
Inovativni duh industrijskih podjetij



V brošuri je predstavljenih enajst podjetij iz 
industrij, ki so najbolj značilne za gorenjsko 
regijo. Nekatera imajo že dolgo tradicijo 
delovanja, druga pa so bolj sodobnega 
izvora. Skupno pa jim je to, da so uspešna, 
inovativna ter s svojim delovanjem pozitivno 
vplivajo tudi na lokalno okolje. 

LESNA INDUSTRIJA:
•	 ELAN 
•	 SLATNAR

KOVINSKA INDUSTRIJA:
•	 SIJ 
•	 DAMATECH

GUMA IN POLIMERI: 
•	 GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES
•	 POLYCOM

USNJARSKA IN ČEVLJARSKA INDUSTRIJA
•	 ALPINA
•	 PROALP

ELEKTROTEHNIKA:
•	 ISKRAEMECO
•	 DOMEL

TEKSTILNA INDUSTRIJA:
•	 ODEJA



Alpina je prvi par čevljev izdelala leta 1947. 
Seveda se je od tistih časov marsikaj spremenilo, 
toda predanost obrti in ročnemu delu se nadaljuje. 
Alpina ustvarja blagovno znamko, ki zagotavlja 
visokokakovostno izdelavo, inovativne rešitve in 
uporabno oblikovanje. 

Kot proizvajalec športne obutve že vrsto let 
podpira lokalne športne klube in društva. Prav 
tako že vrsto let podpira in sodeluje z drugimi 
lokalnimi društvi kot so Moški pevski zbor Alpina, 
Pihalni orkester Alpina in drugi. Poleg tega se zelo 
aktivno vključuje tudi v lokalne dogodke kot so 
tradicionalni Klekljarski dnevi, Žir Fit in drugi. 
V zadnjih letih so razvili še dodatno dejavnost 
na turističnem področju in sicer z različnimi 
promocijskimi aktivnostmi v Žiri privabijo veliko 
obiskovalcev, ki si želijo ogledati proizvodnjo 
obutve in druge znamenitosti v kraju. Pri tem 
projektu sodelujejo s turističnim društvom Žiri, 
Klekljarskim društvom Cvetke in drugimi.

Ena njihovih 
zadnjih inovacij 
pri izdelavi 
športne obutve 
je dvostopenjski 
sistem gretja, ki 
je popolnoma 
integriran 
v čevelj, je 
edinstven na 
trgu obutve in 
je velika dodana 
vrednost za 
uporabnika. 

Alpina je doma in po svetu najbolj prepoznavna po čevljih za tek 
na smučeh, ki jih uporabljajo tudi olimpijski prvaki in zmagovalci 
svetovnega pokala v teku na smučeh in biatlonu.



Podjetje Polycom je s svojim delovanjem začelo 
leta 1985 v kletnih prostorih družinske hiše v Ško-
fji Loki z enim strojem ročnega tipa za brizganje 
plastike. Nenehno so povečevali zahtevnost nji-
hovih izdelkov, širili raven znanja in zaposlovali 
nove sodelavce. Tako je družinsko  podjetje z enim 
zaposlenim v letu 1985 do danes zraslo v srednje 
veliko podjetje, ki ima 200 zaposlenih. Na začet-
ku so se ukvarjali z brizganjem najenostavnejših 
izdelkov kot so ročaji, pepelniki… Danes pa izde-
lujejo kompleksne in zahtevne izdelke za avtomo-
bilsko industrijo.

Podjetje Polycom je od samega začetka tesno vpe-
to v okolje in deluje odgovorno do vseh, ki so ka-
korkoli povezani z njim. Poslanstvo podjetja do-
loča tudi njegovo družbeno odgovorno ravnanje. 

Kot pokrovitelj ali sponzor pomaga številnim dru-
štvom in drugim organizacijam ter skupaj z njimi 
sooblikuje družbeno, družabno in športno življe-
nje tako v širšem kot ožjem okolju. Z odgovorno 
okoljsko politiko in uvedbo standardov varovanja 
okolja pa se je zavezalo tudi k nenehni skrbi za 
okolje.

Orodje pod št. 1 je namenjeno za izdelavo termoplastičnega izdelka. 
Orodja so del razvojne dejavnosti  Polycoma in so plod lastnega znanja.

