
 

 

 

 

 

POLITIKA SPOŠTOVANJA ČLOVEKOVIH PRAVIC  

 
Predstavitev 
Strenia IND d.o.o. je proizvajalec jeklenih komponent za gradbeno mehanizacijo, rudniško 
opremo in ostalo industrijsko opremo. Direktno prodajamo izključno na trgih EU, naše izdelke 
pa kupci vgradijo v stroje, ki se prodajajo po celem svetu. Naši kupci so izključno renomirana 
podjetja, ki so med vodilnimi svetovnimi proizvajalci na svojih področjih. 
Naša nabavna veriga prav tako skoraj izključno obsega dobavitelje iz EU, največ iz Slovenije. 
Največji delež nabave predstavlja črna metalurgija, ki jo kupujemo pri trgovcih, ostali material 
pa delno pri proizvajalcih, delno pri trgovcih. 
 
 
Načela 
Med glavna načela Strenie IND sodi spoštovanje človekovih pravic. Pri tem se opira na 
Smernice za spoštovanje človekovih pravic OZN (resolucija 17/4 z dne 16.6.2011).  
 
Naša zaveza je spoštovanje človekovih pravic, vključno z nasprotovanjem prisilnega dela, 
otroškega dela, trgovine z ljudmi in drugimi oblikami modernega suženjstva. Glavna načela, ki 
se nanašajo na človekove pravice so: 

• Vzpostavljamo pogoje in se zavzemamo za zaščito pravic naših zaposlenih in 
kooperantov. 

• Verjamemo, da mora imeti vsak zaposlen možnost svobodne izbire zaposlitve, zato 
nasprotujemo kakršnikoli obliki neprostovoljnega dela. 

• Nasprotujemo kakršnikoli obliki otroškega dela in praksam, ki preprečujejo otrokov 
razvoj.  

• Imamo ničelno toleranco do vseh oblik modernega suženjstva in trgovine z ljudmi, 
enako pa pričakujemo od partnerjev v dobavni verigi.  

 
Politika 
V Strenia IND se zavezujemo, da: 

• s svojimi dejavnostmi ne vplivamo negativno na človekove pravice, morebitne takšne 
vplive pa odpravimo takoj, ko se pojavijo 

• skušamo preprečiti ali zmanjšati tiste negativne vplive na človekove pravice, ki so prek 
poslovnih odnosov neposredno povezani s poslovanjem, izdelki ali storitvami, tudi če 
nismo sami prispevali k takšnim vplivom 

• pri svoji dejavnosti ne dovoljujemo prisilnega dela, dela otrok ter fizičnih in psihičnih 
disciplinskih ukrepov 



• stalno ocenjujemo nevarnosti pojava kršenja človekovih pravic, trgovine z ljudmi 
prisilnega dela in drugih oblik modernega suženjstva, pri partnerjih v oskrbovalni verigi 
in s takimi partnerji ne sodelujemo. 

 
 
Ukrepi 
Ukrepi Strenie IND na področju ščitenja človekovih pravic ter preprečevanja modernega 
suženjstva in trgovine z ljudmi so usmerjeni v naslednje cilje: 

• identifikacijo in oceno morebitnih nevarnosti za pojav kršenja človekovih pravic, 
modernega suženjstva in trgovine z ljudmi pri poslovanju in v oskrbovalni verigi 

• zmanjšanje nevarnosti za pojav kršenja človekovih, modernega suženjstva in trgovine 
z ljudmi 

• spremljanje evidentiranih morebitnih nevarnosti za pojav kršenja človekovih, 
modernega suženjstva in trgovine z ljudmi pri poslovanju in v oskrbovalni verigi 

• zagotovitev primerne zaščite »žvižgačev« 
 
Strenia IND za dosego gornjih ciljev izvaja naslednje ukrepe: 

• obvešča in osvešča zaposlene o področjih kršenja človekovih pravic, modernem 
suženjstvu in trgovini z ljudmi 

• zaposlene poduči, kaj narediti v primeru suma kršenja človekovih pravic, suženjstva ali 
trgovine z ljudmi 

• kontaktira dobavitelje in ostale poslovne partnerje iz regij oz. dejavnosti, kjer obstaja 
povečana nevarnost pojava kršenja človekovih pravic, suženjstva in trgovine z ljudmi 
in preveri na kakšen način preprečujejo njihov pojav 

• izvaja revizijo pravilnikov in ostale dokumentacije, v katero vključuje prepoved kršenja 
človekovih pravic, suženjstva in trgovine z ljudmi ter zahteve po spoštovanju 
zakonodaje s tega področja. 

• Izvaja revizijo politike zaščite »žvižgačev« 
 
 
Izvedbeni ukrepi 

• Pripravi se zloženka, v kateri se opišejo glavni poudarki v zvezi s kršenjem človekovih 
pravic, modernega suženjstva in trgovine z ljudmi ter se jo predstavi zaposlenim. 

• Izvede se analiza ocene nevarnosti pojava kršenja človekovih pravic, modernega 
suženjstva in trgovine z ljudmi pri obstoječih dobaviteljih. Na osnovi te analize se 
kontaktira dobavitelje, pri katerih obstaja nevarnost teh pojavov in se pridobi njihove 
izjave glede reševanja te problematike. 

• Ob uvedbi novega dobavitelja se opravi ocena nevarnosti kršenja človekovih pravic, 
modernega suženjstva in trgovine z ljudmi in v primeru obstoja le-te pridobi izjavo 
dobavitelja. 
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