KODEKS RAVNANJA ZA DOBAVITELJE
DRUŽB SKUPINE LUKE KOPER

1. SPLOŠNO
Vizija Luke Koper, d.d. (odslej: Luka Koper) je postati vodilni pristaniški sistem za globalne
logistične rešitve držav Srednje in Vzhodne Evrope. Cilj družb v Skupini Luke Koper je
dolgoročno uspešno poslovanje, ki vključuje tudi družbeno odgovoren odnos do družbene
skupnosti in naravnega okolja.
Luka Koper se pri tem zaveda, da dolgoročno uspešnost in ugled Luke Koper določa tudi
stopnja njene korporativne integritete, zato je z Etičnim kodeksom družb Skupine Luka Koper
(v nadaljnjem: Etični kodeks) sprejela etična načela oz. pravila ravnanja v Luki Koper do
sodelavcev in drugih udeležencev v poslovnem okolju ter Kodeks ravnanja za dobavitelje družb
Skupine Luke Koper.
Z zastavljenimi načeli oz. s pravili poslovne etike družbe si Luka Koper prizadeva ustvariti
pogoje, da bodo tudi njeni dobavitelji sodelovali z Luko Koper v duhu etičnih pravil ravnanja,
ki veljajo za Luko Koper. Dobavitelji potrjujejo in soglašajo, da bodo ravnali skladno s standardi
predmetnega Kodeksa, ki so sestavni del poslovnega odnosa med dobaviteljem in Luko Koper
in za dobavitelja obvezni.
Poslovne informacije in razmerja s kupci, dobavitelji in drugimi deležniki predstavljajo, se
obravnavajo in varujejo kot poslovna skrivnost.
Luka Koper si pridržuje pravico do eventualne prekinitve poslovnega odnosa z dobavitelji, če
ne ravnajo skladno z načeli, opredeljenimi v nadaljevanju.
Odnos do dobaviteljev temelji na sledečem:
- dobavitelji Luke Koper imajo svoje poslovanje usklajeno z zahtevami mednarodnih
standardov vodenja, izpolnjujejo zahteve varstva pri delu, so okoljsko ozaveščeni ter
sodelujejo z Luko Koper v duhu načel in vrednot, ki veljajo za Luko Koper;
- izbor in sodelovanje z dobavitelji poteka na transparenten, v družbi določen način,
- plačilo dobaviteljem se zagotavlja v dogovorjenih rokih;
- dobavitelje se redno ocenjuje po v naprej določenih kriterijih,
- zavrniti je potrebno dobavitelja v primeru njegovih kakršnih koli neprimernih ponudb oz.
etično spornih ponudb in ponudb, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem, v zvezi s
sklepanjem poslov ter se izogibati vsakemu sodelovanju z dobaviteljem, ki bi lahko imelo
znake korupcije;
- dolgoročnost sodelovanja temelji na obojestranskem zaupanju in etičnem ravnanju.
Dobavitelji se zavezujejo da bodo:
- svoje poslovanje uskladili z veljavno zakonodajo in predpisi ter ustreznimi mednarodno
sprejetimi standardi, smernicami in načeli
- spoštovali protimonopolno zakonodajo ter konkurenčno pravo.
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2. SMERNICE
Dobavitelji se zavezujejo, da bodo spoštovali naslednje :