Eno izmed najbolj znanih izdelkov podjetja so zagotovo plinski amortiz-
erji za avto, ki jih izdelajo v milijonskih količinah - Ball Socket Stabilus 
– plinski amortizerji za avto.

Pri razvoju 
izdelkov 
sodelujejo 
s kupcem, 
razvoj procesa 
pa izvajajo v 
podjetju sami, 
kar je njihova 
inovacijska 
strategija. 
Inovativna 
usmerjenost 
podjetja pomeni 
inovacijsko – 
trženjski pristop. 
Ta pristop pa 
pomeni, da 
podjetje sledi 
novim trendom 
in priložnostim, 
ki se pojavljajo 
na trgu. 



Domel izhaja iz najstarejše železarske industrije 
na Slovenskem, ki je doma prav v Železnikih. V 
več kot sedemdesetletni Domelovi zgodovini se je 
zvrstilo kar nekaj produktov, ki so bili vsak zase 
najbolj značilni v določenem obdobju. V začetku 
so bili to pisarniški mehanizmi za registratorje, 
ki so jim sledile laboratorijske centrifuge ter go-
spodinjski aparati v obliki kavnih mlinčkov, mi-
kserjev, sesalnikov…V drugi polovici svojega 
delovanja se je podjetje specializiralo za izdelavo 
elektromotorjev, pri čemer so močno izstopale 
sesalne enote za sesalnike. Danes pobudo prev-
zemajo visoko-učinkoviti elektronsko komutirani 
pogoni za raznovrstne aplikacije od klimatskih 
naprav, e-mobilnosti ter medicine.

Zagotavljajo kakovostna delovna mesta v doma-
čem in širšem okolju. Njihovi procesi temeljijo na 
vrednotah, ki so jih združili v pet sklopov: ustvar-
jalnost in ambicioznost, odgovornost in gospo-
darnost, spoštovanje in sodelovanje, skrb za stran-
ke in zaposlene, pripadnost. 

Domelovo poslanstvo jasno določa njihovo lo-
kalno navezanost. Lokalno sponzorirajo športna, 
gasilska in kulturna društva, ki vzgajajo mlade ter 
potencialne zaposlene. Sofinancirajo tudi razne 
infrastrukturne projkete za razvoj kraja. Skrbijo 
za čiste tehnološke procese za ohranjanje čistosti 
okolja. Štipendirajo mlade in jih uvajajo v Dome-
love procese med študijem, da najdejo najboljše 
preseke med možnostmi in kompetencami mla-
dih.

Elektronsko komutirani
EC - motor 712

Domel je 
globalni razvojni 
dobavitelj 
dovršenih rešitev 
elektromotornih 
pogonov in 
komponent, 
zasnovanih 
na lastnih 
inovativnih 
tehnologijah, ki 
omogoča rast in 
trajnostni razvoj 
skupine Domel. 



Začetki podjetja Odeja segajo v leto 1927, ko je 
škofjeloški podjetnik Rado Thaler najel nekaj de-
lavk in v bližnji baraki organiziral ročno izdelo-
vanje prešitih odej. V obdobju med letoma 1967 
in 1972 je nastopil čas napredka, saj so svojo po-
nudbo obogatili z nadvložki, ki so bili takrat no-
vost na jugoslovanskem trgu. Velika količina dela 
je zahtevala izgradnjo nove tovarne v škofjeloški 
industrijski coni na Trati, kamor so se preselili leta 
1973. Danes so z nekaj manj kot 100 zaposlenimi 
uspešno in sodobno opremljeno tekstilno podjetje 
z lastno mrežo maloprodajnih trgovin v vseh več-
jih slovenskih krajih, spletno trgovino za globalni 
trg ter poslovnimi partnerji in naročniki v števil-
nih državah sveta.

Njihov najbolj značilen izdelek je vsekakor prešita odeja. Njihove odeje 
slovijo tudi po prefinjenih, sodobnih in predvsem drugačnih prešitjih, ki 
jih lahko tudi popolnoma prilagodijo željam in zahtevam kupcev.

