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Uvod
Skupina Impol si nenehno prizadeva za boljše rezultate na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in kakovosti.
Zlasti podpiramo splošno veljavna načela na področju etike,
zaposlovanja in dela, varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja
in biotske raznovrstnosti, kakovosti ter s tem povezane sisteme vodenja in upravljanja. Tako prevzemamo odgovornost za
uveljavljanje načel trajnostnega razvoja pri svojem rednem poslovanju.
Ker od vseh svojih dobaviteljev pričakujemo, da se držijo enakih
standardov, je bil pripravljen tudi Kodeks ravnanj dobaviteljev
Skupine Impol, ki določa minimalne standarde, za poslovanje s
katerokoli družbo v Skupini Impol. V kodeks so vključene zahteve Skupine Impol do dobaviteljev, ki so sicer zaveze Skupine
Impol, vključene v predpise na naslednji način:
•
•

•

Trajnost je sestavni del strategije in politike skupine Impol.
Zahteve Kodeksa poslovnih ravnanj Skupine Impol, ki se
nanašajo na način ravnanja in delovanja, se upoštevajo
tudi pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov z dobavitelji
in drugimi dolgoročnimi poslovnimi partnerji.
V Kodeksu poslovnih ravnanj Skupine Impol so definirana
ključna področja, na katerih je potrebno pravno skladno
ravnanje zaposlenih v skupini Impol.

Zahteve, definirane v tem kodeksu, predstavljajo ključen element izbora in ocene dobaviteljev. Kršitev zahtev, definiranih
v tem kodeksu, pomeni bistveno kršitev pogodbe s strani dobavitelja.

Splošno
Dobavitelj mora upoštevati vse zakone, ki se nanašajo na njegovo poslovanje. Dobavitelj mora pri delovanju upoštevati načela
Organizacije združenih narodov o podjetništvu in človekovih
pravicah1, Splošno deklaracijo Združenih narodov o človekovih
pravicah, Deklaracijo Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela iz leta 1998, delovati v skladu
z nacionalnim pravom, še zlasti pa mora spoštovati zahteve,
ki so posebej definirane v tem kodeksu. Pri poslovanju smiselno upošteva Kodeksa poslovnih ravnanj skupine Impol, Politike
trajnostnega razvoja skupine Impol in Politike skupine Impol, ki
so dostopne na spletni strani www.impol.si.
Dobavitelj mora poskrbeti, da k spoštovanju vseh zahtev, ki jih
je dolžan spoštovati dobavitelj po tem kodeksu, zaveže tudi vse
dobavitelje znotraj svoje dobavne verige.
Dobavitelj je dolžan vso dokumentacijo v zvezi s pravnim poslom z naročnikom ter v zvezi z dobavljenim blagom naročniku
hraniti še 25 let od dobave blaga, če ni posebej določeno drugače.

Guiding Principles on Business and Human RIghts, dostopno na https://www.
ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
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Etika in zakonodaja

zročajo ali spodbujajo kršitve človeških pravic2.

Podkupovanje, korupcija, pranje denarja

Prenos obveznosti

Dobavitelj mora upoštevati vse nacionalne in mednarodne
standarde za preprečevanje podkupovanja, kot tudi veljavne
zakone, predpise in standarde o preprečevanju korupcije.

Dobavitelj lahko prenese svoje obveznosti iz pogodbenega razmerja z družbo iz skupine Impol samo s predhodnim dovoljenjem družbe skupine Impol.

Dobavitelj zagotavlja, da pri poslovanju ne dopušča nobene
korupcije in podkupovanja ali kakršnihkoli drugih nezakonitih
praks na področju poslovanja. Pri svojem delovanju ne sme
zahtevati, prejeti, ponuditi ali dodeliti nobene neupravičene koristi, če je v nasprotju z moralnimi normami ali katerekoli druge
ugodnosti.

