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Kodeks poslovnega ravnanja za dobavitelje  

1. Uvod v trajnostno nabavo v 
LafargeHolcimu  

LafargeHolcim se zavzema za ustvarjanje vrednosti za vse deležnike. Načela 
trajnostnega razvoja - ustvarjanje vrednosti, trajnostna okoljska učinkovitost in 
družbena odgovornost - so sestavni del naše poslovne strategije. 

Naš pristop k trajnostnemu razvoju vključuje način sodelovanja z dobavitelji1. 

Trajnostna nabava pri LafargeHolcimu temelji na standardih, zapisanih v 
Globalnem dogovoru Združenih narodov. 

Trajnostni razvoj vključujemo v našo nabavno strategijo, naše vsakodnevno 
poslovanje in v odnose z dobavitelji.  Vsa podjetja skupine LafargeHolcim 
morajo v svoji dobavni verigi prepoznati, preprečiti in obvladovati tveganja, 
povezana z zdravjem in varnostjo (ZV), družbeno odgovornostjo in okoljem v 
oskrbovalni verigi. 

Vsi dobavitelji LafargeHolcim morajo v svoji dobavni verigi komunicirati in 
spodbujati uporabo načel, ki so opisana v tem dokumentu.  

1 Izraz Dobavitelji se nanaša na dobavitelje blaga in storitev. Podrobnejše določbe, ki obravnavajo ista vprašanja, so lahko 
opredeljene za izvajalce ali navedene v pogodbah z dobavitelji  blaga.  Nobena določba tega Kodeksa ne sme nadomestiti 
nobene natančnejše določbe. 
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2. Naše zaveze do dobaviteljev 
LafargeHolcim si prizadeva za dolgoročne odnose z dobavitelji, ki so zavezani 
trajnostnemu razvoju. Naš cilj je sodelovati z dobavitelji, da bi zagotovili 
stroškovno ugodno nabavo za skupino in naše stranke ter dokazali odgovorno 
upravljanje dobavne verige.  

Poslovno ravnanje 

Pri izvajanju nalog in odgovornosti v zvezi z 
nabavo se od zaposlenih v LafargeHolcimu 
pričakuje, da bodo z dobavitelji delili 
zaveze podjetja glede visokih pravnih, 
etičnih in moralnih standardov.  Naše 
notranje vodilo določa norme vedenja pri 
nabavi na področju vljudnosti, navzkrižja 
interesov, korupcije, konkurenčnega 
prava in zaupnih informacij. Zaposlene 
v LafargeHolcimu spodbujamo k 
nenehnemu razmisleku in razpravi o 
vprašanjih etičnega ravnanja. 

Pritožbeni	mehanizmi		

LafargeHolcim ponuja neodvisen kanal za 
dobavitelje, preko katerega lahko sprožijo 
vprašanja in pomisleke glede poslovnih 
praks LafargeHolcima.  
https://integrity.lafargeholcim.com/  

Upravljanje kategorij in upravljanje 
odnosov z dobavitelji 

LafargeHolcim je vzpostavil metodologije 
za upravljanje kategorij in usmerjanje 
odnosov z dobavitelji. Te smernice 
zagotavljajo pošten, konkurenčen in 
pregleden pogajalski postopek v skladu z 
našimi politikami in vrednotami. 

Pogodbeni	pogoji,	vključeni	v	pogodbe	in	
nakupna	naročila	

Skladnost z zahtevami, navedenimi v tem 
dokumentu, je zagotovljena z izvajanjem 
in podpisom pogodbenih pogojev, 
usklajenih s SA8000 (standardom družbene 
odgovornosti).  
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3. Naša pričakovanja od dobaviteljev 
LafargeHolcim se zavzema za izpolnjevanje visokih družbenih in okoljskih 
standardov ter standardov s področja zdravja in varnosti in od naših 
dobaviteljev pričakujemo, da bodo ravnali enako. Dobavitelji morajo 
upoštevati lokalne in nacionalne zakone ter predpise. Poleg tega pričakujemo, 
da bodo dobavitelji upoštevali naslednje standarde2.  

Zdravje pri delu in varnost 
Zdravje in varnost (ZV) 

Dobavitelji svojim zaposlenim in izvajalcem 
zagotavljajo varno in zdravo delovno 
okolje. Dobavitelji morajo ravnati v skladu z 
lokalnimi in nacionalnimi zakoni ter predpisi 
o varnosti in zdravju pri delu (ZV). Imeti 
morajo vsa potrebna dovoljenja, ki jih izdajajo 
lokalni in nacionalni organi. Dobavitelji 
morajo imeti dokumentirane zdravstvene in 
varnostne politike in/ali postopke skupaj z 
ustrezno varnostno infrastrukturo in opremo. 
Dobavitelji, ki so opredeljeni kot zmerno 
do visoko tvegani za varnost in zdravje pri 
delu, morajo ukrepati in predložiti dokaze o 
stalnih izboljšavah v smeri vzpostavljenega 
priznanega sistema upravljanja varnosti in 
zdravja. Na spletnih mestih LafargeHolcima 
morajo dobavitelji v celoti upoštevati veljavne 
politike in smernice LafargeHolcima. 

