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POLITIKA O OKOLJSKIH, SOCIALNIH IN UPRAVLJAVSKIH ZADEVAH (“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 

postajam. 

 

Družba ENERGO-PRO je zavezana izvajanju trajnostnih naložb in rednemu poročanju. V tej 

Politiki o okoljskih, socialnih in upravljavskih zadevah (Environmental, Social and Governance - 

ESG) so opisana naša načela v zvezi s področjem ESG in je sestavni del našega Trajnostnega 

okvira. Verjamemo v odgovorno naložbenje in se zavedamo, kako pomemben je trajnostni 

pristop v lokalnih skupnostih, v katerih poslujemo, poleg tega pa skrbimo tudi za varstvo okolja 

in biotske raznovrstnosti. Izrednega pomena je tudi način, kako vzpostavljamo partnerstva in 

vodimo svoje poslovanje. V ta namen smo vzpostavili ključne kazalnike uspešnosti (Key 

Performance Indicators - KPI) in Skupina je dolžna redno poročati o njih (ti KPI so na voljo v 

ločenem dokumentu). 

 

Zavedamo se, da je za uspešnost naše družbe v vseh vidikih poslovanja potrebna predvsem 

predanost in mobilizacija vseh zaposlenih in izvajalcev. Zato vabimo vse svoje zaposlene, 

izvajalce in podizvajalce, da se nam pridružijo na tej poti izgradnje vedno bolj trajnostnega 

poslovanja. Imenovali smo ključne višje vodilne delavce na področju ESG, ki bodo odgovorni 

za izpolnjevanje zahtev družbe na področju ESG, vključno z rednim poročanjem in vodenjem 

podatkov o izvajalcih in podizvajalcih. 

 

2. Cilji  

 

Cilji te politike ESG so naslednji: 

 

• spoštovati in izkazovati mednarodno dobro industrijsko prakso (Good International 

Industry Practice - GIIP) glede ESG, 

• zagotoviti okvir za prijavljanje in poročanje na področju ESG, 

• krepiti pozitivno podobo naše blagovne znamke, 

• prispevati k stalnim izboljšavam na področju okoljskih, socialnih in upravljavskih zadev, 

• omogočiti družbi ENERGO-PRO, da dostopa do finančnih sredstev (vključno z zelenimi 

obveznicami) naših finančnih partnerjev, ki zahtevajo redno poročanje na področjih ESG 

in trajnostnega poslovanja. 
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3. Izjava politike ESG 

 

“Družba ENERGO-PRO je predana odgovornemu naložbenju, poštenemu poslovanju in skrbi 

za to, da so zadeve ESG vključene v vse faze našega poslovanja, od konstruiranja do 

operative in zaključevanja projektov. Verjamemo, da so zadeve ESG odgovornost vseh 

zaposlenih in da so neločljiv del delovanja naše uprave, procesa odločanja in 

vsakodnevnega poslovanja. Prepričani smo o pomenu izgradnje dobrih odnosov z našimi 

deležniki, ki naj temeljijo na zaupanju in medsebojnem spoštovanju, pa tudi o pomembnosti 

izgradnje raznolikega in vključevalnega delovnega okolja, skrbi za okolje in biotsko 

raznovrstnost, predanosti zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (GHG) in dekarbonizaciji 

našega poslovanja, ter vodenja poslovanja na pošten in etičen način. Svojo predanost 

trajnostnemu naložbenju izkazujemo z izvajanjem dejavnosti, ki nam omogočajo poročanje o 

ključnih kazalnikih uspešnosti (Key Performance Indicators – KPI), ki so usklajeni s Cilji 

trajnostnega razvoja od Združenih narodov (UN Sustainable Development Goals) in priznanimi 

zavezami na področju ESG.”  

 

 

4. Načela ESG  

 

Načela ESG družbe ENERGO-PRO so naslednja: 

• Poročati je treba pravilne podatke in jih primerno razkrivati, v odvisnosti od primera. 

• ESG je treba vgraditi v vse vidike poslovanja Skupine, vključno z operativnimi poslovnimi 

odločitvami. 