Zaposlovanje in delo
Dobavitelj mora varovati človekove pravice zaposlenih in varovati njihovo zasebnost.
Preprečevanje dela otrok

Trgovinski predpisi
Dobavitelj mora upoštevati vse veljavne trgovinske in uvozne
predpise, vključno s sankcijami in embargi, ki veljajo za njihovo
dejavnost. Carinski službi in drugim pristojnim organom mora
posredovati točne in resnične informacije.
Poštena konkurenca
Dobavitelj mora pri svojem delovanju ravnati skladno z načeli
poštene konkurence in upoštevati veljavno zakonodajo na področju varstva konkurence.
Konflikti interesov
Konflikt interesov se pojavi, ko ima posameznik zaseben/osebni interes, za katerega se bi lahko zdelo, da vpliva na njegove
odločitve (npr. družinsko razmerje po krvi ali zakonski zvezi,
partnerstvo, poslovno sodelovanje ali naložba). Dobavitelj mora
razkriti vse morebitne ali potencialne primere, ki bi lahko predstavljali konflikte interesov zaposlenih v skupini Impol.
Spodbujanje k odgovornemu in poštenemu ravnanju ter
prepoved povračilnih ukrepov
Dobavitelj mora imeti vzpostavljen sistem, ki omogoča prijavo
neprimernih praks na vseh področjih delovanja in ki prepoveduje povračilne ukrepe zoper tistega, ki bi prijavil neprimerno
prakso.
Če dobavitelj ali njegov zaposleni opazi s strani skupine Impol
oz. njenih zaposlenih neprimerne prakse (npr. kaznivo dejanje,
ogrožanje zdravja in varnosti posameznika, neupoštevanje zakonskih obveznosti (po veljavni zakonodaji in splošnih aktih)
okoljsko škodo, nestrokovno ravnanje), mora o tem napraviti
prijavo na spletni strani http://www.impol.si/o-podjetju/organizacija/3326
Sporne rudnine
Dobavitelj zagotavlja, da izdelki, dobavljeni skupini Impol, ne
vsebujejo kovin, izdelanih iz rudnin, ali njihovih derivatov s poreklom iz spornih območij, ki neposredno ali posredno financirajo oborožene skupine oziroma jim zagotavljajo korist ter pov-
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Dobavitelj zagotavlja, da se ne poslužuje dela otrok v skladu s
temeljnimi standardi dela Mednarodne organizacije dela (Konvencija MOD št. 138 in št. 182). Dobavitelj ne zaposluje nobenih
otrok, mlajših od zakonske starostne omejitve za zaposlitev v
državi. Če najnižja zakonska starostna omejitev za zaposlitev ni
določena, velja starost 15 let. Delavci, mlajši od 18 let, opravljajo delo samo v skladu z zakonskimi zahtevami (npr. glede delovnega časa in pogojev dela) in ob upoštevanju vseh morebitnih
zahtev glede izobraževanja oziroma usposabljanja.
Svobodno izbrana zaposlitev
Dobavitelj ne sme uvajati nobene oblike prisilnega, obveznega ali neprostovoljnega dela. Vse delo mora biti sporazumno.
Delavcem je treba omogočiti, da ohranijo nadzor nad svojimi
osebnimi dokumenti (npr. potnimi listi, delovnimi dovoljenji in
drugimi osebnimi pravnimi dokumenti). Dobavitelj zagotovi,
da delavci ne plačujejo pristojbin ali drugih plačil povezanih s
pridobitvijo zaposlitve (npr. posredniku za delo) ali za nudenje
ustrezne namestitve (če je primerno) v času postopka zaposlovanja in v obdobju zaposlitve.
Prepovedano je kaznovanje, psihična in/ali telesna prisila. Disciplinska politika in postopki morajo biti jasno določeni in sporočeni delavcem.
Plačilo za delo
Dobavitelj mora upoštevati vse veljavne mednarodne standarde, nacionalne zakone in obvezne industrijske standarde glede
plač in nadomestil. Dobavitelj delavcem zagotavlja plačilo za
delo pravočasno in jasno razkrije osnovo, po kateri so plačani
delavci.
Odtegljaji od plače kot disciplinski ukrep niso dovoljeni, če niso
dopustni skladno z zakonodajo, ki zavezuje dobavitelja.
Dobavitelj svojim zaposlenim zagotovi poštene in konkurenčne
plače in ugodnosti ter podpira načelo enake plače za enakovredno delo.
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Trenutno so kot sporne kovine opredeljene tantal, kositer, volfram in zlato.
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Delovni čas

