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Pomembno je naše ravnanje:
Sporočilo Douga Bakerja, generalnega direktorja in predsednika uprave 
družbe 

Spoštovani kolegi,

iz dneva v dan, ko si prizadevamo za 
uspešnejši Ecolab, se osredotočamo 
na zastavljene cilje – pridobivamo nove 
stranke in povečujemo promet z 
obstoječimi, vpeljujemo nove produkte 
in storitve, obenem pa strankam 
zagotavljamo izjemen servis. 

Toda enako pomembno kot to, kar 
počnemo, je to, kako pri tem ravnamo. 
Naše ravnanje mora biti v skladu z 
Ecolabovimi vrednotami, Kodeksom 
poslovnega ravnanja in poslovno 
politiko. Ravnati pravilno pomeni ravnati 
z integriteto in si nenehno prizadevati za 
zaupanje partnerjev, strank, širše 
skupnosti in drugih. Od našega ravnanja 
je odvisno veliko: naši poslovni odnosi, 
ugled in celo naš prihodnji obstoj.   

Ob uveljavljanju na novih trgih, 
sodelovanju z novimi partnerji in 
globalni širitvi pa moramo sprejeti tudi 
raznolikost. Pri tem si prizadevamo za 
Ecolab, ki deluje kot »eno« in ki ga 
opredeljujejo ter vodijo naslednje 
skupne vrednote:

\ Dosegamo zastavljene cilje: 
Dosegamo rezultate v interesu naših 
strank, delničarjev in nas samih. 

\ Počnemo to, kar je prav: V svojih 
dejanjih smo pravični, zanesljivi in 
pošteni. Stojimo za svojimi načeli. 

\ Postavljamo si izzive: Ostajati na 
doseženi stopnji za nas ni dovolj: 
učimo se in rastemo. Z inovacijami 
izboljšujemo procese in dosegamo 
boljše rezultate. 

\ Sodelujemo in prispevamo svoje
različne poglede: S sodelovanjem si 
prizadevamo za uspeh posameznih 
enot in vsega podjetja – ne glede na 
razmejitve med posameznimi 
poslovnimi in geografskimi področji. 
Izmenjujemo znanje in se podpiramo.

\ Prispevamo k spremembam. 
Naša dejanja dobro vplivajo na ljudi, 
s katerimi živimo, na naše skupnosti 
in svet. Tudi drugim smo navdih, da 
pozitivno prispevajo k spremembam. 

\ Vse to počnemo preudarno in na 
prvo mesto postavljamo varnost. 

Aktivnosti Ecolabovih zaposlenih 
opredeljujejo, kdo smo kot podjetje, zato 
mora vsakdo izmed nas prevzeti 
odgovornost, da ravna v skladu z 
Ecolabovim Kodeksom poslovnega 
ravnanja. Kodeks poslovnega ravnanja, ki 
ga dopolnjujejo naše politike, postopki in 
pravilniki, določa vodilna načela ravnanja 
in obnašanja v stikih s strankami, 
sodelavci, dobavitelji, konkurenco in 
skupnostmi, v katerih živimo. Ravnanje v 
skladu s Kodeksom poslovnega ravnanja 
obvezuje vse sodelavcev, tudi zaposlene 
družbe na vodstvenih in vodilnih 
položajih. 

Pozivam vas, da se seznanite z zadnjo 
različico Kodeksa, ki v primerjavi s 
predhodnimi obravnava še širšo paleto 
vprašanj. Če boste ugotovili, da kljub 
vsemu ne obravnava primera, vprašanja 
ali nejasnosti, s katerimi ste se srečali, se, 
prosim, posvetujte s svojim nadrejenim ali 
Ecolabovo pravno službo. Druge vire 
informacij najdete v seznamu  

ob koncu Kodeksa, pod Vprašanja 
ali nejasnosti: Ecolabovi viri.  

Velik ugled, ki ga uživa Ecolab, je naš 
največji kapital. Ta temelji na odnosu in 
ravnanju vseh zaposlenih, ki so v dolgih 
letih dosledno zastopali vrednote podjetja 
in se ravnali po Kodeksu poslovnega 
ravnanja. Pričakujem, da boste varovali 
in krepili ugled naše družbe ter živeli v 
skladu z vrednotami in visokimi standardi, 
ki jih opredeljuje Kodeks. In ne pozabite, 
prizadevamo si narediti to, kar je prav, 
kar je pravično in kar je pošteno.

