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REPUBLIKA SLOVENIJA 

KABINET PREDSEDNIKA VLADE 

Gregorčičeva ulica  20, 25, 1000 Ljubljana  

 

GOVOR  

predsednika Vlade RS gospoda Janeza Janše  
na svečani otvoritvi nove naprave za elektro pretaljevanje pod žlindro 

v podjetju Metal Ravne, d.o.o.  

Ravne na Koroškem, 16. maj 2012 

 
 
Spoštovani direktor, g. Andrej Gradišnik, 
spoštovani predsednik uprave skupine SIJ, gospod Tibor Šimonka, 
spoštovani predstavniki lokalnih skupnosti, 
spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje! 
 

Z veseljem sem sprejel vabilo na današnjo otvoritev nove naprave za elektro pretaljevanje pod 

ţlindro, ki za podjetje Metal Ravne, za celotno skupino SIJ in jeklarsko industrijo v Sloveniji 

pomeni veliko pridobitev. Vesel sem, da imamo v Sloveniji uspešno industrijsko podjetje, ki se 

ponaša s skoraj štiristoletno tradicijo proizvajalca jekel visoke kakovosti. Vaša zadnja večja 

investicija, ki jo danes slavnostno odpiramo, dokazuje, da doseganje najvišje kakovosti je in 

ostaja pomembna prednostna naloga tudi v prihodnje.  

Jeklo je ţe več tisoč let med najbolj iskanimi proizvodi na svetu, saj je strateška surovina 

domala v vseh gospodarskih panogah. Tudi začetki Evropske unije, kateri Slovenija danes 

pripada, segajo desetletja nazaj, ko je nastala skupnost za premog in jeklo. Jeklarstvo, kot eden 

izmed stebrov slovenske industrije, se je v toku svojega razvoja soočalo s specifičnimi 

razvojnimi izzivi. Prestrukturiranje svetovne jeklarske industrije v 80. in 90-tih letih je sovpadalo 

z izgubo jugoslovanskega trga, kar je terjalo aktivnejšo vlogo drţave. Sledilo je stabilno obdobje 

gospodarskega razvoja Slovenije, obdobje potrebnega preboja na tuje trge, pri čemer je bila 

domača industrija jekla uspešna. Prispevek jeklarske industrije na nacionalni ravni dosega 3 % 

BDP v letu 2010, kar pomeni, da je eden najpomembnejših gospodarskih dejavnikov v Sloveniji.    

Danes vodilno vlogo proizvodnje jekla v svetu prevzemajo azijske drţave, na čelu s Kitajsko, ki 

obvladujejo svetovni jeklarski trg. Trenutne razmere na svetovnem trgu jeklarstvo postavljajo 

pred nove preizkušnje in izzive, ki jih ni bilo ţe več kot 100 let. Vendar je odgovor krizi 

nadpovprečen, bolj kakovosten in inovativen pristop k delu.  
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Ţe leta 2009 je vodstvo podjetja zaradi globalne gospodarske krize moralo sprejeti podobne 

odločitve, kot jih danes sprejemamo v vladi. S hitrimi in pravilnimi potezami racionalizacije, 

reorganizacije in prilagoditve trgu ste podjetju omogočili, da je šlo v pozitivno ţe v letu 2010 in 

ustvarjali dobiček, ki je znašal 2,5 krat več kot v letu poprej.  

Ustvarjalnost, inovativnost in investiranje v posodobitev tehnologije so pravi odgovori na izzive, 

ki jih pred nas vse prinaša kriza. Vse to bo skupaj z investicijo v napravo za elektro pretaljevanje 

pod ţlindro, vključno z ţe izvedenimi investicijami v preteklih letih, pomembno prispevalo k 

globalni konkurenčnosti druţbe ter celotne skupine SIJ.   

Modernizacija proizvodnega procesa je pomemben signal tudi za vse vaše sedanje, kot tudi 

potencialne nove kupce, saj boste ponudbo kvalitetnih izdelkov s posodobljeno proizvodnjo 

lahko še razširili. Široka ponudba in prisotnost na različnih trgih pa bo ob kvalitetnih izdelkih 

zagotavljala tudi varnost in moţnost še hitrejšega prilagajanja na zahteve trga. 

Tehnološki razvoj, ki temelji na lastnem znanju in inovacijah, zagotavlja vašim izdelkom visoko 

dodano vrednost in je ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Vaši uspehi niso zgolj 

rezultat tehnološkega razvoja, ampak so tudi in predvsem rezultat dela in znanja skoraj 1000 

zaposlenih. Raziskava »Zlata nit« vas ţe peto leto  uvršča med 100 najboljših slovenskih 

zaposlovalcev po kakovosti odnosa med zaposlenimi in podjetjem. Verjamem, da je 

zadovoljstvo zaposlenih in vodstva z doseţenim obojestranska. Takšno zadovoljstvo krepi 

medsebojno zaupanje, zmanjšuje strah pred morebitno izgubo dela, povečuje storilnost in 

osebni razvoj zaposlenih ter podjetja kot celote.  

Vodstvu podjetja, tako Metalu Ravne, kot celotni slovenski industriji jekla s sodelavci ţelim 

uspešno poslovanje tudi v bodoče. To ţelim predvsem zato, ker vem, da se bo to odraţalo v 

novih delovnih mestih, v povečanju proizvodnje, povečanju prodaje na obstoječih ter novih trgih 

in seveda v pozitivnih poslovnih rezultatih. Spodbudno je, da imamo v Sloveniji podjetja, kot je 

Metal Ravne. V teh teţkih časih ste lahko vzor marsikateremu podjetju, predvsem pa dokaz, da 

se sprememb v globalnem svetu ni potrebno bati, temveč se je potrebno prilagajati in v teh 

spremembah iskati nove priloţnost.  

Vlada je v zadnjih dveh mesecih v Drţavnem zboru sprejela sveţenj zelo pomembnih ukrepov, 

s katerimi smo začeli ustvarjati boljše pogoje za delovanje slovenskega gospodarstva. Z 

spremembami v davčni zakonodaji, je Slovenija postala doslej v svoji zgodovini, najbolj ugodno 

investicijsko okolje. Tako da, vsa tista podjetja, ki razmišljajo o novih naloţbah, novih 

investicijah, pa tudi potencialni tuji vlagatelji, je to okolje bistveno bolj pozitivno. Po ukrepih, ki jih 

je sprejel Drţavni zbor prejšnji teden, je Slovenija stopila na pot iz te krize in malo odvila vijak, s 

katerim je pritiskala na gospodarstvo in omogočila da prihaja, do malo več kisika. Z ukrepi smo 

posnemali zgolj tisto, kar je večina podjetij naredila ţe pred krizo in se prilagodili realnim 

razmeram in ne zgolj stali pod deţnikom, v upanju, da bo nehalo deţevati.  
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Z otvoritvijo te nove naprave ste pokazali, da znate in zmorete. Ţelim vam, da tudi v prihodnosti 

ostanete nadpovprečni in delate z načeli, ki sta jih vaša direktorja predstavila. Ţelimo vam veliko 

poniţne vztrajnosti, jeklene volje in jeklenih ţivcev pri ustvarjanju vaših ciljev.  

Hvala lepa. 

   