Zagotavljanje varnega delovnega okolja

Delovni čas zaposlenih pri dobavitelju ne sme biti daljši od najvišjega števila ur, določenega z veljavno zakonodajo, ki zavezuje dobavitelja in standardi Mednarodne organizacije dela.

Dobavitelj skladno s tveganji varuje svoje zaposlene in druge izvajalce, ki sodelujejo v procesu dela, pred kemičnimi, biološkimi
in fizičnimi nevarnostmi.

Delovni čas in razporeditev delovnega časa zaposlenih pri dobavitelju mora biti skladen z veljavno zakonodajo in industrijskimi standardi.

Dobavitelj zagotavlja ustrezen nadzor, varne delovne postopke,
ustrezno vzdrževanje in potrebne tehnične zaščitne ukrepe za
zmanjševanje zdravstvenih in varnostnih tveganj na delovnem
mestu ter preprečevanje nesreč in poklicnih bolezni.

Svoboda povezovanja in kolektivnega dogovarjanja
V skladu z veljavno zakonodajo mora dobavitelj spoštovati pravice svojih zaposlenih do svobodnega združevanja, članstva v
sindikatih, članstva v predstavniškem telesu delavcev in sodelovanja v pogajanjih o kolektivni pogodbi. Zaposleni pri dobavitelju morajo biti prosti pri odločitvi ali se bodo pridružili sindikatu/ predstavniškemu telesu delavcev po svoji izbiri ali ne in
pri tem ne smejo biti izpostavljeni grožnjam ali ustrahovanju ali
karšnimkoli povračilnim ukrepom.
Raznolikost
Dobavitelj spodbuja vključujoče delovno okolje, ki ceni raznolikost svojih zaposlenih. Dobavitelj ne diskriminira in ne tolerira
diskriminacije na podlagi spola, rase, vere, starosti, nezmožnosti, spolne usmerjenosti, nacionalnega porekla ali druge značilnosti, ki je zaščitena z zakonom.

Dobavitelj ima vzpostavljen sistem prijavljanja incidentov ter sistem izvajanja korektivnih ukrepov.
Dobavitelj glede na prepoznana tveganja svojim zaposlenim zagotavlja vso potrebno osebno zaščitno opremo.
Dobavitelj od vseh svojih zaposlenih zahteva, da spoštujejo
predpise s področja varnosti in zdravju pri delu ter zahteve standardov, postopkov in praks s področja poklicnega zdravja in varnosti ter jih na tem področju redno usposablja.
Varnost izdelkov

Poštena obravnava

Dobavitelj mora upoštevati predpise o varnosti izdelkov, jih pravilno označevati in sporočati zahteve glede ravnanja z njimi. Če je
to potrebno, posreduje veljavno dokumentacijo z vsemi potrebnimi informacijami o varnosti za vse nevarne snovi (informacije
o izdelkih, varnostne liste, potrdila o priglasitvah ali registracijah
itd.).

Dobavitelj obravnava zaposlene enako ne glede na osebne
okoliščine posameznika.

Varstvo okolja in biotska raznovrstnost

Dobavitelj zagotavlja takšno delovno okolje, v katerem so zaposleni zaščiteni pred diskriminacijo, nadlegovanjem in trpinčenjem.
Priporočamo, da dobavitelj svojim zaposlenim omogoči ustrezno usposabljanje in izobraževanje za razvoj kariere.

