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S kupina SIJ – Slovenska
industrija jekla posluje
v prvem trič etrtletju
zelo uspeš no

E urofer pripravlja
protidampinš ki
postopek proti Kitajski

H okejisti Acronija Jesenice
zasluž eno zmagujejo

Vratar Robert Kristan sijajno zaklepa gol hokejistov Acronija Jesenice.
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Skoraj 50 milijonov evrov č istega dobič ka v razvoj

 
v tonah 20062007 – OCENA

Indeks
2007 /2006

ACRONI 361.926 387.925 107,2

METAL RAVNE 107.966 114.022 105,6

Jeklarski trg ž e nekaj let zapored dož ivlja nenehno rast povpraš evanja in leto 
2007 ne bo izjema, saj bo po ocenah poraba jekla na svetu dosegla ž e 1.300 
milijonov ton, kar pomeni okoli 6,8-odstotno rast v primerjavi z letom 2006.
V  skupini SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., bomo odlili v povpreč ju  za
6,8 %  več  jekla kot v enakem obdobju preteklega leta.

ODLITOJEKLO

106,8501.947469.892SKUPAJ 

Na novinarski konferenci 26. oktobra 
2007 je predsednik uprave SIJ – 
Slovenske industrije jekla (SIJ)  Tibor 
Š imonka sedmo silo seznanil z 
dobrimi rezultati naš e skupine v 
devetmeseč ju  leta 2007 in z oceno 
poslovanja do konca leta. Rezultate 
poslovanja ter poslovni in investicijski 
nač rt skupine SIJ je  med drugim 25. 
oktobra 2007 na redni seji obravnaval 
tudi nadzorni svet. 
Predsednik uprave Tibor Š imonka je 
izpostavil š tevilne prednosti, ki jih je 
SIJ pridobil z novim aktivnim 
lastnikom: mož nost hitrejš ega 
sprejemanja odloč itev, zmanjš anje 
poslovnih tveganj, laž ja odloč itev in 
izvajanje več jih in zahtevnejš ih 
projektov na svetovnem trgu ter 
sinergije iz vertikalne povezanosti 
(nabava surovin in prodaja izdelkov), 
ki se jih  v tem kratkem obdobju š e 
ne da povsem ovrednotiti. 
Letos nač rtovani č isti dobič ek 50 
milijonov evrov, kakor tudi vsi dobič ki 
v naslednjih dveh letih,  se bo v celoti 
preusmeril v nalož be in razš iritev 
programov, katerih skupna vrednost 
je 250 milijonov evrov, kot se je ob 
podpisu pogodbe zavezal naš  lastnik 
– skupina Koks. Na novinarski 
konferenci je bil prisoten tudi Borut 
Frantar, predsednik upravno-
posvetovalnega odbora med drž avo in 
skupino Koks, ki je bil ustanovljen za 
usklajevanje interesov  med obema 
stranema in za nadzor nad izvajanjem 
Koksovih nakupnih zavez. Kot je 
povedal Borut Frantar, so v odboru 
zadovoljni z dobrim razvojem in 
rezultati skupine SIJ ter s korektnim 
sodelovanjem obeh partnerjev. Zadnje 
leto, kot je poudaril predsednik uprave 

Predsednik uprave Tibor Š imonka in Borut Frantar (levo), predsednik upravno-
posvetovalnega odbora med drž avo in Koksom, sta zadovoljna z rezultati skupine SIJ – 
Slovenska industrija jekla in njenimi nač rtovanimi razvojnimi projekti.
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Tibor Š imonka,  je za skupino SIJ in s 
tem vse njene druž be prelomno:
 »Poleg privatizacije je bila izpeljana  
š e reorganizacija v smislu 
koncentracije nekaterih pomembnih 
poslovnih funkcij (prodaja, nabava, 

finance, strateš ki razvoj), in to zelo 
uč inkovito in uspeš no, zahvaljujoč  
predvsem strokovni usposobljenosti 
in pož rtvovalnosti mojih sodelavcev v 
hč erinskih druž bah in holdingu SIJ.«
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VREDNOST PRODAJE IN CISTI POSLOVNI IZID
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POSLOVNI REZULTATI 

