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VELJA GOVORJENA BESEDA! 
 
 
 

Govor predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek ob otvoritvi novega valjavskega 
ogrodja 

 
 

Jesenice, 27. maj 2013, SIJ Acroni  
 

 
 
 
Spoštovane  gospe in gospodje, 
cenjeni gostje! 
 
Z velikim veseljem sem se odzvala vašemu vabilu za otvoritev novega valjavskega ogrodja. Ne 
samo zato, ker sem kot predsednica vlade danes prvič dobila priložnost, da s simboličnim 
pritiskom na gumb zaženem pomembno naložbo oziroma investicijo, temveč predvsem zaradi 
simbolne vrednosti, ki jo otvoritev s seboj prinaša v času, v katerem se nahajamo. 
 
Še posebej v času gospodarske krize ima takšen, simbolični pritisk na gumb, globlji pomen. 
Predstavlja delavne, inovativne, marljive posameznike, ki so v času, ko naslovnice časopisov 
polnijo številke negativni gospodarski rasti in brezposelnih, sposobni stopiti korak naprej po poti, 
ki nas ponovno vodi tja, kjer smo nekoč bili.  
 
Kljub temu, da nekateri morda mislijo, da moramo za smerokaz na tej poti upoštevati zunanja 
navodila, sem sama prepričana, da tuje pomoči ne potrebujemo. Recept za uspeh leži pred 
našim domačim pragom, zaupati moramo svojim sposobnostim, verjeti, da nas lahko marljivost 
in delavnost rešita iz zanke recesije in graditi na trdih temeljih, ki so bili postavljeni v preteklosti. 
Proizvodnja jekla ima na Gorenjskem in v celotni Sloveniji dolgoletno tradicijo, na katero smo 
lahko ponosni. Samo skupina SIJ ima na Jesenicah in na Ravnah na Koroškem skoraj 400 
letno tradicijo in v zadnjih 400 letih so lahko le z jekleno močjo in vztrajnostjo dosegli to, kar 
danes poznamo pod imenom Slovenska industrija jekla in Acroni Jesenice. 
 
Med cilji skupine SIJ je med drugim zapisana težnja k nenehni rasti. Predvsem sama se še 
kako dobro zavedam, da je v času gospodarske krize še posebej težko gledati naprej, zato še 
toliko bolj cenim dejstvo, da tudi takrat, ko je najtežje, pogumno in z jasno vizijo zasledujete 
razvoj in napredek. Ravno zaradi teh sposobnosti vodilnih v skupini in podjetju, bomo danes v 
vroči valjarni lahko zagnali to 42 milijonov evrov vredno investicijo. 
 
Sama se ne spoznam na valjanje plošč in ne vem prav dobro, kaj pomeni, da novo valjavsko 
ogrodje omogoča valjanje debeline plošč v okviru 1/3 predpisanega tolerančnega področja. Zelo 
dobro pa razumem, da to za vas pomeni, da boste lahko valjali širše, tanjše in bolj kakovostne 
plošče iz pločevine, kar bo povečalo vašo konkurenčnost. Prepričana sem, da bo nova 
pridobitev pomembno prispevala k cilju ki ga zasledujete – to je postati največji dobavitelj 
nerjavne debele pločevine v Evropski uniji. 
 



 

Zapisali ste, da je Železarna Jesenice predhodnika ogrodja, ki ga danes vidimo pred sabo, 
uspešno zagnala leta 1967. In strinjam se z vami, ko pravite, da ste že takrat ponosno sledili 
napredku tehnologije doma in po svetu. Hkrati sami dobro veste, da je potrebno držati korak z 
razvojem tehnologije, zato dajete priložnost novemu ogrodju. Tudi mi, ki predstavljamo novo 
ogrodje slovenske politike, si bomo vzeli priložnost in sledili ciljem, ki smo si jih zadali.  
 
V zadnjih tednih in mesecih v slovenski politiki veliko govorimo o privatizaciji državnih podjetji. 
Pri tem seveda ne gre samo za polnjenje državnega proračuna. Ne smemo namreč pozabiti, da 
se država zaradi situacije, v kateri smo se znašli, enostavno ne more več obnašati kot dober 
lastnik. Sami zelo dobro veste, kako pomembno je, da ima podjetje lastnika, ki je sposoben 
podjetje popeljati na pot razvoja. Seveda bi si želela, da bi bili pogoji za prodajo državnih 
podjetij bolj ugodni, vendar si pogojev ne moremo izbirati – lahko pa postavimo zahteve, ki jih 
bodo morali lastniki izpolnjevati. Strateški partner, ki bo skrbel za razvoj podjetja in primerne 
kupnine – to so edini naši pogoji za nove partnerje. 
 
Skupina SIJ in podjetje Acroni Jesenice predstavljata dokaz, da se slovenska podjetja ne smejo 
bati sprememb, saj prinašajo napredek in razvoj. Prepričanost v lastne cilje, zagnanost in 
predanost prinašata rezultate, ki ste jih dosegali v preteklosti in jih boste še dosegali v 
prihodnosti. Zato verjamem, da boste uresničili cilje, ki ste si jih zadali in v desetih letih dejansko 
postali eden od najopaznejših igralcev na evropskem trgu na vašem področju. 
 
Brez dvoma lahko rečemo, da je poklic železarja eden od najtežjih poklicev. V njem ne moreš 
biti uspešen brez trdne predanosti svojim ciljem.  Želela bi si, da bi še naprej tako dobro 
opravljali svoje delo. In če se malo pošalim, enega izmed proizvodov, ki jih izdelujete, bomo 
namreč vsi skupaj še kako potrebovali – to so jekleni živci. Prav tako se ne bomo branili, če 
bomo od vas odšli bogatejši za kanček jeklene volje in vztrajnosti, da bomo uspešno opravili 
vse pomembne naloge, ki so pred nami. 
 
Najlepša hvala in veliko uspeha pri vašem delu tudi v bodoče. 


