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Zakaj je naš kodeks 
pomemben: Sporočilo 
predsednika in izvršnega 
direktorja Christopha Becka
Spoštovani sodelavci!

V družbi Ecolab verjamemo, da je raznolika, vključujoča in ciljno usmerjena ekipa ključnega 
pomena za uspeh posameznih sodelavcev, podjetja, strank in skupnosti. Že stoletje 
razvijamo posel tako, da združujemo različne poglede, delamo, kar je prav, kar je pravično 
in kar je pošteno. Da bi dosegli svoje cilje in sledili svojemu namenu zaščite ljudi in virov, 
pomembnih za življenje, moramo delovati etično pri vsaki interakciji in čisto vsak dan. 

V tem kontekstu sem vesel, da lahko z vami delim Kodeks ravnanja družbe Ecolab. V njem 
razpravljamo o svojih vrednotah, prepričanjih in pričakovanju nas vseh v družbi Ecolab. 
Upam, da boste dokument prebrali in ga uporabili kot vodnik pri svojih vsakodnevnih 
medsebojnih interakcijah in interakcijah s strankami. Če vidite, da nekdo ravna neetično, 
uporabite vire v tem dokumentu in o takšnem ravnanju poročajte. 

Brez svojih neverjetnih ljudi ne bi bili podjetje, kot smo danes. Mi smo en Ecolab. Ena 
družina. Skupaj s svojimi strankami skrbimo, da je svet čistejši, varnejši in bolj zdrav. Veselim 
se, da bomo gradili svojo zapuščino in delali velike stvari za človeštvo na pravi način.

S spoštovanjem,
Christophe Beck
Predsednik in glavni  
izvršni direktor

Verjamemo, da je 
raznolika, vključujoča in 
ciljno usmerjena ekipa 
ključnega pomena za uspeh 
posameznih sodelavcev, 
podjetja, strank in skupnosti.
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Naše vrednote
DOSEGAMO SVOJE CILJE

Posredujemo rezultate za svoje 
stranke, svoje deležnike in drug 
drugega. 

POSTAVLJAMO SI IZZIVE 

Presegamo status quo, se učimo in 
rastemo ter uvajamo inovacije za 
izboljšanje procesov in doseganje 
boljših rezultatov.

DELAMO RAZLIKO 

Pozitivno vplivamo na ljudi okoli 
nas, svojo skupnost in svet. Druge 
navdihujemo, da tudi oni naredijo 
pozitivno razliko.

DELAMO, KAR JE PRAV 

V svojih dejanjih smo pošteni, 
zanesljivi in pristni. Delujemo z 
integriteto.

VSE TO POČNEMO SKRBNO, 
TAKO DA POSTAVLJAMO 
VARNOST NA PRVO MESTO

Vsakodnevna dejanja sodelavcev v 
družbi Ecolab nazadnje določajo,  
kdo smo kot podjetje.

SODELUJEMO Z RAZLIČNIMI 
POGLEDI

Sodelujemo v dobro ekipe in podjetja 
– med funkcijami in geografskimi 
območji. Delimo znanje in se 
podpiramo med seboj.

+

+

+

+
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Naš kodeks in 
naša vloga1
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Pri sprejemanju 
odločitev in ukrepanju 
se vedno vprašamo:

•  Ali je moje dejanje v skladu s 
kodeksom, našimi politikami in 
veljavnimi zakoni?

•  Ali želim, da bi bilo moje dejanje javno 
znano?

•  Ali moje dejanje odraža vrednote 
družbe Ecolab in je prava odločitev?

Če na vsa ta vprašanja ne morete 
odgovoriti z »da«, ponovno premislite o 
svojem dejanju in se pred nadaljevanjem 
posvetujte s svojim vodjo oziroma 
oddelkom za globalno skladnost in etiko.

Upoštevajmo svoj kodeks
Vsi v družbi Ecolab upoštevajo naš kodeks, naše politike in veljavne zakone.

KAKO UPOŠTEVAMO SVOJ KODEKS?
• Upoštevamo svoj kodeks in se zavedamo, da velja za vse zaposlene v družbi Ecolab, uradnike in direktorje, vse 

zaposlene v hčerinskih družbah v večinski lasti in skupnih podjetjih ter vse naše zastopnike, podizvajalce in 
svetovalce.

• Upoštevamo vse veljavne zakone in kadar je veljavni zakon strožji od našega kodeksa, upoštevamo strožje pravilo.

• Razumemo, da kršitve našega kodeksa, naših politik oziroma katerega koli zakona ali predpisa lahko vodijo do 
disciplinskih ukrepov, vključno z odpovedjo delovnega razmerja.

Vodje razumejo in uveljavljajo naš kodeks, skrbijo, da njihovi neposredno podrejeni razumejo svoje odgovornosti, in 
odgovarjajo na vprašanja zaposlenih. Vodje morajo ustrezno poročati o pomislekih kadrovskemu oddelku, oddelku 
za globalno skladnost in etiko ali na telefonsko številko za pomoč v zvezi s Kodeksom ravnanja. 

Odstopanje od našega kodeksa le v redkih primerih odobri upravni odbor ali odbor upravnega odbora. 

Družba Ecolab redno pregleduje kodeks in povezane politike podjetja ter po potrebi vnaša spremembe.

KAKŠNO VLOGO IGRAMO PRI UPOŠTEVANJU KODEKSA?
Skrbimo, da vsi upoštevamo kodeks, politike ter vse veljavne zakone in predpise. Naučimo 
se pravil, ki veljajo za našo vlogo, in smo pripravljeni spregovoriti, če imamo vprašanja ali 
pomisleke.
Naši vodje v družbi Ecolab imajo dodatne odgovornosti, da so vzor za etično vedenje, da 
nadzorujejo svoje neposredno podrejene in da so kontaktna točka za vprašanja ali pomisleke.
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Postavljamo vprašanja in poročamo 
o pomislekih
V družbi Ecolab spregovorimo. Če opazimo kakršno koli ravnanje, za katerega menimo, 
da potencialno krši naše politike ali kodeks, smo o njem dolžni pravočasno poročati v 
dobri veri. Če o nečem nismo prepričani, poiščemo pomoč. Poročanje o pomislekih in 
postavljanje vprašanj je naša odgovornost in najboljši način, da lahko nadaljujemo s 
poslovanjem na pravi način.

Naša dolžnost je, da poročamo o potencialnem 
kršenju kodeksa. 
V družbi Ecolab imamo številne možnosti za podporo 
in poročanje o pomislekih.
• Vaš vodja
• Kadrovski oddelek 
• Pravna služba
• Oddelek za globalno skladnost in etiko
• Glavni svetovalec
•  Naša telefonska številka za pomoč glede 

Kodeksa ravnanja: telefonska številka 
za Združene države Amerike, Kanado 
in Portoriko je 800-299-9442. Za druge 
države glejte tukaj. 

•  Prav tako lahko oddate spletno poročilo glede 
Kodeksa ravnanja, ki ga lahko predložite prek 
našega javno dostopnega obrazca.

V večini jurisdikcij in situacij lahko anonimno poročate 
na našo telefonsko številko za pomoč v zvezi s 
Kodeksom ravnanja. Ali lahko anonimno poročate o 
morebitnih kršitvah Kodeksa ravnanja, je odvisno od 
zakonov na vaši lokaciji. Nekatere države omejujejo ali 
prepovedujejo poročanje o določenih pomislekih,  
ne da bi se identificirali. 

Če ste zaposleni v Evropski uniji in poročate na 
telefonsko številko za pomoč v zvezi s Kodeksom 
ravnanja, veljajo naslednje smernice:
• Vprašali vas bodo, ali dovolite, da je vaše ime 

uporabljeno v poročilu.
• Če je treba, boste morali navesti ime zaposlenega,  

ki je vpleten v napačno ravnanje.
• Informacije, ki jih posredujete, bomo uporabili 

izključno za preiskavo vašega določenega poročila 
in za noben drug namen.

• Zaposlenemu, ki je podal prijavo, je ne bomo razkrili.

NAŠ KODEKS IN NAŠA VLOGA

PREPOVED POVRAČILNIH 
UKREPOV
Družba Ecolab ne tolerira povračilnih 
ukrepov proti zaposlenim, ki postavljajo 
vprašanja, poročajo o svojih pomislekih 
ali sodelujejo v preiskavah. Če veste za 
kakšne povračilne ukrepe, se takoj obrnite 
na svojega vodjo, oddelek za globalno 
skladnost in etiko oziroma na telefonsko 
številko za pomoč glede Kodeksa ravnanja. 
Za več podrobnosti glejte našo Politiko o 
poročanju in preiskavah.
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Podpiramo preiskave
Ecolab jemlje poročila o napačnem ravnanju in kršitvah 
kodeksa resno.

KAKO ECOLAB IZVAJA PREISKAVE?
• Po vložitvi obtožbe bo glavni nadzornik za skladnost ali pooblaščena oseba 

imenovala notranjega preiskovalca, ki bo preiskavo opravil temeljito in pravočasno. 
V nekaterih primerih je lahko dodeljen notranji preiskovalec.

• Glavni preiskovalec bo podal priporočila, ki lahko vključujejo opustitev ukrepanja, 
svetovanje ali usposabljanje, predlog za neko obliko disciplinskega ukrepa, vključno 
z odpovedjo delovnega razmerja, in nadaljnje ukrepe, če se mu zdijo ustrezni.

