
Gradimo z integriteto 
Naš kodeks poslovnega ravnanja  



Visoka zmogljivost in močna integriteta sta 
ključnega pomena za trajnostni uspeh.

Neoporečno poslovanje ustvarja občutek zaupanje, 
ščiti naš ugled, znižuje stroške in povečuje vrednost 
za delničarje.

Neoporečno poslovanje pomeni, da ves čas 
ravnamo pravilno, začne pa se s tem, da se vedemo 
v skladu z našim kodeksom.

Naša dolžnost je, da ravnamo pošteno in da drugim 
omogočimo, da ravnajo enako.
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»Vsi smo odgovorni za ugled 
podjetja LafargeHolcim. Vem,  
da lahko računam na vas,  
da boste v središče vsega,  
kar delamo, postavili integriteto 
in trajnostne poslovne prakse.«



Kodeks poslovnega ravnanja LafargeHolcim 05

Sporočilo generalnega direktorja
Spoštovani sodelavci,

smo vodilni svetovni proizvajalec gradbenih rešitev in materialov, zato je nujno, da vsi zaposleni 
delujemo neoporečno. Vsak od nas je odgovoren, da na prvo mesto postavlja etične in poslovne 
vrednote. To je naša zaveza milijon strankam po vsem svetu, dobaviteljem in sodelavcem v naših 
obratih ter pisarnah. Delati stvari na pravi način je pogoj za nenehen uspeh in trajnost našega 
podjetja. Naš ugled in ohranjanje licence za obratovanje zahtevata, da vedno delujemo z integriteto 
in težimo k odličnosti v vsem, kar delamo.

Naš Kodeks poslovnega ravnanja opredeljuje vedenje, ki se pričakujejo od zaposlenih. Čeprav ne 
more izrecno zajeti vseh poslovnih situacij, vsebuje nekaj primerov in duh, v katerem delujemo. 
Prepričani smo, da bodo vsi zaposleni vsak dan - brez izjem - delovali z integriteto. Zelo smo ponosni 
na svoje izdelke, operativne standarde in svoje ljudi. Vodilni položaj v naši panogi nam ponuja 
priložnosti in odgovornosti, ki so povezane s tem.

Prosim vas, da preberite pravila, ki jih vsebuje Kodeks poslovnega ravnanja, in poskrbite, da jih 
razumete. Če o čem niste prepričani, se o tem pogovorite s svojim vodjem. Pričakujem, da bodo vsi 
delavci v vseh obratih, v katerih poslujemo, ves čas delovali v skladu s Kodeksom in njegovimi pravili.

Vsi smo odgovorni za ugled podjetja LafargeHolcim. Vem, da lahko računam na vas, da boste v 
središče vsega, kar delamo, postavili integriteto in prakse trajnostnega poslovanja.

S spoštovanjem,

Jan	Jenisch	
Izvršni direktor skupine 

Keith	Carr	
Generalni svetovalec skupine
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Vsak zaposleni, direktor in uradnik 
(»zaposleni«) v vseh družbah 
LafargeHolcim, ki so v njegovi popolni 
lasti in vseh skupnih podjetjih pod našim 
nadzorom mora ves čas upoštevati 
ta Kodeks, ko zastopa ali dela za 
LafargeHolcim. V podjetjih, nad katerimi 
nimamo nadzora, si prizadevamo za 
sprejetje standardov vedenja, ki jih 
odraža ta Kodeks. Vse osebe, vključno 
s ponudniki storitev, podizvajalci in 
poslovnimi partnerji bodo morali ravnati 
v skladu z našim Kodeksom, kadar bodo 
delovali v našem imenu ali za naš račun.

Od	vodij	se	pričakuje,	da	bodo	
dajali	zgled	-	z	drugimi	besedami:	

Preden	začnete	ukrepati,	se	
vedno	vprašajte,	ali	bi	bilo	vaše	
ravnanje

• Mogoče razumeti kot 
nepošteno, neetično ali 
nezakonito?

• Bi oškodovalo LafargeHolcim ali 
njegov ugled, če postane javno?

• Ali bi LafargeHolcim izgubil 
verodostojnost pri svojih 
zaposlenih, strankah, delničarjih 
ali v skupnostih?

• Bi oškodovalo druge ljudi, na 
primer sodelavce, stranke ali 
delničarje?

Če je odgovor na katero koli od 
teh vprašanj »DA« ali »MORDA«, 
ste prepoznali morebitno težavo 
in bi morali poiskati napotke med 
številnimi viri, ki so vam na voljo, 
na primer vaš vodja, kadrovski 
oddelek, oddelek za pravne 
zadeve, notranji nadzor, notranja 
revizija, notranja varnost, pa tudi 
lokalni uslužbenec za skladnost.

• s svojim vedenjem pokazali, kaj 
pomeni ravnati z integriteto,

• komunicirajo s tistimi, ki jim 
poročajo, da bi zaposleni 
resnično razumeli naš Kodeks 
in imeli vire za njegovo 
izpolnjevanje, 

• podpirajo zaposlene, ki v dobri 
veri postavljajo vprašanja ali 
izrazijo pomisleke,

• kodeks dosledno izvajajo.

Uvod 
Naš kodeks ponuja smernice in primere, ki vam bodo v pomoč pri vsakodnevnem delu, če se boste 
znašli v težavnih okoliščinah. Vsebuje tudi politiko podjetja LafargeHolcim in povzema ustrezne 
zakone ter predpise, ki so osnova za vsebino, vključeno v naš Kodeks in naš Program skladnosti. 

LafargeHolcim bo še naprej posodabljal 
in razvijal nove korporativne politike, ki 
bodo zagotavljale nadaljnje smernice,
zato vas prosimo, da redno preverjate 
svoje lokalno medmrežje in globalni 
politični okvir LafargeHolcim glede 
novosti.

Z	delovanjem	z	integriteto		

Izobraževanje	in	usposabljanje Kršitev	našega	Kodeksa
Vsi zaposleni so deležni uvodnih in 
rednih izobraževanj o etiki in skladnosti. 
Na teh izobraževanjih lahko zastavljate 
vprašanja in razpravljate o tem, kako 
ta Kodeks v praksi vključiti v svoje 
vsakodnevno delo.

si LafargeHolcim prizadeva ustvariti 
okolje, v katerem bosta uspevali
poštenost in odgovornost, osrednji 
poudarek pa je na skladnosti. Razumna 
in dobra presoja naj bi skupaj z našimi 
politikami in smernicami Kodeksa 
LafargeHolcima zadostovali za 
zagotavljanje poštenega poslovanja. Naš 
Kodeks sicer ne more predvideti vseh 
okoliščin, s katerimi se lahko srečamo 
na delovnem mestu, vendar nam bo 
pomagal pri sprejemanju pametnih in 
etičnih odločitev. Pričakujemo, da bodo 
zaposleni pogumno sprejemali pravilne 
odločitve, ki temeljijo na naših etičnih 
načelih, in ta načelo spoštovali, tudi če 
so pod pritiskom. 

Vsi in povsod

Višji	standardi	za	vodje
Vodje na vseh ravneh imajo po našem 
Kodeksu dodatne odgovornosti, ki 
vključujejo ustvarjanje odprtega 
okolja, v katerem se zaposleni počutijo 
udobno, da zastavljajo vprašanja, izrazijo 
pomisleke in poročajo o kršitvah. Vodje 
z vedenjsko integriteto so v organizaciji 
cenjeni in se jih spodbuja.

Vsi se moramo držati našega Kodeksa. 
Kršitve našega Kodeksa, naših politik, 
direktiv, ali zakona, imajo lahko resne 
posledice, vključno z disciplinskimi 
ukrepi in odpovedjo delovnega 
razmerja, pa tudi morebitnimi civilnimi 
ali kazenskimi sankcijami tako za 
podjetje kot za posameznike.
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Kaj to pomeni v mojem primeru?

Skupine za prodajo in komercialo LafargeHolcim so mesece delale dolge ure 
v upanju, da bodo z gradbenim podjetjem sklenile veliko pogodbo o dobavi. 
Teden dni pred dodelitvijo naročila finančnega direktorja pokliče odvetnik, ki 
mu pove, da lahko zagotovi, da bo LafargeHolcim dobil posel, če LafargeHolcim 
zaposli nekega sodelavca, ki ima dobre zveze pri gradbenem podjetju. Ker si 
LafargeHolcim zelo prizadeva za pridobitev tega projekta, je finančni direktor v 
skušnjavi, ali naj sprejme ponudbo. Kaj naj naredi?