 
PRIHODKI OD PRODAJE – AKTIVNE DRUŽ BE 

prodajni prihodki 468.586 543.509 678.225 124,8 

izvoz 331.646 381.059 460.604 120,9 

domači trg 136.939 162.450 217.621 134,0 

delež  izvoza 70,8 % 70,1 % 67,9 % 96,9 

V drugem polletju je količ inska rast prodaje nekoliko zaostala za rastjo v prvem polletju, ker so zaradi zmanjš evanja zalog 
proizvajalci in trgovci naroč ili manj nerjavnih jekel. Glavni razlog za omenjene trende pa je sprememba cene niklja, ki se je po 
strmem naraš č anju v prvem polletju v drugem polletju  spustila na raven julija 2006.

V primerjavi z letom 2006 se bo količ inska proizvodnja konč nih proizvodov poveč ala za 7 %, količ inska prodaja pa za 4,4 %.

V 000 EUR 2005 2006  OCENA 2007 Indeks
2007/2006
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NALOŽ BE V LETU 2007

Ob dobrih poslovnih rezultatih pa je mesto dobila  tudi pestra investicijska 
dejavnost, ki se v druž bi Acroni nadaljuje iz preteklih let, v druž bi Metal Ravne pa 
š ele dobiva več ji razmah.

Največ je nalož be, ki se zdaj odvijajo v obeh jeklarskih druž bah, so:

●  posodabljanje potisne peč i z izvleč no napravo, modernizacija (zamenjava) 
Drever-linije č istilna naprava za  š kajni jami Bluminga in Steckla (ekološ ka 
investicija), modernizacija livne naprave, avtomatski nadzor ravnosti ploč evine na 
valjarniš kem ogrodju v druž bi Acroni;

●v druž bi Metal Ravne pa gradnja nove kovač nice, v zaključ ni fazi so priprave na
prenovo valjarne gredic in posodobitev jeklarne.

 
v tonah  

ACRONI

METAL RAVNE 

ODLIVI ZA NALOŽ BE V LETU 2007

106,8501.947469.892SKUPAJ NOŽ I Ravne

ELEKTRODE Jesenice

SKUPAJ

v EUR

33.688.888

28.044.184

736.162

3.042.656

65.511.890

Uspeš nost poslovanja druž b skupine SIJ se je v letu 2007  izboljš ala, saj bomo dosegli za 25 % več je prihodke iz prodaje in za 124 
% boljš i dobič ek po davkih:

 
  REZULTATI POSLOVANJA –  AKTIVNE DRUŽ BE 

V 000 EUR 2005 2006 OCENA 
 

2007 Indeks
2007/2006

dobič ek pred davki 43.277 28.370 231,8

č isti dobič ek 35.032 22.199 224,0

delež  v prihodkih (ROS) 7,5% 4,1% 179,9

dodana vrednost v evrih/
zaposlenega 36.382 37.442 133,3

povpreč no  š tevilo zaposlenih 2.999 3.027 106,1

 65.774

49.828

7,3%

49.900

3.221
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Globalno  aktualno 

16. in 17. oktobra 2007,  je  v Bruslju 
potekalo sreč anje komisije EUROFER 
Research Committee in skupine za 
ESTEP (Eurofer Steel Technology 
Platform). ESTEP je pod neposrednim 
nadzorom EU-komisije in ni formalno 
povezan z EUROFER-jem.