S prijaznimi pozdravi,

Douglas M. Baker, Jr. 
Predsednik uprave in 
generalni direktor



Pri Ecolabu smo se zavezali, da bomo zagotavljali najvišje etične standarde 
in pri delu spoštovali zakone, ne glede na to, kje poslujemo. Kodeks 
poslovnega ravnanja (v nadaljevanju Kodeks) opredeljuje temeljne 
smernice, ki naj vam bodo v pomoč pri sprejemanju odločitev v imenu 
podjetja in pri etičnem opravljanju delovnih nalog v skladu z Ecolabovimi 
politikami ter zakonodajo držav, v katerih poslujemo. 

Kot zaposleni v družbi Ecolab ali njeni podružnici oziroma povezanem 
podjetju je vaša naloga, da se s Kodeksom seznanite, ga razumete in se po 
njem ravnate. Pozivamo vas, da se nanj obrnete tudi, ko se soočite s 
težavami ali etičnimi dilemami. Prav tako je vaša naloga, da se seznanite in 
ravnate v skladu s politikami in postopki, ki jih je oblikovala družba Ecolab, 
izmed katerih so nekateri navedeni tudi v Kodeksu.  

Kodeks in naše politike vam bodo pomagali v številnih situacijah. Kljub temu 
velja, da s smernicami ne moremo predvideti vsega. Zato se pri Ecolabu 
zanašamo na to, da boste v takih primerih ravnali v skladu s svojo razumno 
presojo – oziroma poiskali pomoč, če se boste srečali s težavo, ki je Kodeks ne 
obravnava. 

Zagotavljanje najvišjih etičnih 
standardov in zakonitosti 
poslovanja
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Etična vodila
Kodeks poslovnega ravnanja je zbirka 
pravil, ki naj vam pomaga pri sprejemanju 
odločitev v Ecolabovem imenu. Ker nobena 
pravila ne morejo predvideti vsega, je 
odgovornost, da ravnate etično in v skladu 
z zakoni, slednjič vaša. 
Ko naletite na težavo, 
razmislite o naslednjih vidikih:

\ Sta moje ravnanje ali odločitev pravilna? 

\ Ali moje ravnanje ali odločitev vzdržita 
javno kritično obravnavo?

\ Bosta moje ravnanje ali odločitev 
ohranila ugled Ecolaba kot družbe, ki 
posluje etično? Če je odgovor na katero 
izmed zgornjih vprašanj »ne«, se 
ustavite in ponovno razmislite o težavi. 
Rešitev poskusite poiskati v Ecolabovih 
Kodeksu ali politikah oziroma v katerem 
drugem viru in se prepričajte, da bosta 
vaša odločitev in ravnanje pravilna. 

Ravnanje v skladu s Kodeksom in zakoni
Ne glede na to, kje oziroma na katerem delovnem mestu ste zaposleni, ste 

kot zaposleni družbe Ecolab dolžni:

\ Spoštovati pravila Kodeksa. Kodeks velja za vse zaposlene 
družbe Ecolab kjerkoli po svetu in na vseh delovnih mestih ter za 
zaposlene vseh podružnic in skupnih podjetij (joint venture), ki so v 
Ecolabovi večinski lasti. Od vas pričakujemo, da boste ravnali na 
način, ki je skladen s pravili Kodeksa. To pričakujemo tudi od svojih 
zastopnikov, neodvisnih pogodbenih partnerjev, svetovalcev in 
zaposlenih v družbah, kjer ima Ecolab manjšinski delež.  

\ Ravnati v skladu z zakoni in podzakonskimi akti držav, kjer
poslujemo. Pričakujemo, da boste spoštovali etične standarde in 
zakone, ki veljajo v državah, kjer poslujemo. Če vas skrbi, da so 
zakoni in predpisi v državi, kjer poslujete, strožji oziroma domnevno 
drugačni od teh, ki jih predvideva Kodeks, se obrnite na vašega 
nadrejenega ali na Ecolabovo pravno službo. Kadar sta na voljo dva 
standarda – denimo Kodeks in veljavna zakonodaja –, se ravnajte 
po strožjem predpisu. Vsako neizpolnjevanje zakonskih določb velja 
za kršitev Kodeksa.  

