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Sporočilo za javnost 

 

400 LET JEKLARSTVA V MEŽIŠKI DOLINI 

 

Ravne na Koroškem, 29. januar 2020 – Pred 400 leti, leta 1620 je Melhior Puc, 

fužinar in rudar iz Labotske doline, v Črno na Koroškem prenesel koncesijo za 

dve talilni peči in na Mušeniku postavil prve fužine. Takrat se je v Mežiški dolini 

začela danes ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti v Republiki 

Sloveniji, jeklarstvo. Temu pomembnemu mejniku v jeklarski dediščini se bodo 

v letošnjem letu v Občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na 

Koroškem, pod pokroviteljstvom Skupine SIJ, družbe SIJ Metal Ravne, 

poklonili s številnimi aktivnostmi skozi celo leto.  

 

»Mesto Ravne je v preteklosti raslo zaradi jeklarstva, zdaj pa raste ob jeklarstvu. 

Jeklarstvo je tisto 'sidro', ki ga ni moč kar tako premakniti, predvsem zaradi znanja, ki 

se je tako v preteklosti, kot tudi sedaj, tu ustvarjalo. Ravne so osnovane na jeklarski 

tradiciji, ki je omogočila rast in razcvet, zato še danes med ljudmi živi jeklarstvo v 

besedni zvezi 'mati fabrika'. Podjetje in lokalna skupnost sta zagotavljala osnovna 

sredstva za delovanje številnih društev, člani pa so vložili svoj prosti čas in s tem 

prispevali svoj delež v javno dobro urbanega okolja. Dejavnost je občino Ravne 

postavila na zemljevid kakovostnih izdelkov, tehnološkega napredka in splošnega 

razvoja kraja, ter omogočila tudi razvoj interesnih dejavnosti, kulture in športa, zato na 

Ravnah s ponosom praznujemo 400 letnico jeklarstva v Mežiški dolini. Jeklo tako ni samo 

del naše dediščine, je del naše sedanjosti in verjamem, da tudi svetle prihodnosti«, je o 

pomenu jeklarske industrije v Mežiški dolini in praznovanju pomembnega jubileja 

povedal dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem.  

 

V Skupini SIJ – Slovenski industriji jekla so ponosni, da so del industrije s tako dolgo 

zgodovino in tradicijo, ki se iz roda v rod prenaša že več generacij: »Kot največja jeklarska 

skupina v Sloveniji smo vpeti v neskončen proces razvoja industrije in postavljanja vedno 

novih poslovnih in zgodovinskih mejnikov. Znanje in izkušnje naših sodelavcev uspešno 

nadgrajujemo z naložbami v modernizacijo in razvoj naših družb, z inovacijami 

premikamo meje že odkritega, za kar vsako leto tudi med prejemniki najvišjih nagrad za 

inovativnost v Sloveniji. Obenem se zavedamo, da so enako počele generacije jeklarjev 

in železarjev pred nami, zato imamo v okviru svojih družbeno odgovornih aktivnosti tudi 

velik posluh za ohranjanje jeklarske tehniške in kulturne dediščine. V okviru praznovanja 

400. obletnice bomo kot glavni pokrovitelj v lastni organizaciji ali v sodelovanju z Občino 

Ravne, muzejem in drugimi partnerji podprli in izvedli številne aktivnosti: poleg proslave, 

strokovnega simpozija in postavitev stiskalnice, tehniške dediščine, v mestno okolje, smo 

kot pokrovitelj Olimpijskega komiteja Slovenije na Ravne pripeljali tudi slovensko 

olimpijsko baklo. V čast visokemu jubileju se bo bakla, ki bo odpotovala tudi na 

olimpijske igre v Tokio, iz jekla rodila prav na Ravnah, v družbi SIJ Metal Ravne. Naša 

ambasadorka jeklene volje, olimpijka Petra Majdič, jo bo na posebnem dogodku prinesla 

med ljudi, z Raven pa bo nato naprej potovala po celi Sloveniji in v Tokio,« je v svojem 

nagovoru poudarila mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja 

Skupine SIJ. 
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»Tradicija te pomembne gospodarske panoge na Koroškem sega tisočletja v preteklost. Navsezadnje 

je bilo v dobi rimskega imperija današnje območje Mežiške doline del Noriškega kraljestva, ki je slovelo 

po kakovostnem 'noriškem jeklu'. Tudi v srednjem veku so v bližini trga Guštanj omenjene kovačnice 

in žebljarne. Začetke razvoja modernega jeklarstva v Mežiški dolini povezujemo z doslej znanimi 

zgodovinskimi dejstvi, ki segajo v obdobje začetka tridesetletne vojne v Evropi, v leto 1620, ko je 

Melhior Puc, fužinar in rudar iz Labotske doline, v Črno na Koroškem prenesel koncesijo za dve talilni 

peči in na Mušeniku postavil prve fužine,« je na dogodku povedala dr. Karla Oder, kustosinja in 

muzejska svetnica v Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzej Ravne na Koroškem. 

 

Pomen kovinskopredelovalne dejavnosti za Republiko Slovenijo, katere del je tudi metalurška 

dejavnost, danes najbolje ponazarja podatek, da prispeva 8,2 odstotka bruto domačega proizvoda, v 

kovinskopredelovalni verigi pa je zaposlen vsak deseti Slovenec.  

Skupina SIJ, največja vertikalno integrirana metalurška industrija, je steber jeklarske panoge v 

Sloveniji, ki svojo stabilnost in pomen v Republiki Sloveniji gradi tudi na trdnih temeljih bogate 

jeklarske dediščine. Kar 40 odstotkov vseh zaposlenih v metalurški dejavnosti v Sloveniji je sodelavcev 

Skupine SIJ, na Ravnah na Koroškem je v družbah skupine zaposlena kar tretjina delovno aktivnega 

prebivalstva. Skupina prispeva nekaj več kot četrtino od treh milijard evrov prihodkov, ki so jih lani 

ustvarile vse slovenske metalurške družbe, ki so izrazito izvozno naravnana podjetja in 80 odstotkov 

celotne prodaje ustvarijo na tujih trgih. V Slovenski industriji jekla so od vstopa današnjega večinskega 

lastnika leta 2007 za modernizacijo, povečanje kapacitet in razvoj namenili več kot 620 milijonov 

evrov. 
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