• Ravnati je treba pošteno in transparentno. 

• V vseh zadevah, ki se nanašajo na okolje, socialno varnost in dobro vodenje in upravljanje, 

se je treba vesti odgovorno. 

• Poslovanje družbe mora biti usklajeno s Cilji trajnostnega razvoja od Združenih narodov 

(Sustainable Development Goals - SDG) in z mednarodno dobro industrijsko prakso (Good 

International Industry Practice - GIIP). 

• Pomembna je odgovornost pri vseh naložbah. 

• Zagotoviti je treba odgovornost uprave družbe. 

• Treba je proaktivno ugotavljati tveganja in upravljati z njimi ter ugotavljati obstoječe 

priložnosti. 

• Ravnati je treba v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. 

• Zavezani moramo biti k razvoju in izvajanju konkretnih in izvedljivih načrtov ESG, ki so 

usklajeni z našimi poslovnimi cilji in vgrajeni vanje ter z GIIP in/ali s svetovnimi in lokalnimi 

predpisi. 

• Zavedati se je treba, da se področje ESG ves čas razvija, zato se je treba ves čas 

prilagajati spremembam. 

• Naš cilj morajo biti stalne izboljšave na področju ESG. 

 

5. Vodstvene zadeve na področju ESG  

 

Ustanovljen je bil Odbor za ESG, katerega naloga je upravljanje področja ESG. Med člane 

tega odbora sodijo glavni direktor družbe, dva izvršna direktorja za strateški razvoj, glavni 

finančni direktor, splošnega pravnega svetovalca Skupine  in vodja ESG za Skupino. Odbor se 

sestaja štirikrat letno. Odgovornosti odbora so naslednje: 

• revidiranje in posodabljanje politik Skupine, 

• skrb za nadaljnjo integracijo ESG v poslovne dejavnosti, 

• zagotavljanje letnega poročanja o KPI in odgovornost za pravilnost teh podatkov, 

• zagotavljanje uvedbe in izvajanja politik Skupine in skrb za to, da bodo vsi zaposleni 

razumeli vsebino te Politike, 

• skrb za to, da bodo na vseh lokacijah imenovani ključni višji vodilni delavci za področje 

ESG, 

• zagotovitev nadzora pri vseh zadevah v zvezi z ESG in spodbujanje stalnih izboljšav, 
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• ugotavljanje priložnosti, tveganj in izzivov ter zagotavljanje rešitev za upravljanje s temi 

izzivi, 

• tesno sodelovanje s ponudniki ESG ocen, 

• nadziranje priprave letnega Poročila o trajnostnem poslovanju. 

 

Dokončno odgovornost za ESG in trajnostjo poslovanje nosi uprava družbe. 

 

 

 

6. Fokusna področja 

 

Družba ENERGO-PRO se zaveda, da se področje ESG ves čas razvija in da bo treba poslovne 

prakse in ukrepe sproti prilagajati rezultatom nadzora in pričakovanjem naših deležnikov in 

finančnih partnerjev.  

 

Tri glavna fokusna področja za odgovorne naložbe so opisana spodaj. Pri njih smo 

osredotočeni predvsem na nefinančne ključne kazalnike uspešnosti, ki se nanašajo na naš 

pristop k trajnostnemu poslovanju, vključno z vplivi na okolje, lokalne skupnosti in naše 

delavce, ter na etično vodenje in upravljanje družbe. 

 

Okoljske zadeve 

 

Naš cilj je ohraniti naravno in fizično okolje, na katerega vpliva naše poslovanje, in zavedamo 

se vedno večje zaskrbljenosti svetovne javnosti glede podnebnih sprememb in čezmernega 

izčrpavanja zalog naravnih virov. Glavna področja, ki jih tu obravnavamo, so naslednja: 