\ Seznanite se in ravnajte v skladu z vsemi politikami, postopki in 
pravilniki družbe, ki urejajo vaše delovno področje. 

Prijava v dobri veri in zastavljanje vprašanj  

Nemudoma in v dobri veri ste dolžni sporočiti vsako ravnanje 
zaposlenega ali tretje osebe (t. j. dobavitelja ali drugega poslovnega 
partnerja), ki bi utegnilo pomeniti kršitev Kodeksa. Če namenoma ne 
sporočite morebitne kršitve ali zadržite pomembne in bistvene 
informacije o kršitvi, je lahko zoper vas uveden disciplinski postopek, 
ki se lahko konča s prenehanjem delovnega razmerja. 

Vprašanja o ustreznosti določenega ravnanja naslovite na vašega 
nadrejenega oziroma vašo kadrovsko ali pravno službo. Domnevno 
kršitev lahko v dobri veri prijavite oziroma za nasvet zaprosite tudi na 
telefonski številki klicnega centra za primere, povezane s Kodeksom 
poslovnega ravnanja. Seznam številk najdete v poglavju Kodeksa 
Vprašanja ali nejasnosti: Ecolabovi viri. 

Možnost anonimne prijave klicnemu centru za primere, povezane s 
Kodeksom poslovnega ravnanja, je odvisna od zakonodaje, ki velja v 
državi, kjer poslujete. 



Nekatere države, v katerih smo prisotni, omejujejo oziroma ne 
predvidevajo pravice anonimne prijave nekaterih kršitev ali spornih 
primerov. Za zaposlene v Evropski uniji velja ob prijavi klicnemu centru 
naslednji postopek:

\ Vprašali vas bodo, ali dovolite, da je vaše ime omenjeno v prijavi.

\ Domnevnega kršitelja imenujte le, če je to izrecno potrebno. 

\ Vsakega zaposlenega, ki ste ga prijavili, bodo v treh dneh obvestili o vaši 

prijavi. 

\ Ecolab bo informacije, ki ste jih dali klicnemu centru, uporabil zgolj za 
preiskavo vaše specifične prijave in za noben drugi namen. 

Zaupnost in odsotnost povračilnih ukrepov 
Zavezali smo se, da bomo zavarovali zaposlene, ki v dobri veri prijavijo 
morebitne kršitve, zaprosijo za nasvet ali zastavijo vprašanje. V okviru 
zavzemanja za odsotnost povračilnih ukrepov želimo zagotoviti, da 
noben zaposleni ne bo predmet šikaniranja, ker je opozoril na 
nepravilnost, prijavil kršitev Kodeksa ali ker sodeluje v preiskavi. 
Zaposlene želimo zavarovati pred šikaniranjem družbe, njenih zaposlenih 
ali nadrejenih. Če menite, da ste žrtev šikaniranja, se obrnite bodisi na 
svojega nadrejenega bodisi na pravno službo ali klicni center za primere, 
povezave s Kodeksom poslovnega ravnanja.

Na vse prijave v dobri veri ali prošnje za pomoč pri obravnavanju 
spornega primera ali težav se bomo nemudoma odzvali. Prav tako si 
bomo prizadevali zagotoviti, da bomo vašo težavo čim bolj primerno in 
zaupno obravnavali. V zameno pričakujemo, da boste pomagali 
varovati zaupnost prijave in morebitne posledične preiskave tako, da o 
zadevi ne boste govorili s sodelavci. 

Disciplinski ukrepi so lahko uvedeni 
zoper kateregakoli zaposlenega 
družbe Ecolab, ki:

• odobri ravnanja, ki pomenijo
kršitev Kodeks, ali neposredno
sodeluje v njih;

• namenoma ne prijavi kršitve ali
namenoma zadrži pomembne in
bistvene informacije o kršitvi
Kodeksa;

• kot nadrejeni neprimerno
nadzoruje svoje podrejene;

• sprejme neposredne ali
posredne povračilne ukrepe
zoper osebo, ki je prijavila
kršitev ali morebitno kršitev
Kodeksa, ali k temu spodbuja
druge.