• Ko je preiskava zaključena, oddelek za globalno skladnost in etiko o tem obvesti 
poročevalca.

• Od zaposlenih pričakujemo, da bodo ohranili preiskave zaupne in se o zadevi ne 
bodo pogovarjali s sodelavci.

Za več podrobnosti glejte našo Politiko o poročanju in preiskavah.

KAJ NAREDI ECOLAB PO PRIJAVI?
Ecolab se nemudoma odzove na poročila in poskuša v največji 
možni meri ohraniti zaupnost poročila. V zameno pričakujemo, da 
bodo zaposleni pomagali zaščititi zaupnost prijave in preiskave tako, 
da o zadevi ne bodo govorili s sodelavci.
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Drug z drugim ravnamo spoštljivo
Ecolab ne tolerira nikakršne oblike nadlegovanja ali ustrahovanja. Drug z drugim 
vedno ravnamo spoštljivo. To vključuje interakcije s sodelavci in drugimi, s katerimi 
sodelujemo, vključno s prodajalci, dobavitelji in strankami.

KAJ JE NADLEGOVANJE?
Nadlegovanje je kakršna koli oblika neprimernega vedenja, ki bi lahko ustvarilo zastrašujoče, 
sovražno ali žaljivo delovno okolje, ki negativno vpliva na delovno zmogljivost zaposlenega.

VPRAŠANJE 
Moj vodja pogosto kriči na enega izmed 
sodelavcev in ga zmerja. Nisem prepričan, 
vendar se zdi, da je mojemu sodelavcu 
neprijetno. Ali naj reševanje te situacije 
enostavno prepustim sodelavcu?

ODGOVOR
Ne. Dolžni ste poročati o kakršnem 
koli vedenju, za katerega menite, da 
lahko pomeni kršenje našega kodeksa. 
Ustrahovanje predstavlja nadlegovanje, o 
katerem je treba poročati s pomočjo številnih 
razpoložljivih možnosti poročanja.

KAKO DRUG Z DRUGIM RAVNAMO SPOŠTLJIVO?
• Drug z drugim ravnamo spoštljivo in upoštevamo, kako lahko naše vedenje in govor vplivata na sodelavce in 

ekipo.

• Kadar imamo vprašanja ali pomisleke o vedenju, ki lahko pomeni nadlegovanje, spregovorimo in se obrnemo na 
kadrovsko službo ali katero koli od razpoložljivih možnosti poročanja.

• Ne vpletamo se v kakršno koli nadlegovanje, kot je:

  verbalno nadlegovanje – ustrahovanje ali dajanje žaljivih pripomb, žaljivk ali neprimernih šal ali pripomb;

  fizično nadlegovanje – sodelovanje pri napadu ali drugem fizičnem ustrahovanju;

   vizualno nadlegovanje – razkazovanje ali pošiljanje žaljivih karikatur, risb, fotografij ali drugega tiskanega ali 
elektronskega gradiva; ali

   spolno nadlegovanje – nezaželeno fizično ali ustno napeljevanje ali zahteve po spolnih uslugah ali drugo 
neprimerno spolno vedenje.

Podrejanje vedenju, ki predstavlja nadlegovanje, nikoli ni pogoj za zaposlitev ali dejavnik pri odločanju o zaposlitvi.

Ustrahovanje lahko vključuje primere 
javnega sramotenja, kot so zbadanje, 
neprimerno povzdigovanje glasu ali 
ponavljajoče se kritiziranje nekoga  
v skupini.
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Spodbujamo enako zaposlovanje, 
raznolikost, enakost in 
vključevanje
Družba Ecolab si prizadeva ohranjati raznoliko, vključujoče in 
nepristransko delovno okolje, kjer spoštljivo delamo kot ekipa.

KAKO SPODBUJAMO ENAKO ZAPOSLOVANJE, RAZNOLIKOST, ENAKOST IN 
VKLJUČEVANJE?
• Ne diskriminiramo na podlagi osebnih značilnosti ali pogojev, zaščitenih z 

nacionalno, državno ali lokalno zakonodajo, kot so spol, rasa, etnično poreklo, 
narodnost, spolna usmerjenost, spolna identiteta, vera, starost, invalidnost, 
zakonski stan ali status veterana.

• Odločitve o zaposlitvi sprejemamo na podlagi posameznikovih kvalifikacij in 
sposobnosti kandidatov za opravljanje dela.

• V naši ekipi si prizadevamo za različne poglede ter spodbujamo vključujoče in 
spoštljivo delovno mesto.

• Kadar imamo vprašanja ali pomisleke, se oglasimo in se obrnemo na svojega vodjo 
ali uporabimo katero koli od razpoložljivih možnosti poročanja.

Ker se zakoni in predpisi razlikujejo med lokacijami, na katerih deluje družba Ecolab, 
se moramo v primeru vprašanj posvetovati s svojim vodjo, kadrovsko službo ali 
oddelkom za globalno skladnost in etiko. Če želimo spregovoriti o pomisleku, 
moramo uporabiti razpoložljive možnosti poročanja.

KAJ SO RAZNOLIKOST, PRAVIČNOST IN VKLJUČENOST?
Slavimo svojo raznolikost – različne poglede, ozadja, kulturne, fizične 
in družbene razlike, ki vsakega izmed nas delajo edinstvenega. Za 
vključevanje se zavzemamo, tako da cenimo in v strukturo družbe 
Ecolab namenoma vključujemo različne poglede in prispevke vseh 
svojih zaposlenih. Spodbujamo pravično obravnavo vseh sodelavcev, 
tako da vsakemu od njih zagotovimo dostop do vsega, kar potrebuje 
za rast in uspeh.
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Ohranjamo varnost na delovnem mestu
Ecolab postavlja varnost na prvo mesto. Za vse zaposlene ohranjamo zdravo in varno okolje.

KAJ JE VARNO DELOVNO MESTO?
Verjamemo, da je varno delovno okolje tisto, kjer se ohranjata zdravje in varnost vseh zaposlenih, 
ter so zdravstvena in varnostna tveganja prepoznana in predmet ustreznega ukrepanja.

KAKO OHRANJAMO VARNO DELOVNO MESTO?
• Upoštevamo politike, prakse in postopke s področja zdravja in varnosti družbe Ecolab ter veljavna zdravstvena in 

varnostna pravila, predpise in zakone.
• Skrbno opazujemo vse nevarne ali nezdrave razmere in o njih poročamo svojim vodjem ter zaposlene 

opolnomočimo, da prekinejo delo, če so razmere ali vedenje nevarni.
• Ne toleriramo ustrahovanja, nadlegovanja, zastraševanja ali groženj z nasiljem.
• O grožnjah ali nasilju takoj obvestimo svojega vodjo ali ustrezne organe za ukrepanje v nujnih primerih, če je to 

potrebno. O pomislekih lahko poročate tudi z uporabo vseh možnosti za poročanje.
• Kadar izvajamo storitve v imenu družbe Ecolab ali se nahajamo na območju družbe Ecolab, v vozilih družbe 

Ecolab oziroma med opravljanjem dejavnosti družbe Ecolab, ki je predmet lokalne zakonodaje, s seboj nimamo 
orožja (npr. strelnega orožja, nožev). 

• Ne proizvajamo, prodajamo, distribuiramo, posedujemo ali uporabljamo nobenih nadzorovanih snovi, ki bi lahko 
vplivale na vedenje med delom na območju družbe Ecolab, med vožnjo ali vožnjo v vozilih družbe Ecolab ali med 
opravljanjem dejavnosti družbe Ecolab.

• Svojega dela, vključno z vožnjo pri opravljanju dejavnosti, ne opravljamo pod vplivom drog, prav tako med 
opravljanjem dejavnosti družbe Ecolab ne uživamo alkohola, razen na odobrenih in potrjenih družabnih dogodkih. 

• Prijavimo vsakega zaposlenega, za katerega sumimo, da je pod vplivom alkohola ali nadzorovane snovi, ki vpliva 
na vedenje.

VPRAŠANJE 
Moja sodelavka redno ne uporablja zaščitnih 
očal, ki so obvezna za zaščito oči pri delu 
znotraj obrata. Ko sem ji to omenil, mi je 
odgovorila, da se jih zaščitna očala zameglijo, 
in tako dejansko zmanjšajo njeno varnost. 
Ker sem jo na to že opozoril, me zanima, ali 
je še kaj, kar lahko naredim?

ODGOVOR
Da. Če vaša sodelavka zavrača uporabo 
obvezne osebne varovalne opreme, morate 
o zadevi poročati prek številnih možnosti 
poročanja, ki so vam na voljo.
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Ohranjamo zasebnost podatkov
Družba Ecolab spoštuje in ščiti osebne podatke zaposlenih.

KAJ SO OSEBNI PODATKI?
Osebni podatki so identifikacijske informacije o posamezniku, kot so vaše ime, datum rojstva, 
naslov, telefonska številka in e-pošta, vaši finančni in zdravstveni podatki ter drugi osebni 
podatki, kot so vaši hobiji, interesna področja in poklicne povezave.

KAKO VARUJEMO ZASEBNOST OSEBNIH PODATKOV?
• Osebne podatke svojih zaposlenih in osebja svojih strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev varujemo z 

največjo skrbnostjo na način, ki je skladen z našimi politikami in postopki ter z vsemi veljavnimi zakoni.  