Ta	položaj	je	razlog	za	preplah.	Čeprav	je	pridobitev	posla	v	interesu	
LafargeHolcim,	pa	njegovi	sklenitvi	ni	naklonjen,	v	kolikor	gre	pri	tem	za	
kršitev	zakona,	ali	če	to	škoduje	ugledu	LafargeHolcima.	Finančni	direktor	z	
dogovarjanjem	ne	sme	nadaljevati,	ne	da	bi	se	posvetoval	s	svojim	lokalnim	
uslužbenecem	za	skladnost.

Pomembna	opomba: Kadar obstaja razlika med lokalnimi pravnimi zahtevami in našim Kodeksom, 
vedno uporabimo višji standard. Če se zdi, da spoštovanje Kodeksa ni združljivo z veljavno lokalno za-
konodajo, se morate posvetovati s svojim lokalnim uslužbencem za skladnost.
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1.		Neoporečnost	na	delovnem	
mestu
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Zdravje in varnost sta za LafargeHolcim 
temeljni vrednoti, kar pomeni, da mora 
vsak zaposleni in izvajalec, ki pride v stik 
z LafargeHolcimom, vedeti, kaj storiti, 
da prepreči resne poškodbe ali smrt. Zdravstvena	in	varnostna	pravila:

Pravilo	1 Pred začetkom katere koli naloge ocenim in obvladujem tveganja.

Pravilo	2 Izvajam samo dejavnosti, za katere sem pooblaščen.

Pravilo	3 Nikoli ne zavrnem ali zlorabim osebne zaščitne opreme in jo 
vedno uporabljam.

Pravilo	4 Ne delam pod vplivom alkohola ali mamil.

Pravilo	5 Prijavim vse nezgode.

Ravnanje v skladu s temi pravili je pogoj za zaposlitev.

Z našimi postopki upravljanja 
uspešnosti zagotavljamo, da vsak 
zaposleni razume, za kaj je odgovoren 
in kakšno podporo lahko pričakuje pri 
doseganju uspeha. Naš cilj je zagotoviti 
varno in zdravo delovno okolje ter tudi 
z zaposlenimi in izvajalci razviti kulturo, 
ki spodbuja tako osebno kot kolektivno 
odgovornost za ZV.

ZV vključujemo v vse poslovne procese 
in spodbujamo kulturo, kjer se odkrito 
govori o skrbeh in se jih rešuje znotraj 
poslovne enote in s podporo službe ZV.

1.1 Zdravje in varnost (ZV)
V LafargeHolcimu si prizadevamo ustvariti zdravo in varno okolje za naše zaposlene, izvajalce, kupce 
in zainteresirane strani. Med delom z nami ali za nas se nihče ne sme poškodovati. Naš cilj je delo brez 
poškodb. Da bi to dosegli, je potrebna zavezanost vseh.

Veljavna	politika	
LafargeHolcima

•  Politika skupine glede varnosti 
in zdravja
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Kaj to pomeni v mojem primeru?

Ko pridete na svoje delovno mesto, opazite, da sodelavec za opravljanje naloge ne 
uporablja ustreznega orodja. Kaj naj naredim?

Nihče	ne	sme	kršiti	ali	spreminjati	katere	koli	varnostne	določbe	(ki	vključuje	
ocene	tveganja	in	uporabo	ustreznih	orodij).	Zato	bi	morali	sodelavca	
opozoriti	in	ga	vprašati,	ali	potrebuje	vašo	pomoč	za	zagotovitev	varnega	
izvajanja	naloge.

Nekega jutra pridete zgodaj v službo in vidite sodelavca, ki jemlje tablete in pije 
pijačo iz pločevinke. Ko ga v garderobi pozdravite, zaznate rahel dah po alkoholu. 
Ko ga vprašate, ali je pil alkoholno pijačo, zanika in reče, da je bila to samo ustna 
vodica. Kaj naj naredim?

Da	bi	zagotovili,	da	so	vsi	na	delovnem	mestu	varni,	je	pomembno,	da	skrb	
glede	svojega	sodelavca	izrazite	pri	svoji	vodji	ali	v	kadrovski	službi.	Vaš	
sodelavec	ima	lahko	težavo,	pri	kateri	potrebuje	pomoč,	delo	pod	vplivom	
alkohola	ali	mamil	pa	lahko	ogrozi	varnost	tudi	drugih	ljudi	in	ne	samo	njega.

Seznanjeni ste z dogodkom v vaši organizaciji, povezanim z ZV, in sumite, da ni bil 
prijavljen v skladu s pravili. Kaj naj naredim?

Poskrbite,	da	bo	vaš	vodja	seznanjen	z	incidentom,	in	z	njim	potrdite,	da	
je	bil	dogodek	prijavljena.	Če	vam	je	o	težavi	neprijetno	govoriti	s	svojim	
nadrejenim,	se	pogovorite	z	lokalno	službo	za	zdravje	in	varnost	pri	delu,	z	
lokalnim	uslužbencem	za	skladnost	ali	z	enim	od	mnogih	drugih	lokalnih	
virov,	ki	so	vam	na	voljo.	Če	se	te	poti	ne	zdijo	mogoče,	je	to	pravi	čas,	da	se	
pokliče	službo	za	integriteto.
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Nadlegovanje	
»Nadlegovanje« je oblika 
diskriminacije, ki je sestavljena 
iz nezaželenega vedenja in ima 
namen ali učinek ustvarjanja 
zastrašujočega, sovražnega ali 
žaljivega delovnega okolja.
Nadlegovanje se lahko pojavlja 
v številnih oblikah, vključno 
s fizičnimi dejanji, ustnimi 
ali pisnimi pripombami ali  
vizualnimi upodobitvami. Spolno 
nadlegovanje so nezaželeni 
spolni predlogi, prošnje za spolne 
usluge in druga verbalna ali 
fizična ravnanja spolne narave, 
ki običajno ustvarjajo sovražno 
ali žaljivo delovno okolje.  
LafargeHolcim strogo prepoveduje 
kakršno koli nadlegovanje, bodisi s 
strani zaposlenega bodisi s strani 
nezaposlenega.

Diskriminacija		
Sodelujemo s posamezniki, ki 
prihajajo iz različnih etničnih 
okolij in se razlikujejo po kulturi, 
religiji, starosti, invalidnosti, 
zdravstvenih stanjih, rasah, 
spolni identiteti, spolu, pogledu 
na svet in pripadnosti političnim 
organizacijam, sindikatom ali  
manjšinskim skupinam. Skladno 
z medsebojnim spoštovanjem 
in delovnopravno zakonodajo 
številnih držav, v katerih delamo, 
ne dopuščamo diskriminacije 
nikogar na podlagi katere koli od 
teh značilnosti ali kakršnega koli 
drugega podobnega žaljivega 
vedenja. Ta načela veljajo za vse 
odločitve, povezane z delom, 
vključno z zaposlovanjem, 
usposabljanjem, ocenjevanjem, 
napredovanjem in nagrajevanjem.

1.2 1.2  Raznolikost, pravičnost 
in spoštovanje

Kot globalno podjetje, ki zaposluje več kot 80.000 ljudi in posluje s proizvodnimi obrati v približno 
80 državah po vsem svetu, ima LafargeHolcim srečo, da ima neverjetno raznoliko delovno silo.

Prepričani smo, da nosimo odgovornost 
za dostojno ravnanje drug z drugim, 
kar pomeni, da cenimo različnost, ne 
glede na to, ali obstaja zaradi rase, vere, 
spola, spolne usmerjenosti ali katere 
koli druge razlike. Različnost omogoča 
različne poglede na svet, kar tudi 
spodbuja LafargeHolcim k razumevanju 
globaliziranega sveta ter nam omogoča, 
da smo v tem čim boljši. Zato cenimo 
in promoviramo delovno mesto, ki je 
vključujoče in pravično ter spodbuja 
spoštovanje vseh sodelavcev, strank in 
poslovnih partnerjev.

Vsi si prizadevamo ustvariti okolje, 
v katerem so osebno dostojanstvo, 
zasebnost, svoboda združevanja in 
kolektivnih pogajanj ter osebne pravice 
in varnost vsakega posameznika del 
naših vsakdanjih delovnih izkušenj. 
Menimo, da je spoštovanje na delovnem 
mestu bistvenega pomena za uspešnost 
in prizadevnost.

Brez	groženj	ali	nasilnih	dejanj

Vsi zaposleni, ne glede na naziv ali raven 
dela, so obravnavani pravično v zadevah, 
ki vplivajo na napredovanje, usposa-
bljanje, zaposlovanje, nadomestila in 
prenehanje zaposlitve.

Naše delovno okolje je brez nasilja, 
nasilnega vedenja ali ustrahovanja, zato 
morajo vsi zaposleni izkazovati vljudnost 
in spoštovanje ne samo v delovnih 
prostorih LafargeHolcima, temveč tudi 
pri poslovanju LafargeHolcima - bodisi 
med sestankom s strankami, vožnjo 
tovornjaka LafargeHolcim ali v odnosih 
z lokalno skupnostjo. Vedno ravnajte 
profesionalno.
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Kaj to pomeni v mojem primeru?

