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V Iskratelu se, čeprav so 
izrazito izvozno narav-
nano podjetje, dobro za-
vedajo pomembnosti so-
obstoja v lokalni skup-
nosti, zato se trudijo s svo-
jim delovanjem in aktiv-
nostmi doprinesti k bolj-
šemu življenju v okolju, 
kjer delujejo.

Te aktivnosti vse bolj načrtu-
jejo v sodelovanju z lokalnimi 
partnerji. Tako so v letu 2017 
in 2018 skupaj z zaposlenimi v 
dobrodelnih pobudah zbirali 
igrače in šolske potrebščine za 
CSD Kranj ter kavo za stanoval-
ce doma upokojencev Kranj, z 
dodelitvijo sponzorskih in do-
natorskih sredstev prispeva-
jo k izpeljavi različnih projek-
tov, aktivnosti v lokalni skup-
nosti. Zelo dobro sodelujejo tu-

di z Regionalno zbornico GZS 
Gorenjska, tako bodo letos ko-
nec maja gostitelji podelitve 
nagrad za najboljše inovacije 
Gorenjske.

Inovativnost je del 
njihovega DNK
V svoji panogi brez inovativ-
nosti ne bi preživeli na trgu že 
več kot 70 let. Inovativnost je 
njihova skupna kompetenca in 
ena izmed petih vrednot zapo-
slenih. Z novo poslovno strate-
gijo so v podjetju tudi formal-
no vzpostavili delovno mes-
to upravljalca inovacij, ki v so-
delovanju s sodelavkami in so-
delavci z usmerjenimi aktiv-
nostmi in kampanjami za »vž-
ig kreativnosti« spodbuja ino-
vativno razmišljanje zaposle-
nih. S posebnim dnevom, na-
menjenim inovativnosti, pa to 
sporočilo širijo ( letos je bil dan 
inovativnosti prvič, op. a.) na 
slovenski prostor in kot amba-
sadorji inovativnosti po svoje 

pripomorejo k razvoju sloven-
skega gospodarstva in družbe.

Sem štejejo tudi različne 
družbeno odgovorne projek-
te, kot sta projekta Inženir-
ji bomo in iniciativa SKOZ – 
Vsak dijak v podjetje!, katerih 
namen je spodbujati mlade za 
inženirske in druge poklice.

Z dnevom inovativnosti 
so povezali mlade in že 
izkušene strokovnjake
Letošnji Iskratelov dan inova-
tivnosti je v Kranju potekal 18. 
aprila. Na njem so dopoldne 
gostili več kot 100 dijakov in 
študentov gorenjskih in osre-
dnjeslovenskih srednjih šol in 
fakultet, ki so jim predstavili 
podjetje, jim podali znanje in 
jih spodbudili k drugačnosti 
in drznosti, ki je pomembna 
za uspeh vsakega posamezni-
ka. Popoldne so obiskovalcem 
predstavili njihovo inovativno 
interno okolje in ljudi, uspešni 
gostje iz gospodarstva pa so na 

okrogli mizi z obiskovalci delili svo-
je poglede na inovativnost in inova-
tivne prakse.

Nova strategija vključuje 
tudi okoljsko odgovornost 
organizacije
Trendi razvoja okoljske regulative tu-
di njim narekujejo prilagajanje na te-
mo okoljske vzdržnosti oz. trajnosti, 
kar pomeni vpeljavo načel trajnosti in 
krožne ekonomije v podjetje, tako na 
ravni procesov kot na ravni izdelkov. 
Zato imajo že nekaj časa vzpostavlje-
na izobraževanje in širjenje zaveda-
nja med zaposlenimi, kupci in doba-
vitelji, ki jih redno spodbujajo, da po-

slujejo v skladu z enakimi etičnimi na-
čeli, kot jih imajo sami.

V strategiji so opredelili glavne 
okoljske cilje, razvijati do okolja pri-
jazne izdelke, sistemsko obvladova-
ti odpadke in zagotavljati konstantno 
energetsko učinkovitost.