• Skrbimo, da poznamo vse veljavne politike in postopke družbe Ecolab, ki se nanašajo na zbiranje, dostop, 
uporabo, prenos, shranjevanje in odstranjevanje osebnih podatkov, za katere smo odgovorni. 

• Osebne podatke prenašamo ali dajemo v skupno rabo samo s tistimi, ki jih morajo poznati oziroma so posebej 
pooblaščeni, da imajo dostop do njih.

• Osebne podatke uporabljamo samo za potrebne poslovne namene in jih hranimo samo, dokler jih potrebujemo za 
te specifične poslovne namene.

• Družba Ecolab potrjuje, da imajo številne države, v katerih poslujemo, specifične zakone o varstvu podatkov in da 
smo zavezani k ravnanju v skladu s temi zakoni.

• S pomočjo možnosti za poročanje poročamo o pomislekih, vključno z morebitnimi kršitvami zasebnosti. 

Za več podrobnosti glejte Politiko zasebnosti družbe Ecolab.
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Podpiramo človekove pravice
Družba Ecolab je predana podpiranju in spodbujanju človekovih 
pravic na vseh področjih svojega poslovanja ter po vsem svetu.

KAJ SO ČLOVEKOVE PRAVICE?
Človekove pravice so temeljne univerzalne pravice, ki jih imamo vsi 
in veljajo po vsem svetu v vseh časih.

KAKO PODPIRAMO ČLOVEKOVE PRAVICE?
• Delujemo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni glede trgovanja z ljudmi, prisilnega 

dela, suženjstva in otroškega dela.

• Ne sodelujemo s partnerji, dobavitelji, delodajalci ali tretjimi osebami, ki sodelujejo 
v kakršni koli obliki trgovanja z ljudmi, prisilnega dela, suženjstva ali otroškega dela.

• Pričakujemo, da bodo naši partnerji in tretje osebe ohranjale varno in zdravo 
delovno okolje.

• Ne podajamo zavajajočih informacij o ključnih pogojih zaposlitve, vključno s 
plačami in dodatnimi ugodnostmi, lokaciji dela, življenjskih razmerah ali stanovanju 
in povezanih stroških, niti ne sodelujemo s tretjimi osebami, ki bi podajale takšne 
zavajajoče informacije.

• O potencialnih kršitvah človekovih pravic poročamo z uporabo razpoložljivih 
možnosti za poročanje.

Za več podrobnosti glejte našo Globalno politiko o človekovih pravicah.
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Kako sodelujemo s 
svojimi poslovnimi 
partnerji in strankami
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Spodbujamo kakovost in varnost izdelkov
Sloves družbe Ecolab temelji na kakovosti izdelkov in storitev. Ponosni smo na nenehno 
ohranjanje najvišjih standardov ter izpolnjevanje in preseganje pričakovanj strank.

KAJ IMAMO V MISLIH, KO PRAVIMO, DA SPODBUJAMO KAKOVOST IN 
VARNOST IZDELKOV?
Kakovost in varnost spodbujamo z ohranjanjem visokega standarda kakovosti za Ecolabove 
izdelke in storitve ter s spoštovanjem vseh svojih notranjih procesov in postopkov ter veljavnih 
pravil, predpisov in zakonov, ki veljajo za vse naše izdelke in storitve. 

KAKO OHRANJAMO KAKOVOST IN VARNOST IZDELKOV?
•  Na kakovost in varnost se osredotočamo skozi vse stopnje razvoja izdelka, vključno z oblikovanjem, proizvodnjo, 

testiranjem, pregledom, shranjevanjem, transportom, strankino uporabo, odlaganjem in recikliranjem ali ponovno 
uporabo. 

•  Varnost izdelkov upravljamo s prepoznavanjem, ocenjevanjem in obveščanjem ustreznih vodij o morebitnih 
tveganjih in nevarnostih naših sestavin, postopkov in izdelkov.  

• Ne sprejemamo nobenih dejanj, ki bi lahko ogrozila kakovost in varnost naših izdelkov.
•  Spregovorimo in izpostavimo kakršna koli vprašanja ali pomisleke v zvezi s kakovostjo ali varnostjo naših izdelkov, 

pri tem pa uporabimo razpoložljive možnosti poročanja. 
Za več podrobnosti glejte našo Globalno politiko kakovosti in Stališče glede varnosti izdelkov in oskrbništva.
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Varujemo zasebnost 
poslovnih partnerjev
Ecolabovi poslovni partnerji, vključno z našimi strankami in 
dobavitelji, nam zaupajo glede svojega poslovanja in podatkov. 
Varujemo podatke

KAJ POMENI VAROVANJE ZASEBNOSTI POSLOVNEGA 
PARTNERJA?
Varujemo zaupne informacije in podatke, ki nam jih posredujejo 
poslovni partnerji. To lahko vključuje tako osebne podatke kot 
lastniške podatke.

KAKO VARUJEMO ZASEBNOST POSLOVNIH PARTNERJEV?
•  Zaupne podatke poslovnega partnerja dajemo v skupno rabo samo s tistimi, ki 

jih morajo poznati zaradi poslovanja, v primeru tretjih oseb pa samo s tistimi, ki 
so pisno potrdili, da bodo spoštovali naše politike, naše postopke in vse veljavne 
zakone.

•  Podatke poslovnega partnerja zbiramo, hranimo, do njih dostopamo, uporabljamo 
ali prenašamo samo v omejenem obsegu, ki je potreben za določen poslovni 
namen.

•  Spoštujemo vse postopke in politike ter veljavne zakone glede zbiranja, 
shranjevanja, dostopa, uporabe, prenosa in uničevanja kakršnih koli zaupnih 
podatkov poslovnega partnerja.

•  Zaupne podatke, ki pripadajo našemu poslovnemu partnerju, skrbno varujemo in 
jih ne dajemo v skupno rabo.

•  V primeru vprašanj o uporabi in ravnanju s podatki poslovnega partnerja oziroma 
če menimo, da je morda prišlo do kršenja zaupnosti zaupnih podatkov, ki pripadajo 
poslovnemu partnerju, poiščemo pomoč z uporabo razpoložljivih možnosti za 
poročanje.

Za več podrobnosti glejte našo Globalno politiko o informacijski varnosti.

KAKO SODELUJEMO S SVOJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI IN STRANKAMI 13DELAMO, KAR JE PRAV

https://en-ie.ecolab.com/privacy-policy
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Information%20Security%20-%20Full%20Policy%20and%20Standard%20Document.pdf


Z vlado ZDA sodelujemo etično
Ecolab s ponosom podpira svoje ameriške vladne stranke in spoštuje veljavne predpise, zakone ter pogodbene zahteve in pogoje.

KAJ JE STRANKA V OKVIRU VLADE ZDA?
Družba Ecolab je dobaviteljica vlade Združenih držav Amerike, kar od nas zahteva spoštovanje določenih veljavnih zakonov, predpisov in postopkov 
ter izpolnjevanje strogih zahtev glede sklepanja pogodb z vlado. Večina naših strank v okviru vlade ZDA so vojaške baze, zvezni objekti in zgradbe ter 
zvezni zapori. Nekatere izmed naših strank, kot so letališča in muzeji, se prav tako lahko štejejo za stranke ameriške vlade.

KAKO DELAMO KOT PODIZVAJALEC VLADE ZDA?
•  Pri delu z vladnimi strankami moramo razumeti in upoštevati vse pogodbene 

zahteve in predpise.

•  Informacije, kot so cene, vladnim strankam posredujemo v celoti in natančno, o 
kakršnih koli spremembah pa poročamo nemudoma in temeljito.

•  Vedno zagotovimo, da so vsi izdelki, materiali in postopki, ki jih uporabljamo, 
skladni s specifikacijami v naših pogodbah z vlado, in če nameravamo spremeniti 
kakršne koli zahteve, pred spremembo pridobimo pisno odobritev pooblaščenega 
vladnega uradnika.

•  S sedanjimi ali nekdanjimi vladnimi uslužbenci ne razpravljamo o oziroma jim ne 
ponujamo kakršne koli zaposlitve ali priložnosti za svetovanje, ne da bi pred tem 
prejeli dovoljenje kadrovskega oddelka in oddelka za globalno skladnost in etiko.

•  Zaposlenim v vladi ZDA oziroma podizvajalcem ali njihovim ožjim družinskim 
članom ne nudimo ničesar vrednega razen skromne osvežilne pijače, kot sta 
brezalkoholna pijača ali kava, ki se lahko občasno ponudi v povezavi s poslovnimi 
sestanki. 

•  Nikomur ne ponujamo, zagotavljamo, od njega zahtevamo ali sprejemamo karkoli 
vrednega v zameno za ugodno obravnavo naročila ali podizvajalske pogodbe z 
vlado ZDA. 

•  Pred oddajo kakršne koli državne pogodbe ne iščemo ali zahtevamo informacij o 
izbiri vira ali ponudb ali predlogov, in če prejmemo takšne informacije ali kakršne 
koli druge zaupne ali lastniške informacije, o tem obvestimo pravno službo.