Iščete kandidata, ki bi ga zaposlili kot vodjo prodaje za prodajni oddelek. 
Prepričani ste, da je delo prodaje »moški posel«, in tehtate, ali bi za mesto vodje 
prodaje upoštevali samo moške prosilce.

Ni	dovoljeno	iskati	samo	moških	kandidatov	in	nikakor	ne	smete	zavrniti	
prošenj	žensk	samo	na	podlagi	spola;	to	bi	bila	diskriminacija	na	podlagi	
spola.	Iskanje	kandidata	mora	biti	osredotočeno	na	usposobljenost,	veščine	
in	izkušnje	kandidatov	ter	na	to,	ali	izpolnjujejo	bistvene	zahteve	delovnega	
mesta.

Eden od vaših sodelavcev se redno šali z zaposlenim, ki dela pri sosednji mizi. Vsi 
v pisarni lahko slišijo šale in komentarje, ki jih izražata. Včasih se te šale nekaterim 
zdijo zabavne, drugim pa se zdijo dvomljivega okusa ali celo žaljive. Šale na račun 
spolne usmerjenosti so zlasti moteče za enega od sodelavcev. Kaj bi morali storiti?

Pogovorite	se	s	sodelavcem	in	poudarite,	da	tudi	če	se	njemu	šale	zdijo	
smešne,	se	drugim	v	pisarni	ne,	nekateri	pa	celo	menijo,	da	so	žaljive.	Če	
ne	bo	nehal	dajati	takih	pripomb,	boste	morali	zadevo	sprožiti	pri	svojem	
nadrejenem	ali	v	kadrovski	službi.

Med ogledom obrata opazite stenski koledar, ki izpostavlja žensko goloto. Čeprav 
vam to ni všeč, se nočete odzvati, saj navsezadnje v tem delu obrata ni sodelavk.

Morate	spregovoriti.	Prikazovanje	fotografij	ali	risb	spolne	narave	na	
katerem	koli	delovnem	mestu	v	LafargeHolcimu	velja	za	vizualno	
nadlegovanje	in	je	izrecno	prepovedano.	Svoje	ugotovitve	sporočite	vodji	ali	
direktorju	obrata,	da	se	koledar	odstrani.
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V okviru rednega poslovanja se pridobivajo informacije o drugih podjetjih, 
vključno s kupci, dobavitelji in konkurenti. Vendar pa obstajajo pravne in 
etične omejitve pridobivanja informacij v zvezi s konkurenco.

• Podatkov ne smemo pridobivati z neprimernimi sredstvi, na primer s 
podkupovanjem ali vohunjenjem za konkurenti.

• Na splošno ne bi smeli zahtevati ali pridobivati konkurenčnih informacij 
iz virov, ki niso javni. Če imate kakršne koli dvome, se posvetujte s svojim 
lokalnim uslužbencem za skladnost, da vam pojasni, kaj v določenih 
okoliščinah pomeni »viri, ki niso javni«.

• Ne smemo zaposliti uslužbenca konkurenta za pridobivanje zaupnih 
informacij ali spodbujati zaposlenega pri konkurentu, da razkrije zaupne 
podatke o svojem nekdanjem delodajalcu.

• Ponujenih informacij o tekmecu, ki so lahko zaupne, ne smemo sprejeti. 
Vprašati morate, ali je informacija zaupna, kako je bila pridobljena in 
ali gradivo, ki je ponujeno, vsebuje oznake, kot so »tajno«, »zaupno«, 
»lastniško« ali »samo za vas«.

1.3 Zaščita premoženja podjetja
Vsi zaposleni so odgovorni za zaščito premoženja našega podjetja in na podlagi pravilnih odločitev 
zagotavljajo, da fizična in intelektualna lastnina ter finančna sredstva niso oškodovana, ukradena, 
zlorabljena ali zapravljena.

Zaščita	fizičnega	premoženja Zaščita	lastniških	sredstev
Fizično premoženje LafargeHolcima, 
kot so oprema, materiali in objekti, so 
ključnega pomena za opravljanje našega 
vsakodnevnega dela. Ta sredstva so bila 
ustvarjena s trdim delom ljudi po vsem 
svetu.
Z delom za LafargeHolcim smo vsi 
prevzeli odgovornost za ta sredstva in 
jih moramo zaščititi pred krajo, izgubo, 
zlorabo in zapravljanjem.
Poleg tega moramo zagotoviti, da se 
vsi viri uporabljajo samo za ustrezne 
poslovne namene.

Zaposleni	in	zaupne	informacije	
tretjih	osebV podjetju LafargeHolcim dnevno 

ustvarjamo dragocene nejavne zamisli, 
strategije in druge vrste poslovnih 
informacij, ki jih imamo v lasti in jih 
moramo zaščititi kot intelektualno 
lastnino.
Takšne informacije so velik del tistega, 
kar nam daje konkurenčno prednost. 
Nepravilno razkrivanje takih informacij 
je prepovedano in zavedati se moramo 
tveganja nepravilnega razkritja zaupnih 
informacij.

Dostop do morebitnih sedanjih ali 
nekdanjih evidenc zaposlenih in 
osebnih podatkov, vključno z ocenami 
uspešnosti, plačo, pokojnino in prejemki, 
je dovoljen samo osebam z ustreznimi 
pooblastili in v skladu z zakoni o varstvu 
zasebnih podatkov.  Poleg tega smo 
odgovorni za zaščito zaupnih podatkov, 
ki so nam jih zaupale stranke, dobavitelji 
in drugi poslovni partnerji. Te moramo 
ščititi tako skrbno, kot ščitimo svoje 
podatke.
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Kaj to pomeni v mojem primeru?

Med vožnjo v službo na vlaku včasih opravim klic, ki je povezan z delovnim 
mestom. Je to lahko težava?

Paziti	morate,	da	se	o	informacijah	o	podjetjih,	ki	niso	javnega	značaja,	ne	
pogovarjate	na	javnih	mestih,	na	primer	v	taksiju,	na	vlaku,	v	dvigalih,	na	
konferencah	in	sejmih.	Kadar	je	treba	telefonirati	na	javnem	mestu,	bodite	
pozorni	na	svojo	okolico.

Kaj storiti, če vam konkurenčno podjetje po pomoti pošlje e-poštno sporočilo z za-
upnim dokumentom, ker je prišlo do zamenjave vašega imena z imenom nekoga 
drugega?

Če	veste,	da	gre	za	napako,	in	veste,	da	je	priloga	zaupna,	je	ne	odpirajte,	
ne	posredujte	ali	natisnite	ali	delite.	Če	ste	dokument	odprli,	ga	zaprite,	ne	
ravnajte	v	skladu	s	podatki	iz	dokumenta	in	nemudoma	pokličite	svojega	
lokalnega	uslužbenca	za	skladnost.	V	nobenem	primeru	pošte	ne	izbrišite,	
preden	se	pogovorite	z	lokalnim	uslužbencem	za	skladnost.
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Veljavna	politika	LafargeHolcim	

• Direktiva uporabnikom o 
informacijskih sistemih

• Priporočila glede družbenih 
medijev

1.4 Informacijski sistemi, 
elektronska pošta in družbeni mediji
Tehnologija na delovnem mestu nam omogoča, da svojim strankam služimo še učinkovitejše. Nanjo 
se zanašamo,saj podpira naše procese in interakcijo po vsem svetu.

IT-sistemov, dostopa do interneta, 
e-poštnih računov ali drugih 
informacij in komunikacijskih medijev 
LafargeHolcima ne smete zlorabljati v 
nezakonite ali neetične namene. Iskanje, 
prenos ali posredovanje informacij, ki 
so zlonamerne ali žaljive, lahko vodi do 
disciplinskih ukrepov.
Zavedati se morate tudi, da ne smete 
uporabljati ali kopirati programske 
opreme ali podatkov iz informacijskih 
sistemov LafargeHolcim za zasebne 
namene, razen če tega izrecno ne odobri 
IT-služba.

Družbeni mediji nam omogočajo 
takojšnjo in široko komunikacijo. Dobro 
premislite, preden pošiljate slike ali 
besedilo, ki vključujejo vaše sodelavce ali 
delovno mesto. Nepredvidene posledice 
lahko škodujejo ugledu posameznikov 
ali LafargeHolcima.