• izračun naših emisij toplogrednih plinov, določitev znanstveno utemeljenih ciljev v skladu s 

pobudo SBTi in Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah, poročanje o doseženem 

napredku in razvoj konkretnih ukrepov za zmanjšanje naših emisij toplogrednih plinov in 

doseganje neto ničelnih emisij z uvedbo načrtov dekarbonizacije, 

• nadziranje in poročanje o porabi energije in vode, vključno z izpusti odpadnih vod in 

količinah nastalih odpadkov ter zagotavljanje učinkovitosti, 

• vzpostavitev sistemov za upravljanje z okoljem in socialnimi zadevami (ESMS) in delo na 

pridobitvi certifikata ISO za vse naše poslovne enote, 

• učinkovito izkoriščanje naravnih virov, vključno z biotsko raznovrstnostjo, ohranjanjem 

ekosistemov in zagotavljanjem primerne rabe zemljišč, 

• zmanjševanje rabe plastičnih snovi za enkratno uporabo na najmanjšo možno mero, 

• zmanjševanje količine nevarnih odpadkov in zagotavljanje učinkovite uporabe ter 

odgovornega transporta in odlaganja, 

• vzpostavitev in izvajanje načrtov za obnovo in ekološko sanacijo naravnega okolja pri 

vseh naših obratih s ciljem sanacije degradiranih zemljišč in drugih naravnih virov. 

 

Socialne zadeve 

 

Zavedamo se pomena prispevanja k socialnemu in ekonomskemu razvoju v krajih, kjer 

poslujemo, in zagotavljanja pozitivnega delovnega okolja. Področja, ki jih tu obravnavamo, 

so naslednja: 

• vključevanje, enakopravnost in raznolikost zaposlenih, 

• primerne plače, ki bodo zaposlenim omogočale dostojne življenjske pogoje, 

• spoštovanje človekovih pravic, 

• zdravje in varnost zaposlenih, 

• delovna sila in delovni pogoji, 

• enake možnosti za vse, vključno z enakopravnostjo spolov, enakim plačilom za enako 

delo, napredovanjem, usposabljanjem in razvojem veščin ter vključevanjem invalidnih 

oseb, 

• lokalno zaposlovanje in lokalna nabava, 

• varstvo zemljišč in premoženja lokalnih skupnosti, 
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• spoštovanje kulturne dediščine in arheoloških najdišč, 

• naložbe v lokalno skupnost, 

• posvetovanje z udeleženimi stranmi in transparentno sodelovanje vseh deležnikov.  

 

Vodstvene zadeve 

 

Zavezujemo se, da bomo ravnali v skladu z veljavnimi zakoni in da bomo poslovali na etičen 

in transparenten način. Glavna fokusna področja se nanašajo na uveljavljanje: 

• primernih vrednot v družbi, 

• raznolikosti tudi v upravi družbe, 

• Globalnega kodeksa ravnanja, 

• Politike o žvižgačih, 

• Politike boja proti podkupovanju in pranju denarja, 

• ničelne tolerance za kakršnekoli oblike korupcije ali neetičnega ravnanja, 

• in v našem celotnem poslovanju ter pri vseh naših poslih oziroma pri sodelovanju z vlado, 

partnerji in lokalnimi skupnostmi bomo upoštevali najvišje standarde poštenosti in 

integritete,  

• o uspešnosti dela na področju ESG in trajnostnega poslovanja pa bomo poročali in 

razkrivali podatke pravilno, transparentno in preko svetovno priznanih ESG platform. 

 

7. Ključni kazalniki uspešnosti 

 

Zavezujemo se, da bomo redno poročali o situaciji na področju ESG in pripravljali letna 

poročila o trajnostnem poslovanju. Razvili smo skupino ključnih kazalnikov uspešnosti (Key 

Performance Indicators - KPI), ki so usklajeni s Cilji trajnostnega poslovanja (Sustainable 

Development Goals - SDG) in mednarodno dobro industrijsko prakso (Good International 

Industry Practice - GIIP) na področju ESG. Omenjeni KPI so podrobneje obravnavani v 

drugem poročilu. 

 

8. 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. 

 

9. Nastop veljavnosti 

 

Pričujoča različica te Politike stopi v veljavo in učinek maja 2022 in v celoti zamenja vse 

morebitne predhodne različice te Politike. 