S hranjenjem odvečne električne 
energije iz lastne sončne elektrarne 
v polju baterij na primer izvajajo uk-
repe za zmanjšanje porabe energi-
je. Odvečno energijo izkoristijo za 
zmanjšanje koničnih moči (‘peak sha-
ving‘). Z energetskim pregledom v le-
tu 2017 je bilo tako prepoznano, da so 
od leta 2013 porabili za petino manj 
energentov in znižali stroške zanje.

V štirih letih so zmanjšali 
odpadke za več kot polovico
Sistem ravnanja z odpadki v podjetju 
jim omogoča pregled nad količinami 
zbranih odpadkov in tudi nadzorova-
no zmanjševanje ter prepuščanje frak-
cij v nadaljnjo obdelavo oziroma od-
kup. S takim pristopom so dosegli po-
zitivne finančne učinke iz same dejav-
nosti ravnanja z odpadki. Prihodek od 
prodaje sekundarnih surovin presega 
stroške odstranjevanja nevarnih snovi 
in drugih odpadkov z lokacije podje-
tja. V štiriletnem obdobju vzdrževanja 
okoljskega certifikata so zmanjšali ko-
ličine vseh odpadkov za 54 odstotkov 
glede na zbrane količine v letu 2012.

Na Izvozniki.si letos več pozornosti namenjamo družbeni odgovornosti podjetij in v mesečni rubriki podrobne-
je predstavljamo podpornike in partnerje Izvozniki.si, ki so nadpovprečno dejavni na tem področju. Pišemo o tem 
kaj podjetja počno za dvig svojega ugleda, kako spreminjajo okolje in lokalno skupnost, v kateri delujejo, in kako v 
to vključujejo svoje zaposlene. 

Družbeno odgovornost na 
Slovenskih železnicah ra-
zumejo kot iskanje mož-
nosti, kako lahko v pove-
zavi z naravno vpetostjo 
v okolje podjetje postane 
uspešnejše, izboljša kako-
vost življenja zaposlenih, 
potnikov, poslovnih par-
tnerjev, prebivalcev lokal-
ne skupnosti in širše druž-
be. Finančna uspešnost 
ali, drugače povedano, sta-
bilnost podjetja je namreč 
močno odvisna tudi od 
njegove družbene odgo-
vornosti, pravijo.

Prizadevajo si za izboljševanje 
okoljskih vidikov poslovanja, 
za gospodarno ravnanje in ra-
cionalno rabo energije, suro-
vin in drugih naravnih virov, 
zato so v minulih letih sodelo-
vali pri številnih projektih ozi-
roma akcijah z družbeno odgo-
vorno noto.

Lani so prejeli tudi prizna-
nje Superbrands Slovenia, ki 
je le potrdilo njihovi strateški 
usmeritvi, zavezanosti najviš-

jim standardom s področja 
varstva okolja ter družbeni od-
govornosti.

Odločno sledijo do okolja 
prijaznim normativom in 
standardom
Koncept družbeno odgovorne-
ga ravnanja in poslovanja poj-

mujejo kot pomembno dodano 
vrednost, ki jo ima podjetje za-
pisano v strateških dokumentih 
in jo 7.400 zaposlenih vsak dan 
uresničuje na terenu.

Potniki in drugi poslovni 
partnerji, s katerimi sodeluje-
mo na Slovenskih železnicah, 
se namreč močno osredotoča-

jo na izbiro izdelkov in storitev, 
ki omogočajo tesne povezave z 
okoljem.

Podjetja v skupini Slovenske 
železnice vsak dan zagotavljajo 
prost pretok ljudi, tovora, kapi-
tala ter ob tem nenehno optimi-
zirajo delovne procese tako, da 
so čim bolj prijazni do naravne-

ga okolja in kar najmanj obre-
menjujejo prebivalce, ki živijo 
neposredno ob progah. Žele-
znice so do okolja najprijaznej-
ša oblika javnega prevoza, in 
to svojo vlogo uspešno razvija-
jo samostojno ter v sodelovanju 
s poslovnimi partnerji.