Dostop do medmrežja, elektronska 
pošta in druge aplikacije so na voljo 
v poslovne namene. Vsa poslovna 
komunikacija in notranje sodelovanje z 
drugimi zaposlenimi v LafargeHolcimu 
ter zunanjimi tretjimi osebami 
mora biti opravljeno z uporabo 
elektronske komunikacije in e-poštnih 
računov, odobrenih s strani skupine 
LafargeHolcim. Pri pošiljanju in 
prejemanju e-poštnih sporočil in prilog 
morate uporabljati enake standarde 
skrbi kot se uporabljajo za dokumente 
v tiskani obliki. Prepovedano je njihovo 
razkrivanje zunanjim strankam (vključno 
tisku, vlagateljem ali kako drugače), 
objavljanje na spletnih mestih družbenih 
medijev in notranjih informacij 
LafargeHolcima ali jih posredovati  brez 
dovoljenja.
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Kaj to pomeni v mojem primeru? 

Kopijo namestitvene datoteke Microsoft Word naložite na ključek USB in jo 
nameravate namestiti na domači računalnik. Menite, da LafargeHolcim ne bi bil 
oškodovan, ker izvirna datoteka ostane v njegovih sistemih. Lahko nadaljujete?

Ne	smete.	Ko	LafargeHolcim	pridobi	programsko	opremo,	je	ta	navadno	nanj	
vezana	z	licenčno	pogodbo,	sklenjeno	s	podjetjem	za	programsko	opremo.	
Uporaba	programske	opreme	za	zasebne	namene	bo	po	vsej	verjetnosti	
pomenila	kršitev	takšne	licenčne	pogodbe	in	LafargeHolcim	bi	lahko	bil	
odgovoren	za	vašo	nepooblaščeno	uporabo.	Da	to	lahko	naredite,	potrebu-
jete	dovoljenje	oddelka	za	IT.
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2.	Integriteta	v	poslovni	praksi	
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Majhna	plačila
Včasih se plačila vladnim uslužbencem imenujejo »majhna plačila«, če gre 
za majhna plačila za pridobitev vsakdanjih upravnih storitev, do katerih 
ima oseba, ki plačuje, pravno pravico. LafargeHolcim svojim zaposlenim 
prepoveduje takšna plačila. Edina izjema od tega pravila bi bila, če zaposleni 
verjame, da so njegovo življenje, osebna varnost ali zdravje v neposredni 
nevarnosti in se počuti dolžnega plačati. V primeru, da zaposleni takšno 
plačilo opravi, ker sta ogrožena njegova osebna varnost ali zdravje, je treba 
vse ustrezne podrobnosti čim prej sporočiti lokalni službi za skladnosti, 
plačilo pa mora biti natančno evidentirano v poslovnih knjigah in evidencah 
LafargeHolcima.

Podkupnine so lahko v različnih oblikah, ne samo v gotovini: gre lahko tudi 
za koristi, kot so potovanje, šolnine, dobrodelne donacije in druge oblike 
ugodnosti.

2.1  Boj proti podkupovanju in 
korupciji

LafargeHolcim prodaja izdelke in storitve, ki temeljijo na kakovosti, zanesljivosti in številnih drugih 
prednostih in nikoli ne podkupuje.

Zavezujemo se, da bomo podpirali in 
omogočali zdravo rast skupnosti, v 
katerih delujemo. To vidimo kot
temeljno dolžnost, ki je del dovoljenja 
za delovanje v več kot 80 državah. 
Spoštovanje pravne države in dajanje 
zgleda, kako etično poslovati, je eden od 
načinov uresničevanja te zaveze.

Vemo, da plačevanje podkupnin - 
tudi majhnih - povzroča veliko škodo 
skupnostim in ima pogosto za posledico 
izsiljevanje srednjega razreda ter 
izključevanje revnih iz državnih služb. 
Vemo, da plačevanje podkupnin 
nikoli ni dobro za poslovanje, zlasti 
ne za trajnostno poslovanje, in da 
podkupovanje v kakršni koli obliki 
ne ustreza kulturi neoporečnosti 
LafargeHolcima.

Mednarodni protikorupcijski zakoni 
veljajo za vse naše delovanje po 
vsem svetu. V nobenem primeru ni 
sprejemljivo ponujati, dajati, odobriti ali 
prejemati kakršno koli podkupnino ali 
povračilo, kar vključuje tudi vse javne 
uradnike in zasebnike. Prav tako ne 
najemamo tretjih oseb, da bi opravljali 
za nas stvari, ki jih sami ne smemo, na 
primer plačevanje podkupnin. Tretje 
osebe, ki delujejo v imenu
LafargeHolcima, zato nikoli ne smejo 
dajati ali prejemati podkupnin.

Izraz »tretje osebe« lahko vključuje 
svetovalce, podizvajalce, uporabnike 
franšizne pravice, prodajne agente, 
preprodajalce, carinske posrednike, 
računovodske ali odvetniške družbe 
ali podjetja, ki nudijo pomoč pri 
pridobivanju vizumov, dovoljenj ali 
potrdil o inšpekcijskih pregledih, in 
partnerje v skupnih vlaganjih. Ne glede 
na vrsto tretje osebe je ključnega 
pomena, da so vse tretje osebe, ki 
poslujejo ali zagotavljajo storitve za ali v 
imenu družbe LafargeHolcim, 
izbrane in sodelujejo v skladu s 
Smernicami potrebne skrbnosti tretjih 
oseb LafargeHolcima ali, ko bo veljala 
v vaši družbi v skupini, z Direktivo o 
potrebni skrbnosti tretjih oseb.
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Kaj to pomeni v mojem primeru?

Načrtujete gradnjo novega obrata za proizvodnjo cementa LafargeHolcim v svoji 
državi. Med pogajanji z lokalnimi oblastmi vas predsednik občine seznani, da je 
v mestu, ki je najbližje obratu, potrebna nova klinika. Jasno pove, da bo podpora 
LafargeHolcima pri gradnji nove klinike pripomogla ne le k izdaji načrtovanih 
dovoljenj LafargeHolcimu za nov obrat, temveč bo omogočila tudi uresničitev 
njegovih načrtov za ponovno izvolitev. Kaj naj naredim?

Ta	zahteva	bi	lahko	bila	kršitev	veljavne	protikorupcijske	zakonodaje.	V	
takih	okoliščinah	se	obrnite	na	svojega	lokalnega	uslužbenca	za	skladnost	in	
na	vodjo,	da	vas	ustrezno	usmerita.

Tretja oseba vam pove, da »pozna vse prave ljudi« in da lahko pospeši podpis 
nove pogodbe, če prejme predujem za plačilo. Pojasni vam, da je ta potreben 
za potne stroške, vendar niste povsem prepričani, za kakšno potovanje naj bi 
šlo. Kaj naj naredim?

Plačila	tretjim	osebam	je	treba	izvesti	na	podlagi	računa,	ki	natančno	
razčlenjuje	dejansko	opravljene	storitve,	za	katere	morate	biti	prepričani,	
da	so	resnične	in	razumne.	Če	tretja	oseba	zahteva	plačilo	vnaprej,	
morate	vprašati,	čemu	bo	plačilo	služilo,	in	biti	morate	zelo	previdni	glede	
obrazložitve,	ne	da	bi	jo	nadalje	preverjali.	Pozanimajte	se	tudi	o	skrbnem	
poslovanju	in	ugledu	tretje	osebe.
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Osnovno	vodilo
Vprašajte se, ali je darilo ali 
gostoljubje nezakonito in 
ali krši politike ali direktive 
LafargeHolcima ali druge stranke. 
Nato se vprašajte, ali bi vam bilo 
nerodno in ali bi podjetje spravili v 
neprijeten položaj, če bi bilo darilo 
ali pogostitev objavljeno na prvi 
strani časopisa. Če je odgovor na 
katerega od teh vprašanj »da«, 
darila ali pogostitve ne smete 
ponuditi ali sprejeti.

2.2 Darila in pogostitve
Dobri poslovni odnosi temeljijo na zaupanju in dobri veri. In ker cenimo in spoštujemo svoje 
stranke ter poslovne partnerje, lahko vsaka stranka to občasno izkaže s ponudbo darila in 
pogostitvijo.

Preden ponudimo ali prejmemo darila 
ali gostoljubje dobro premislimo. 
S preudarnostjo in zdravo presojo 
se lahko izognemo napačni razlagi 
dobrega namena. Darila in pogostitve 
morajo biti vedno zmerni in se nikoli 
ne smejo izrabljati za neprimeren vpliv 
ali ustvarjanje vtisa ali dejanskega 
navzkrižja interesov.