•  Sodelujemo v kakršnih koli preiskavah ali revizijah, ki jih opravlja vlada, in nikoli ne 
skrivamo, uničimo ali spreminjamo informacij, povezanih s preiskavo ali revizijo.

•  O kakršnih koli primerih možne goljufije, preplačilih v zvezi z našimi pogodbami z 
vlado oziroma o kakršnem koli vedenju, ki krši naš kodeks, naše politike ali veljavno 
zakonodajo, nemudoma poročamo oddelku za globalno skladnost in etiko ali na 
telefonsko številko za pomoč glede Kodeksa ravnanja.

•  Redno preverjamo svoj Priročnik o politikah in postopkih za pogodbe z zvezno 
vlado in se v primeru vprašanj glede pogodb z vlado ali zahtev, ki jih moramo 
upoštevati, obrnemo na zaposlene na oddelku za prodajo vladi oziroma pravno 
službo.

Za več podrobnosti glejte naš Priročnik o politikah in postopkih za pogodbe 
z zvezno vlado.
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Ohranjamo poštene tržne prakse
V tržnem in oglaševalskem gradivu družba Ecolab navaja 
resnične podatke o izdelkih in storitvah.

KAJ POMENI POŠTENO TRŽENJE?
Pošteno trženje pomeni, da skrbimo, da so trditve o izdelkih in 
storitvah poštene, natančne in popolne.

KAKO TRŽIMO POŠTENO?
•  Ne pretiravamo in ne podajamo napačnih informacij o značilnostih in uporabi naših 

izdelkov in storitev.

•  Zagotavljamo, da so vse tržne trditve resnične, ne zavajajo, so podkrepljene s 
podporno dokumentacijo ter so skladne z veljavnimi zakoni in predpisi.

•  Kakršne koli primerljive trditve na področju trženja ali oglaševanja pred izdajo 
oddamo v pregled pravni službi.

•  Vse trženjske ali oglaševalske trditve v zvezi z reguliranimi izdelki pred izdajo 
oddamo v pregled oddelku za regulativne zadeve.

•  Ne omalovažujemo izdelkov ali storitev svojih konkurentov in ne podajamo lažnih 
ali zavajajočih trditev o njih.

Za več podrobnosti glejte našo Globalno politiko o primerljivih trditvah.
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Kako delamo s 
svojimi skupnostmi4
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Spodbujamo vključevanje 
skupnosti in družbeno 
odgovornost podjetij
Ecolab podpira skupnosti, kjer poslujemo in jim služimo.

KAJ JE DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ?
Družbena odgovornost podjetij pomeni, da organizacije sprejemajo 
ukrepe za spodbujanje pozitivnih vplivov v skupnosti, kjer delujejo in 
jim služijo.

KAKO SPODBUJAMO VKLJUČEVANJE SKUPNOSTI IN DRUŽBENO 
ODGOVORNOST PODJETIJ?
•  Spodbujamo dobro počutje svojih zaposlenih, strank in drugih, tako da sodelujemo 

v programih in spodbudah, ki izboljšujejo kakovost njihovega življenja v skupnostih.

•  Verjamemo, da podpiranje naših skupnosti koristi njihovi ekonomski in družbeni 
vitalnosti na splošno, medtem ko postajajo boljše za ljudi.

• O pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih možnosti za poročanje. 

Za več informacij glejte naše Stališče glede vpliva na skupnost in Globalno politiko 
o donacijah.VPRAŠANJE 

Skupnost, v kateri delujemo, je pravkar prizadelo veliko neurje, ki je prekinilo 
oskrbo z električno energijo in povzročilo, da so številne družine ostale brez 
strehe nad glavo. Lokalna dobrodelna organizacija prosi za predmete za 
žrtve, vključno z razkužilom za roke. V svojem objektu imamo na zalogi več 
škatel razkužila za roke. Ali lahko te predmete takoj predam lokalni dobrodelni 
organizaciji?

ODGOVOR
Ne. Medtem ko izdelke v določenih okoliščinah podarimo, imamo vzpostavljen 
poseben postopek, ki zagotavlja, da so takšne donacije ustrezno opravljene. 
Najprej morate postopek pregledati v naši Globalni politiki o donacijah in 
zagotoviti spoštovanje vseh korakov in odobritev.
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Ne sodelujemo pri 
podkupovanju in korupciji
Ecolab posluje etično in ne plačuje ali sprejema podkupnin, 
niti neposredno niti posredno, prav tako ne sodelujemo v 
koruptivnih dejavnostih z namenom pridobitve ali ohranitve 
posla ali poslovnih priložnosti.

KAKO SE IZOGNEMO PODKUPOVANJU IN KORUPCIJI?
•  Ne posredujemo ničesar vrednega z namenom neprimernega vpliva na vladnega 

uradnika, vključno z zaposlenimi v vladnih agencijah oziroma v podjetjih, ki jih 
upravlja vlada ali so v njeni lasti, člane kraljevih družin, politične stranke, politične 
kandidate ali kogar koli drugega, ki ima možnost vpliva na vladno odločitev. 

•  Nobeni sedanji ali potencialni stranki, dobavitelju ali tretji osebi ne ponujamo 
ničesar vrednega, da bi neprimerno vplivali na sprejemanje poslovnih odločitev ali 
da bi pridobili ali obdržali posel. 

•  Od nobene sedanje ali potencialne stranke, dobavitelja ali tretje osebe ne 
sprejmemo ničesar vrednega, da bi neprimerno vplivali na naše poslovne odločitve 
ali zagotovili kakršno koli neprimerno poslovno nagrado.

•  Ne plačujemo »pospeševalnih plačil« ali plačil v kakršni koli višini neposredno 
vladnim uradnikom, da bi pospešili rutinske vladne ukrepe, kot je zagotavljanje 
vizuma ali delovnega dovoljenja, razen kadar je ogrožena osebna varnost. Toda o 
tem je treba nemudoma poročati oddelku za globalno skladnost in etiko.

•  Razumemo, da zakoni v številnih državah, vključno z Združenimi državami, 
prepovedujejo in kaznujejo podkupovanje in korupcijo. Kršitev naše politike ali 
katere koli veljavne zakonodaje ima lahko za posledico stroge disciplinske ukrepe 
ter resne kazenske in civilne kazni tako za družbo Ecolab kot za zaposlene, ki kršijo 
pravila.

KAKO DELAMO S SVOJIMI SKUPNOSTMI

KAJ JE PODKUPNINA?
Podkupnina je lahko kar koli vrednega, kar je dano ali sprejeto, da 
bi vplivalo na poslovno odločitev. Lahko gre za gotovino, darilne 
kartice, darila, zabavo, obroke, potovanja, poslovne priložnosti, 
popuste, odpis dolga, donacije ali osebne usluge.
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VPRAŠANJE 
O potencialnih priložnostih se pogovarjam s tujim agentom, s katerim še 
nismo nikoli sodelovali. Pravi, da lahko zagotovi posel z lokalno vladno 
agencijo, če bomo sodelovali z njim, toda delati moramo hitro, pri čemer 
se zdi, da ga finančne in druge podrobnosti o njegovem poslovanju ne 
zanimajo. Ali me mora skrbeti?

ODGOVOR
Da. Če tretja oseba ne razkrije svojih finančnih informacij ali ne želi 
sodelovati v naših postopkih vključevanja in skrbnega preverjanja, to 
predstavlja rdečo luč. Če imate vprašanja glede sodelovanja s tretjimi 
osebami, se obrnite na oddelek za globalno skladnost in etiko.

Ne dovolimo, da kdor koli v našem imenu, kot so agenti, predstavniki, distributerji ali 
kateri koli tretji posredniki, podkupujejo vladne uradnike ali druge tretje osebe in pri 
delu s tretjimi osebami, ki nas zastopajo pri vladnih uradnikih ali drugih poslovnih 
partnerjih, strogo upoštevamo svojo Globalno protikorupcijsko politiko in postopke.

•  Strogo upoštevamo svojo Globalno protikorupcijsko politiko in postopke, tudi če 
se zdi, da lokalna zakonodaja ali običaji dopuščajo manj stroge zahteve, in tudi če 
zaradi upoštevanja te politike in z njo povezanih postopkov lahko pride do izgube 
posla. 

•  Vodimo natančne poslovne knjige in evidence, ki pošteno odražajo naše 
poslovne dejavnosti, od vseh predstavnikov ali tretjih oseb, ki delajo za Ecolab, pa 
zahtevamo, da prav tako vodijo natančne poslovne knjige in evidence poslovnih 
dejavnosti, ki jih izvajajo v našem imenu. 

•  O pomislekih poročamo oddelku za globalno skladnost in etiko ali na telefonsko 
številko za pomoč glede Kodeksa ravnanja. 

Za več podrobnosti glejte našo Globalno protikorupcijsko politiko in postopke.

KAKO DELAMO S SVOJIMI SKUPNOSTMI 19DELAMO, KAR JE PRAV

https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf
https://inside.ecolab.com/compliance-and-ethics/leadership
https://en-ie.ecolab.com/pages/code-of-conduct
https://en-ie.ecolab.com/pages/code-of-conduct
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Anti-Corruption-Policy_pdf.pdf


Podpiramo pošteno konkurenčnost
Ecolab podpira pošten trg, na katerem konkuriramo na podlagi kakovosti svojih 
izdelkov in storitev in ne na podlagi nezakonitih dogovorov s konkurenti ali 
nepooblaščenega dostopa do konkurenčnih informacij.

