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POLITIKA O VARNOSTI (“POLITIKA”)
1. Uvod
Naša osrednja dejavnost sodi v sektor hidroenergetike. Upravljamo s hidroelektrarnami v
srednji in vzhodni Evropi, na Črnem morju in na Kavkazu. Ena od naših dejavnosti je tudi
distribucija električne energije in trgovanje z njo ter upravljanje velikih distribucijskih omrežij v
Bolgariji in Gruziji, z več kot 2,3 milijona odjemalcev v omrežju.
Naša družba je bila ustanovljena leta 1994 v češkem mestu Svitavy in v obdobju gospodarske
tranzicije smo sodelovali pri posodobitvi in obnovi hidroenergetike v srednji in vzhodni Evropi.
Skupna inštalirana kapaciteta naših hidroelektrarn je 1.243 MW, letno pa proizvedemo več
kot 3,8 TWh električne energije.
En del multinacionalne skupine ENERGO-PRO s sedežem v Pragi je slovenski proizvajalec
vodnih turbin Litostroj Power d.o.o., ki izvaja projekte v več kot 60 državah po vsem svetu.
Njegova hčerinska družba Litostroj Engineering a.s., ki je registrirana v Češki republiki (in je bila
prej znana pod imenom ČKD Blansko Engineering, a.s.), je osredotočena predvsem na
raziskave, konstruiranje in inženiring. Skupina Litostroj tudi dobavlja opremo za hidroelektrarne,
vključno s hidroelektrarnami s shranjevanjem električne energije s črpanjem vode in črpalnimi
postajami.
Družba ENERGO-PRO je predana zaščiti varnosti svojih zaposlenih, izvajalcev, obiskovalcev in
skupnosti, na katere vpliva naše poslovanje. Družba ENERGO-PRO spoštuje in podpira načela
iz Splošne deklaracije človekovih pravic od Združenih narodov (United Nation’s Universal
Declaration of Human Rights), Vodilnih načel Združenih narodov o podjetništvu in človekovih
pravicah (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), Prostovoljnih načel glede
varnosti in človekovih pravic (Voluntary Principles on Security and Human Rights - VPSHR) in
Deklaracije Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah pri delu
(Declaration of the International Labour Organization on Fundamental Principles and Rights
at Work). Družba ENERGO-PRO zahteva od vseh svojih zaposlenih, obiskovalcev, izvajalcev in
podizvajalcev, da spoštujejo to Politiko.
2. Cilji
Cilji te Politike so naslednji:
 zagotoviti varno delovno okolje za vse zaposlene, izvajalce, podizvajalce in obiskovalce,
pa tudi integriteto njenega poslovanja, obratov in sredstev,
 vzpostaviti razmerje z lokalnimi skupnostmi in lokalnimi državnimi organi, ki bo temeljilo na
zaupanju, medsebojnem spoštovanju in poštenosti,
 dajati usmeritve in vzpostaviti ustrezno stopnjo odgovornosti pri vodstvenih delavcih in
zaposlenih,
 spoštovati in izkazovati mednarodno dobro industrijsko prakso (Good International
Industry Practice - GIIP) glede človeških pravic in varnosti.
3. Zahteve
Družba ENERGO-PRO priznava potrebo po spodbujanju kulture ozaveščenosti v zvezi z
varnostjo in disciplino, še posebej pri delovanju v bolj oddaljenih ali kompleksnih okoljih.
Specifične zahteve te politike so naslednje:
I.

Upravljanje z varnostjo
Višji vodilni delavci v posamezni državi so odgovorni za to, da bodo vsi sedeži in
poslovni prostori ter poslovanje družbe in njeni projekti varni in da bo za varovanje le1
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teh najeto primerno kvalificirano osebje. Vsa gradbišča, obrati in lokacije poslovanja
morajo imeti izdelane načrte za upravljanje varovanja na gradbiščih, obratih in
lokacijah poslovanja, poleg tega pa morajo biti pripravljene ocene varnostnih
tveganj, vzpostavljeno mora biti prijavljanje varnostnih incidentov in njihovo
upravljanje ter izdelani morajo biti načrti evakuacije. V odvisnosti od stopnje
ogroženosti bodo v načrtih za upravljanje z varnostjo obravnavani tudi sedeži oz.
poslovni prostori v okoljih, kjer obstaja večje varnostno tveganje. Pri upravljanju z
varnostjo bodo upoštevane naslednje postavke:


Presoja ogroženosti in ocena tveganj ter upravljanje s tveganji: ocena tveganj
naj služi kot izhodiščna točka, pred razvojem kakršnegakoli načrta za
upravljanje z varnostjo. V oceni tveganj so opredeljena obstoječa in
predvidljiva varnostna tveganja, povezana z našimi projekti in poslovanjem. Za
vsak projekt in vidik poslovanja mora biti opravljena osnovna ocena varnostnih
tveganj, v katero bodo vključeni zadevni deležniki, primerno usposobljeno
varnostno osebe in ustrezni svetovalci. V njej morajo biti upoštevane tako
mednarodne pravne zahteve kot tudi zahteve posamezne družbe. Ocena
tveganj bo revidirana vsako leto oziroma po vsakem pomembnejšem
dogodku na področju varnosti ali po spremembi poslovanja družbe.
Pogostnost ocen tveganja bo odvisna od (i) preteklih izkušenj; (ii) političnih
dejavnikov; (iii) socioekonomskih dejavnikov; (iv) etničnih vprašanj; (v) verskih
vprašanj; (vi) prisotnosti ali zaznane prisotnosti terorističnih skupin ali
ekstremistov; (vii) oportunističnih kriminalnih dejavnosti; (viii) pravnih dejavnikov
in skladnosti; (ix) lokacije in (x) obstoječih večjih konfliktov v skupnosti.