V zvezi z darili ali pogostitvami za javne 
uslužbence morate biti vedno previdni. 
Opredelitev javnih uslužbencev je zelo 
široka in zajema vse osebe, ki opravljajo 
javno funkcijo v določeni državi. Sem 
lahko spadajo tudi zaposleni v javnih 
agencijah ali državnih podjetjih. 
Nekatere vlade in vladne institucije 
imajo za svoje javne uslužbence 
posebna pravila glede dajanja daril in 
pogostitev, ki so veliko strožja od tistega, 
kar dovoljujejo Politike in smernice 
LafargeHolcim. Če nameravate darilo ali 
pogostitev ponuditi javnemu uslužbencu 
in glede tega niste prepričani, si oglejte 
lokalna pravila o darilih in pogostitvah 
ali se obrnite na uslužbenca za 
skladnost.

Za izogibanje pravilom v naših 
politikah, direktivah ali v tem Kodeksu 
ne smete uporabljati svojega denarja 
ali virov. Vsa darila in pogostitve, ki 
so ponujene in zagotovljene drugim 
v imenu LafargeHolcima, morajo biti 
pravilno prikazani v poslovnih knjigah in 
evidencah LafargeHolcima.

 

Pogostitve
Pogostitve vključuje obroke in okrepčila, 
pa tudi kulturne, zabavne ali športne 
prireditve, kjer je vsaj en uslužbenec 
LafargeHolcima gostitelj in se dogodka 
udeleži. Če se dogodka ne udeleži noben 
uslužbenec LafargeHolcim, je pogostitev 
»darilo« in zanj veljajo pravila o darilih.

Pokloni		
Darila lahko vključujejo blago ali storitve 
ter druge vredne stvari, na primer 
posojila, šolnine, stroške zdravstvene 
oskrbe ter potovanja ali vstopnice na 
kulturne, zabavne in športne prireditve. 
Darila v denarju ali denarnem ustrezniku 
(na primer darilni boni) in napitnine 
niso dovoljeni.  Mogoče so zelo omejene 
lokalne izjeme, ki jih predhodno odobri 
skupina za skladnost.

Vračilo	darila
Če darilo presega standarde, 
določene v pravilnikih ali direktivah 
LafargeHolcima, o tem obvestite svojega 
vodjo, dokumentirajte prejem v skladu 
z veljavnimi pravili ali direktivami in 
vljudno vrnite darilo z obrazložitvijo, 
da notranji predpisi LafargeHolcima ne 
dovoljujejo sprejemanja takšnih daril. 
Če je vračilo darila zares neizvedljivo 
ali bi bila za darovalca povzročilo to 
velika žalitev,  je treba darilo anonimno 
podariti v dobrodelne namene. Če to 
ni mogoče, ga je treba sprejeti v imenu 
podjetja in ga deliti med zaposlenimi. 
o tem, kako je to treba izvesti, odloča 
kadrovska služba.
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Kaj to pomeni v mojem primeru?

Med pogajanji o cenah z enim od naših dobaviteljev mi je bila ponujena 
vstopnica za nogometno tekmo, ki bi se je res rad udeležil. Ali je v redu 
sprejeti vozovnico?

Ne.	Zaposleni	v	LafargeHolcimu	ne	smejo	sprejemati	daril	ali	vstopnic	
za	dogodke	od	posameznika	ali	podjetja,	lahko	pa	sodelujejo	v	poslovnih	
pogajanjih,	razpisnih	postopkih	in	podobno.	Zahvalite	se	svojemu	dobavitelju	
in	mu	pojasnite,	zakaj	ne	morete	sprejeti	njihove	ponudbe.

Ključna stranka LafargeHolcima prireja večerjo v počastitev 50. obletnice svojega 
podjetja. Tam bodo tudi drugi pomembni poslovneži in vladni uradniki. Povabljen 
sem tudi jaz Ali lahko sprejmem povabilo?

Da,	pod	pogojem,	da	ste	povabljeni	kot	predstavnik	LafargeHolcima	in	je	vaš	
vodja	to	odobril.
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• zlorabiti prevladujočega položaja na 
določenem trgu.

• sklepati sporazume ali dogovore 
s subjekti, ki delujejo na različnih 
ravneh proizvodne ali distribucijske 
verige, kot so dobavitelji, distributerji 
ali trgovci na drobno, ki zmanjšujejo 
ali odpravljajo prosto in pošteno 
konkurenco.

• izmenjavati konkurenčno občutljive 
informacije.

• vključevati kakršno koli drugo 
vedenje, ki bi sicer omejevalo 
konkurenco v nasprotju z veljavnimi 
zakoni in predpisi.

Obstajajo številne oblike vedenja, za 
katere lahko velja protimonopolna 
zakonodaja. Če imate kakršna koli 
vprašanja ali pomisleke, morate 
spoštovati zakonodajo in notranje 
politike LafargeHolcima ter poiskati 
napotke pri lokalnem uslužbencu 
za skladnost in strokovnjakih za 
konkurenčno pravo pri skupini.

Predpisi in zakoni o 
protimonopolni zakonodaji so 
zapleteni in številni, njihovo 
izvajanje pa je lahko odvisno od 
različnih dejavnikov. Zato je bolje, 
da ste previdni in zastavljate 
vprašanja, namesto da domnevate, 
da je dejanje sprejemljivo - slaba 
presoja ni izgovor.

Naši	zaposleni	ne	smejo	nikoli	
posredno	ali	neposredno:
• Sklepati dogovorov, potrjevati ali 

usklajevati dejavnosti z dejanskimi ali 
potencialnimi konkurenti, da bi:
− usklajevali fiksne cene, premije ali 

njihove posebne elemente;
− omejili ali zmanjšali vrsto ali 

količino dobavljenih izdelkov ali 
storitev;

− določali trge geografsko ali glede 
na trgovinske partnerje, segmente 
kupcev ali proizvodne linije;

− se vključili v kakršno koli 
komunikacijo s konkurenti glede 
ponudb;

− določili pogoje ali rezultat 
razpisnega postopka;

− bojkotirali dobavitelje ali kupce 
kot sredstvo, s katerim bi se 
dobavitelju ali kupcu preprečilo, da 
bi opravljal posle s konkurenco.

2.3 Poštena konkurenca
LafargeHolcim verjame v proste trge in pošteno konkurenco, kajti to našim strankam zagotavlja 
najboljše izdelke in storitve pod najugodnejšimi pogoji.

Kršitve protimonopolne in konkurenčne 
zakonodaje niso v interesu LafargeHol-
cima in jih ne dopušča. V vseh regijah in 
državah, kjer poslujemo, se zavzemamo 
za močno, a pošteno konkurenco med 
dobavitelji in kupci.
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Pokliče vas predstavnik drugega cementnega podjetja in vas povabi na sestanek 
v drugi državi, kjer bi razpravljalo o »racionalizaciji« trga za izdelek, ki ga 
oba dobavljata. »Racionalizacijski« sestanek bo potekal zunaj države, kjer bi 
»racionalizacija« potekala. Bi se morali pridružiti sestanku?

Ne.	Takoj	se	morate	obrniti	na	lokalnega	uslužbenca	za	skladnost.	Udeležba	
na	»racionalizacijskem«	sestanku	bi	lahko	bila	zelo	hudo	kaznivo	ravnanje.
Naj	vas	ne	zavedejo	šifrirane	besede,	kot	je	»racionaliziranje«.	Srečanje	v	
drugi	državi	ne	bi	imelo	prav	nič	drugačnih	posledic,	kajti	to	srečanje	še	
vedno	lahko	krši	veljavno	protimonopolno	zakonodajo.

Konkurent se obrne na komercialnega direktorja podjetja LafargeHolcim in 
predlaga ohranitev cen naslednjih dvanajst mesecev. Podjetje je pod pritiskom, 
saj bi rado doseglo cilj EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo) 
in direktor razmišlja, da bi sprejel ponudbo konkurenta. Bi moral izkoristiti 
priložnost?

Ne.	To	bi	veljalo	za	»kartel«,	ki	je	najhujša	oblika	nezakonitih	sporazumov	 
(v	kakršni	koli	obliki,	ustni	ali	pisni).	LafargeHolcimu	nikoli	ni	bilo	v	
interesu,	da	krši	konkurenčno	pravo.	Ravnanje	z	integriteto	pomeni	
spoštovanje	zakona,	pa	tudi	politik	in	smernic	LafargeHolcima,	četudi	je	
možnosti	za	odkritje	takega	dejanja	majhna	in	se	na	prvi	pogled	zdi,	da	je	
to	priložnost	za	dosego	poslovnega	cilja.	Vedno	imejte	v	mislih,	da	kršitev	
zakonodaje	o	konkurenci	lahko	resno	škoduje	našemu	ugledu	in	ima	lahko	
resne	kazenske	in	finančne	posledice	za	skupino	in	posameznike.