EUROFER zdaj pripravlja 
protidampinš ki postopek proti Kitajski 
za š tiri skupine jekel:
             – hladno valjana nerjavna
                ploč evina
             – valjana ž ica in profili
             – kvarto debela ploč evina
             – ploč evina za cevi
EUROFER ima za uvedbo 
protidampinš kega postopka proti 
Kitajski tudi vso potrebno politič no 
podporo EU-komisije. Pri pripravi 
postopka pa ima precej tež av, ker 
dosegajo nekatere evropske jeklarne 
(npr. pri kvarto ploč evini)  tudi 30 %  
in več  zasluž ka – v takem primeru pa 
je tež ko najti zadostne in potrebne 
razloge za uvedbo protidampinš kega 
postopka.

Jeklarstvo je danes ena 
najpomembnejš ih panog evropskega 
gospodarstva in njegove 
konkurenč nosti. Globalno 
povpraš evanje in oskrba na področ ju 
jeklarske industrije sta se v zadnjih 
petih letih moč no spremenila in 
jeklarstvo je ponovno postalo rastoč a 
industrija, profitna in z dobrimi 
mož nostmi razvoja v razš irjeni 
Evropski uniji.
Namen evropske jeklarske platforme 
(ESTEP), ki so jo ustanovili pred 
š tirimi leti, je ustvariti uspeš no in 
globalno vodilno mesto v naslednjih 
desetletjih. To pomeni, da mora 
jeklarstvo ž e danes razmiš ljati o 
naslednji generaciji bazič ne industrije, 
ki bo š e bolj odvisna od nastopa na 
kompleksnem globalnem trgu.

Prioritete strateš ke raziskovalne 
agende ESTEP-a so bile določ ene v 
skladu s konceptom uspeš ne in 
zagotovljene rasti: 

- Dobič ek in konkurenč nost s 
pomoč jo inovacij

- Partnerstvo
- Naš e okolje, Zemlja
- Ljudje

Raziskave in inovacije so gonilna sila, 
da razvijemo nove, laž je in boljš e 
vrste jekel. ESTEP daje posebno 
prednost razvoju novih jekel za 
področ je energetike.

Zahteve po zmanjš anju vplivov na 
klimatske spremembe so zaradi 
dejstva, da je jeklarstvo energetsko in 
emisijsko zahtevno, š e posebej 
pomembne. ESTEP ž eli s projekti 
ULCOS (Ultra Low CO Steel Making) 2

š e bolj zmanjš ati energetsko porabo 
in emisije. 

Vzgoja kadrov in izobraž evanje je 
eden od pogojev za uspeš no in 
stabilno jeklarsko industrijo v EU – 
zato so potrebna neprestana vlaganja 
v izboljš anje nivoja znanja in 
izobrazbe.

Osnovni namen sestanka, ki sta se ga 
udelež ila EUROFER Research 
Committee in »Support Group 
Meeting« za projekte v okviru ESTEP-
a, je bil pripraviti predlog raziskovalnih 
in razvojnih projektov za leto 2008, ki 
jih bodo do konca letoš njega leta 
ocenjevale različ ne komisije. Konč na 
potrditev pa bo januarja 2008 na 
sestankih SAG-skupine (Steel 
Advisory Group), ESTEP-a in EU-
komisije oz. EU-parlamenta.

Skupna vsota vseh projektov s 
področ ja jeklarstva gre v stotine mio. 
evrov. Za nove č lanice EU (tudi za 

Slovenijo) je sodelovanje v teh 
projektih zelo zahtevno delo: ž e sama 
priprava projektov, iskanje partnerjev, 
sodelovanje in ocenjevanje itd. 
zahtevajo dosti strokovnih ljudi in 
predvsem č asa, poznanstev in 
lobiranja.