 
Inovativnost in vrhunska kakovost sta najbolj 
pomembna faktorja njihovega uspeha. V Odeji 
so poleg prešitega programa najbolj poznani po 
lastnih kreacijah posteljnine, kjer jim je izbor pra-
vega vzorca ter sledenje svetovnim trendom bi-
stvenega pomena. 

V lokalno okolje so vpeti predvsem z zaposlova-
njem delavcev, ki izhajajo iz lokalnega in bližnjega 
okolja. Sodelujejo tudi z vrtci, osnovnimi šolami, 
različnimi ustanovami in društvi, ki delujejo v lo-
kalnem okolju in potrebujejo podporo pri njiho-
vem nemotenem delovanju.

V Odeji stremijo 
k temu, da so 
materiali, ki jih 
uporabljajo 
pri razvoju in 
izdelavi izdelkov 
vrhunski, naravni, 
organski ter 
tehnološko 
najnaprednejši.



Zgodba podjetja Elan se je začela leta 1945, ko je 
Rudi Finžgar ustanovil zadrugo za izdelavo špor-
tnega orodja Elan. Poleg smučarske opreme so v 
svoji bogati zgodovini izdelovali tudi loparje za 
tenis in badminton, kajake, kanuje, čolne, atlet-
ske rekvizite, pripomočke za reševanje z gora, 
lestve...V sedemdesetletni zgodovini si je podjetje 
prislužilo status smučarskega inovatorja. Številni 
Elanovi izumi so namreč zaznamovali in spreme-
nili smučanje. Poleg smuči danes v Elanovi tovarni 
v Begunjah nastajajo tudi vrhunska plovila, telo-
vadna oprema in kompleksni kompoziti za vetrni-
ce, ki proizvajajo čisto električno energijo.

Nenehno spremljanje trendov spodbuja Elan k is-
kanju novih in unikatnih rešitev. Elanovi izdelki 
so bili že velikokrat deležni pozornosti strokov-
nih žirij, saj je Elan za njih prejel več kot petdeset 
mednarodnih prestižnih nagrad.

V lokalno okolje so vpeti kot pomemben in dolgo-
letni zaposlovalec, ki nudi zaposlitvene in karierne 
možnosti za različne strokovne profile zaposlenih. 
Kot eno večjih podjetij v regiji tudi podpirajo lo-
kalne projekte in dogodke - bodisi neposredno 
bodisi preko zaposlenih, ki so vpeti v različne lo-
kalne strukture. Kot znamka iz alpskega okolja se 
čutijo zavezani po ohranjanju alpsko-smučarske 
kulturne dediščine. Zato so letos poleti, kot prvi 
proizvajalec smuči nasploh, odprli Alpski smučar-
ski muzej.

Njihov najbolj značilen produkt je carving smučka, izdelek, ki je pred 25 leti spremenil način smučanja in za 
vedno zaznamoval smučarsko industrijo.

Elan ima lasten R&D oddelek, ekipo inovatorjev in 
konstruktorjev, ki znajo idejam, skupaj z ostalimi mojstri, dati 

otipljivo obliko inovativnega končnega izdelka. 



Ustanovitelja družinskega podjetja Damatech, 
Darko in Mateja Mikec, sta svojo karierno pot za-
čela pred približno tridesetimi leti v tehnološkem 
oddelku Železarne Jesenice. Leta 2004 sta ustano-
vila svoje podjetje, ki pa aktivno posluje šele deset 
let. V tem času pa je podjetje raslo hitro in skoko-
vito. Podjetje ima danes tri lastne produktne linije. 
Prva je prodaja kosov jekla standardne kakovosti, 
ki jih režejo z velikimi žagami, enimi največjih v 
regiji. Druga linija so storitve za stranke, ki imajo 
lasten načrt razreza in svoj material, med njimi so 
avstrijske železarne in jeseniški Acroni. Tretja lini-
ja pa so lastni izdelki in polizdelki.

V podjetju so specialisti za trženje poboljšanih jekel za orodjarstvo, stro-
jegradnjo in proizvodnjo obrabno obstojnih delov.