Kaj to pomeni v mojem primeru?
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Pravočasno, popolno in pravilno 
evidentiranje finančnih in 
nefinančnih informacij ter pravilna 
hramba dokumentov in evidenc 
sta bistvenega pomena za naše 
poslovanje in prav tako za:

• našo verodostojnost in ugled;

• zakonske in regulativne ob-
veznosti;

• sposobnost natančnih ocen in 
poslovnih odločitev in

• odgovornost do delničarjev in 
drugih zunanjih deležnikov.

2.4 Točne evidence in poročanje
V vsem svojem poslovanju in v vseh oblikah komunikacije smo natančni in verodostojni.

To je osnova našega medsebojnega 
odnosa in podobno se od nas pričakuje 
tudi v vseh odnosih z vlagatelji, kupci, 
zaposlenimi in poslovnimi partnerji, pa 
tudi z javnostjo in vsemi vladnimi uradi. 
Ponarejanje ali nepravilno spreminjanje 
evidenc je prepovedano. Nikoli ne 
smete nekomu drugemu naročiti, naj 
pripravi ali odobri napačen ali zavajajoč 
zapis, niti tega ta oseba ne sme narediti 
po navodilih nekoga tretjega. Pri 
pripravi evidenc moramo vsi ravnati 
integritetno, tako da informacije ne 
bodo napačno zadržane, nepopolne ali 
zavajajoče. Neskladnosti v evidencah je 
treba odpraviti z ustreznimi popravki 
in zagotoviti preglednost za osebe, ki 
morajo vedeti za takšne popravke.

Hranjenje	evidenc	
Evidence podjetja je treba hraniti 
v skladu z veljavno zakonodajo 
ter politikami in smernicami 
LafargeHolcima. Uničenje, prikrivanje ali 
spreminjanje kakršne koli evidence po 
naročilu tretje osebe je prepovedano. 
Če veste ali menite, da obstaja možnost 
sodnega postopka 
ali notranje ali zunanje preiskave, ki bi 
vključevala kakršen koli zapis, ki je v vaši 
lasti ali pod vašim nadzorom, ga morate 
obdržati in takoj predložiti skladno z 
navodili.
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Je zadnji teden v četrtletnem poročevalskem obdobju. Vaš vodja želi zagoto-
viti, da vaša ekipa doseže načrtovane četrtletne rezultate, zato vas prosi, da 
že zdaj evidentirate nepotrjeno prodajo izdelkov, tudi če prodaja ne bo real-
izirana do naslednjega tedna. Mislite, da to nikomur v podjetju ne bo škodilo. 
Lahko ugodite zahtevi?

Ne.	Stroški	in	prihodki	morajo	biti	zabeleženi	v	pravilnem	časovnem	obdo-
bju.	Prodaja	še	ni	zaključena.	To	bi	bil	izkrivljen	prikaz	in	bi	lahko	pomenil	
goljufijo,	če	ga	vključite	v	preteklo	obdobje.

Pravkar ste bili imenovani za finančnega vodjo v državi in odkrili ste, da je 
dejanska zaloga klinkerja veliko manjša kot je prikazano v poslovnih evidencah. 
Potencialna izguba je velika. Govorili ste se z izvršnim direktorjem, ki je 
odgovoril, da si letos ne more privoščiti nobene dobave, saj že zaostaja za svojimi 
poslovnimi rezultati. Pripomni, da bi morali izgubo razporediti v prihodnja leta. Se 
vam to zdi v redu?

Ne,	kljub	odgovoru	vašega	vodje	ste	odgovorni	za	to,	da	je	poročanje	
popolno,	pošteno,	natančno	in	pravočasno.	Če	bi	sledili	tem	navodilom,	bi	
ponarejali	dokumentacijo.

Kaj to pomeni v mojem primeru?
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Lastnine ali informacij podjetja 
LafargeHolcim nikoli ne 
uporabljamo za osebno korist, 
niti ne izkoriščamo osebnih 
ugodnosti, ki so lahko povezane z 
našim delom za LafargeHolcim.

2.5 Navzkrižje interesov 
Vsi moramo sprejemati poslovne odločitve v najboljšem interesu LafargeHolcima in ne na podlagi 
osebnih interesov.

Do navzkrižja interesov lahko pride, 
kadar naši osebni interesi posegajo 
v našo sposobnost učinkovitega in 
poštenega opravljanja svojih nalog ali pa 
se morda zdi tako. Kjer je le mogoče, se 
izogibamo
kakršnim koli odnosom ali dejavnostim, 
ki bi lahko poslabšale ali celo vplivale 
na našo sposobnost sprejemanja 
objektivnih in poštenih odločitev pri 
poslovanju v imenu LafargeHolcim. 
Kadar se takšnim odnosom ali 
dejavnostim ni mogoče izogniti, jih 
morate nemudoma razkriti vodji in 
lokalnemu uslužbencu za skladnost. 
Poleg tega bi morali podobno razkriti 
tudi vse osebne interese, za katere 
menite, da bi bili lahko povezani z 
izvajanjem vaših poklicnih obveznosti. 
V primeru dvoma je razkritje takšnih 

odnosov ali dejavnosti v vašem 
interesu. Preglednost pogosto prepreči 
dojemanje neke dejavnosti kot 
neprimerne.

tudi za zaposlene, ki želijo kandidirati 
za javne funkcije. Čeprav ni nujno 
prepovedano, lahko številni uradni 
javni položaji predstavljajo dejansko ali 
potencialno nasprotje interesov v zvezi s 
poslovanjem LafargeHolcima.Zunanje	udejstvovanje

Morda boste zaprošeni, da opravljate 
storitve kot direktor, svetovalec ali član 
uprave za neko zunanjo organizacijo. 
Najprej preverite, ali je takšno 
udejstvovanje dovoljeno in v skladu 
s pogoji vaše pogodbe o zaposlitvi.  
Poleg tega se prepričajte, da to ne bi 
neupravičeno oviralo vašega dela za 
LafargeHolcim. Če je ta organizacija 
konkurent, posluje z LafargeHolcimom 
ali je javno ali državno podjetje, mora 
biti tako sodelovanje odobreno s strani 
lokalnega uslužbenca za skladnost 
in vodje. Enako soglasje je potrebno 
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Dobavitelj tehnične opreme je opravil dobavo, za katero se je izkazalo, da vsebuje 
napako na stroju, in to odkrijete šele po namestitvi. Vaš tast je lastnik dobavnega 
podjetja, zato razmišljate, da napake ne bi odpravili.

Osebni	odnos	z	dobaviteljem	ne	sme	vplivati	na	vaše	odločanje.	Vaša	
dolžnost	je,	da	ravnate	v	najboljšem	interesu	LafargeHolcima.	O	konfliktu	
interesov	in	o	tem,	da	imate	osebne	odnose	z	lastnikom	dobavitelja,	morate	
obvestiti	svojega	vodjo	in	lokalnega	uslužbenca	za	skladnost.

Prijatelji so me prosili za naložbo v podjetje, ki proizvaja surovine za oskrbo na 
trgu LafargeHolcima. Ali je navzkrižje interesov, če imam samo finančno udeležbo, 
pa o tem ne spregovorim z vodstvom?

Gre	vsaj	za	potencialno	navzkrižje	interesov.	Ali	gre	za	dejansko	navzkrižje,	
je	odvisno	od	različnih	dejavnikov,	vključno	od:

•	 položaja,	ki	ga	imate	v	LafargeHolcim,
•	 vpliva,	ki	ga	imate	pri	izbiri	dobaviteljev	LafargeHolcima,
•	 zneska	vaše	naložbe	in	relativnega	deleža,
•	 pomen	LafargeHolcima	kot	potencialne	stranke.

V	vsakem	primeru	morate	pred	vlaganjem	v	podjetje	obvestiti	svojega	vodjo	
in	lokalnega	uslužbenca	za	skladnost,	kjer	se	boste	lahko	posvetovali	in	
dobili	ustrezna	navodila.	Poleg	tega	se	lahko	upoštevajo	tudi	vidiki,	povezani	
s	konkurenco.

Kaj to pomeni v mojem primeru?
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Veljavna	politika	LafargeHolcima

•  Trgovanje in Direktiva o 
razkrivanju na trgu 

Zakoni o trgovanju na podlagi notranjih informacij ne prepovedujejo samo 
trgovanja z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij, temveč tudi 
izmenjavo takih informacij s tretjimi osebami.

2.6  Trgovanje z notranjimi 
informacijami

LafargeHolcim podpira odprte in poštene trge vrednostnih papirjev, ker so ključnega pomena za 
izgradnjo zaupanja in varnosti vlagateljev.