KAKO PODPIRAMO POŠTENO KONKURENČNOST?
•  Pazimo, da se izogibamo pogovorom s konkurenti o cenah (vključno z nižanjem cen), strankah, trgih, licitiranju, 

omejitvah proizvodnje, vzajemnemu trgovanju in razvoju izdelkov ali kakršnih koli drugih razpravah o usklajevanju 
svojih dejavnosti.

•  Če se znajdemo v situacijah, kjer je prišlo do takšnega pogovora s konkurenti (na primer na dogodkih trgovskih 
združenj), se nemudoma obrnemo na oddelek za globalno skladnost in etiko.

•  Ne sodelujemo pri vzajemni prodaji niti se ne strinjamo z nakupom izdelkov ali storitev v zameno za to, da se 
druga stranka strinja z nakupom pri družbi Ecolab.

•  Konkurenčnih informacij ne zbiramo z neetičnimi ali nezakonitimi sredstvi, kot so vohunjenje, vdori, kraja, 
prisluškovanje ali dostop do konkurenčnih podatkov oziroma e-pošte ali z zasliševanjem ali zaposlovanjem 
uslužbencev pri konkurentu z namenom, da bi odkrili zaupne ali lastniške informacije.

•  Razumemo, da zakoni v številnih državah, vključno z Združenimi državami Amerike, nalagajo stroge kazni 
posameznikom, ki kršijo protimonopolne zakone ali zakone o konkurenci. Kršitve protimonopolnih zakonov ali 
zakonov o konkurenci lahko povzročijo tudi visoke globe za družbo Ecolab in kršitelje med zaposlenimi.   

•  Preden se pogovarjamo o zaposlitvi z nekdanjimi ali sedanjimi zaposlenimi pri svojih konkurentih ali jih zaposlimo, 
ali če imamo kakršna koli vprašanja v zvezi s stiki s konkurenti ali zbiranjem informacij o konkurentih, se obrnemo 
na oddelek za globalno skladnost in etiko.

Za več podrobnosti glejte našo Protimonopolno politiko. 

KAJ SO KONKURENČNE 
INFORMACIJE?
Konkurenčne informacije so informacije 
o konkurentih, ki nam lahko pomagajo 
oceniti njihove izdelke, storitve in tržne 
metode. Družba Ecolab zbira konkurenčne 
informacije na zakonit način.

VPRAŠANJE 
Sodelujem s svetovalcem, ki je nekdaj imel 
sklenjeno pogodbo z našim konkurentom 
na trgu, na katerega se želimo razširiti. 
Ima seznam potencialnih strank, ki ga je 
pripravila v času svojega sodelovanja s 
konkurentom, ki ga želi deliti z menoj. Ali je v 
redu, če prejmem seznam, ker ni zaposlena 
pri našem konkurentu?

ODGOVOR
Preden sprejmete kakršne koli informacije 
o konkurenci, se obrnite na oddelek za 
globalno skladnost in etiko. Seznam strank 
bi lahko pripadal našemu konkurentu, kar 
pomeni, da če bi ga prejeli od svetovalca, bi 
lahko kršili naše politike in morda tudi zakon.
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KAKO POSLUJEMO S TUJINO?
•  Upoštevamo vse veljavne zakone in predpise 

o izvozu, vključno z vsemi zahtevami glede 
dokumentacije, dovoljenj in licenc ter vsemi 
omejitvami za izvoz in ponovni izvoz določenega 
blaga, tehnologije in programske opreme.

•  Seznanimo se s predpisi o izvozu, ki omejujejo 
blago, ki ga izvažamo, kam ga izvažamo in komu 
ga izvažamo ter ustrezna dovoljenja in licence za 
izvoz, v primeru vprašanj glede teh zahtev pa se 
posvetujemo z oddelkom za regulativne zadeve ali 
oddelkom za globalno skladnost in etiko.

•  Zavedamo se, da se »domnevni izvoz« tujim 
državljanom lahko zgodi tudi znotraj Združenih 
držav Amerike, na primer, ko si tuji državljan ogleda 
podjetje Ecolab in preuči našo tehnologijo.

•  Ravnamo skladno z vsemi ekonomskimi sankcijami 
in trgovinskimi embargi, ki jih sprejmejo ZDA, ter 
drugimi mednarodnimi sankcijami, ki so skladne z 
zakonodajo ZDA, in se nanašajo na posameznike, 
organizacije ali države, ki so sankcionirane 
zaradi terorizma, nacionalne varnosti ali drugih 
zunanjepolitičnih razlogov.

Upoštevamo zahteve za čezmejno 
poslovanje
Ecolab deluje skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi o trgovini in sankcijah.

KATERE TRGOVINSKE 
KONTROLE MORAMO 
UPOŠTEVATI?
Upoštevamo pravila o skladnosti izvoza, 
ki nadzorujejo, kaj in kako izvažamo, 
trgovinske sankcije, ki omejujejo, s kom 
lahko trgujemo, pravila o skladnosti 
uvoza, ki urejajo uvoženo blago, in 
zakone proti bojkotom, ki prepovedujejo 
upoštevanje neodobrenih tujih bojkotov.

•  Upoštevamo vse veljavne carinske zakone in zakone 
o popisu kemikalij, vključno z dokumentacijo, 
označevanjem, tarifno razvrstitvijo in vrednotenjem 
uvoženih izdelkov, kot so biocidi, zdravila in 
medicinska oprema.

•  Ne sodelujemo s tujimi podjetji, državami ali 
posamezniki, ki jih Združene države Amerike ne 
potrdijo ali odobrijo, in ne sodelujemo pri njihovem 
bojkotu.

•  Državam, ki jih bojkotiramo, ne posredujemo 
informacij o nobeni osebi glede njene rase, vere, 
spola, narodnosti ali poslovnih odnosov.

•  O pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih 
možnosti za poročanje. 

Za več informacij glejte našo Globalno politiko 
o skladnosti trgovanja in Globalno politiko o občutljivih 
državah in osebah.

KAKO DELAMO S SVOJIMI SKUPNOSTMI 21DELAMO, KAR JE PRAV

https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Trade Compliance Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Sensitive Countries and Persons Policy.pdf
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global Sensitive Countries and Persons Policy.pdf


Varujemo okolje
Ecolab je zavezan k varovanju našega skupnega okolja.

KAKŠNA JE ECOLABOVA VLOGA PRI VAROVANJU 
OKOLJA?
Poleg tega, da svoje poslovanje izvajamo na okoljsko ozaveščen 
način, si prizadevamo zaščititi tisto, kar je bistvenega pomena, 
vključno z zagotavljanjem trajnostnih in odgovornih izdelkov in 
rešitev za skupnosti, ki jim služimo.

KAKO VARUJEMO OKOLJE?
•  Prizadevamo si spoštovati in spodbujati svoje vrednote ter spodbujati okoljsko 

pravičnost z zmanjševanjem vpliva naših globalnih dejavnosti na okolje, s 
pozitivnim vplivom na skupnosti, v katerih delujemo, ter z nenehnim merjenjem in 
izpopolnjevanjem svojega programa.

•  Pri ustvarjanju, ravnanju, shranjevanju, transportu in odlaganju odpadnih 
materialov upoštevamo svoje politike in postopke ter si prizadevamo za izničenje 
ali zmanjšanje odpadkov ter za njihovo recikliranje in ponovno uporabo.

• O pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih možnosti za poročanje. 

Za več informacij glejte našo Globalno politiko o upravljanju odpadkov, Stališče glede 
upravljanja voda in Stališče o podnebnih spremembah.
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Odgovorno se vključujemo  
v politične dejavnosti
Družba Ecolab svoje zaposlene spodbuja, da so aktivni v svojih skupnostih, vendar 
zaposleni ne morejo zastopati družbe Ecolab v svojih zasebnih političnih dejavnostih. 
Ecolab s formalnimi postopki prispeva določene politične prispevke v skladu z veljavno 
zakonodajo in ob upoštevanju nadzora v naši globalni politiki političnih prispevkov. 
Ecolab prav tako razkriva svoje politične prispevke na spletnem mestu ecolab.com.

V KATERIH DEJAVNOSTIH LOBIRANJA SODELUJE DRUŽBA ECOLAB?
Oddelek za stike z vlado družbe Ecolab skrbi za vse večje stike z vlado ZDA, vključno z 
lobiranjem ali zagotavljanjem pričevanja. Zunaj ZDA mora vsa prizadevanja za vladno lobiranje 
odobriti pristojni vodja za odnose z vlado v regiji ter morajo biti v skladu z globalnimi in lokalnimi 
predpisi o skladnosti, ki jih določi pravna služba. 

KAKO SE ZAPOSLENI ODGOVORNO 
VKLJUČUJEJO V POLITIČNE DEJAVNOSTI?
•  Nikoli ne trdimo, da zastopamo družbo Ecolab, niti 

ne zagotavljamo političnih prispevkov v njenem 
imenu brez izrecne odobritve oddelka za odnose z 
vlado in usklajevanja z njim.

•  Vire ali objekte družbe Ecolab uporabljamo za 
politične dejavnosti le z izrecnim dovoljenjem in 
v sodelovanju z oddelkom za odnose z vlado ter 
pravno službo.