Spodbudno je, da je obseg 
železniške vleke v letu 2018 
glede na leto 2012 večji za 19,6 
odstotka, ob tem pa se je v tem 
obdobju povečala količina po-
rabljene energije za vleko le za 
5,3 odstotka.

Skrbijo za varnost vseh 
udeležencev v prometu
Kot največji logistični in prevo-
zniški sistem v Sloveniji se dob-
ro zavedajo svoje odgovornosti 
do družbe in okolja, v katerem 
poslujejo. Ne le da vsak dan po-
membno vplivajo na mobilnost 
prebivalstva in potovalne na-
vade na deset tisoče potnikov, 
temveč s svojim delom zagota-
vljajo neovirano delovanje go-
spodarstva.

V zadnjih letih so začeli 
tesneje institucionalno sodelo-
vati tudi s policijo in pri poveče-
vanju ravni varnosti v prometu 
in na železniškem območju do-
segli velike uspehe. Posebno 

pozornost so lani, med tednom 
mobilnosti, namenili varnemu 
prečkanju proge. V sodelova-
nju s svetovno znanimi Dunking 
Devilsi so posneli odmeven vi-
deo, s katerim smo poudarili po-
men varnosti v prometu.

V letošnji akciji pa načrtuje-
jo spomniti tiste, ki uporabljajo 
mobilne aparate med vožnjo v 
avtomobilu ali hojo po prome-
tnih poteh, da je to lahko ze-
lo nevarno. Lahko pa to varno 
počnejo med vožnjo v vlaku.

Skrb za zdravje in 
promocija športa
Za zaposlene in druge železni-
ške navdušence organizirajo 
prireditev 1.000 železničarjev 
nad 1.000 metrov, med katero 
promovirajo uporabo javnega 
prevoza v povezavi z rekreativ-
nimi dejavnostmi. Železničarji, 
upokojenci, štipendisti Sloven-
skih železnic, člani železničar-
skih športnih in kulturnih dru-
štev ter družinski člani so se 
tako maja z vlakom odpravili 
v hribe oziroma z železniških 
postaj peš do planinskih koč na 
Kumu, Mariborskem Pohorju, 
Slavniku in Vogarju.

S tednom promocije zdravja 
na delovnem mestu so lani sep-
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Ob večjem dobičku še več vračajo okolju
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 " Na SŽ zadnja leta precej vlagajo v tehnološki razvoj in uvedbo tehničnih in tehnoloških novosti. 
Digitalizacija podjetja zajema prenovo informacijskega sistema podjetja, spletno in mobilno prodajo 
vozovnic, Wi-fi na vlakih, kartomate, nove potniške in tovorne vlake, posodobite železniške infrastrukture …
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S ciljem pospeševanja uporabe javnega 
potniškega prometa, spodbujanjem trajnostne 
mobilnosti in zmanjševanja emisij na okolje ter 
v skladu s potrjeno strategijo podjetja do leta 
2031 razvijamo celostne storitve potovanja z 

varnim, zanesljivim in udobnim potovanjem po železnici ter z 
uporabo drugih oblik integriranega sistema javnega potniškega 
prevoza, 

 " pove Miha Butara, pomočnik generalnega direktorja SŽ, in 
doda, da prve nove vlake pričakujejo konec leta. 

Izboljšujemo energetsko učinkovitost, 
ustvarjamo odgovorno delovno okolje za 
zaposlene, v podjetju SŽ-Železniško invalidsko 
podjetje razvijamo programe za zagotavljanje 
delovnih mest za invalide, skrbimo za 

bogato slovensko kulturno dediščino in razvoj slovenske 
kulture ter glasbe, podpiramo slovenski šport, promoviramo 
zdravo življenje, varnost na vseh področjih, se povezujemo z 
dobrodelnimi zgodbami,

 " del njihovega vpliva na okolje in skupnost opiše Dušan 
Mes, generalni direktor Slovenskih železnic.