O trgovanju z notranjimi informacijami 
govorimo, ko se z vrednostnimi papirji 
podjetja trguje na podlagi pomembnih, 
nejavnih informacij, ki bi lahko 
upravičeno vplivale na odločitev osebe 
o tem, ali naj trguje s temi vrednostnimi 
papirji. Informacije so »pomembne«, 
če bi razumen vlagatelj ocenil, da so 
pomembne pri odločitvi za nakup, 
prodajo ali imetništvo vrednostnih 
papirjev družbe. Informacije niso 
»javne«, dokler niso razkrite in dokler ne 
preteče ustrezen čas, da trgi vrednostnih 
papirjev informacije obdelajo. Primeri
pomembnih, nejavnih informacij 
vključujejo:

• vnaprejšnje obvestilo o spremembah 
v višjem vodstvu,

• nenapovedane združitve ali prevzemi,
• nerešen sodni spor ali sodni spor, ki 

grozi,
• nejavni finančni rezultati,
• razvoj pomembnega novega izdelka,
• nenapovedana razdelitev delnic.

Mi ne trgujemo z vrednostnimi papirji 
LafargeHolcima ali katerega koli 
njegovega ali katerega koli drugega 
podjetja, ki kotira na borzi na podlagi 
notranjih informacij, pridobljenih med 
delom za LafargeHolcim.
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Dobavitelj težke opreme se zaupno obrne na vas glede novih strojev, ki jih 
namerava predstaviti na trgu. Vi ste se že odločili, da LafargeHolcim izdelka ne 
more uporabljati, vendar menite, da bo to resničen preboj za druge panoge. Ko 
dobavitelj najde kupce, ste prepričani, da se bo cena delnice podjetja močno 
povečala. Ali lahko kupujete vrednostne papirje dobavitelja?

Ne.	Ne	smete	kupiti	nobenih	vrednostnih	papirjev	dobavitelja,	dokler	
javnost	ne	ve	za	nov	izdelek.	To	so	»notranje	informacije«,	ker	ste	jih	izvedeli	
zaupno.	Ni	bilo	popolnega	in	poštenega	javnega	razkritja.	Informacije	so	
»pomembne«,	ker	bi	razumen	vlagatelj	verjetno	informaciji	dal	težo	pri	
odločanju	o	naložbi	v	podjetju.
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Kaj to pomeni v mojem primeru?

Kupec vas prosi, da cement dostavite neznanemu podjetju v sosednjo državo. 
Za to državo veljajo sankcije ZN. Ne veste, ali lahko ali bi morali ugoditi zahtevi 
stranke. Kaj naj naredim?

Vprašajte	svojega	lokalnega	uslužbenca	za	skladnost,	kako	ravnati	v	primeru	
te	prošnje.	Možnost	pošiljanja	je	odvisna	od	številnih	dejavnikov,	kamor	
spadajo	tudi	država,	v	katero	želi	kupec	poslati	izdelek,	ki	ga	izvaža,	kako	bo	
izdelek	uporabljen	in	kdo	ga	bo	uporabljal.

2.7 Sankcije in embargo
LafargeHolcim je zastopan na številnih trgih in v številnih regijah po svetu, zato deluje v skladu z zakoni 
in predpisi različnih pravnih sistemov.

Svoje izdelke, storitve in tehnologije 
dobavljamo po vsem svetu. Tudi zato 
smo zavezani k spoštovanju vseh 
veljavnih izvoznih in uvoznih zakonov, 
vključno s trgovinskimi sankcijami, 
embargom in drugimi zakoni, predpisi 
in vladnimi odredbami ali politikami, ki 
vplivajo na trgovino.

Ali je izdelek, storitev ali tehnologijo 
mogoče izvoziti iz ene države v drugo, je 
odvisno od številnih dejavnikov, vključno 
z naravo izdelka, državo izvora, končno 
uporabo in končnim uporabnikom. 
Sankcije in embargo omejujejo 
poslovanje z določenimi državami, 
imenovanimi posamezniki in subjekti 

ter za nekatere vrste končne uporabe. 
Zato se moramo zavedati teh omejitev in 
pridobiti vso potrebno dokumentacijo, 
preden se lotimo posla ali izvoza blaga.
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2.8 Preprečevanja pranja denarja
Naš cilj je poslovati z uglednimi poslovnimi partnerji, ki opravljajo zakonite poslovne dejavnosti in kat-
erih sredstva prihajajo iz zakonitih virov.

Pranje denarja je kaznivo dejanje, ki 
vključuje prikrivanje vira denarja,
povezanega s kriminalno dejavnostjo, 
kot so terorizem, trgovina z mamili ali 
podkupovanje. O kaznivem dejanju 
govorimo, ko je denar, pridobljen s 
kaznivim dejanjem, vključen v trgovin-
ski tok, tako da se zdi legitimen ali pa 
njegovega pravega vira ali lastnika ni 
mogoče prepoznati.

Da ne bi LafargeHolcima uporabljali 
kot sredstvo za pranje denarja, naši 
zaposleni upoštevajo vse zahteve glede 
računovodstva, vodenja evidenc in 
računovodskega poročanja, ki veljajo za 
gotovinska plačila in druge oblike plačil 
v zvezi z našim poslovanjem.

Kot zaposleni v LafargeHolcimu smo 
pozorni pri odkrivanja nepravilnosti pri 
plačilih in pri sumljivem vedenju kupcev 
ali drugih.

Če sumite ali imate vprašanja glede 
predlaganega posla, zastavite vprašanja 
svojemu vodji ali lokalnemu uslužbencu 
za skladnost.
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3.		Neoporečnost	v	lokalni	
skupnosti
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Veljavna	politika	LafargeHolcima	

• Okoljska politika

• Politika uporabe alternativnih 
goriv in virov

  

3.1 Okolje
Kot odgovorni državljani se vsi zavedamo svojih stalnih obveznosti do okolja in potrebe po aktivnem 
sodelovanju pri zaščiti in izboljšanju naših naravnih virov. Zavezujemo se, da bomo čim večji meri 
zmanjšali negativen vpliv in povečali pozitiven vpliv na naravo ter okolje.

LafargeHolcim se zavzema za varovanje 
okolja v državah, v katerih posluje, in v 
ta namen je razvil politike s poudarkom 
na:

• emisijah toplogrednih plinov,
• varčevanju z energijo;
• varčevanju z vodo;
• zmanjšanju in pravilnemu 

odstranjevanju odpadkov v 
proizvodnem procesu,

• trajni vrednosti, recikliranju, 
predelavi in ponovni uporabi 
odpadkov v proizvodnem procesu,

• uporabi trajnostnih surovin in praks,

• sanaciji/ obnovi kamnolomov in 
upravljanju biotske raznovrstnosti,

• skladnosti z okoljsko zakonodajo in 
zahtevah tretjih strank,

• spremljanju in poročanju o okoljski 
skladnosti in uspešnosti.

Za LafargeHolcim veljajo tudi številne 
vladne zahteve in okoljski zakoni, 
ki določajo minimalne standarde. V 
LafargeHolcimu si prizadevamo za višje 
standarde vedenja in ravnanja.
Redno revidiramo uspešnost na teh 
področjih in razvijamo akcijske načrte za 
nenehno izboljševanje uspešnosti.

Pozivamo vas, da podprete trajnostno 
rabo naravnih virov, vključno z 
ohranjanjem vode, zmanjšanjem in 
koristno predelavo, recikliranjem 
ter ponovno uporabo odpadkov, 
varčevanjem z energijo in upravljanjem 
biotske raznovrstnosti. Posvetujte se 
s svojim okoljskim koordinatorjem, če 
želite izvedeti več o tem, kako lahko 
podprete LafargeHolcim in pripomorete 
k izpolnjevanje naših ciljev.
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Kaj to pomeni v mojem primeru?

Sodelujem z dobaviteljem. Slišim govorice, da ta dobavitelj na svojih delovnih 
mestih zaposluje otroke in včasih zapornike. Kako naj ukrepam? 

O	govoricah	obvestite	svojega	lokalnem	uslužbenca	za	skladnost,	ki	bo	
z	osebjem	družbene	odgovornosti	podjetij	sprožil	ustrezne	postopke	za	
preveritev,	ali	imajo	te	govorice	kakršno	koli	osnovo.	LafargeHolcim	resno	
obravnava	vprašanja	človekovih	pravic	in	si	bo	po	svojih	najboljših	močeh	
prizadeval,	da	bo	to	zagotavljala	tudi	njegova	dobavna	veriga.

Direktiva	o	strateških	socialnih	
naložbah,	sponzorstvu	in	 
donacijah
• Direktiva o politiki družbene 

odgovornosti podjetij

3.2 Človekove pravice
Zavezani smo k spoštovanju in zaščiti človekovih pravic povsod, kjer poslujemo.