•  Vedno damo jasno vedeti, da so politična stališča, 
ki jih izražamo, ali politične dejavnosti, v katerih 
sodelujemo, naša osebna politična stališča in ne 
stališča družbe Ecolab.

•  S postopkom razkrivanja navzkrižja interesov 
podjetju razkrijemo kakršen koli vladni položaj, na 
katerega smo bili izvoljen ali imenovani. 

•  O pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih 
možnosti za poročanje. 

Za več podrobnosti glejte našo Globalno politiko 
o političnih prispevkih.
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Izogibamo se navzkrižju interesov
Ecolab od zaposlenih pričakuje, da delajo v najboljšem interesu podjetja in da se izogibajo situacijam, 
kjer prihaja do navzkrižja med osebnimi interesi in interesi družbe Ecolab.

KAJ JE NAVZKRIŽJE INTERESOV?
Do navzkrižja interesov lahko pride, kadar osebni interesi zaposlenega ali njegovega družinskega 
člana oziroma bližnjega sorodnika lahko pomenijo navzkrižje z interesi družbe Ecolab. 
Bližnji sorodnik je zakonec ali družinski partner ožjega družinskega člana zaposlenega, član istega 
gospodinjstva ali oseba, ki je z zaposlenim intimno ali romantično povezana.

KAKO SE IZOGIBAMO NAVZKRIŽJU INTERESOV?
Navzkrižje interesov lahko razdelimo na tri glavne 
kategorije. 

1. Odnosi
•  Predhodno odobritev svojega vodje ali oddelka za 

globalno skladnost in etiko pridobimo, preden: 

   sodelujemo pri kakršnem koli zaposlovanju, 
napredovanju, disciplinskem ali drugem 
kadrovskem ukrepu v zvezi s katerim koli 
družinskim članom ali bližnjim sorodnikom.

•  Svojemu vodji in oddelku za globalno skladnost in 
etiko nemudoma razkrijemo, kadar: 

   družinski člani ali bližnji sorodniki delajo za 
družbo Ecolab oziroma se želijo zaposliti v družbi 
Ecolab;

   družinski člani ali bližnji sorodniki delajo za 
konkurenčno podjetje, stranko, dobavitelja ali 
drugega partnerja ali imajo pri njem lastniški ali 
kontrolni delež;

   imamo mi ali bližnji družinski člani v lasti več kot 
en odstotek (1 %) prostih delnic katerega koli 
Ecolabovega konkurenčnega podjetja, dobavitelja 
ali stranke.

2. Finance
•  Predhodno odobritev svojega vodje ali oddelka za 

globalno skladnost in etiko pridobimo, preden: 

   sprejmemo plačano ali neplačano zaposlitev 
izven družbe Ecolab;

   sprejmemo kakršne koli dodatne vloge 
izven družbe Ecolab, vključno s plačanim 
ali neplačanim direktorstvom v kateri koli 
organizaciji. Poleg tega je potrebna odobritev 
glavnega izvršnega direktorja za vsak položaj ali 
direktorsko mesto v javnem podjetju; 

   se potegujemo ali sprejmemo izvoljen ali 
imenovan vladni položaj.

3.  Zaupne informacije in viri družbe Ecolab
•  Ne izkoriščamo poslovnih priložnosti ali znanja, ki 

smo ga pridobili pri opravljanju svoje vloge v družbi 
Ecolab, za osebno korist, niti ne spodbujamo svoje 
družine ali drugih k izkoriščanju teh priložnosti ali 
znanja za osebno korist. 

•  Ne prevzemamo vlog, ki motijo opravljanje naših 
dolžnosti in odgovornosti v družbi Ecolab, ki 
zahtevajo uporabo objektov družbe Ecolab, njenih 
virov in časa ter vključujejo delo za ali v imenu 
konkurenta družbe Ecolab.
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Zavedamo se, da je potencialno navzkrižje interesov morda zahtevno razrešiti in da 
se je v primeru pojava teh potencialnih navzkrižij najbolje pogovoriti z oddelkom za 
globalno skladnost in etiko ter ga prositi za usmeritve.

S pomočjo Obrazca za razkrivanje potencialnih navzkrižij interesov pridobite 
predhodno odobritev oziroma takoj razkrijte kakršna koli potencialna navzkrižja, kot je 
to zahtevano v tem razdelku.

VPRAŠANJE
Ponujena mi je bila priložnost, da za drugo podjetje opravljam delo 
grafičnega oblikovalca za polovični delovni čas. Strinjajo se, da zanje delam 
po koncu delovnega časa v družbi Ecolab in med odmori za malico. Ali je v 
redu, če ponudbo sprejmem?

ODGOVOR
Preden ponudbo sprejmete, morate to priložnost razkriti svojemu vodji in 
oddelku za globalno skladnost in etiko, da se prepričate, da ni nobenega 
navzkrižja z vašo vlogo v družbi Ecolab. Če bi delali med odmori za malico, 
ali bi za komuniciranje in opravljanje dela za drugo podjetje uporabljali 
omrežje družbe Ecolab? Tukaj morda obstajajo potencialna navzkrižja, na 
katere niste pomislili.

KAKO DELAMO ZA ECOLAB26 DELAMO, KAR JE PRAV

https://inside.ecolab.com/-/media/Compliance and Ethics/Conflicts of Interest/Conflict of Interest Disclosure Form docx.docx?la=en


Darila, gostoljubje in zabavo 
si izmenjujemo etično
Družba Ecolab se zaveda pomena daril in zabave pri sklepanju 
poslov po vsem svetu, vendar moramo prav tako zagotoviti, 
da so stroški za darila in zabavo ustrezni in da odražajo dobre 
poslovne prakse.

KAKO SI ODGOVORNO IZMENJUJEMO DARILA IN ZABAVO?
Nudenje daril in zabave
•  Daril ali zabave ne ponujamo z namenom vplivanja na poslovne odločitve pri 

strankah, dobaviteljih ali drugih partnerjih.

•  Ne nudimo daril ali zabave, ki presegajo sprejete lokalne običaje ali ne služijo 
legitimnemu poslovnemu namenu.

•  Poslovnim partnerjem ne moremo ponuditi gotovine, denarnih ekvivalentov, kot so 
darilne kartice ali kuponi, ali osebnih posojil.

•  Preden vladnim uslužbencem ponudimo darila ali razvedrilo, moramo razumeti 
zakone in naše politike. Več smernic najdete v razdelku Ne sodelujemo pri 
podkupovanju in korupciji.

•  Zdravstvenim delavcem ne moremo ponujati daril ali zabave. Za več informacij 
glejte Globalno politiko o interakciji z zdravstvenimi delavci. 

•  Če smo zaposleni v oskrbovalni verigi, dobaviteljem ne smemo ponujati daril in 
razvedrila, razen simboličnega obroka. Za podrobnosti glejte našo Globalno politiko 
o darilih in zabavi za globalno dobavno verigo. 

• Daril in zabave ne moremo ponujati uslužbencem vlade ZDA.

•  Ne moremo ponujati daril ali zabave, ki bi lahko bila sramotna ali škodovala ugledu 
družbe Ecolab, prav tako ne zagotavljamo zabave na neprimernih prizoriščih.

•  Ne nudimo daril ali zabave, ki krši naš kodeks, naše politike ali kateri koli veljavni 
zakon in glede daril in zabave upoštevamo lokalne politike.

•  Postavljamo vprašanja in o pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih možnosti 
za poročanje.

Sprejemanje daril in zabave
•  Ne sprejemamo nobenih daril ali zabave, ne glede na vrednost, ki bi lahko 

neprimerno vplivala na naše odločanje v imenu družbe Ecolab.

•  Od poslovnih partnerjev ne moremo sprejemati gotovine, denarnih ekvivalentov, 
kot so darilne kartice ali kuponi, ali osebnih posojil.

•  Postavljamo vprašanja in o pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih možnosti 
za poročanje.
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Lokalno vodstvo družbe Ecolab v posamezni državi lahko ima bolj 
specifične smernice o dajanju in prejemanju daril. Za nadaljnje 
usmeritve preglejte lokalno politiko in se posvetujte z lokalnim 
predstavnikom kadrovskega oddelka ali oddelkom za globalno 
skladnost in etiko.

Za podrobnosti glejte našo Globalno politiko o potovanjih in stroških, Globalno 
politiko o darilih in zabavah za globalno dobavno verigo, Globalno politiko o interakciji 
z zdravstvenimi delavci in Globalno stališče glede daril, potovanja, zabave in obrokov.

VPRAŠANJE 
Ena izmed strank je zahtevala obrok v najdražji restavraciji v mestu. Namerava 
pripeljati tudi zakonskega partnerja. Ali lahko plačam obrok?

ODGOVOR
Ne. Strankam ne moremo nuditi razkošnih obrokov. Prav tako ne moremo 
plačati za nikogar, ki nima legitimne poslovne potrebe, da je prisoten na 
srečanju, kot je zakonski partner. To vodi v situacijo, ko se lahko poslabšata 
vaša verodostojnost in ugled družbe Ecolab.

KAKŠNO JE PRIMERNO DARILO ALI ZABAVA?
Primerna darila imajo simbolično vrednost, zabava pa mora 
predstavljati razumne stroške, količino in frekvenco. 