V Damatechu je trenutno 28 zaposlenih. Strokov-
nih profilov, ki bi jim 100-odstotno ustrezali, na 
trgu skoraj ni, zato jih usposobijo in priučijo sami. 
Na ta način so tudi vpeti v lokalno okolje, saj mo-
rajo z mladimi, ki prihajajo iz tehničnih šol, veliko 
delati, da svoje šolsko znanje nadgradijo s specifič-
nim znanjem. Proces izobraževanja je zahteven in 
dolgotrajen. Zato je njihov cilj, da jih tudi čim dlje 
zadržijo. Zaposlenim želijo omogočiti optimalne 
delovne pogoje, optimalno plačo in dobre odno-
se. Zagovarjajo osnovne vrednote, kot so korekten 
odnos do dela, lojalnost podjetju in poštenost. 
Zelo pomembne so jim družinske vrednote, zato 
poskušajo v svojo zgodbo vključiti tudi družinske 
člane zaposlenih, od organizacije skupnih izletov 
do družinskih piknikov. 

Podjetje ima 
sedež na 
Jesenicah, 
vendar so za 
Slovenijo preveč 
specializirani. 
Njihov glavni 
trg je Evropa, 
predvsem 
Avstrija, 
kjer imajo 
podružnico, 
in Nemčija. 
Jesenice so 
odlično izhodišče 
za oba trga, saj 
lahko kupcem 
naročilo preko 
logističnega 
izhodišča v 
Beljaku hitro 
dostavijo.  



Glavni ustanovitelj podjetja Proalp, Matej Slapar, 
je bil kot strojnik zaposlen v razvojnem oddelku 
Peka, ki je sinonim za dolgoletno čevljarsko tradi-
cijo na območju Tržiča. Leta 1997 sta s partnerjem 
stopila na svojo poslovno pot in ustanovila svoje 
podjetje. V začetku je bila glavna prioriteta podje-
tja razvoj čevljev in komponent za tuja tržišča, ob 
tem pa so v manjšem obsegu izdelovali tudi lah-
ko obutev za domači trg. Kasneje je Slapar razvil 
pohodniške čevlje lastne blagovne znamke in leta 
2011 registriral blagovno znamko Proalp. 
 
V zadnjem desetletju so močno okrepili izdelova-
nje obutve, saj sta razvoj in izdelava čevljev bla-
govne znamke Proalp postali poglavitni dejavnosti 
podjetja. Proalp je manjše podjetje, ki želi ohraniti 
fleksibilnost in individualiziran pristop. 

Podjetje čevlje izdeluje iz prvovrstnih evropskih materialov. Poleg seri-
jske proizvodnje, izdelujejo tudi čevlje, ki so prilagojeni predhodnim 
individualnim izmeram nog. Uporabljajo šivano metodo flex, ki jo redko 
kdo še uporablja, saj je dražja od ostalih metod.

Podjetje poskuša osveščati ljudi ne samo o zdra-
vem nošenju čevljev, temveč tudi o oblikovanju 
pravičnih cen. V veliki meri sodeluje s kooperanti 
v lokalnem tržiškem območju, saj v podjetju čuti-
jo močno pripadnost domačemu okolju in tržiški 
čevljarski tradiciji. 

Najmočnejše 
področje 
podjetja sta 
kakovostna 
pohodna in 
gorniška obutev. 
Izdelujejo tudi 
model Retro, 
ki je imitacija 
in izpopolnitev 
starinskega 
pohodnega 
čevlja.



S podjetjem Slatner je začel oče Petra Slatnar-
ja, ki je doma postavil kovinarsko predelovalno 
delavnico. Peter Slatnar je bil v mladosti smučar-
ski skakalec in se je po končani športni karieri 
posvetil izdelkom iz te branže. Podjetje je bilo 
najprej znano kot nišni proizvajalec smučarskih 
vezi, ki se uporabljajo v smučarskih skokih. V 
smučarske skoke je podjetje namreč prodrlo z in-
ovativno izdelavo petnega dela vezi, ki omogočajo 
večjo varnost. Leta 2016 pa je podjetje prevzelo še 
proizvodnjo smučarsko skakalnih smuči od pod-
jetja Elan, potem ko jo je ta opustil. Tako gre prav 
Petru Slatnarju zahvala, da je v Sloveniji ostala 
proizvodnja skakalnih smučk.

Trenutno v podjetju proizvajajo smuči, vezi ter 
čevlje, ki so prisotni v Svetovnem pokalu smučar-
skih skokov.