Dobavitelj mora upoštevati vse veljavne okoljske zakone, predpise in standarde, uveljaviti pa mora tudi učinkovit sistem za
prepoznavanje in izločitev možnih tveganj za okolje. V primeru, da ima dobavitelj okoljevarstveno dovoljenje, mora ravnati
skladno s pridobljenim dovoljenjem.
Pričakujemo, da si dobavitelj prizadeva podpirati cilje za zaščito okolja in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Higienske delovne razmere
Dobavitelj zaposlenim zagotavlja higienske delovne razmere.

Kjer je to potrebno, dobavitelj ravna skladno z uredbo REACH.3

Varnost in zdravje pri delu

Embalaža in blago mora biti ekološko neoporečna in skladna z
vsemi standardi, ki jih opredeljuje EN 13427. Embalaža ne sme
vsebovati težkih kovin in nevarnih snovi. Koncentracija svinca,
kadmija, živega srebra in šest valentnega kroma v embalaži ali
embalažnem materialu ne sme presegati 0,01 % (m/m).

Dobavitelj si mora prizadevati za standarde zdravja in varnosti
na delovnem mestu na visoki ravni z uporabo pristopa upravljanja zdravja in varnosti, ki je ustrezno za posel.
Dobavitelj upošteva veljavne predpise o zdravju in varnosti
na delovnem mestu in zagotavlja delovno okolje, ki je varno in
prispeva k dobremu zdravju, z namenom obvarovati zdravje
zaposlenih in preprečiti nezgode, poškodbe in poklicne bolezni.

UREDBA (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
in UREDBE (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16.
decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe
(ES) št. 1907/2006 (Uredba CLP).
3
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Odpadki in emisije
Dobavitelj mora zagotoviti varno in s predpisi skladno ravnanje,
hrambo, prevoz, odlaganje, recikliranje, ponovno uporabo in
upravljanje odpadkov. Dobavitelj, ki s svojo dejavnostjo lahko
negativno vpliva na okolje, mora imeti načrt za zmanjševanje
negativnih vplivov – denimo zmanjševanje emisij v zrak, preprečevanje onesnaževanja voda, zmanjševanje hrupa, zmanjševanje obsega odpadkov, recikliranje odpadkov in zmanjševanje
drugih negativnih vplivov.
Če lahko katera koli dejavnost škodljivo vpliva na zdravje ljudi
ali okolje, zagotovi dobavitelj ustrezne postopke za upravljanje,
meritve in nadzor. Izpuste nevarnih snovi zmanjšuje na najnižjo
možno stopnjo.

Impol z vsemi spremembami v svojem proizvodnem ali dobavnem procesu, ki bi lahko vplivale na specifikacijo dobavljenih
izdelkov in storitev.
Dobavitelj jamči za kakovost naročenega blaga. Dobavitelj prav
tako jamči, da so vso dobavljeno blago in njegovi deli originalni
in je dolžan naročeno blago dobaviti skladno s pogodbo in vso
priloženo dokumentacijo (zlasti načrti in tehničnimi opisi blaga)
ter v skladu z mednarodnimi, nacionalnimi in tehničnimi standardi. Blago mora imeti običajne lastnosti in lastnosti, za katere
sta se stranki posebej dogovorili, ter mora ustrezati standardnim lastnostim dobaviteljevega blaga. Če je dobavitelju znano,
za kakšen namen bo naročnik uporabljal blago, mora blago imeti tudi lastnosti za znano uporabo.

Dobavitelj mora preprečiti ali omiliti naključna razlitja in izpuste
nevarnih snovi v okolje.

Dobavitelj ne sme brez predhodnega pisnega soglasja naročnika izvesti nobene spremembe na blagu oziroma izdelku.

Ohranjanje virov
Zaradi ohranjanja naravnih virov (npr. vode, virov energije, surovin) jih mora dobavitelj uporabljati na gospodaren način in
spodbujati uporabo splošno priznanih trajnostnih standardov
in certifikacij različnih deležnikov.