KAKO DELAMO ZA ECOLAB28 DELAMO, KAR JE PRAV

https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-travel-and-expense-policies
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-supply-chain-policies/gifts-and-entertainment-policy---other-languages
https://inside.ecolab.com/policy-center/resources/global/global-supply-chain-policies/gifts-and-entertainment-policy---other-languages
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global
https://ecolab.sharepoint.com/sites/Policies/eQMS/Global
https://en-ie.ecolab.com/-/media/Widen/Sustainability/Ecolab-Global-Gifts-Travel-Entertainment-and-Meals-PositionPDF.pdf


Varujemo zaupne informacije
Ecolab daje velik poudarek varovanju zaupnih in lastniških informacij. 
To vključuje našo intelektualno lastnino.

KAKO VARUJEMO ZAUPNE INFORMACIJE?
•  Pred nepooblaščeno uporabo ali razkritjem 

varujemo zaupne in lastniške informacije, kot 
so dolgoročne strategije, načrti razvoja izdelkov, 
kadrovske evidence, prodajni in tržni načrti, 
komunikacijski načrti, finančni podatki, intelektualna 
lastnina, podatki o konkurenci, podatki o strankah, 
načrti prevzema ali odprodaje ter proizvodne 
metode.

•  Ne dovolimo nepooblaščene uporabe ali razkritja 
svojih zaupnih in lastniških informacij ter vedno 
upoštevamo vse postopke za zaščito svojih 
informacij.

•  Zaupnih ali lastniških informacij ne dajemo v skupno 
rabo, razen če ima prejemnik poslovno potrebo po 
njihovem poznavanju in če smo pridobili potrebna 
dovoljenja ter vse potrebne pogodbe o zaupnosti in 
nerazkrivanju informacij.

•  Varujemo tudi zaupne informacije in intelektualno 
lastnino, ki nam jih zaupajo naše stranke in poslovni 
partnerji, ter upoštevamo svoje varnostne politike, 
tako da podatke tretjih oseb delimo le z zaposlenimi 
v družbi Ecolab in izbranimi poslovnimi partnerji, ki 
jih morajo poznati.

KAJ SO ZAUPNE INFORMACIJE?
Zaupne informacije so občutljive, 
zaupne ali lastniške informacije družbe 
Ecolab ali naših strank, dobaviteljev 
oziroma poslovnih partnerjev, ki jih je 
treba ustrezno zaščititi. Na splošno velja, 
da so informacije zaupne in lastniške, če 
niso javno dostopne.

KAJ JE INTELEKTUALNA 
LASTNINA?
Intelektualna lastnina ali IL se nanaša na 
vredna sredstva družbe Ecolab, razvita 
z namenom, da pomagajo pri prihodnjih 
inovacijah, ter vključujejo naše načrte 
izdelkov in strategije, patente, blagovne 
znamke, avtorske pravice, trgovinske 
skrivnosti in znanje.

•  Zaupnih ali lastniških informacij ne uporabljamo 
za osebno korist niti v obdobju zaposlitve v družbi 
Ecolab niti potem ko družbo Ecolab zapustimo.

•  V primeru vprašanj glede uporabe intelektualne 
lastnine družbe Ecolab preverimo Globalno politiko 
o intelektualni lastnini.

•  O pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih 
možnosti za poročanje.

Za več informacij glejte našo Globalno politiko 
o informacijski varnosti in našo Globalno politiko 
o intelektualni lastnini.
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Svoje poslovne partnerje 
upravljamo odgovorno
Družba Ecolab pričakuje, da njeni poslovni partnerji, vključno 
z dobavitelji in drugimi partnerji spoštujejo enake standarde in 
načela kot mi.

KATERE STANDARDE DRUŽBA ECOLAB PRIČAKUJE, DA 
BODO POSLOVNI PARTNERJI SPOŠTOVALI?
Družba Ecolab je vzpostavila Standardne etičnega pridobivanja 
virov, ki vključujejo preverjanje, certificiranje, odgovornost in 
usposabljanje dobaviteljev, da lahko izpolnijo naša pričakovanja in 
spoštujejo naš Kodeks ravnanja za dobavitelje.

KAKO UPRAVLJAMO SVOJE POSLOVNE PARTNERJE?
•  Pri vseh novih dobaviteljih in drugih poslovnih partnerjih izvajamo ustrezno skrbno 

preverjanje v skladu s svojimi etičnimi standardi nabave ter postopki oskrbe in 
pridobivanja.

•  Upoštevamo svoje politike naročanja in zagotavljamo, da so izdatki in stroški za 
poslovne partnerje razumni, nujni in povezani s poslovanjem.

•  Za svoje neposredne dobavitelje smo vzpostavili zahteve glede skladnosti v zvezi 
s konfliktnimi minerali, izvajanjem nadzora in poročanjem ter izvajanjem ustreznih 
prizadevanj za pridobivanje virov, svojim strankam pa zagotavljamo podatke, 
potrebne za lažje poročanje o konfliktnih mineralih.

•  Od vseh svojih dobaviteljev in drugih tretjih oseb pričakujemo, da bodo izpolnjevali 
osnovne standarde glede zaposlitvenih praks, vključno s prepovedjo dela otrok, 
prisilnega dela in diskriminacije, zdravja in varnosti, varstva okolja, boja proti 
podkupovanju, konkurence ter uporabe konfliktnih mineralov in poročanja o njih.

•  Od vseh tretjih oseb, ki delujejo v našem imenu, pričakujemo, da spoštujejo naše 
politike in postopke ter ravnajo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni.

• O pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih možnosti za poročanje.

Za več podrobnosti glejte naš Kodeks ravnanja za dobavitelje, Politiko o konfliktnih 
mineralih, Globalno politiko o oskrbi in Globalno protikorupcijsko politiko in postopke.
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Ščitimo svoje podatke
Družba Ecolab jemlje varnost podatkov zelo resno ter vzdržuje 
politike in postopke za zaščito občutljivih in zaupnih informacij 
družbe Ecolab ter za varno ohranjanje občutljivih in zaupnih 
informacij svojih zaposlenih, strank, dobaviteljev in poslovnih 
partnerjev. Nujno je, da si vsi prizadevamo, da podatki ne 
pridejo v napačne roke. Družba Ecolab uporablja stroge politike, 
standarde in postopke za pomoč pri zaščiti občutljivih in 
zaupnih informacij, vključno z elektronskimi podatki, shranjenimi 
v naših sistemih.

KAKO ŠČITIMO SVOJE PODATKE?
•  Upoštevamo vse svoje politike, standarde in postopke za varnost podatkov 

pri dostopu, vnosu, ravnanju, shranjevanju in prenosu podatkov ter do svojih 
občutljivih in zaupnih podatkov dostopamo le, če imamo poslovno potrebo po 
dostopu do njih.

•  Dostop do zaupnih podatkov ali občutljivih informacij odobrimo le tistim, ki jih 
morajo poznati kot del svojega dela.

•  Domnevne incidente ali težave na področju informacijske tehnologije (IT) 
nemudoma prijavimo globalni službi za storitve IT ali centru za spremljanje 
in eskalacijo (EMEC) družbe Ecolab prek telefonske številke za pomoč glede 
informacijske varnosti (402-517-9865) ali e-poštnega naslova za informacijsko 
varnost (informationsecurity@ecolab.com).

KAJ JE VARNOST PODATKOV?
Varnost podatkov je postopek, ki ga vzpostavimo, da zavarujemo 
svoje podatke in informacije pred nepooblaščenim dostopom.
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Varujemo premoženje družbe Ecolab
Družba Ecolab lahko izpolnjuje potrebe svojih strank in uresničuje svoje poslanstvo le s 
pravilno uporabo in vzdrževanjem sredstev podjetja.

KAJ SO SREDSTVA DRUŽBE 
ECOLAB?
Naša sredstva vključujejo naše surovine, 
opremo, pisarniški material, tehnologijo 
in elektronska sredstva, finančna 
sredstva, vključno s karticami, objekti in 
intelektualno lastnino podjetja.

KAKO VARUJEMO SVOJE PREMOŽENJE?
• Ohranjamo in varujemo sredstva podjetja ter jih uporabljamo v poslovne namene.

•  Vzdržujemo in upravljamo sredstva, za katera smo odgovorni, ter jih varujemo pred krajo, izgubo, zlorabo in 
zlorabo.

•  Zavedamo se, da so omrežja, dostop do interneta, telefonski in e-poštni sistemi družbe Ecolab namenjeni za 
poslovne namene, z omejeno in primerno osebno uporabo, kot je navedeno v Globalni politiki o sprejemljivi 
uporabi informacijskih sistemov in Globalni politiki o družbenih omrežjih. 

• Zavedamo se, da družba Ecolab lahko spremlja uporabo svojih elektronskih sredstev in omrežij.

•  O kakršnih koli pomislekih glede zlorabe, kraje ali izgube sredstev družbe Ecolab poročamo svojemu vodji ali 
oddelku za IT oziroma na telefonsko številko za pomoč v zvezi s Kodeksom ravnanja.

VPRAŠANJE 
Delam na osebnem projektu in potrebujem 
določeno orodje, ki ga nimam doma.  
V mojem obratu imamo orodje, ki ga ne 
uporabljamo pogosto. Ali je v redu, če 
odnesem orodje domov samo za en večer?