Slatnarjeve skakalne smuči že na prvi pogled izs-
topajo iz množice športnih znamk. Peter Slatnar 
pravi, da v trenutku, ko njegovo podjetje naredi 
nov izdelek, začne tudi razmišljati, kako ga iz-
boljšati. Vztrajnost, inovativni duh in sposob-
nost prisluhniti vrhunskim tekmovalcem pa so 
že obrodili sadove - v svetovnem pokalu z vezmi 
namreč opremlja že 80% vseh tekmovalcev.  

V podjetju verjamejo, da so športniki najboljši 
inovatorji. Znajo jim prisluhniti in jih vključiti v 
razvoj. Tako pridobijo najboljša izhodišča za ne-
nehno inoviranje vrhunske športne opreme s kat-
ero športniki dosežejo in presežejo svoje sposob-
nosti. Na tak način pa so vpeti v lokalno okolje, saj 
sodelujejo tudi z najboljšimi športniki in športni-
cami iz lokalnega okolja. 

Produktna grafika je minimalistične, bele barve, zgolj z enobarvnim poudarkom na konicah smuči, ki skakalcem 
pomagajo pri letenju, saj v vsakem trenutku vidijo položaj konic.

Slatnarjeve 
smuči so izredno 
tehnično 
inovativna znamka 
in za njih je 
pomembna zgolj 
funkcija, saj na 
njihovi opremi 
ni prostora za 
lepotičenje. 



Zgodba o družbi Goodyear Dunlop Sava Tires je zgod-
ba o uspešnem združenju slovenske gumarske tradicije 
in enega vodilnih svetovnih proizvajalcev pnevmatik. 
Vse se je začelo leta 1920 v Kranju z ustanovitvijo to-
varne, iz katere se je kasneje razvila družba Sava, pred 
dvema desetletjema pa je ta postala del mednarodne 
korporacije Goodyear. Danes je Goodyear Dunlop 
Sava Tires eden izmed glavnih proizvajalcev pnevmatik 
v jugovzhodni Evropi. 

Foto: arhiv sedajne družbe Trelleborg Slovenija, d. o. o..

Prepoznavni produkt družbe so kakovostne pnevmatike, izdelane po 
visokih standardih, ki veljajo za celotno korporacijo Goodyear. 

V Goodyearu so tesno povezani z lokalnim okoljem in 
se zavedajo pomembne vloge, ki jo imajo v tem prostoru 
kot zaposlovalec in gonilec razvoja. V okviru programa 
»Goodyear Boljša prihodnost« zaposleni sodelujejo v 
različnih prostovoljskih projektih v skupnosti ter tako 
pomagajo ustvarjati kakovostnejše pogoje za življenje 
in delo. Z namenom prispevanja k prometni varnosti 
že vrsto let  z donacijami pnevmatik podpirajo lokalne 
prostovoljne reševalne službe. 

Med drugim so 20. obletnico delovanja pod okriljem 
mednarodne korporacije Goodyear posvetili loka-
lnemu okolju in v sodelovanju z Mestno občino Kranj 
ter Zavodom za turizem in kulturo Kranj ustvari-
li projekt »20 let – 20 poti«, zakladnico 20. tekaških, 
kolesarskih, pohodniških in izobraževalnih poti, ki 
uporabnikom predstavljajo možnosti za odkrivanje in 
raziskovanje gorenjske regije.

Goodyear 
Dunlop Sava 
Tires se prilagaja 
predvsem štirim 
ključnim trendom, 
ki spreminjajo 
mobilnost, in sicer 
souporabi vozil, 
samovozečim 
vozilom, možnostim 
povezovanja in 
električnim vozilom. 



Družba SIJ Acroni d. o. o. je bila ustanovljena de-
cembra 1992, ko se je Železarna Jesenice preobli-
kovala v več manjših podjetij. Jeklarska dejavnost 
na Jesenicah pa se je začela že precej pred letom 
1992. Na tem področju je bilo fužinarstvo razvito 
že v 14. stoletju.  V 19. stoletju so se fužine zdru-
žile v enotno Kranjsko industrijsko družbo – KID, 
ki je zaznamovala jeseniško železarstvo do konca 
druge svetovne vojne. 
Danes družba SIJ Acroni spada v jeklarsko divi-
zijo skupine SIJ – Slovenske industrije jekla in je 
proizvajalec ploščato valjanih izdelkov iz različnih 
vrst jekel. Sodi med vodilne svetovne proizvajal-
ce nerjavne debele pločevine ter debele pločevine 

iz visokotrdnostnih, obraboodpornih, orodnih in 
ostalih vrst jekel. S pretaljevanjem izbranega od-
padnega železa, z dodatki kovinskih zlitin in žlin-
drotvornih komponent pridobivajo nove kovinske 
izdelke.