Zapomniti si moramo 
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Nespoštovanje Kodeksa  
Posledica vsakega nespoštovanja standardov, ki jih predpisuje Kodeks, 
je ustrezen disciplinski ukrep, vključno z morebitnim prenehanjem 
delovnega razmerja, uvedbo kazenskega postopka in zahtevkom za 
povračilo morebitne škode, nastale zaradi kršitve. O vrsti disciplinskega 
ukrepa določijo dejavniki, kot sta teža in pogostost kaznivega dejanja.

V redkih primerih lahko Ecolab svojim zaposlenim in delavcem na 
vodstvenih in vodilnih položajih dovoli odstopanja od nekaterih pravil. 
To lahko dovoli zgolj uprava sama (ali njena komisija), v tem primeru 
pa bo družba nemudoma in javno pojasnila naravo odstopanja in 
razloge, zaradi katerih je odstopanje dovolila. 

Odgovornost vodstvenih in vodilnih delavcev
Kot vodstveni ali vodilni delavec družbe Ecolab ste se dolžni seznaniti s 
Kodeksom poslovnega ravnanja in ga spoštovati ter uresničevati pri svojih 
vsakodnevnih aktivnostih; obenem ste dolžni pri svojem poslovanju 
spoštovati njegove etične standarde, odgovorni pa ste tudi za uveljavljanje 
pravil Kodeksa v svojem območju pristojnosti. Če imate podrejene, ste 
dolžni zagotoviti, da se tudi ti seznanijo in ravnajo v skladu s Kodeksom 
ter politikami, postopki in pravilniki družbe, ki jih Kodeks omenja. 
Prav tako ste dolžni drugim Ecolabovim službam, denimo kadrovski ali 
pravni službi, posredovati vsa vprašanja, težave ali sporne zadeve, ki 
zahtevajo dodatno pojasnilo.

Posodabljanje 
Ecolab redno pregleduje vsebino Kodeksa in z njim povezane poslovne 
politike. Kodeks posodabljamo ob spremembah zakonodaje in poslovne 
politike ter ob drugih pomembnih priložnostih.



Spoštljiv odnos na delovnem mestu

Pri Ecolabu si prizadevamo za vključujoče in spoštljivo delovno okolje, 
kjer zaposleni poznajo in si priznavajo medsebojno vrednost in 
dostojanstvo. Vsako vedenje, ki zmanjšuje pomen in dostojanstvo 
naših zaposlenih, je v nasprotju z našimi vrednotami in zanj v naši 
poslovni kulturi ni prostora. 
Obenem se zavzemamo za spoštljiv odnos do ljudi in kultur tudi v 
državah, kjer poslujemo. Kot predstavnik družbe Ecolab ste si zato dolžni 
prizadevati za spoštljiv odnos do kultur in običajev tistih, s katerimi 
poslujete. 
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Raznolikost in enake možnosti za zaposlovanje  
Pri Ecolabu podpiramo in spodbujamo raznolikost med zaposlenimi, 
zavzemamo se za medsebojno spoštovanje in cenimo različnost. Menimo, 
da je zagotavljanje enakih možnosti za zaposlovanje prava pot in da ta pot 
pomembno prispeva k našemu uspehu. 

V skladu z veljavnimi določbami na področju delovnega prava in 
zaposlovanja ter nediskriminatorno obravnavo se pri izbiri, zaposlovanju, 
nagrajevanju, napredovanju, premeščanju, usposabljanju, disciplinskih 
postopkih in prenehanju delovnega razmerja odločamo zgolj in izključno na 
podlagi posameznikove usposobljenosti ter sposobnosti za opravljanje dela. 
Pri tem upoštevamo le dejavnike, ki so pomembni za opravljanje 
opredeljenih delovnih nalog. Za zagotavljanje enakih možnosti za 
zaposlovanje smo sprejeli in uvedli tudi sklop proaktivnih programov. 

Ker se zakoni in predpisi med lokacijam, na katerih smo dejavni, razlikujejo, se 
v primeru vprašanj ali nejasnosti o raznolikosti ali diskriminaciji obrnite na 
svojega nadrejenega oziroma kadrovsko ali pravno službo.