ODGOVOR
Ne. Sredstev družbe Ecolab ni primerno 
uporabljati za osebne projekte.
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Ne sodelujemo pri trgovanju z 
notranjimi informacijami
Družba Ecolab varuje pomembne nejavne informacije in na 
podlagi teh informacij ne trguje z vrednostnimi papirji ali svetuje 
drugim, naj to storijo.

KAJ JE TRGOVANJE Z NOTRANJIMI INFORMACIJAMI?
Trgovanje z notranjimi informacijami je trgovanje z vrednostnimi 
papirji podjetja s strani posameznikov, ki imajo dostop do notranjih 
informacij, ki so pomembne in nejavne informacije o podjetju.

KAKO SE IZOGNEMO TRGOVANJU Z NOTRANJIMI INFORMACIJAMI?
•  Če poznamo pomembne nejavne ali notranje informacije, ne kupujemo ali 

prodajamo delnic družbe Ecolab oziroma delnic drugega podjetja.
• Nikomur ne dajemo namigov ali notranjih informacij.
•  Če smo višji izvršni direktorji ali direktorji družbe Ecolab ali če smo višje vodstvo 

ali imenovana notranja oseba, ki izvaja transakcijo zunaj obdobja četrtletnega 
okna, pred trgovanjem z vrednostnimi papirji družbe Ecolab, pridobimo predhodno 
dovoljenje pravne službe.

•  Če nismo prepričani o zakonih o trgovanju z notranjimi informacijami in o tem, 
kako veljajo za našo posamezno situacijo, postavljamo vprašanja in se obrnemo na 
pravno službo.

• O pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih možnosti za poročanje.
Za več podrobnosti glejte našo Globalno politiko o trgovanju z notranjimi informacijami.
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Vodimo natančne evidence
Evidence družbe Ecolab morajo vedno natančno in v celoti 
odražati poslovanje, ki ga opravljamo.

KAKO VODIMO NATANČNE EVIDENCE?
•  Vodimo popolne, natančne in pravočasne evidence, ki niso nikoli zavajajoče, 

nepopolne ali namenjene prikrivanju dejstev.

•  Vodimo računovodske evidence in računovodske izkaze, ki so skladni z vsemi 
zakonskimi zahtevami in splošno sprejetimi računovodskimi načeli ter so skladni  
z našo Globalno politiko o računovodstvu in nadzoru.

• Ne vodimo neregistriranih ali »zunajknjigovodskih« sredstev ali premoženja.

•  Pri transakcijah opazujemo opozorilne znake, kot so nenavadni plačilni zahtevki 
poslovnega partnerja ali nepripravljenost za posredovanje informacij, in vsako 
dejavnost, za katero menimo, da bi lahko pomenila pranje denarja, prijavimo pravni 
službi.

•  Z ukrepi zagotavljamo, da so vsa naša razkritja javnosti, vključno s poročili, sporočili 
za javnost ter sporočili analitikom in delničarjem, točna, pravočasna in brez 
napačnih ali zavajajočih navedb.

•  Svoje evidence oblikujemo, vodimo in uničujemo v skladu z našo Globalno politiko 
o vodenju evidenc in Globalnim razporedom o hrambi evidenc.

•  Upoštevamo vsa obvestila o »pravnem zadržanju« in shranimo vse zapise, 
povezane s takšnimi naročili.

•  V primeru vprašanj o knjigovodstvu, »pravnih zadržanjih« ali kakršnem koli 
poročanju se obrnemo na pravno službo.

• O pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih možnosti za poročanje. 
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VPRAŠANJE 
Pred kratkim sem bil na službenem potovanju in sem za več obrokov, vožnjo 
s taksijem in druge stroške porabil gotovino. Bil sem zaposlen in nisem 
zbral nobenih računov, zato sem po vrnitvi po svojem najboljšem spominu 
ponovno ustvaril nekaj računov, ki sem jih oddal skupaj s poročilom o 
izdatkih, da bi prikazal stroške. O situaciji sem poročal svoji vodji in rekla mi 
je, naj preprosto oddam poročilo o stroških ter poustvarjene račune in da bo 
stroške odobrila. Ali je to v redu?

ODGOVOR
Ne. Vsa poslovna dokumentacija družbe Ecolab, vključno s potrdili o 
potovanju, mora biti točna, popolna in nikoli izmišljena. Poustvarjenih 
računov ne smete oddati.

KATERE EVIDENCE VODIMO?
O svojem poslovanju hranimo dokumentacijo, ki lahko vključuje 
računovodske evidence, finančne izkaze, poročila, podatke o 
strankah, lastniške podatke, e-poštna sporočila, pogodbe ter druge 
podatke in informacije v kateri koli obliki.

Za več podrobnosti glejte našo Globalno politiko o potovanjih in stroških, Globalno 
politiko o vodenju evidenc, Globalni razpored o hrambi evidenc, Stališče glede davka, 
Globalno politiko proti pranju denarja in Globalno politiko o računovodstvu in nadzoru.
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Z delnicami naše družbe se javno trguje na newyorški borzi (NYSE). Za Ecolab kot 
družbo, s katero se trguje na borzi, veljajo ameriški zakoni o vrednostnih papirjih, ki 
jih upravlja Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC), ter pravila borze NYSE, 
zato moramo vsi spoštovati te zakone in pravila. Če so razkritja družbe Ecolab v 
računovodskih izkazih, sporočilih ali prijavah SEC ali NYSE bistveno napačna ali 
zavajajoča, lahko podjetje in zaposlene, ki so vpleteni, doletijo civilne in kazenske 
sankcije.

•  V skladu s tem morajo biti razkritja javnosti, vključno z rednimi poročili, sporočili za 
javnost ter sporočili analitikom in delničarjem, točna in pravočasna.

•  Nikoli ne smemo namerno ali zavestno dajati napačnih ali zavajajočih izjav ali 
opustitev v razkritjih, poročilih ali registracijskih izjavah družbe Ecolab, vloženih pri 
SEC ali NYSE ali kateri koli drugi borzi, na kateri kotirajo vrednostni papirji družbe 
Ecolab. Poleg tega je vsak izmed nas dolžan sodelovati, če notranji ali zunanji 
revizorji postavljajo vprašanja ali zahtevajo informacije.

•  Vodilni uslužbenci ter finančni in računovodski strokovnjaki družbe Ecolab pod 
vodstvom izvršnega direktorja, finančnega direktorja in nadzornika podjetja imajo 
pomembno vlogo pri zagotavljanju, da so naše finančne evidence in razkritja 
popolni, točni in pravočasni. Poleg upoštevanja vseh določb tega kodeksa in vseh 
povezanih politik, postopkov in priročnikov morajo naši vodilni uslužbenci ter 
zaposleni v finančnem in računovodskem sektorju ravnati v dobri veri ter z ustrezno 
skrbnostjo, usposobljenostjo in prizadevnostjo, pri čemer ne smejo zavajati o 
bistvenih dejstvih ali dovoliti, da bi bila njihova neodvisna presoja podrejena.
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Primerno komuniciramo
Da bi izboljšali in zaščitili svoj ugled, moramo komunicirati na 
pozitiven, resnicoljuben in dosleden način ter govoriti enotno.

KAKO KOMUNICIRAMO PRIMERNO?
•  Zaupnih ali lastniških informacij nikoli ne delimo z javnostjo ali na družbenih 

omrežjih.

•  Pri razpravljanju o poslovnih zadevah izven družbe Ecolab ali na javnem forumu 
moramo biti vedno previdni.

•  Vedeti moramo, da naš kodeks in politike veljajo na tudi spletu in da ima tisto,  
kar objavimo na družbenih omrežjih, lahko trajen vpliv na nas, naše stranke in 
družbo Ecolab.

•  Pri uporabi družbenih omrežij moramo dati jasno vedeti, da govorimo v svojem 
imenu in ne v imenu družbe Ecolab.

•  Vse zahteve analitikov ali vlagateljev posredujemo oddelku za odnose z vlagatelji.

•  Vsa sporočila za javnost, medijske članke in druge uredniške vsebine posredujemo 
v pregled ekipi za globalne komunikacije, preden jih objavimo v javnosti.

•  Preden sprejmemo vabilo za govor ali predstavitev javnemu občinstvu v imenu 
družbe Ecolab, vključno s predstavitvami na tehničnih konferencah, se obrnemo na 
globalno ekipo za komunikacije.

•  Če imamo vprašanja o komunikaciji ali uporabi družbenih omrežjih, se pogovorimo 
s svojim vodjo ali se obrnemo na globalno ekipo za komunikacije.

• O pomislekih poročamo z uporabo razpoložljivih možnosti za poročanje.

Za več informacij glejte našo Globalno politiko o interakciji z mediji, Globalno politiko 
o družbenih omrežjih in Globalno politiko o zunanjih komunikacijah.

KAJ JE GLOBALNA EKIPA ZA KOMUNICIRANJE?
Globalna ekipa za komuniciranje, ki je del oddelka za globalno 
trženje in komunikacije, je odgovorna za upravljanje ugleda družbe 
Ecolab. Ekipa upravlja tudi kanale podjetja na družbenih omrežjih 
in odgovarja na vprašanja zunanjih zainteresiranih strani, vključno 
z mediji. Da bi ohranili doslednost pri komuniciranju z javnostjo, 
zahteve medijev posredujemo tej skupini.
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