Podpirajo številne športne in kulturne dejavnosti 
v lokalni skupnosti, katerih projekti prinašajo kar 
največjo dobrobit za sokrajane. V letošnjem letu 
so v okviru projekta Jeklene vezi lokalni skupnos-
ti pomagali tudi s prostovoljnim delom – barvali 
so ograje otroških igrišč, pomagali prostovoljnim 
gasilcem in razveseljevali starejše občane. V letu 
2018 praznujejo tudi 70 letnico hokejskega kluba 
HDD Jesenice, katerega glavni sponzor je že vrsto 
let Skupina SIJ oziroma njena družba SIJ Acroni.

Pri razvoju in proizvodnji izdelkov ohranjajo ekološko ravnovesje v 
skladu z ekološkimi standardi.

V SIJ Acroniju 
imajo 
vzpostavljen 
sistem 
obvladovanja 
idej TOP (Totalna 
optimizacija 
poslovanja), ki 
v vseh družbah 
Skupine SIJ  
spodbuja 
zaposlene k 
nenehnemu 
iskanju in 
uvajanju novih 
rešitev ter 
izboljševanju 
obstoječih 
rešitev na vseh 
področjih 
našega 
delovanja. 



Iskraemeco je bil ustanovljen leta 1945. Njegov 
razvoj skozi leta je bil zaznamovan z rastjo port-
felja izdelkov in storitev ter z nenehnim širjenjem 
prisotnosti na mednarodnem trgu. Danes je eden 
izmed vodilnih ponudnikov rešitev pametnega 
merjenja na globalni ravni. Že več kot sedem dese-
tletij energetskim podjetjem ponujajo kakovostne 
izdelke in storitve, ki omogočajo učinkovito rabo 
energije. Iskraemecov portfelj vključuje števce ele-
ktrične energije za različne aplikacije, izdelke za 
komunikacijo, programsko opremo za upravljanje 
merilnih podatkov in podporne storitve. Trajno-
stni razvoj, zadovoljstvo uporabnikov in učinko-
vitost poslovanja so ključni elementi za izgradnjo 
pametnega omrežja.

Iskraemeco družbeno odgovornost uresničuje z 
vlaganjem v izobraževalne, kulturne in za zdravje 
koristne dejavnosti v lokalni skupnosti. S spon-
zorstvi in donacijami podpirajo lokalne izobraže-
valne ustanove, športne klube, različna udejstvo-
vanja na področju kulture in projekte, povezane 
z zdravim načinom življenja. Podjetje aktivno so-
deluje z izobraževalnimi ustanovami, zaposleni 
pa se aktivno udeležujejo različnih dobrodelnih 
aktivnosti. Številni zaposleni delujejo kot men-
torji različnim start-up podjetjem, povezujejo se 
z različnimi podjetji, jih izobražujejo, se z njimi 
povezujejo v partnerstva in širijo primere dobre 
prakse. Na različnih delavnicah, srečanjih in do-
godkih delijo izkušnje in znanje, tako na lokalnem 
kot mednarodnem nivoju. 

Za koncept pravičnega 
pametnega števca, kot tudi za 
sam izdelek so že prejeli številne 
nagrade in priznanja s strani 
kupcev in partnerjev ter širše 
strokovne javnosti. 

Eden največjih 
oddelkov za Razvoj 
in raziskave v 
panogi znotraj 
Evrope napredne 
ideje pretvar-
ja v realnost in 
zagotavlja elek-
trodistribucijam 
kakovostne in tra-
jnostne energetske 
rešitve za prihod-
nje generacije. 
Poslovni procesi 
so zasnovani tako, 
da je njihov vpliv 
na okolje v smislu 
odpadkov, odplak 
in zračnih emisij 
čim manjši. 
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