Zoper nadlegovanje in za spoštovanje na 
delovnem mestu
Medsebojno spoštovanje je temelj Ecolabove poslovne kulture. 
Nespoštovanje lahko zmanjša učinkovitost zaposlenih in ogrozi naš poslovni 
uspeh. Da bi zagotovili okolje medsebojnega spoštovanja, pri Ecolabu ne 
dopuščamo nadlegovanja ali zastraševanja v katerikoli obliki, vključno s 
fizičnimi in čustvenimi zlorabami ter besednimi žalitvami. Prav tako ne 
dopuščamo nobenih oblik nadlegovanja, bodisi s strani zaposlenega, 
začasno zaposlenega ali zunanjega partnerja, v primerih, ko:

\ naj bi bila privolitev v nadlegovanje ali zlorabo ekspliciten ali impliciten pogoj 
za zaposlitev; 

\  naj bi bila privolitev v ali zavrnitev nadlegovanja ali zlorabe osnova 
za odločitev o zaposlitvi; ali 

\  je namen ali posledica nadlegovanja ali zlorabe vplivanje na 
posameznikovo delovno uspešnost ali ustvarjanje zastrašujočega, 
sovražnega ali neprijetnega delovnega okolja.  

Posledica kršitve te določbe je uvedba disciplinskega postopka zoper 
posameznika, ki v skrajnem primeru lahko privede tudi do prenehanja 
delovnega razmerja. 

Če želimo zagotoviti 
nediskriminatorno delovno 
okolje, morajo biti vse odločitve, 
povezane z zaposlovanjem, 
sprejete ne glede na:
• spol,
• rasno pripadnost,
• etnično pripadnost,
• narodnostno pripadnost,
• spolno usmeritev,
• spolno identiteto,
• versko pripadnost,
• starost,
• invalidnost,
• zakonski stan,
• veteranski status,
• druge osebne lastnosti ali okoliščine,

ki jih ščitijo zakoni na ravni držav,
zveznih držav ali na lokalnih ravneh.

Zapomniti si moramo 



V: Občasno slišim sugestivne 
šale s spolno vsebino ali 
komentarje in druge neprimerne 
opazke kolegov na račun 
narodnosti ali rase Ecolabovih 
zaposlenih. Kaj naj naredim?

O: Ni pomembno, če se vaši 
kolegi zgolj »šalijo«. Posledice 
tega, kar izrečejo, so 
pomembnejše od njihovih 
namenov. Če se o zadevi ne 
želite pogovoriti neposredno s 
kolegi, se obrnite na nadrejenega 
ali predstavnika kadrovske 
službe. Za pomoč lahko zaprosite 
tudi pravno službo.

Vprašanja & odgovori V primeru vprašanj ali nejasnosti, povezanih z nadlegovanjem na 
delovnem mestu, preberite pravilnik, ki velja za vašo lokacijo; v njem je 
pojasnjena tudi Ecolabova politika zoper nadlegovanje na delovnem 
mestu. Izvod dobite pri vašem referentu za kadrovska vprašanja.

Nasilje na delovnem mestu
Vsi Ecolabovi zaposleni imajo pravico, da svoje delo opravljajo v okolju brez 
nasilja, šikaniranja, groženj ali zastraševanja. Med delom v Ecolabovih 
prostorih ali v okviru delovnega razmerja noben Ecolabov zaposleni ne sme 
ogrožati drugih, da bi se ti upravičeno bali za lastno varnost oziroma za 
varnost svojih družinskih članov, prijateljev ali lastnine. Če se znajdete v 
situaciji, ki vključuje nasilje, šikaniranje ali grožnje, o tem obvestite svojega 
nadrejenega ali predstavnika kadrovske službe, oziroma pokličite, če je 
potrebno, pristojne službe, ki se odzivajo v nujnih primerih.
Razen ko je to določeno z lokalnimi zakoni, Ecolab v prostorih, ki so v lasti 
družbe, ali med opravljanjem službenih nalog prepoveduje posedovanje ali 
uporabo orožja. 

Če imate vprašanja, povezana z nasiljem na delovnem mestu, ali bi želeli 
izvedeti več o Ecolabovi politiki, ki velja za to področje, prosimo, preberite 
pravilnik, ki velja za vašo lokacijo.