Dobavitelj mora imeti vzpostavljen sistem za prepoznavanje
neskladnih proizvodov oz. blaga, in sicer tako, da se proizvodi
oz. blago, ki ne izpolnjuje kakovostnih zahtev naročnik, ne dobavi naročniku. Dobavitelj mora imeti vzpostavljen tudi sistem
za obvladovanje dokumentov, in sicer tako, da zagotovi uporabo zadnje veljavne tehnične specifikacije naročnika.

Dobavitelj mora imeti vzpostavljene postopke za varno, trajnostno in gospodarno ravnanje z vodo ter mora skrbeti za kakovost vode.

Dobavitelj mora zagotoviti, da se njegovi zaposleni zavedajo
svoje odgovornosti za kakovost in skladnost blaga oziroma storitev.

Dobavitelj mora neugodne vplive na okolje in podnebje, ki jih
povzroča sam ali nastanejo v njegovi dobavni verigi, zmanjšati
na najnižjo možno stopnjo ali odpraviti že na samem začetku.

Naročnik lahko po predhodni najavi pri dobavitelju izvede pregled in presojo, ali so pri dobavitelju zagotovljeni vsi pogoji iz
tehnične dokumentacije (PTP). V kolikor so v zvezi s tem pri
dobavitelju ugotovljene nepravilnosti in jih dobavitelj tudi po
opozorilu s strani naročnika ne odpravi, lahko naročnik odstopi
od pogodbe.

Pri dobavitelju se spodbuja ravnanje, ki je v skladu z načeli krožnega gospodarstva (npr. zmanjšanje porabe materiala, nadomeščanje, zbiranje, izmenjava, vzdrževanje, ponovna uporaba,
ponovna distribucija, prenova, predelava in recikliranje).
Dobavitelj mora razvijati in uporabljati okoljsko in podnebno
prijazne izdelke, procese in tehnologije ter zagotavljati nenehne
okoljske izboljšave, vključno z zmanjševanjem uporabe surovin
in energije ter emisij, izpustov, hrupa, odpadkov in zanašanja na
naravne vire ali nevarne snovi.
Dobavitelj mora poskrbeti za zaščito okolja tudi z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, večanjem energetske učinkovitosti in omejevanjem izgube energije ter uporabo obnovljivih
virov energije, kjer je to mogoče.

Dobavitelj zagotovi dostop naročniku, svojim strankam in regulativnim organom do ustreznih območij objektov in do ustreznih dokumentiranih informacij, in sicer na vsaki ravni dobavne
verige.
V primeru ugotovljenih neskladnosti dobavljenega proizvoda
oz. blaga mora dobavitelj izpolniti ˝8D report˝ in nemudoma
oz. v dogovorjenem roku izvesti korektivne ukrepe, akcije ipd.
za odpravo neskladnosti.
Zaradi zagotavljanja kakovosti mora dobavitelj vzdrževati tudi
sistem sledljivosti od surovine do izdelka.

Kakovost

Lokalna skupnost

Dobavitelj mora izpolnjevati dogovorjene splošno priznane
standarde kakovosti ali pogodbeno dogovorjene zahteve in
standarde kakovosti zaradi zagotavljanja izdelkov in storitev,
ki ustrezajo potrebam skupine Impol oziroma njenih kupcev in
so varni za predvideno uporabo. Dobavitelj mora nemudoma
obravnavati vsa vprašanja, ki lahko neugodno vplivajo na kakovost blaga ali storitev. Dobavitelj je dolžan seznaniti skupino

V okviru svoje odgovornosti za skupnosti, v katerih deluje, dobavitelj upošteva mnenja lokalnih prebivalcev ter zagotavlja
zdrave in varne življenjske pogoje.

