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V Cinkarni z IKT podporo prilagodili delo aktualnim razmeram & 

ocena vplivov na poslovanje  
 

V Cinkarni Celje smo sprejeli številne ukrepe za preprečitev možnosti širjenja 

koronavirusa. Vstop v podjetje je možen le za zaposlene in izvajalce nujnih del. 

Za zagotavljanje varnosti vseh lahko sodelavci koristijo raznolike oblike dela, v 

kolikor so v službi na lokaciji podjetja, pa zanje veljajo posebni preventivni 

ukrepi. 

 

Preventivne ukrepe je podjetje pripravilo že pred potrditvijo prvega primera koronavirusa 

v Sloveniji, od takrat pa zaposlene redno obveščamo o veljavnosti le-teh.  

 

Vstop v podjetje možen samo ob doslednem upoštevanju navodil 

 

V podjetje lahko, poleg zaposlenih, vstopajo le prevozniki, kurirji hitrih pošt in zunanji 

izvajalci, ki izvajajo nujna dela, potrebna za preprečitev morebitne neposredne škode. 

Nositi morajo zaščitne maske in dosledno upoštevati navodila na vstopnih točkah.  

 

Preklicali smo vse vodene oglede podjetja, ekskurzije, poslovne obiske in službene poti. 

Ukinili smo koriščenje vseh počitniških kapacitet, izobraževanja, zaprta bodo tudi vrata 

industrijske prodajalne.  

 

Uspešen prehod na elektronski način komuniciranja 

 

V največji možni meri smo prešli na elektronsko oz. telefonsko komuniciranje. Zaposleni, 

ki sicer že delajo z računalniki, so vešči uporabe video konferenc in drugih aplikacij, 

zaradi katerih njihovo delo poteka skoraj nemoteno, ves čas jim je na voljo tehnična 

podpora.  

 

Zaposlene, ki prihajajo na delo, smo pozvali, da pri registraciji delovnega časa ohranjajo 

priporočeno medsebojno razdaljo, odgovorni vodje pa skrbijo za čim manj stika 

sodelavcev med menjavo izmen.  

 

Uvedli smo razdeljevanje hladne malice brez osebnega kontakta in zaprli jedilnico. 

 

Del zaposlenih v teh dneh lahko koristi višek ur, na podlagi dogovora, lanskoletni in 

letošnji dopust, nekateri bodo napoteni na čakanje na delo ali na opravljanje dela na 

domu. Zdravi zaposleni so naša primarna odgovornost, zato se poslužujemo vseh 

razpoložljivih oblik, ki jim bodo to omogočile.  

 

Preventivno delovanje posameznika in družbe z roko v roki 

 

Sodelavci preko extraneta redno spremljajo najnovejše ukrepe podjetja, med drugim, ali 

začenjajo z delom od doma ali pa pridejo na svoje delovno mesto. Ves čas opozarjamo 

tudi na preventivne higienske ukrepe, za katere lahko največ naredi vsak izmed nas.   

 

Kot odgovorna družba se ravnamo po navodilih pristojnih institucij. Situacija v Sloveniji 

se hitro spreminja, zato se ji sproti prilagajamo.  
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Vplivi na poslovanje, pričakovanja 

 

V času priprave tega sporočila posluje podjetje nemoteno, izvajajoč vse poslovne 

funkcije, vključno s proizvodnjo. Seveda smo vse poslovne procese,  v organizacijskem 

smislu, prilagodili z namenom zmanjšanja izpostavljenosti zaposlenih in dviga odpornosti 

sistema. Trenutno poslujemo skladno z letnimi načrti, tako v kontekstu obsega kakor tudi 

uspešnosti poslovanja. Negativnih vplivov na uspešnost poslovanja, ko in če bodo 

nastopili, še ne moremo kvantificirati in kvalificirati. Zavedati se je potrebno, da so 

razmere izjemno dinamične in negotove, torej je relevantnost pričujočega zapisa 

kratkoročna. Zavezujemo se, da bomo javnost sprotno in odgovorno obveščali.   

 

 

 

Uprava družbe 

Cinkarna Celje d.d. 

 