Varnost 

Dobavitelji zagotavljajo, da so vzpostavljeni 
vsi potrebni varnostni ukrepi za zaščito svo-
jih zaposlenih, izvajalcev, ki opravljajo dela 
na njihovih lokacijah, in njihovega premo-
ženja, zlasti na konfliktnih območjih.  Zlasti 
se pričakuje, da bodo dobavitelji vzpostavili 
izvedljivo politiko kriznega upravljanja, da se 
bodo lahko v nujnih primerih odzvali pravo-
časno in učinkovito.   

Delovni pogoji 

Dobavitelji bodo zagotavljali poštene in 
dostojne delovne pogoje. Delavci bodo prejeli 

vsaj lokalno panožno tarifo ali minimalno 
plačo, določeno z nacionalno zakonodajo, 
odvisno od tega, katera je višja, prav tako 
so delavci upravičeni do sistemov socialne 
varnosti v skladu z nacionalnimi pravnimi 
standardi. Če v državi, kjer delujejo, ni 
zakonsko določene minimalne plače, pošteni 
in spodobni pogoji pomenijo, da morajo 
dobavitelji plačevati svojim delavcem ob 
upoštevanju splošne ravni plač v državi, 
življenjskih stroškov, dajatev iz socialne 
varnosti in relativnega življenjskega 
standarda. Dobavitelj spoštuje delovni 
čas v skladu z mednarodno priznanimi 
minimalnimi standardi 48 rednih ur dela 
na teden, čas počitka najmanj 24 ur vsakih 
sedem dni in največ 12 ur prostovoljnih 
nadur na teden. 

Svoboda	združevanja	in	izogibanje	povra-
čilnim	ukrepom	

Dobavitelji ne smejo posegati v svobodo 
delavcev pri združevanju in kolektivnih 
pogajanjih. Predstavniki zaposlenih ne 
smejo biti diskriminirani in ne sme se 
jim odpovedati pogodba o zaposlitvi kot 
povračilno sredstvo zaradi uveljavljanja 
pravic zaposlenih, vložitve pritožb, 
sodelovanja v sindikalnih dejavnostih ali 
prijave sumov na pravne kršitve. Svobodo 
združevanja in kolektivnih pogajanj v 
primerih, ko jih omejuje lokalna zakonodaja, 
še vedno zagotavljajo drugi mehanizmi, ki 
so opisani v Mednarodni organizaciji dela 
ILO (npr. sveti delavcev).  

2 Standardi temeljijo na načelih Globalnega dogovora Združenih narodov. 
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Prisilno delo 

Dobavitelji ne smejo izkoriščati dela, ki se izvaja 
neprostovoljno pod grožnjo kazni, vključno 
s prisilnim nadurami, trgovino z ljudmi, 
dolžniškim suženjstvom, prisilnim delom 
v zaporih, suženjstvom ali podložništvom. 
Dobavitelji ne smejo zadržati osebnih 
dokumentov delavcev migrantov. 

Otroško delo 

Dobavitelji ne smejo zaposlovati otrok v 
starosti, ko je izobraževanje še vedno obvezno.  
Otroci, mlajši od 18 let ali pod zakonsko 
določeno najnižjo starost, ne smejo biti 
zaposleni.  

Nediskriminacija,	nadlegovanje	ali	žaljivo	
vedenje 

Odločitve v zvezi z zaposlitvijo temeljijo na 
ustreznih in objektivnih merilih.  Dobavitelji 
ne smejo razlikovati zaposlenih iz razlogov, ki 
vključujejo, vendar niso omejeni na:  starost, 
invalidnost, spol, spolna usmerjenost, politično 
ali drugo mnenje, etnično ali socialno poreklo 
ali vera. Odločitve, povezane z zaposlitvijo, 
vključujejo, vendar niso omejene na:  
zaposlovanje, napredovanje, odpuščanje in 
preseljevanje delavcev, usposabljanje in razvoj 
veščin, zdravje in varnost, kakršna koli politika, 
povezana z delovnimi pogoji, kot so delovni čas 
in plačilo. Dobavitelj ne sme uporabljati telesne 
kazni, disciplinskih praks in kakršnih koli oblik 
nadlegovanja ali zlorabe. 

