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POLITIKA O DOBAVITELJIH (“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 doseganju najvišjih standardov na področjih trajnostnega
poslovanja in okolja, socialnega varstva in upravljanja (Environmental, Social, and
Governance - ESG). Družba ENERGO-PRO od vseh svojih izvajalcev, podizvajalcev in
dobaviteljev (ki so v tem dokumentu imenovani dobavitelji) zahteva predanost istim
standardom, kot so opisani v našem Globalnem kodeksu ravnanja in politikah družbe. Način
upravljanja naše dobavne verige in ravnanje naših dobaviteljev lahko vplivata na okolje,
lokalne skupnosti, podobo naše blagovne znamke, uspešnost našega poslovanja in naš
finančni uspeh in končno tudi na trajnost našega poslovanja in uspešnost na področju ESG.
2. Cilji
Cilji te Politike so naslednji:
 ugotavljanje tveganj in upravljanje s tveganji v zvezi z dobavitelji,
 doseganje kar največje transparentnosti in učinkovitosti naše dobavne verige,
 zagotavljanje, da bodo tako način, kako pri nas nabavljamo blago in storitve, kot tudi
ravnanja dobaviteljev usklajeni z našim Globalnim kodeksom ravnanja (Global Code of
Conduct) in politikami, še posebej glede biotske raznovrstnosti, človekovih pravic,
delovne sile, boja proti korupciji in podkupovanju, angažiranja deležnikov, naše
predanosti ukrepanju na področju podnebnih sprememb, otroškega dela, raznolikosti in
vključevanja vseh delavcev, zdravja in varnosti pri delu, prijavljanja na področju ESG in
dobrega vodenja in upravljanja,
 doseganje kar največjega vključevanja lokalnih virov, vključno z lokalnimi dobavitelji in
lokalnimi zaposlenimi,
 zagotavljanje dobrega razumevanja obsega dela, funkcij in odgovornosti dobaviteljev.
3. Zahteve
Družba ENERGO-PRO je predana izgradnji trajnostne dobavne verige in je prepričana, da
imajo dobavitelji ključno vlogo pri uspehu našega poslovanja in izpolnjevanju naših zavez
glede trajnostnega poslovanja in ESG. Od vseh družb v posameznih državah zahtevamo, da
razvijejo primerne nabavne postopke, ki bodo usklajeni z našim Globalnim kodeksom
ravnanja in politikami, v katerih je opisan proces nabave in določen transparenten pristop k

1

izbiri dobaviteljev. Podrobni nabavni postopki so opredeljeni in opisani v naših Internih
navodilih za nabavne postopke.
Specifične zahteve te politike so naslednje:
I.

Sodelovanje z izvajalci
Obseg dela ali storitev, ki morajo biti dobavljene, je obravnavan v pogodbah s
svetovalnimi družbami, ponudniki blaga in storitev in gradbenimi podjetji. Sem sodijo
tudi podrobnejši tehnični in finančni podatki, terminski plani, zahteve glede poročanja
in rezultati dela, ki morajo biti dobavljeni. Vključena mora biti tudi izjava o ravnanju
dobavitelja v skladu s politikami družbe ENERGO-PRO.

II.

Izbira dobaviteljev
Izbira dobaviteljev mora biti opravljena na transparenten način in v skladu s Politiko
boja proti podkupovanju in pranju denarja ter na osnovi sposobnosti posameznega
dobavitelja, da opravi določeno nalogo ali dobavi določeno blago. Pri tem je treba
upoštevati naslednje dejavnike:
 izkušenost in sposobnost dobavitelja, da opravi zadevno dejavnost,
 ovrednotenje njegove pretekle uspešnosti na področju trajnostnega
poslovanja,
 ovrednotenje njegovega blaga in/ali storitev,
 njegove kapacitete na področju človeških virov,
 etičnost njegovih poslovnih praks in njegovo poslovno poštenost,
 njegovo usklajenost s politikami in vrednotami družbe ENERGO-PRO,
 njegovo finančno ponudbo.

III.

Lokalna nabava in zaposlovanje
Dobavitelji morajo navesti podatke o tem, kako nameravajo kar najbolj izrabiti lokalno
nabavo in lokalno zaposlovanje. Pri tem morajo upoštevati tudi lokalne skupnosti in
regije, na katere vpliva naše poslovanje. Družba ENERGO-PRO pričakuje od vseh
svojih poslovnih partnerjev, da vložijo razumne napore v vzpostavljanje lokalnih
družabništev preko zaposlovanja lokalnih delavcev in izrabe lokalnih poslovnih
priložnosti.

IV.

Zdravje in varnost pri delu
Od dobaviteljev se zahteva, da upoštevajo našo Politiko zdravja in varnosti pri delu in
z njo povezane standarde in postopke. Dobaviteljem damo možnost, da uporabljajo
sisteme za upravljanje zdravja in varnosti družbe ENERGO-PRO na posamezni lokaciji,
lahko pa uporabljajo tudi lasten sistem, če je ta skladen z našimi zahtevami.

V.

Delovna sila in človeške pravice
Od dobaviteljev se pričakuje, da bodo ravnali v skladu s Politiko varovanja človekovih
pravic in s Kadrovsko politiko družbe ENERGO-PRO, še posebej glede diskriminacije,
vključevanja in raznolikosti delovne sile, spolov in zagotavljanja dnevnic in začasnih
prebivališč za delavce. Od naših dobaviteljev torej pričakujemo, da bodo spoštovali
človekove pravice, vključno s prepovedjo otroškega dela, pravico do življenja,
osebne svobode, svobode združevanja in varnosti ter prepovedjo suženjstva, in da
bodo ravnali v skladu z vsemi relevantnimi lokalnimi zakoni.
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VI.

Okolje in podnebne spremembe
Od naših dobaviteljev pričakujemo, da bodo ravnali v skladu z vsemi našimi politikami
in da bodo vedno predani:
 doseganju energetske učinkovitosti,
 zmanjševanju količine odpadkov in/ali njihovi odpravi,
 Izogibanju uporabi plastike za enkratno uporabo,
 odgovornemu upravljanju z okoljem,
 prijavljanju vseh okoljskih incidentov in odpravi teh incidentov,
 odgovorni rabi naravnih virov, vključno z vodo,
 zmanjševanju posledic podnebnih sprememb, vključno z emisijami toplogrednih
plinov,
 uporabi okolju prijaznih tehnologij,
 upravljanju in varovanju biotske raznovrstnosti.

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.
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