareli stroji in slaba oprema. Z izgradnjo zdravstvenih ustanov je bilo
poskrbljeno tudi za ponesrečence.
S krizo političnega sistema v nekdanji Jugoslaviji so se vedno glasneje oglašali nasprotniki
slovenskega železarstva. Nazadovanje Železarne Ravne pa je pomenilo nazadovanje za Ravne
na Koroškem. Z osamosvojitvijo Slovenije so se pokazale vse pomanjkljivosti gospodarske
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organiziranosti. Železarna Ravne se je v hujših krizah znašla že prej, a je bilo šele zdaj jasno,
da v taki obliki ne bo mogla preživeti.
S prestrukturiranjem Železarne Ravne, ki je za seboj pustila posamezne družbe naslednice, se
je pokazalo, kako odvisne so bile od nje Ravne. Pojavili so se presežki delavcev, ki so kmalu
ostali brez zaposlitve – znašli so se v istem položaju kot ostale ogrožene družbene skupine.
Med njimi so invalidi, starejši z nižjo izobrazbo, ženske, mladi iskalci prve zaposlitve.
V kratkem je prišlo do popolnih anomalij med šolskim sistemom in zahtevami sanacije.
Manjkalo je določenih tehniških kadrov, po drugi strani pa je bilo veliko brezposelnih z
dokončano visoko šolo. Ob vsem tem se je mesto ubadalo s problemom alkoholizma,
odvisnosti od drog, povečane depresivnosti in s povečanim številom samomorov. Institucije,
ki naj bi skrbele za vse omenjene skupine, niso imele izdelanih potrebnih programov. Če so
jih imele, pa je primanjkovalo kadra, samoiniciative in največkrat denarja.
Ravne so si, podobno kot večina Slovenije, veliko obetale z vstopom v EU. Realnost je
prinesla drugačne rezultate, kot bi si jih Ravenčani želeli. Zdi se, da se je zamera med družbo
na Ravnah in državo Slovenijo poglobila do te mere, da racionalnih rešitev ni več. Vse skupaj
bo verjetno popravil le čas, ki bo potreben, da se v miselnost ljudi vcepi potreba po
vseživljenjskem učenju, prekvalifikaciji in najbolj pomembnem, nujnosti sodelovanja med
kraji, občinami in regijami.
Zaradi staranja prebivalstva in odseljevanja mladih je prihodnost Raven na Koroškem zelo
negotova, sploh zaradi konstantnega propadanja projektov revitalizacije. Morda se je
ravensko prebivalstvo vendarle privadilo neučakanosti. Značilen zvok železarne, ki je sicer od
leta 2008 v ruski večinski lasti, še vedno odmeva. Zato bi morda v vsem lahko videli nekoliko
več optimizma in s ponosom predstavili svojo tradicijo, jo skrbno varovali in predali v roke
naslednjim generacijam, ki bodo kljub težkim časom ohranile življenje v železarskem mestu.
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9. SUMMARY
After The Second World War Ravne na Koroškem were extremely industrial oriented town.
Nearness of the border was useful and preferential on one hand and limited and problematic
on the other.
After-war development tried to build a strong bond among several hundred years old tradition
of ironworks in the region and the new economic – political system. The result was a complex
interlacement which was not only visible at the town image but also in different spheres of
people’s lives.
One-way development was sometimes bringing a visible progress which blinded the
responsible not to see the weaknesses. The rigid structure of politics tried throughout the
history with some reforms which couldn’t bring the solution in a socialistic regime. Despite
that, Ravne forgot about surroundings for a while. Because of the quick growth of Ravne
ironworks and its powerful affirmation to markets in Yugoslavia and Europe, it officiated
with a surplus. The financial legislation enabled arrangements with a share of its own means
and therefore Ravne modified into a blooming town with all the necessary infrastructure.
Despite that, all has been done for bigger or smaller profit of the main economic cell. All the
other sectors of economy were systematically subordinated to the needs of the factory which
gave the feeling of eternal safety with its activity. The vast majority of residents of Ravne
were employed there and they never even thought about a crisis. In front of their eyes the
town grew and developed itself for the first time in the history. There were almost no social
problems. Exceptionally, injuries at work should be mentioned. The percentage of those was
at some points catastrophic. Detailed analysis show that the carelessness of the workers was
not the only fault but also out-of-date machines and bad equipment. Medical institutions were
built to take care of the hurt persons.
With a crisis of political system in former Yugoslavia, adversaries of Slovenian ironworks
became louder and louder. The regression of Ravne ironworks meant the regression of Ravne
na Koroškem. After the independence of Slovenia the imperfections of the economical
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organizations started to show. The Ravne ironworks was in worse crises before but only now
became clear that it won’t be able to survive in such a form.
With a restructuring of the Ravne ironworks, this left behind separate successor companies; it
showed how important the Ravne ironworks was for the town. Surpluses of workers quickly
appeared and the workers lost their jobs – they found themselves in the same position as the
rest of the threatened groups. Amongst them there are invalids, seniors with lower education,
women and young people in search off their first employment.
In short there were complete anomalies between the educational system and demands of
sanitation. On one side particular skilled workers were missing but on the other side there
were a lot of unemployed people with a college degree. Besides there were alcohol problems,
drugs addictions, increased depressions and increased numbers of suicides. Institutions that
should take care of all the mentioned groups did not have elaborated necessary programs. In
cases they had them, there weren’t enough skilled workers, self initiative and mostly money.
Ravne hoped, along with the majority of Slovenia, for the better future when we became a
part of the EU. The reality brought different results as most of Ravne residents wished for. It
seems that the grudge between the society in Ravne and Slovenia became so deep that there
are no more rational solutions. Only the time will probably heel those wounds and only the
time will change the mentality of people so they will realize they have to learn the whole time
and the most important, they will realize the necessity of cooperation among villages, towns,
communities and regions.
Because of the aging of the population and the emigration of the youth the future of Ravne na
Koroškem is very uncertain, especially because of the constant decaying of projects of
revitalization. Perhaps the Ravne residents got used to impatience. The characteristic sound of
the Ravne ironworks, which is from 2008 under the Russian ownership, still echoes around.
Therefore maybe we should be more optimistic and we should present our tradition with
pride. We should also take care of our tradition and give it into the hands of the next
generations that will despite the hard times preserve life in an ironworks town.
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