Korporativna družbena odgovornost
Ecolab z vso resnostjo obravnava odgovornost do skupnosti, v interesu 
katerih delujemo. Verjamemo v pravično plačilo naših zaposlenih in 
delovanje v skladu z lokalnimi predpisi. Zavzemamo se za dobrobit naših 
zaposlenih, strank in njihovih strank ter spodbujamo programe in pobude, 
ki prispevajo h kakovostnejšemu življenju skupnosti, v katerih ti delajo in 
živijo. Spoštujemo pravice vseh ljudi in tudi od dobaviteljev pričakujemo 
enako visok standard družbene odgovornosti. Zato ne dopuščamo 
prisilnega dela ali dela otrok in ne podpiramo kakršnihkoli zlorab 
posameznikov, ki poslujejo z Ecolabom ali delujejo v njegovem imenu. 
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Varnost, zdravje in 
trajnostna skrb za okolje

Zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu 
V Ecolabu postavljamo na prvo mesto varnost in blaginjo zaposlenih ter varnost in 
blaginjo skupnosti in okolja, v katerem delujemo. Odgovornost vsakega izmed nas je, 
da spoštuje veljavne zakone, ki urejajo področji zdravja in varnosti, ter da se seznani 
z varnostno politiko, prakso in postopki družbe, jih razume in spoštuje. Vsak izmed 
nas je osebno odgovoren za vzdrževanje varnosti na delovnem mestu ter za varno 
uporabo Ecolabove opreme in materialov; naj bo preudarnost naše osnovno vodilo v 
vsakodnevnem poklicnem življenju. 

Če kot zaposleni družbe Ecolab na svoji lokaciji opazite ali se 
seznanite z okoliščinami ali postopki, ki bi lahko ogrozili zdravje ali 
varnost vas ali vaših sodelavcev, prosimo, o tem nemudoma 
obvestite svojega nadrejenega, vašega varnostnega inženirja, 
predstavnika kadrovske službe in po potrebi tudi pristojne organe, ki 
se odzivajo v nujnih primerih. 



Droge in alkohol
Zloraba alkohola in drog lahko ogrozi zdravje in varnost naših 
zaposlenih, zmanjšuje delovno uspešnost in škodi ugledu družbe. Med 
delom v Ecolabovih prostorih ali zunaj sedeža delodajalca je 
prepovedano proizvajati, prodajati, razpečevati, izdajati, posedovati ali 
uporabljati droge in prepovedane substance. 

Družba ne bo dopustila uživanja alkohola na delovnem mestu ali med 
vožnjo na delovno mesto oziroma opravljanje delovnih nalog pod 
vplivom alkohola. Izjemoma in z vnaprejšnjim dovoljenjem je uživanje 
alkohola mogoče na izbranih družabnih dogodkih ob ustreznem vedenju 
zaposlenih.

Če posumite, da kdo izmed zaposlenih krši Ecolabovo politiko in je na 
delovnem mestu pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, o tem 
nemudoma obvestite svojega nadrejenega. Zoper zaposlene, ki kršijo 
politiko družbe o uporabi drog in alkohola, je lahko uveden kazenski ali 
disciplinski postopek, ki lahko v skrajnem primeru pomeni tudi prenehanje 
delovnega razmerja. Če imate vprašanja, povezana z Ecolabovo politiko o 
drogah in alkoholu, ali bi želeli o tem izvedeti več, prosim, preberite 
pravilnik, ki velja za vašo lokacijo, ali se pogovorite s predstavnikom 
kadrovske službe.

Kakovost in varnost produktov  
Ecolabovi produkti ustrezajo vsem zakonom in predpisom, ki se nanašajo na 
njihovo kakovost in varnost. Varnost proizvodov je na prvem mestu, vse od 
njihove zasnove in proizvodnje do uporabe, odstranjevanja, recikliranja in 
ponovne uporabe. Z upoštevanjem zakonov in predpisov ter politik družbe 
pri razvoju, proizvodnji, nadzoru, skladiščenju, transportu, uporabi in 
odstranjevanju naših produktov ohranjamo ugled Ecolabove blagovne 
znamke. Nihče izmed zaposlenih ne sme s svojim ravnanjem ogroziti 
zaupanja strank v kakovost in varnost naših produktov. Če imate pomisleke 
ali ste opazili neobičajne dejavnike, ki bi lahko ogrozili kakovost in varnost 
naših produktov ali storitev, se nemudoma obrnite na nadrejenega ali 
pravno službo.