Kako so Avstrijci 
na Bledu povezali 
jugovzhodno 
Evropo

Konferenco je Advantage Au-
stria Ljubljana (skupaj s soor-
ganizatorjem IEDC – Poslov-
no šolo Bled) po Beogradu in 
Zagrebu tokrat pripravil na 
Bledu. Osrednja tema je bila 
digitalna preobrazba podjetij 
in s tem povezane kompeten-
ce. Udeleženci dogodka so se 
strinjali, da so za uspešno di-
gitalno preobrazbo podjetij 
ključnega pomena inovativ-
ne rešitve, nove kompetence 
in novi poslovni modeli.

V sklopu interaktivnih delavnic so 
na dogodku ugotavljali pomen ino-
vativnih rešitev, novih kompetenc 
ter novih poslovnih modelov, prav 
tako pa so imeli številne priložnos-
ti za mreženje in navezovanje no-
vih poslovnih stikov.

»Na konferenci smo poudarili 
najnovejše trende na področju di-
gitalizacije in digitalne transfor-
macije v gospodarstvu ter posku-
šali udeležence motivirati, kako se 
ustrezno spoprijeti s temi izzivi,« 
je povzel Peter Hasslacher, direk-
tor Advantage Austria Ljubljana.

Aktualne trende so v okviru 
konference predstavili Branko Ži-
bret (direktor mednarodne sve-
tovalne družbe A. T. Kearney za 
vzhodno Evropo), Boris Nemšić 
(eden vodilnih v svetovalni druž-
bi Delta Partners), Branislav Vu-
jović (ustanovitelj in predsednik 
podjetja New Frontier Group ter 
predavatelj na IEDC), predsednik 
WB6 ter srbske gospodarske zbor-
nice Marko Čadež in Dejan Turk 
(predsednik uprave A1 Slovenija 
in Vip mobile).

»Avstrija je s svojo organizaci-
jo gospodarskih oddelkov, ki de-
luje znotraj njihove diplomaci-
je, glede na moje globalne izku-
šnje edinstvena. Avstrijskim pod-
jetjem omogočajo podporo ne sa-
mo na dogodkih, kot je današnji, 
kjer se gospodarski oddelki iz re-
gije seznanjajo s trendi, ki so tre-
nutno aktualni, in so z nami ved-
no, ko jih potrebujemo,« je pojas-
nil Dejan Turk, predsednik uprave 
A1 Slovenija in Vip mobile.

Slovenija ima ključno vlogo – ta-
ko pri avstrijskih investicijah kot 
tudi pri blagovni izmenjavi

Gospodarsko sodelovanje med 
Avstrijo in jugovzhodno Evropo je 
močno prepleteno. Avstrijska pod-
jetja so z več kot 2.400 hčerinski-
mi družbami vodilni investitor v 
regiji, skupaj so vložila več kot 12 
milijard evrov. Slovenija pa v regi-
ji igra eno ključnih vlog, saj je čla-
nica EU in izmed vseh najbolj vpe-
ta v globalne trende je poudaril 
Hasslacher.

Državna sekretarka na MGRT 
Eva Štravs Podlogar je poudarila, 
da Avstrija v Slovenijo vloži trikrat 
več od ZDA, mi pa v Avstrijo izvo-
zimo petkrat več kot na Kitajsko. 
Dodala pa je tudi, da je pametna 
specializacija velik izziv in tema za 
strateška partnerstva, ki se sklepa-
jo na tovrstnih dogodkih.

Ǫ ALEŠ OGOREVC
ales.ogorevc@finance.si

Sooblikujejo lokalno skupnost, kot ambasador 
inovativnosti pa delujejo še veliko širše

 " Iskratel je nosilec ”certifikata družini prijazno podjetje” in prejemnik priznanja ”starejšim prijazno 
podjetje”.

Zavezali smo se kar nekaj politikam 
odgovornosti, med njimi sta tudi politika 
družbene odgovornosti in okoljska politika. 
Poleg uresničevanja zapisanih politik 
pa zaposlene spodbujamo k majhnim 

spremembam, ki imajo lahko velik vpliv: npr. obvezna uporaba 
električnih vozil za krajše službene poti, spodbujanje uporabe 
skodelic namesto kozarčkov na kavomatih, pitja vode iz 
steklenih kozarcev, sodelovanje pri dobrodelnih pobudah itd. 
Družbeno odgovorno ravnanje podjetij danes namreč ni več 
stvar etike in morale, temveč nuja, 

 " pojasni Željko Puljić, glavni direktor Iskratela. 

