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Politika delovanja Skupine SIJ sledi sprejeti Strategiji Skupine SIJ, kjer so določene 
dolgoročne usmeritve delovanja ter vizija, poslanstvo in vrednote Skupine SIJ.

• Prepoznavanju in uresničevanju zahtev in 
pričakovanj odjemalcev ter povečevanju 
njihovega zadovoljstva.

• Spoštovanju zakonodaje, korporativnih 
pravil Skupine SIJ in Etičnega kodeksa Sku-
pine SIJ.

• Razvijanju trajnostne organizacijske kultu-
re s poudarkom na voditeljstvu z jasnimi 
pooblastili in odgovornostmi ter spodbu-
janju trajnostnega razvoja in krožnega 
gospodarstva.

• Zagotavljanju in stalnemu izboljševanju 
certificiranega sistema vodenja, skladnega 
z relevantnimi standardi.

• Spoštovanju in promociji človekovih in  
delavskih pravic zaposlenih ter pogojev za-

poslitve. Spoštovanju dogovorov, sklenje-
nih s predstavniki zaposlenih. K obojemu 
s tvornim sodelovanjem, spremljanjem de-
lovanja in ustreznimi pogodbenimi določili 
spodbujamo tudi poslovne partnerje.

• Zagotavljanju potrebnih virov in informacij 
za doseganje postavljenih ciljev, ki jih do-
loči vodstvo.

• Vodenju na podlagi postavljenih ciljev ter 
nenehnemu izboljševanju procesov z izko-
riščanjem priložnosti ter s prepoznavanjem 
in obvladovanjem tveganj.  

• Obvladovanju in zmanjševanju tveganj ter 
nevarnosti za zdravje in varstvo pri delu, 
preprečevanju z delom povezanih poškodb 
in okvar zdravja ter razvijanju varnih, zdra-

vih in ustvarjalnih delovnih razmer, o čemer 
se posvetujemo z zaposlenimi ali njihovimi 
predstavniki oz. z njimi ustrezno sodeluje-
mo. Zagotavljanju periodičnih zdravstvenih 
pregledov in skupinskih nadstandardih 
zdravstvenih zavarovanj za zaposlene.

• Spodbujanju naročanja izdelkov in storitev, 
ki so energijsko učinkoviti in skladni z za-
dnjimi varnostnimi in ekološkimi standardi.

• Spodbujanju aktivnosti, ki podpirajo ne-
nehno izboljševanje energetske, okoljske 
in varnostne učinkovitosti. Stalnemu 
preprečevanju onesnaževanja okolja, 
zmanjševanju hrupa in ohranjanju biotske 
raznovrstnosti.

• Nenehnemu izobraževanju in razvoju 
kompetenc zaposlenih ter dvigu njihovega 
zadovoljstva.

• Svobodi združevanja delavcev in kolektiv-
nim pogajanjem.

• Nasprotovanju uporabi prisilnega ali ob-
veznega dela, trgovini z ljudmi, otroške-
mu delu in vsem oblikam sodobnega su-
ženjstva.

• Spoštovanju prepovedi diskriminacije, 
ustvarjanju vključujočega delovnega okolja 
in varovanju dostojanstva zaposlenih.

• Obvladovanju preobremenjenosti delavcev 
z namenom narediti delo takšno, da ne 
bo povzročilo preobremenitev, upada raz-
položljivosti in učinkovitosti dela ali okvar 
zdravja.

• Stalnemu posodabljanju proizvodno-teh-
nološke opreme, informacijske tehnologije, 
spodbujanju inovativnosti in izboljševanju 
tehnoloških procesov, kakovosti izdelkov 
in storitev.

• Odgovornemu, zanesljivemu in nep-
ristranskemu delovanju ter upoštevanju 
dobre profesionalne prakse.

Usmerjenost k odjemalcem, vodenje, varstvo okolja, zdravje in varnost pri delu, upravljanje z energijo

Zaposleni

Kakovost in razvoj

Trajnostna nabava

Boj proti korupciji

Pritožbeni sistem

Družbena odgovornost

• Transparentnemu in vključujočemu dialo-
gu, sodelovanju z zainteresiranimi stranmi 
ter upoštevanju njihovih upravičenih zah-
tev.

• Spodbujanju vseh dobaviteljev strateških 
surovin k trajnostnemu delovanju in spo-
štovanju načel Etičnega kodeksa dobavite-
ljev Skupine SIJ.

• Spoštovanju prepovedi korupcije in izogi-
banju nezakonitih poslovnih praks.

• Sprejetju ukrepov za zagotovitev upošte-
vanja te politike ter vzpostavitvi in vzdrže-
vanju pritožbenega sistema za obravnavo 
pritožb vseh vrst.

 Veljavnost: 
• Za vse zaposlene v družbah SIJ Acroni 

d.o.o., SIJ Metal Ravne d.o.o., SIJ Ravne 
Systems d.o.o., SIJ ZIP Center d.o.o., SIJ SUZ 
d.o.o., SIJ d.d., SIJ STORITVE d.o.o., NIRO 
Wenden GmbH in Griffon & Romano S.p.a. 
ter za vse ostale delavce, ki opravljajo delo 
v teh družbah.

• Za zunanje delavce, ki na lokacijah teh 
družb redno izvajajo storitve ali sodelujejo 
v projektih Skupine SIJ.

Upravljanje in odgovornost za 
izvajanje te politike
Za izvajanje te politike je odgovoren pred-
sednik uprave Skupine SIJ. Podpredsedni-
ki, izvršni direktorji in direktorji v SIJ d.d. 
ter direktorji odvisnih družb so odgovorni 
za pravilno implementacijo te politike. 
Skupina SIJ bo redno pregledovala to poli-
tiko in njeno izvajanje glede na primernost 
in učinkovitost ter v dialog vključevala tudi 
zainteresirane strani.
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