Pri oceni tveganj bodo upoštevane naslednje vrste ogroženosti:
Telesna ogroženost:
 oboroženi napad (teroristični ali kriminalni),
 ugrabitev, zahteve po odkupnini ali izsiljevanje,
 kolaps vlade v državi gostiteljici,
 nacionalni ali lokalni civilni nemiri,
 tatvina,
 prevozi,
 izpostavljenost tveganjem v zvezi z mestom prebivanja,
 geografski ali podnebni dogodki,
 bolj oddaljene lokacije.
Netelesna ogroženost:
 zastraševanje ali prisila,
 gospodarska prisila, vključno z izsiljevanjem,
 škoda ugledu ali podobi blagovne znamke,
 motnje v delovanju informacijskih sistemov in izpadi obratovanja,
 kulturne razlike.



Nacionalne in lokalne varnostne kapacitete. Opravljena mora biti ocena
partnerjev na področju varnosti, da bi izvedeli, kakšno podporo lahko
pričakujemo na tem področju v prihodnje. Sem lahko sodijo na primer
varnostne sile nacionalnih, regionalnih in lokalnih vlad, policija, vojska,
nacionalne, regionalne in lokalne vlade, zasebna varnostna podjetja,
ambasade in konzulati, nevladne organizacije ali združenja in vodje lokalnih
skupnosti.



Kontrolni in ublažitveni ukrepi: Ko bo enkrat ugotovljena vrsta ogroženosti,
bodo opredeljeni obstoječi kontrolni ukrepi, ki se bodo potem izvajali in bodo
ustrezno nadzirani.
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II.

Načrti upravljanja z varnostjo: Vsi načrti morajo biti prilagojeni zahtevam
tekočega projekta in vrste poslovanja ter morajo biti primerni za njihov namen.
V teh načrtih bo razloženo, kako bo pri vsakem projektu in vrsti poslovanja
zagotovljeno varovanje in kateri ukrepi bodo uporabljeni za ublažitev s tem
povezanih tveganj. Upoštevani bodo tudi kompleksni vidiki zadevne lokacije,
vključno z obravnavo različnih kulturnih, geografskih in političnih vplivov.

Izvajalci na področju varovanja
Preden najame izvajalce na področju varovanja, bo sedež družbe ENERGO-PRO v
posamezni državi opravil skrbni pregled potencialnih izvajalcev na tem področju, da
bi lahko ocenil njihovo preteklo ravnanje na področju varovanja človekovih pravic.
Na zahtevo lahko pri glavnem sedežu dobite tudi vzorec Vprašalnika za oceno
skladnosti na področju varovanja človekovih pravic (Human Rights Compliance
Assessment - HRCA), na podlagi katerega lahko opravite skrbni pregled. Tudi sami
varnostni izvajalci na področju varovanja so dolžni vsem svojim zaposlenim nuditi
usposabljanje na področju varstva človekovih pravic.

III.

Lokalne skupnosti in lokalni državni organi
Za razvoj in izvajanje načrtov varovanja za posamezno lokacijo je potrebno dobro
poznavanje vplivov na lokalno skupnost. Varnostno osebje mora tesno sodelovati z
zadevnimi socialnimi timi, z namenom zmanjševanja negativnih vplivov na lokalno
skupnost na kar najmanjšo možno mero.
Ne smemo podceniti pomembnosti vzpostavljanja dobrih delovnih odnosov z
lokalnimi skupnostmi in lokalnimi državnimi organi. Na vseh lokacijah mora biti torej
vzpostavljeno upravljanje varnostnih razmerjih v lokalni skupnosti.

IV.

Človekove pravice
Družba ENERGO-PRO je razvila Politiko varovanja človekovih pravic, v kateri so
navedeni podrobnejši podatki o naših pričakovanjih glede človekovih pravic. Eno od
ključnih področij Politike varovanja človekovih pravic je poglavje Varnost in konflikti,
kjer je navedeno naslednje:
“Naše izvajalce na področju varnosti ozaveščamo glede varovanja človekovih pravic
in primernega vedenja do naših partnerjev in deležnikov. Pred sklenitvijo pogodbe z
vsakim izvajalcem na področju varnosti opravimo pri njem skrbni pregled. V vseh naših
razmerjih s partnerji in deležniki spodbujamo dobro komuniciranje, mirno reševanje
konfliktov in izgrajevanje konsenza. Poleg tega uveljavljamo stroge kontrole glede
uporabe sile in kar najbolj omejujemo uporabo strelnega orožja na naših lokacijah.”

V.




Odgovornost
Za varnost so dokončno odgovorni višji vodilni delavci, vključno z vodilnimi delavci
lokacije.
Višji vodilni delavci morajo svojo predanost izkazovati z zagotavljanjem zadostnih
finančnih in človeških virov za doseganje in ohranjanje varnega okolja.
O vseh varnostnih incidentih in pritožbah s strani lokalne skupnosti v zvezi z varnostjo je
treba nemudoma poročati višjim vodilnim delavcem, vključno s posredovanjem
poročil o preiskavi in poročil o uvedenih kontrolnih ukrepih.
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4. Razdeljevanje
Ta dokument je na voljo na spletni strani družbe in je vključen v izbrane standardne določbe
in pogoje poslovanja. Lahko ga revidirajo direktorji družbe, njeni drugi vodilni delavci,
zaposleni, izvajalci in podizvajalci. Ta Politika bo redno revidirana in vsakič posodobljena, da
bo ustrezno izpolnjevala zahteve partnerjev in deležnikov.
5. Nastop veljavnosti
Pričujoča različica Politike stopi v veljavo in učinek 15. julija 2021.

4