Skladnost z okoljskimi predpisi 

Dobavitelji morajo upoštevati in spoštovati 
okoljske predpisane zahteve na vseh ravneh 
(lokalni, nacionalni in mednarodni).  Vse 
njihove dejavnostih morajo biti zajete z 
zahtevanimi okoljskimi dovoljenji in podpirati 
previdnostni pristop k okoljskim izzivom. 

Obvladovanje vplivov na okolje 

Dobavitelji sistematično upravljajo svoje 

vplive na okolje, pri čemer upoštevajo, 
vendar ne omejeno na: energijo, vodo, 
odpadke, kemikalije, onesnaževanje zraka 
in biotsko raznovrstnost ter določajo cilje za 
zmanjšanje takšnih vplivov. Dobavitelji, za 
katere je ugotovljeno, da imajo velik vpliv na 
okolje, morajo ukrepati in dokazati nenehne 
izboljšave, da bi vzpostavili priznan sistem 
ravnanja z okoljem. 

Podkupovanje in korupcija 

Dobavitelji morajo upoštevati vse veljavne 
zakone in predpise o boju proti korupciji in 
v ta namen imeti politiko nične tolerance do 
kakršne koli oblike podkupovanja, korupcije, 
izsiljevanja in poneverjanja. Dobavitelji zlasti 
ne smejo plačevati podkupnin ali napeljevati 
na kakršne koli druge spodbude (vključno s 
podkupninami, majhnimi plačili, čezmernimi 
darili in pogostitvami, nepovratnimi sredstvi 
ali donacijami) v zvezi s svojimi poslovnimi 
odnosi s strankami in javnimi uslužbenci. 
Od dobaviteljev se pričakuje, da bodo vse 
posle opravljali transparentno, ti posli pa se 
bodo natančno odražali v njihovih poslovnih 
knjigah in evidencah. Prav tako dobavitelji ne 
smejo najemati tretjih oseb, da bi opravljale 
zanj stvari, ki jih sami ne smejo, na primer 
plačevanje podkupnin. 

Konkurenčno	pravo	

Dobavitelji morajo pri izvajanju pogodbe z 
LafargeHolcimom upoštevati vse veljavne 
zakone o konkurenci in v ta namen imeti 
politiko ničelne tolerance do kakršne koli 
oblike kršitve takih pravil. Dobavitelji zlasti ne 
smejo poskušati v pogodbene sporazume z 
LafargeHolcimom vnesti nobenih pogojev, ki bi 
kršili konkurenčno zakonodajo. Od dobaviteljev 
se pričakuje tudi, da sprejmejo vse potrebne 
varnostne ukrepe, da se izognejo razkritju 
poslovno občutljivih informacij o svojih 
dobavnih odnosih z LafargeHolcimom tretjim 
osebam in obratno.  
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4. Pogoji vključenosti 
Ta kodeks ravnanja velja za vse dobavitelje LafargeHolcima in se z njim seznani 
potencialne in obstoječe dobavitelje. Kot del kvalifikacijskega postopka je treba 
oceniti nove dobavitelje, da se zagotovi skladnost s standardi, določenimi 
v tem dokumentu. Trenutni dobavitelji imajo prednostno oceno na podlagi 
potencialnega tveganja trajnosti, povezanega z dobavljenim blagom in 
storitvami, ter njihovih odnosov z LafargeHolcimom.  

Za prednostne dobavitelje LafargeHolcim 
redno opravlja ocene tveganje v obliki 
samoocene, ugotavljanja dejstev ali 
revizij, kot je določeno za lokalna 
naročila. LafargeHolcim ponuja smernice 
dobaviteljem o tem, kako izpolniti naša 
pričakovanja in kako bodo ocenjeni. 

Če dobavitelj ne izpolnjuje naših zahtev, 
je treba v določenem časovnem okviru 
(odvisno od resnosti težave) izdelati načrte 
korektivnih ukrepov, LafargeHolcim pa bo 
spremljal napredek.   

 LafargeHolcim lahko dobavitelje podpira pri 
razvoju njihovih zmogljivosti in izboljšanju 
njihove učinkovitosti.  LafargeHolcim lahko 
prekine odnos z dobavitelji, ki večkrat in 
zavestno kršijo ta Kodeks ravnanja, in 
zavrne izvajanje načrtov za izboljšave. Med 
razpisnim postopkom si LafargeHolcim 
pridržuje pravico do izključitve dobaviteljev, 
ki ne ravnajo v skladu z lokalnimi, 
nacionalnimi ali mednarodnimi zakoni ali 
predpisi.  
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