Ime projekta:
Slovenska industrija jekla (SIJ) - posojilo
Država:
Slovenija
Številka projekta:
47923
Sektor:
Proizvodnja in storitve
Tip obvestila:
Privatni sektor
Okoljska kategorija:
B
Datum seje nadzornega odbora:
11/01/2017
Status:
Končni pregled opravljen; v čakanju na obravnavo nadzornega odbora
PSD objavljen:
07/12/2016
Opis projekta
Zagotavljanje do 40 milijonov evrov nezavarovanega posojila SIJ Acroni in SIJ Metal
Ravne, podjetjema v lasti Slovenske industrije jekla d.d. (»SIJ« ali »družba«). EBRD
bo financirala del 240 milijonov evrov dolgoročnega posojila.
Cilji projekta
Izboljšanje energetske učinkovitosti družbe, naložbe in refinanciranje (»projekt«).
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Tranzicijski učinek
Tranzicijski učinek projekta izhaja iz operativnega in finančnega prestrukturiranja.
Predlagano financiranje bo omogočilo iniciative, ki so podlaga za razvoj visokotehnoloških izdelkov, kot tudi izvedbo naložb, katerih cilj je izboljšanje proizvodnih
procesov, kar je skladno z načeli EBRD iniciative o trajnostnih virih in prehodu v
zeleno gospodarstvo.
Klient
SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.
SIJ je nišni proizvajalec specialnega jekla, s sedežem v Ljubljani. Proizvodne
zmogljivosti so skoncentrirane v Sloveniji, vendar je družba osredotočena na izvoz,
ki predstavlja 85% prihodkov. Družba upravlja dve jeklarni: SIJ Acroni - proizvodnja
nerjavečega jekla in debele pločevine in SIJ Metal Ravne - proizvodnja orodnih,
specialnih in visoko legiranih konstrukcijskih jekel v obliki valjanih ali kovanih
izdelkov.
EBRD financiranje
Do EUR 40 milijonov nezavarovanega posojila.
Vrednost projekta
Do EUR 240 milijonov.
Družbeni vpliv in vpliv na okolje
Kategorija B. Banka je opravila okoljski in socialni skrbni pregled (»ESDD«) družbe.
ESDD vključuje obisk tovarn, pregled vprašalnikov izpolnjenih s strani družbe in
pregled javno dostopnih informacij. Posodobljeni ESDD je potrdil, da je družba
sposobna v celoti izvajati zahteve banke (»PRs«) ter da posluje v skladu z
nacionalno in EU zakonodajo. Vsaka jeklarna ima inženirja za varstvo okolja, zdravja
in varnost (»EHS manager«) in pridobljene certifikate ISO 14001, OHSAS 18001 in
ISO 50001.
Podjetje je dobro vodeno, vendar je zaradi bližine stanovanjskih območij redno
izvajati programe za zmanjšanje hrupa in emisij. Opozoriti je treba, da ima SIJ dobro
razvit načrt vključevanja deležnikov (»SEP«), kar je sestavni del socialnega,
okoljskega, varnostnega in zdravstvenega sistema, ki je bil posodobljen v skladu s
zahtevami standardov PR 10.
Delovanje jeklarn je povezano s številnimi okoljskimi in socialnimi vprašanji. SIJ je že
dosegel napredek pri reševanju okoljske odgovornosti. Namreč, družba je že potrdila
nove ukrepe za zmanjšanje emisij v zraku kot tudi zmanjševanje porabe vode in
električne energije. Jeklarni imata IPPC dovoljenja in sta predmet rednih pregledov s
strani regulatorjev. V cilju zagotavljanja stalne skladnost in izvajanja najboljših
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razpoložljivih tehnologij (»BAT«), bo družba investirala v tehnološke in okoljske
nadgradnje vezane na zračne filtre in nižanje emisij iz elektroobločne peči, kot tudi
dodatne ukrepe za učinkovitost pri uporabi energije in vode.
Našteti ukrepi so bili prepoznani s strani družbe in ustrezen investicijski program je
bil razvit za zagotovitev skladnosti. Posodobljen skrbni pregled je potrdil izvajanje leteh s strani družbe.
Slovenska oz. EU zakonodaja ne zahteva presoje vpliva na okolje nobene od
trenutnih naložb. Skrbni pregled je potrdil, da bo projekt oblikovan v skladu s
standardi banke, direktivo EU o industrijskih emisijah (»IED«) in najboljšimi
razpoložljivimi tehnologijami.
Akcijski načrt za varstvo okolja in socialno politiko (»ESAP«) je bil razvit v
sodelovanju z družbo že za preteklo transakcijo in je predvidel odpravo ugotovljenih
težav ter zagotavljanje skladnost s standardi banke. ESAP je že del okvirnega
sporazuma in spremembe obstoječega dokumenta ne bodo potrebne za novi projekt.
Dodatne informacije o podjetju je mogoče dobiti na spletni strani. Banka bo še naprej
spremljala uspešnost skupine in izvajanje ESAP.
Tehnično sodelovanje
Ni relevantno.
Kontakt v podjetju
IgorMalevanov
igor.malevanov@sij.si
+38612429828
+38612429828
http://www.sij.si/en/
Slovenska Industrija

Jekla

d.d.,

Gerbičeva

98,

1000

Ljubljana,

Slovenia

Poslovne priložnosti
Za poslovne priložnosti ali javna naročila se obrnite na podjetje.
Za projekte državnega sektorja obiščite EBRD Procurement Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Splošna vprašanja
Vprašanja o projektih EBRD, nevezano na javna naročila:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
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Politika obveščanja javnosti (Public Information Policy- PIP)
PIP določa načine objavljanja informacij EBRD ter komunikacije med EBRD in
njenimi deležniki. PIP je oblikovan z namenom spodbujanja boljšega razumevanja
EBRD-ovih strategij, politik in postopkov.
Text of the PIP
Mehanizem pritožb na projekt (Project Complaint Mechanism - PCM)
EBRD je vzpostavila mehanizem za upravljanje s pritožbami (PCM) z namenom
zagotavljanja neodvisnesnega obravnavanja pritožb nad projekti, ki bi lahko (ali so)
povzročili škodo.
Project Complaint Mechanism
Vsako pritožbo v skladu s PCM je treba predložiti skladno z roki, ki so predpisani v
PCM. Lahko se obrnete na PCM uradnika (na pcm@ebrd.com) za pomoč, če niste
prepričani o upravičenost vaše pritožbe.
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