Prepovedujemo naslednje prakse 
in zavestno ne bomo poslovali s 
posamezniki ali podjetji, ki sodelujejo 
pri:

• izkoriščanju otrok, vključno z 
otroškim delom,

• telesnem kaznovanju,
• nasilju nad zaposlenimi, zlasti na 

podlagi spola, porekla, vere ali 
spolne usmerjenosti,

• prisilnem ali obveznem delu,
• nezakoniti diskriminaciji pri 

zaposlovanju in najemanju delovne 
sile,

• ustvarjanju nevarnih delovnih 
pogojev,

• izplačilu plač (ali odbitkov), ki delavcu 
nezakonito zagotavljajo manj kot 
minimalno plačo in 

• nezakonitih pravilih o nadurnem 
delu.

Naša zavezanost človekovim pravicam 
je vključena v našo Direktivo o politiki 
družbene odgovornosti podjetij in 
okrepljena s sodelovanjem v Globalnem 
dogovoru OZN. Sistem upravljanja 
človekovih pravic LafargeHolcim se 
uporablja za vsa podjetja v skupini. Ta 

sistem spremlja naše vedenje in vedenje 
drugih v vrednostni verigi, zlasti vedenje 
dobaviteljev, podizvajalcev in drugih 
neodvisnih ponudnikov storitev.

Če imate razlog, da mislite, da 
LafargeHolcim ali kateri od naših 
partnerjev ne upošteva zakonov ali 
drugih predpisov, namenjenih zaščiti 
človekovih pravic, svoje pomisleke delite 
z lokalnim uslužbencem za skladnost.
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Politični	prispevki
LafargeHolcim je kot podjetje politično 
nevtralno. Prispevki političnim strankam, 
politikom ali kandidatom za uradnike 
so zasebne zadeve naših zaposlenih. 
Prostori in sredstva LafargeHolcima se 
nikoli ne smejo uporabljati za zbiranje 
sredstev ali kampanjo za določeno 
politično stranko ali kandidata za 
določeno funkcijo. Politične donacije 
se v imenu LafargeHolcima ne smejo 
dajati, razen če je to izrecno dovoljeno 
in v skladu z lokalno zakonodajo ter z 
veljavnimi politikami ter smernicami 
LafargeHolcima, ki morajo zahtevati 
pregledno in natančno dokumentiranje 
takih prispevkov in prepovedati takšne 
donacije v zameno za neprimerno korist.

To želimo doseči s prispevanjem z 
naložbami in sodelovanjem ter gradnjo 
odnosov,  ki temeljijo na medsebojnem 
spoštovanju in zaupanju vseh deležnikov 
v skupnosti.

Izkazujemo spoštovanje do ljudi in 
planeta ter pozivamo vse zaposlene,
da pri sprejemanju poslovnih odločitev 
upoštevajo kratkoročne in dolgoročne 
vplive na skupnost in okolje.

Veljavna	politika	LafargeHolcima

• Direktiva o politiki družbene 
odgovornosti podjetij

3.3 Vključenost skupnosti
LafargeHolcim si prizadeva, da je zaupanja vredno podjetje, ki izpolnjuje svoje obveznosti do 
skupnosti, v kateri deluje.
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Kaj to pomeni v mojem primeru?

Kot zaposleni v LafargeHolcimu ste povabljeni, da se udeležite večerne slovesnosti, 
na kateri bo v govorih predstavljen program politične stranke, nato pa se začnejo 
zbirati sredstva. Vaša vstopnica za svečano prireditev omenja temo govora in tudi 
to, da bo z nakupom politična stranka imela koristi. Kaj naj naredim?

LafargeHolcim	bi	vašo	udeležbo	na	večerni	politični	svečani	prireditvi	lahko	
ocenil	kot	podporo	politični	stranki.	Takšno	povabilo	morate	sprejeti	previd-
no	in	se	pred	sprejetjem	posvetovati	s	svojim	lokalnim	uslužbencem	za	sklad-
nost.	Če	se	prireditve	vseeno	udeležite,	se	je	morate	udeležiti	kot	zasebna	
oseba.
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Veljavna	politika	LafargeHolcima

• Direktiva o poročanju o 
skladnosti

+41 58 858 8700 
group-compliance@lafargeholcim.com  
https://integrity.lafargeholcim.com  

Svetovanje, smernice in poročanje

Prej ali slej se lahko med delom v 
LafargeHolcimu soočite z okoliščinami, 
ki predstavljajo etično dilemo. Ko se 
to zgodi, ne oklevajte in spregovorite, 
zastavljajte vprašanja o svojih  
odgovornostih in po potrebi prijavite 
pomisleke ali neskladna ravnanja. Vedno 
najprej poskusite nasloviti vprašanja ali 
pomisleke na svojega neposrednega 
vodjo ali druge, ki vam lahko pomagajo, 
na primer kadrovska služba, pravna 
služba,  notranja revizija, notranji 
nadzor, varnost in lokalni uslužbenec za 
skladnost.

ki je navedena v vaši državi, ali 
tako, da vložite poročilo na https://
integrity.lafargeholcim.com. Lahko se 
obrnete tudi neposredno na Oddelek 
za skladnost pri skupini s klicem na 
telefonsko številko +41 58 858 8700 ali z 
e-pošto na naslov: group-compliance@
lafargeholcim.com.

Vaše poročilo bo prebrala skupina, ki jo 
sestavljajo člani oddelka za skladnost 
za preiskave pri skupini LafargeHolcim 
Group, ki bo vaše poročilo obravnavala 
strokovno. Poročila in z njimi povezani 
podatki se bodo obravnavali zaupno in 
se bodo posredovali le tistim osebam, ki 
morajo to vedeti zaradi zaščite interesov 
podjetja.

z, vendar ne omejeno na tiskane, 
elektronske in e-poštne datoteke, so last 
podjetja in jih je mogoče 
občasno pregledati v skladu z veljavno 
zakonodajo o varstvu zasebnosti 
podatkov ter v skladu s politikami in 
navodili LafargeHolcima za namene 
preiskav, revizije ali dejavnosti 
notranjega nadzora ali zagotavljanja 
skladnosti z zakonodajo.

Zaščita	pred	povračilnimi	ukrepi
LafargeHolcim ne dopušča povračilnih 
ukrepov zoper zaposlenega, ki v 
dobri veri poroča o svojih pomislekih. 
Posamezniki, ki ukrepajo zoper osebo, 
ki je izrazila zaskrbljenost, ali sodelujejo 
v preiskavi, bodo predmet disciplinskih 
ukrepov, vključno z odpovedjo 
delovnega razmerja.

Služba	za	integriteto
Če vam je neprijetno ali je bila razprava 
z eno od zgoraj navedenih možnosti 
o tem vprašanju neuspešna, morate 
vedeti, da je LafargeHolcimova  Služba 
za integriteto še ena od možnosti za 
pridobitev nasveta ali dobronameren 
izraz zaskrbljenosti zaradi kakršne koli 
situacije, za katero veste ali sumite, da 
krši naš Kodeks ali zakonodajo.

Služba za integriteto se je uvedla v 
celotni skupini LafargeHolcim v letih 
2015/2016. Če je na voljo v vaši državi, 
lahko poročate Službi za integriteto 
tako, da pokličete telefonsko številko, 

Sodelovanje	v	preiskavah,	revizijah	 
in	dejavnostih	notranjega	nadzora
Preprečevanje in odkrivanje kršitev
Kodeksa ali zakona v LafargeHolcimu 
jemljejo zelo resno. Prav tako se takoj 
preišče morebitna kršitev Kodeksa ali 
zakona. Od zaposlenih se pričakuje, 
da v celoti in pošteno sodelujejo 
pri kakršni koli preiskavi, reviziji ali 
dejavnosti notranjega nadzora, kar 
vključuje takojšen odziv na vse zahteve 
po informacijah. Vsi dokumenti, vključno 
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Kdaj naj spregovorim?

Vaš vodja vam naroči, da spremenite poročilo o stroških, vendar veste, da bi s tem 
kršili politike LafargeHolcima in ta Kodeks. Skrbi vas, da vam bo vodja otežil delo, 
če boste zavrnili izpolnitev tega, kar vam je naročil. Kaj morate narediti?

Ugotovili	ste	nekaj,	kar	je	lahko	resna	težava.	Običajno	bi	bil	vodja	tisti,	s	
katerim	bi	se	lahko	pogovorili	na	prvi	stopnji.	Namesto	tega	bi	bilo	bolje,	da	
se	glede	težave	obrnete	na	direktorja	vašega	vodje.	Vendar	pa	bi	bila	v	teh		
okoliščinah,	v	katerih	je	vpleten	tudi	vaš	vodja,	najboljša	rešitev,	da	pokličete	
Službo	za	integriteto.
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