Strokovno sreč anje smo sklenili z 
zaključ kom, da bodo v prihodnosti 
največ je probleme povzroč ali: 
pomanjkanje izkuš enih oz. dovolj 
izobraž enih zaposlenih, bistveno 
draž je surovine in energija ter zahteve 
po č istejš em okolju (COin emisije). 2 

Zato je treba raziskave v okviru 
ESTEP-projektov usmerjati predvsem 
na področ ja, kjer bomo lahko vplivali 
tudi na manjš e izdatke (npr. 
zmanjš anje specifič nih porab energije 
in drugih stroš kov – kot so poraba 
elektrod, obzidave … ). Doseč i je treba 
dogovor in soglasje s politiki, ki naj bi 
razumeli, da ni mogoč e samo 
deklarativno vztrajati pri manjš i 
emisiji CO – po drugi strani pa se ne 2

zavedati odgovornosti za prihodnost 
EU-jeklarstva na svetovnem trgu.

Vir: http://www.eurofer.org/

Eurofer pripravlja protidampinš ki postopek proti Kitajski
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Predstavljamo

ZIP center z lesnim programom na Pohiš tvenem sejmu

Invalidsko podjetje  ZIP center, d. o. o., 

zaposluje 117 delavcev, med katerimi 
je skoraj polovica invalidov. V druž bi 
so razvili več  dejavnosti – 
najpomembnejš i programi pa so 
mizarstvo, tiskanje in nekatere 
grafič ne storitve ter č iš č enje in 
urejanje okolja, ki v enakih delež ih 
ustvarijo okoli 90 odstotkov vseh 
prihodkov druž be. 

V Rokodelnici nastajajo poslovna 
darila in roč na dela,  za katera so 
pridobili certifikat domač e in 
umetnostne obrti. Nudijo tudi izdelke 
iz tekstila za opremo individualnih in 
poslovnih objektov. 

ZIP center ima jasno vizijo razvoja, s 
katero ž eli ohraniti obstoječ a in 
odpirati nova delovna mesta tudi za 
invalide – populacijo, ki je na trgu 
dela najmanj konkurenč na. 

Izdelki in storitve ZIP centra so 
prepoznavni v lokalnem okolju in š irš e 
v regiji. Poslovni uspeh v podjetju 
dosegajo z doslednim izvajanjem 
sistema vodenja kakovosti  skladno z 
mednarodnim  standardom ISO 
9001:2000. V podjetju so proizvodne 

zmogljivosti v celoti zasedene in vse 
dejavnosti so usmerjene k doseganju 
zastavljenega poslovnega nač rta. 

V tiskarni zdaj  pospeš eno zbirajo 
naroč ila za novoletni program 
(koledarji, poslovniki, planerji).

Vse bolj se uveljavlja enota Mizarstvo, 
ki je lani opremila nove poslovne A. S.

Alenka Stres,
direktorica
ZIP centra:

»Enota Mizarstvo se vse bolj 
uveljavlja. Naš e izdelke in storitve 
smo prejš nji teden predstavili tudi 
na Pohiš tvenem sejmu v Ljubljani.«

prostore podjetja Nož i Ravne in ki se 
je od 5. do 11. novembra 2007 
predstavila na Pohiš tvenem sejmu v 
Ljubljani z izdelki za opremo 
poslovnih prostorov.

Mizarji ZIP centra s spretnimi rokami lesu dajo …
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Naš i Acronijevi hokejisti na zmagovitem pohodu 

Kapetan moš tva Acroni Jesenice Jurij Golič ič  (desno) in
asistent kapetana Miha Rebolj

"Guž va" pred golom

Acronijevi hokejisti so uresnič ili sanjski scenarij svojih navijač ev

Nekaj utrinkov s tekme  EBEL-lige med avstrijskim moš tvom KAC in HK Acroni Jesenice, v kateri so Acronijevi jeklarji dosegli 
ž e 10. zaporedno zmago in spravili celovš ko ledeno dvorano do vreliš č a. Zopet je navduš il Liks – vratar Robert Kristan, ki je 
pred tekmeci neprebojno zablokiral vrata. 
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Smeh  je  pol  jabolka