1. DELOVNI POGOJI
- Človekove pravice
Dobavitelj se obvezuje, da bo ščitil človekove pravice svojih zaposlenih in jih obravnaval
dostojanstveno in spoštljivo. To velja za vse zaposlene, vključno z zaposlenimi za določen čas
in sezonskimi delavci, študenti, redno zaposlenimi, agencijskimi delavci ali delavci s katerokoli
drugo obliko zaposlitve.
- Preprečevanje dela otrok:
Dobavitelj se pri svojem poslovanju izogiba kakršnemu koli delu otrok in mladostnikov, mlajših
od 15 let. Zaposlenim, ki še niso dosegli starosti 18 let, ne bo dodelil dela, ki bi lahko ogrozilo
njihovo zdravje ali varnost. V ta namen bo uvedel posebne ukrepe za zaščito
otrok/mladostnikov.
- Nediskriminacija
Dobavitelj ne dopušča nobene oblike:
- diskriminacije ne glede na narodnost, raso, spol, spolno usmerjenost, zdravstveno
stanje, veroizpoved, starost, članstvo v sindikatu, politično usmerjenost in druge
osebne okoliščine;
- spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu;
- nestrpnega in nespoštljivega odnosa do sodelavcev, poslovnih partnerjev in drugih
oseb pri opravljanju dela v družbi;
- drugih oblik neetičnega obnašanja do drugih.
Dobavitelj omogoča svojim zaposlenim, da prijavijo potencialno neetične in nezakonite
aktivnosti na delovnem mestu. Pri tem zagotavlja varovanje zaupnosti prijav, prijavljene
zadeve razišče in po potrebi izvede ukrepe za odpravo nepravilnosti.
- Prosta izbira zaposlitve
Uporaba prisilnega dela, suženjskega dela ali katerekoli primerljive vrste dela je prepovedana.
Vsako delo mora biti prostovoljno in delavci lahko delo ali delovno razmerje kadarkoli prekinejo.
- Delovni čas in plačilo za delo
Delovni čas dobaviteljevih zaposlencev ne sme biti daljši od najvišjega števila ur določenega z
veljavno zakonodajo.
Prav tako morajo biti plače dobaviteljevih zaposlencev redne in skladne z nacionalno
zakonodajo na področju plač. Dobavitelj mora vzdrževati evidenco zaposlenih skladno s
pozitivno regulativo ter s potrdilom o plači ali podobno listino pravočasno poskrbeti za osnovo,
na kateri so njihovi zaposleni plačani.
Dobavitelj mora spoštovati človekove pravice in enake možnostim na delovnem mestu ter
zvajati postopke zaposlovanja skladno z vso veljavno zakonodajo in predpisi.
-

Pravica do svobodnega združevanja
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Dobavitelj mora spoštovani pravico zaposlenih do svobodnega združevanja, članstva v
sindikatih in svetu delavcev ali kakih drugačnih oblikah.
Dobavitelj ne bo postavil v slabši položaj zaposlenih, ki so zastopniki delavcev.
2. ZDRAVJE IN VARNOST
- Zdravje in varnost pri delu
Dobavitelj prepozna in oceni varnostna tveganja ter sprejema ustrezne ukrepe za njihovo
preprečevanje. Dobavitelj si mora prizadevati za uveljavljanje visokih standardov zdravja in
varnosti na delovnem mestu, za upoštevanje veljavnih predpisov o zdravju in varnosti na
delovnem mestu ter zagotavljati tako delovno okolje, ki bo na podlagi varnih delovnih
postopkov, preventivnega vzdrževanja in s potrebnimi zaščitnimi ukrepi zmanjševala varnostna
in zdravstvena tveganja na delovnem mestu. Vse to z namenom obvarovati zdravje zaposlenih
in preprečiti delovne nezgode, poškodbe in poklicne bolezni.
- Pripravljenost na izredne razmere
Dobavitelj mora prepoznati in oceniti morebitne izredne situacije in dogodke. Z uvedbo načrtov
za izredne razmere in postopkov poročanja mora v največji možni meri zmanjšati njihove vplive
in posledice.
3. OKOLJE
- Odgovoren odnos do okolja
Dobavitelj mora stremeti k:
- neprestanemu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem;
- skrbi za zmanjševanje negativnih vplivov njihove dejavnosti na okolje;
- okoljsko odgovornemu ravnanju svojih zaposlenih, ki delujejo na območju pristanišča;
- varčevanju z naravnimi viri, gospodarnim ravnanjem z energijo in uvajanjem sodobne in
varčne tehnologije;
- prepoznati kemikalije in druge materiale, katerih izpust predstavlja nevarnost za okolje in
z njimi upravljati na tak način, da bodo zagotovljeni varno ravnanje, transport,
skladiščenje, uporaba in recikliranje.
Varovanje okolja
Dobavitelj potrjuje, da je vzpostavil sisteme, procese in/ali ukrepe ter pridobil vsa potrebna
dovoljenja, da lahko izpolnjuje državne zakonske predpise na področju varovanja okolja.
Zaposlene mora poučiti, kako naj preprečujejo okoljska tveganja.
-

4. POSLOVNA ETIKA
- Etičnost in integriteta
Dobavitelji morajo delovati v skladu z visokimi etičnimi standardi, s katerimi izpolnjujejo svoje
družbene obveznosti ter visoko stopnjo integritete na vseh področjih poslovanja ter spoštovati
določila Etičnega kodeksa družb Skupine Luka Koper, ki je objavljen na spletni strani www.lukakp.si.
- Ravnanje v skladu z zakoni
Dobavitelj se obvezuje, da bo pri svojem poslovanju vedno spoštoval vse veljavne zakone in
druge predpise.
-

