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Družba METRANS ADRIA d.o.o. (v nadaljnjem 

besedilu Družba) si pri odnosih z zaposlenimi, 

strankami, dobavitelji, konkurenco in drugimi 

deležniki prizadeva za integriteto, poštenost, 

odgovornost in trajnost ter pričakuje, da bodo tudi 

njeni dobavitelji pri poslovanju upoštevali ta načela, 

ki so podrobneje opisana v nadaljevanju.  

 

1. Področje uporabe 

 

Kodeks za dobavitelje velja za vse fizične in pravne 

osebe, ki prodajajo ali dobavljajo blago ali storitve 

podjetja. Dobavitelji družbe morajo ravnati v skladu 

s pravnimi in etičnimi načeli, opisanimi v tem 

Kodeksu za dobavitelje. Te zahteve mora dobavitelj 

posredovati tudi v svoji dobavni verigi. 

 

2. Splošno ravnanje 

 

2.1 Človekove pravice 

 

Družba spoštuje in upošteva človekove pravice, in 

sicer na način, opisan v Splošni deklaraciji 

Združenih narodov o človekovih pravicah, ter je 

njihovo upoštevanje v Evropski uniji obravnavano 

kot najpomembnejše pravilo. Poleg tega upošteva 

družba pri svojem ravnanju načela iz globalnega 

dogovora (Global Compact) Združenih narodov 

(UNGC). Družba pričakuje, da bodo njeni dobavitelji 

upoštevali človekove pravice in temeljne delovne 

standarde Mednarodne organizacije dela (MOD). 

 

 

 

 

 

 

Delo otrok 

Družba zavrača vsakršno obliko dela otrok in se 

pri definiciji te vrste dela nanaša na temeljne 

delovne standarde MOD in načela UNGC. Pričakuje 

se, da bodo dobavitelji prepovedali delo otrok  

in pri zaposlovanju mladih sodelavcev/sodelavk 

glede posamezne zakonsko določene najnižje 

starosti upoštevali lokalne zakone. 

 

Prisilno delo 

Družba zavrača vsakršno obliko prisilnega dela ali 

trgovine z ljudmi. Pričakuje se, da dobavitelji 

ne bodo dopuščali nobenega prisilnega dela, 

npr. služenja zaradi zadolženosti ali pogodbenih 

obveznosti, groženj z nasiljem z namenom 

discipliniranja ali drugih ukrepov, ali pridobivali 

koristi na podlagi prisilnega dela. 

 

Diskriminacija 

Družba pričakuje, da bodo njeni dobavitelji 

spodbujali enako obravnavo zaposlenih. 

Prepovedana je diskriminacija vseh zaposlenih 

na podlagi narodnosti, barve kože, državljanstva, 

spola, spolne usmerjenosti, religije, političnih 

prepričanj, starosti, telesne konstitucije ali videza. 

 

Svoboda združevanja 

Družba aktivno spodbuja oblikovanje soodločanja 

predstavnikov zaposlenih. Zato pričakuje, da bodo 

tudi njeni dobavitelji zaposlenim v skladu 

z nacionalno zakonodajo omogočili svobodo 

združevanja, vključevanje v sindikate in določanje 

predstavnikov zaposlenih ter izvajanje pravice 

do kolektivnih pogajanj. 
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2.2 Varnost pri delu in zdravstveno 

varstvo 

 

Družba zagotavlja varne in za človeka primerne 

delovne pogoje ter spodbuja zdravstveno 

ozaveščenost.  

Družba pričakuje, da si njeni dobavitelji prizadevajo 

za varnost in zdravje svojih zaposlenih 

ter upoštevajo vsakokrat veljavne nacionalne 

zakonske določbe.  

 

Delovno okolje 

Družba pričakuje, da bodo njeni dobavitelji 

zagotavljali poštene, varne in zdrave delovne 

pogoje. Pričakuje se, da bodo nevarnosti za zdravje 

preprečene ali čim bolj zmanjšane ter da bodo 

upoštevani vsakokrat upoštevni nacionalni predpisi, 

primerni zlasti za delovni čas in odmore, počitek 

in dopust, nadomestila in porodniški/očetovski 

dopust.  

 

Pripravljenost na izredne razmere 

Družba pričakuje, da bodo njeni dobavitelji v okviru 

podjetja sprejeli previdnostne ukrepe glede prve 

pomoči, protipožarne zaščite, reševanja oseb 

z območij nevarnosti in učinkovitega sprožanja 

preplahov. 

 

2.3 Zaščita okolja / trajnost 

 

Družba pospešuje razvoj in širjenje trajnostnih, 

okolju prijaznih tehnologij ter spodbuja trajnostno 

in okoljsko ozaveščenost.  