Mož ganski  križ kraž

UČ INEK
 

TEŽ AVE HITROST 

AVTOR:
DRAGO

RONNER,
ACRONI

ZDRAVILO
V OBLIKI
OKROGLE
PLOŠ Č ICE

ZAČ ETEK
TEKMO-
VANJA

ELEKTRON-
KA V TV–
KAMERI

SKALA

MAKEDON-
SKO
KOLO

ATLETSKO
METALNO
ORODJE

Š PANSKI
PLES

UJEMANJE
SAMO-

GLASNIKOV

PREBIVALCI
ANGLIJE
RUSKA
PIJAČ A

VINKO
OŠ LAK
REKA V

JUŽ NOAFR.
REPUBLIKI

GORA
NAD

TRNOVSKIM
GOZDOM

TRIK,
ZVIJAČ A

TURŠ KI
POLITIK
EVREN
KOŽ NA

BOLEZEN

SLOVENSKA
OPERNA
PEVKA

KITAJSKA
REKA V

MANDŽ U-
RIJI

SOVJETSKI
MARŠ AL
(ANDREJ)

ZDRAVILI-
Š Č E V

Š VICAR.
KANTONU

TICINO

EDO
TORKAR

HRANA

PRAVO-
SLAVNA
VERSKA
PODOBA

PRIZADE-
TOST

TKIVA ALI
ORGANA

BOLNIK Z
ARTERIO-

SKLEROZO

PRISTAŠ
STARO-

SLOVEN-
STVA

TRAČ NICA

METRIČ NI
POUDAREK

LAURENCE
OLIVIER

ALFI
NIPIČ

SVOD

IZMEČ EK

KRAJ
PRI

KALOBJU

ALUMINIJ
NADZORNIK

STAVB V
ST. RIMU

GRŠ KI
FILOZOF

SPOJ
GLAVE S
TRUPOM

LETNI
GOZDNI
POSEK

KRAVICA
MESTO V
SREDNJI
POLJSKI

ANA
PAVLOVA

REKA V
MAKEDO-

NIJI
JANKO
ROPRET

STARA
MERA

ROBERT
ALTMAN

MESTO V
SV. POLJSKI

POGAN

GLAVNO
MESTO
TURČ IJE

AMERIŠ KI
IGRALEC

(NICOLAS)
VOD. POLIT.
STRANKE

SLOVENSKA
SOPRA-
NISTKA

GRACELJ

ANGLO-
AMERIŠ KA

VOTLA
MERA

STAROGR.
ZBORSKI

LIRIK

ZAPREDEK
ZAČ IMBA

BELI
CIMET

MESTO
V SEVERNI

ITALIJI
OČ KA

DANSKI
JEZIKOSLO-

VEC
POMOŽ NI
DUHOVNIK

Č RTA V
OBLIKI
Č RKE X

ODPADNO
Ž ELEZO

SLOVENSKA
Š AHISTKA
(DARJA)

PODOLJE
V JUŽ NI

DALMACIJI,
KONAVLJE

JAPONSKI
PISATELJ
(KOBO)

PREBIVA-
LEC

POLJAN

HRVAŠ KI
PESNIK
(DINKO)

"Natakar, kakš na je ta kava, ki ste 
mi jo prinesli?"
"Pož ivljajoč a!"
"Saj je v skodelici sama voda!"
"No, vidite, pož irek kave ste 
srknili, pa ste ž e razburjeni!"

"Kako si kaj, Mihec?" vpraš a dedek.
"Š e kar, samo s tvojim sinom imam 
tež ave."
 
PAMET ZA DVA

“ Moje novo dekle ima pamet za 
dva!" je Peter ponosno povedal 
prijatelju.
"No, ja, potem je pa ravno pravš nja 
zate!"

"Tako hitro pa š e nisva bila 
na kraju prometne nesreč e," 
reč e prometnik Tone 
svojemu kolegu Marku, ko 
sta se zaletela v drevo.
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