Prepovedano sprejemanje in podeljevanje ugodnosti
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Prepovedano je posredno ali neposredno podarjati, obljubljati, sprejemati ali zahtevati darila,
koristi, storitve ali kaj podobnega, ki so namenjena temu, da se vpliva na neodvisnost
zaposlenega pri delu.
Dobavitelj mora vzpostaviti postopke za nadzor in izpolnjevanje teh zahtev, s katerimi lahko
zagotovi ustrezno skladnost s protikorupcijskimi zakoni.
Vsa darila, gostinske storitve ali razvedrilne dejavnosti morajo biti zakoniti, ne smejo kršiti
upoštevnih dajalčevih in/ali prejemnikovih pravilnikov in morajo biti skladni z lokalnimi običaji
in prakso.
- Konkurenca
Dobavitelj spoštuje načelo lojalne konkurence in vsako svojo poslovno dejavnost izvaja v
skladu z veljavnimi protimonopolnimi zakoni in predpisi.
- Izogibanje nasprotjem interesov
Dobavitelj in njegovi zaposleni se morajo izogibati situacijam, ki bi lahko dajale vtis nasprotja
interesov ali vplivale na nepristranskost zaposlenega v neki situaciji.
- Varovanje zaupnih podatkov
Dobavitelj sme poslovne skrivnosti, osebne podatke ali druge zaupne podatke uporabiti samo
upoštevajoč zakonodajo v potrebnem in dovoljenem obsegu ter jih mora ustrezno varovati.
Dobavitelj prav tako zagotavlja varovanje zasebnosti vseh zaposlenih in poslovnih partnerjev
ter varovanje pravic intelektualne lastnine.
Za dobavitelje velja dolžnost poštenega in točnega evidentiranja vseh poslovnih informacij in
poročanja. Poslovne evidence se ustvarjajo, hranijo in zavržejo v celoti skladno z vsemi
upoštevnimi pravnimi zahtevami in predpisi.
- Uvozno / izvozna zakonodaja
Dobavitelj se obvezuje, da bo spoštoval veljavne zakone in predpise na področju uvoznega in
izvoznega ter carinskega nadzora.
3. RAVNANJE V SKLADU S KODEKSOM
Obveza dobaviteljev je da,:
- so podrobno seznanjeni s Kodeksom ravnanja za dobavitelje družb Skupine Luke Koper
- da pisno potrdijo sprejemanje Kodeksa ravnanja za dobavitelje družb Skupine Luke
Koper
- da se strogo držijo določb Kodeksa ravnanja za dobavitelje družb Skupine Luke Koper
- da podvzamejo razumne korake, da z vsebino Kodeksa ravnanja za dobavitelje družb
Skupine Luke Koper seznanijo svoje zaposlene.
Poleg upoštevanja vseh drugih obveznosti v kateri koli pogodbi, ki jo je dobavitelj sklenil Luko
Koper, mora dobavitelj ravnati tudi skladno s predmetnim Kodeksom, ki je objavljen na spletni
strani Luke Koper, d.d. v slovenskem in angleškem jeziku ter podpisati in Luki Koper
posredovati Izjavo dobavitelja.
Določbe tega Kodeksa so ključne za poslovni odnos med Luko Koper in dobaviteljem.
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Uprava Luke Koper d. d.
Predsednik
Dimitrij Zadel
Član uprave
Metod Podkrižnik

Članica uprave za področje financ
in računovodstva
Irma Gubanec

Član uprave-delavski direktor
Vojko Rotar
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IZJAVA DOBAVITELJA

Potrjujemo, da imamo izvod Kodeksa ravnanja za dobavitelje družb Skupine Luke Koper in
izjavljamo, da imamo skupne vrednote, da spoštujemo in se ravnamo skladno s Kodeksom
ravnanja za dobavitelje družb Skupine Luke Koper ter uveljavljamo vrednote navedene v njem
ter potrjujemo, da bomo spoštovanje teh načel zagotovili tudi pri svojih dobaviteljih in
podizvajalcih.

.........................................................................................................................................
Naziv in žig podjetja
Kraj
Datum
.........................................................
(1. podpis)

...........................................................
(po potrebi 2. podpis)

.........................................................
(ime s tiskanimi črkami)

...........................................................
(ime s tiskanimi črkami)

.........................................................
(oddelek/funkcija)

...........................................................
(oddelek/funkcija)
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