Pričakuje se, da bodo dobavitelji upoštevali vse 

zanje veljavne zakonske določbe in zahteve glede 

varstva okolja ter si bodo v okviru svojih možnosti 

za uporabo okolju prijaznih izdelkov prizadevali 

za zmanjšanje emisij in znižanje porabe energije ter 

s tem prispevali k varstvu okolja. 

 

2.4 Ravnanje v poslovnem okolju 

 

Družba pripisuje velik pomen poštenemu 

in načelnemu ravnanju pri sodelovanju z vsemi 

poslovnimi partnerji, kar predstavlja enega 

od temeljnih pogojev za poslovno sodelovanje. 

Družba pričakuje, da bodo njeni dobavitelji 

zagotavljali podjetniško politiko, ki temelji 

na poštenosti in odgovornosti, ter upoštevali vse 

zakonske določbe v zvezi s tem. 

 

Svobodna konkurenca 

Družba pričakuje, da bodo njeni dobavitelji 

spoštovali veljavne zakone o preprečevanju 

omejevanja konkurence in protimonopolne zakone 

ter da se ne bodo udeleževali protipravnih 

dogovarjanj s konkurenco in nepooblaščeno 

posredovali informacij ali sklepali nedopustnih 

omejevalnih sporazumov.  

 

Preprečevanje korupcije 

Družba pričakuje, da bodo njeni dobavitelji 

zagotovili upoštevanje protikorupcijskih zakonov 

in poskrbeli, da njihovi zaposleni ne bodo pridobili 

nobenih nepoštenih prednosti ali jih zahtevali ali 

zagotavljali. Pričakuje se, da se bodo dobavitelji 

aktivno udejstvovali pri preprečevanju vsakršne 

oblike korupcije in jo bodo prepovedali.  

 

Preprečevanje navzkrižij interesov 

Družba pričakuje, da bodo njeni dobavitelji odločitve 

v zvezi s poslovnimi odnosi z družbo sprejemali 

izključno na podlagi objektivnih, ustreznih meril 

in bodo že na samem začetku preprečili navzkrižja  
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interesov na podlagi zasebnih interesov ali 

drugačnih gospodarskih ali drugih dejavnosti, tudi 

dejavnosti sorodnikov ali drugih povezanih oseb. 

 

Varstvo zaupnih informacij / varstvo podatkov  

Družba pričakuje, da bodo njeni dobavitelji varovali 

zaupne informacije, ki jim jih zaupajo družba, 

stranke, drugi dobavitelji ali drugi poslovni partnerji. 

Zaupne informacije smejo uporabljati in razkrivati 

le na način, ki ga odobri družba. Zagotoviti je treba 

tudi obdelavo in uporabo osebnih podatkov 

zaposlenih in poslovnih partnerjev, ki vključuje 

posebno zaščito in zakonite namene, in sicer 

z uvedbo ukrepov, ki so skladni z vsakokrat 

veljavnimi zakoni. 

 

3. Upoštevanje Kodeksa za 

dobavitelje 

 

Družba lahko preverja, ali dobavitelji upoštevajo 

predhodno navedena načela in zahteve, na podlagi 

prostovoljno razkritih podatkov dobaviteljev ali prek 

revizij dobaviteljev ali na drug primeren način.  

 

Če so zakonske določbe, ki jih je treba vsakokrat 

upoštevati, strožje od pravil, ki so v veljavi v družbi, 

imajo te prednost. 

 

Pri bistveni kršitvi načel in zahtev iz tega Kodeksa 

za dobavitelje je družba upravičena do tega,  

da takoj v celoti ali deloma prekine pogodbena 

razmerja, sklenjena v okviru poslovanja. 

 

 

 

 

 

4. Soglašanje s Kodeksom za 

dobavitelje 

 

Kot dobavitelj družbe podpiramo Kodeks 

za dobavitelje družbe tako, da upoštevamo zahteve 

v zvezi z našo družbo in družbami, povezanimi 

z nami. Poskrbeli bomo, da to zagotovijo tudi naši 

dobavitelji. 

 

□ S tem priznavamo Kodeks za dobavitelje družbe 

v okviru naših poslovnih odnosov in pogodb, 

sklenjenih z družbo v povezavi s tem. 

□ S tem potrjujemo, da bomo v svojem podjetju 

navedena načela in zahteve upoštevali na podlagi 

uporabe lastnega, enakovrednega Kodeksa 

ravnanja (priloženega kot priloga). 

  

(Prekrižajte ustrezno navedbo.) 

 

Ta izjava je za nas do nadaljnjega zavezujoča. 

Ta izjava preneha veljati, če jo nadomestimo 

s posodobljenim izvodom/izjavo, ki ga/jo predloži 

družba. Če želimo od te izjave odstopiti, bomo 

namero družbi sporočili pisno, pri čemer ima družba 

posledično pravico do prekinitve pogodbenih 

sporazumov, navedenih v 3. točki, v okviru 

poslovnih odnosov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Datum, podpis in žig dobavitelja 