Politike so zunanji izkaz, so deklarativne 
narave. Pomembno je, da te politike tudi 
dejansko živimo. Zato potrebujemo izkušeno 
in strokovno vodstvo, ki z zgledi sledi 
tem ciljem, ter zaposlene, ki so zavzeti in 

proaktivni pri preoblikovanju interne kulture. V pomoč 
so nam različni sistemi in dobre prakse, vključujemo 
najboljše posameznike in svetovalce. Le tako lahko sledimo 
tehnološkim in družbenim spremembam v lokalnem in 
mednarodnem okolju, kjer naše podjetje uspešno deluje že 
več kot 70 let, 

 " pravi Ruli Kaštrun, direktor za kakovost v Iskratelu. 

tembra sodelovali pri evropskem ted-
nu športa in zaposlene tako spodbu-
dili k izobraževanju o zdravem življe-
nju, za izboljševanje zdravja, počut-
ja in uspešnosti na delovnem mestu.

Sodelovali so tudi pri promoci-
ji rdeče niti Tedna mobilnosti 2018 
in tako spodbujali prepletanje in do-
polnjevanje različnih oblik prevoza.

Podpora razvoju slovenskega 
nacionalnega športa – hokeja
Po tem, ko že več let podpirajo različ-

ne športne discipline, od Olimpijske-
ga komiteja Slovenije do Košarkarske 
zveze Slovenije, Atletske zveze Slove-
nije, Rokometne zveze Slovenije, Ko-
šarkarske zveze Slovenije, so se odlo-
čili, da skupaj s Hokejsko zvezo Slo-
venije naredijo korak naprej in pri-
pomorejo k vnovičnemu dvigu hoke-
ja v Ljubljani in razvoju HK Olimpije. 
Hokej se jim je zdela zanimiva zgod-
ba tudi zato, ker imajo poslovne par-
tnerje na mednarodnih trgih, kjer 
hokej igra pomembno vlogo.

»Glede na razmere smo videli 
možnost, da klub Olimpija s sodelo-
vanjem s Slovenskimi železnicami 
naredi premike. In jih je. Hokejisti 
SŽ Olimpija so dosegli zgodovinski 
uspeh – v eni sezoni so osvojili na-
slov pokalnega prvaka Slovenije, na-
slov prvaka Alpske hokejske lige in na 
koncu še naslov državnega prvaka,« 
razloži Miha Butara in doda, da zdaj 
na tekme hodi več ljudi in veliko go-
spodarstvenikov ob tem pride tudi v 
poslovni klub.
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Avstrija ima kot motor regije v 
Sloveniji pomembnega partner-
ja in ti dve državi lahko skupaj 
zelo uspešno usmerjata razvoj 
regije, ki lahko kljub vsem razli-
kam deluje kot enoten trg,

 " meni Boris Nemšić, nekdanji 
predsednik uprave Telekoma Austria, 
ki zdaj živi v Dubaju in je eden 
vodilnih v svetovalni družbi Delta 
Partners. 

Advantage Austria oziroma 
avstrijska gospodarska diplo-
macija že od začetka igra glavno 
vlogo pri razvoju regije. V razvoj 
so vložili veliko finančnih in 
drugih sredstev in pomagali pri 
internacionalizaciji trga,

 " je na Bledu povedal predsednik 
srbske gospodarske zbornice Marko 
Čadež 

Vodim organizacijo, ki je ena, 
ampak deluje na dveh trgih. Iz 
izkušenj lahko povem, da se 
regija združuje, da je sodelo-
vanja vse več, vendar se to na 
žalost dogaja predvsem na ravni 
gospodarstva, in ne toliko politi-
ke, ki bi lahko izboljšala razme-
re za poslovanje,

 " opaža Dejan Turk, predsednik uprave 
A1 Slovenija in Vip mobile. 
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