5

V okviru zmožnosti spodbuja podporo lokalnemu zaposlovanju,
išče lokalne kandidate za delovna mesta, omogoča izobraževanja in spodbuja razvoj infrastrukture.
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Varstvo podatkov

Obvladovanje tveganj

Varstvo zasebnosti
Dobavitelj varuje in spoštuje osebnost zaposlenih in drugih deležnikov ter upošteva in ščiti zasebnost zaposlenih in drugih
deležnikov skupine Impol.
Varstvo podatkov
Dobavitelj mora upoštevati vse relevantne zakone o varovanju
osebnih podatkov ter upoštevati vse zahteve zakonodaje glede
zbiranja, obdelovanja, posredovanja in uporabe osebnih podatkov.
Dobavitelj mora varovati zaupne informacije in pravice intelektualne lastnine skupine Impol in ostalih poslovnih partnerjev in
jih uporabljati na ustrezen in dogovorjen način. Dobavitelji uporabljajo ime in oznake skupine Impol v javnosti le s predhodnim
soglasjem skupine Impol.
Dobavitelj zagotovi ustrezno upravljanje svojih informacijskih
sistemov, ki vsebujejo zaupne informacije ali podatke, ter jih
zavaruje pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, razkritjem,
spremembo ali uničenjem.
Dobavitelj lahko zbira zaupne podatke (osebne podatke ali podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost) samo za zakonite
poslovne namene ter jih uporablja na zakonit, transparenten in
varen način. Lahko jih posreduje samo osebam s pooblaščenim dostopom, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela, jih
varuje v skladu z varnostnimi predpisi in jih obdrži le, dokler je
potrebno, ter zaveže tretje osebe z dostopom do osebnih podatkov k varstvu le-teh.
Varstvo notranjih informacij
Če ima dobavitelj dostop do zaupnih informacij, ki predstavljajo
notranjo informacijo skupine Impol, se ne smejo uporabljati za
neposredno ali posredno pridobivanje ali odtujitev vrednostnih
papirjev izdajatelja, na katerega se nanašajo te informacije, niti
za lastni račun prejemnika niti za račun druge osebe, niti se ne
smejo uporabljati notranje informacije za priporočilo drugi osebi ali spodbudo osebi, naj pridobi ali odtuji varnostne papirje,
na katero se te informacije nanašajo.
Načrtovanje neprekinjenega delovanja
Dobavitelj mora imeti vzpostavljen načrt neprekinjenega delovanja za motnje v poslovanju, ki vključuje tudi načrte za zaščito
zaposlenih in okolja v primeru katastrof, ki lahko nastopijo v
poslovanju in ki omogoči neprekinjeno dobavo naročenega blaga skupini Impol.

Sistemi vodenja in upravljanja
Dobavitelj ravna skladno s sistemom vodenja in upravljanja, ki
je dogovorjen s skupino Impol.
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Dobavitelj mora implementirati mehanizme za redno ugotavljanje, oceno in upravljanje tveganj na vseh področjih, navedenih
v tem kodeksu, ter vse veljavne pravne zahteve.
Pravica do revizije
Dobavitelj dovoljuje skupini Impol, da po predhodnem obvestilu
oceni njegovo delovanje skladno s tem kodeksom, tako, da izvede pri dobavitelju revizijo tega področja.
Seznanjanje in usposabljanje
Dobavitelj zagotavlja redno komuniciranje in usposabljanje zaposlenih za seznanitev z zahtevami tega kodeksa.

KODEKS RAVNANJA DOBAVITELJEV SKUPINE IMPOL

IZJAVA DOBAVITELJA
Spodaj podpisani izjavljam, da sem pooblaščeni zastopnik družbe, ki je opredeljena spodaj, da sem natančno pregledal in razumel
vsebino zgornjega dokumenta in potrjujem, da je spodaj napisana družba (dobavitelj) v celoti skladna s Kodeksom ravnanja dobaviteljev skupine Impol.
Naziv družbe (dobavitelj):

Naziv zastopnika dobavitelja:

Kraj in datum:

Podpis in žig:
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