V Ecolabu je varnost vselej na prvem 
mestu. Zato smo vsi dolžni:

• upoštevati varnost pri delu ob vseh
priložnostih,

• nositi ustrezno zaščitno obleko za
posamezno opravilo,

• izogibati se motečim dejavnikom med
delom ali vožnjo,

• nemudoma prijaviti vse nesreče, ki
se končajo s poškodbami,

• sodelovati v preiskavah, ki so
povezane z varnostjo na delovnem
mestu.

Zapomniti si moramo 
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Trajnostno delovanje in 
varovanje okolja

Pri Ecolabu si prizadevamo zagotoviti in varovati tisto, kar je 
najpomembnejše: čisto vodo, varna živila, energijo v zadostnih količinah 
ter zdravo okolje. Naš prispevek, okrepljen s strokovnim znanjem in 
izkušnjami sodelavcev, skupaj z našo zavezanostjo družbeni 
odgovornosti zagotavlja dodano vrednost za stranke in svetovno 
gospodarstvo – prispeva pa tudi k trajnostni skrbi za okolje. Globalno 
poslovanje družbe Ecolab je v znamenju zavzemanja za zdravje, varnost 
in blaginjo zaposlenih, strank in okolja ter skupnosti, v interesu katerih 
delujemo. Naše zavzemanje za trajnostni razvoj smo opredelili tudi v 
dokumentu z naslovom Naša načela. Vsi si moramo prizadevati za 
njihovo spoštovanje in uveljavljanje.

V: Pri svojem delu na lokaciji stranke 
tesno sodelujem s tamkajšnjim 
upraviteljem objekta. Nenehno se mu 
mudi in njegovo ravnanje z opremo 
in kemikalijami je vedno povezano s 
tveganjem; tako denimo pri delu ne 
uporablja zaščitnih rokavic ali očal, 
nepreviden je tudi pri prevozu 
kemikalij. Kadarkoli mu želim 
pomagati s predlogom ali podvomim 
o njegovi presoji, me zavrne in pravi,
da je treba pohiteti, da bi pravočasno 
opravili delo. Kaj naj naredim?
O: Pravilno ste ravnali, ko ste 
podvomili o varnosti njegovega 
ravnanja. Naši varnostni ukrepi so 
namenjeni varovanju zdravja 
sodelavcev, zaposlenih in skupnosti. 
Če se upravitelj objekta ne odzove na 
vaše pripombe, se nemudoma obrnite 
na svojega nadrejenega ali 
predstavnika za varnost, zdravje in 
okolje oziroma predstavnika 
kadrovske službe. Tako boste izpolnili 
svoje obveznosti po tem Kodeksu, 
obenem pa nam boste pomagali 
zagotoviti zdravo in varno delovno 
okolje za vse.

Vprašanja & odgovori
V: Ob prihodu domov sem ugotovil, 
da imam v avtomobilu nekaj 
vzorcev produktov in vzorcev s 
terena. Avto sem hotel očistiti, zato 
sem vzorce hitro zlil v posodo in jih 
nato odvrgel v gospodinjske smeti. 
Sem ravnal pravilno ali ne?

O: Najprej, ob mešanju produktov 
lahko nastanejo nevarne kemične 
reakcije. Spuščanje snovi, ki bi lahko 
bile nevarne, v okolje, še zlasti v 
območju, kjer živite, lahko sčasoma 
precej škodi okolju. Vzorce produktov 
in vzorce, ki ste jih odvzeli pri 
strankah, je treba odgovorno 
odstraniti. Varnostni listi, ki so na voljo 
na spletnem naslovu 
www.ecolab.com, vsebujejo navodila 
za pravilno odstranjevanje naših 
produktov. Upoštevajte jih prav v vseh 
primerih. 

Za informacije o varnem 
odstranjevanju vzorcev ali ostankov 
produktov se, prosim, obrnite tudi na 
lokalnega oziroma regionalnega 
predstavnika za varnost, zdravje in 
okolje. Odgovorno ravnanje z 
neporabljenimi kemičnimi produkti ali 
produkti, ki jim je potekel rok uporabe, 
je del Ecolabove zaveze za varovanje 
okolja in skupnosti, v katerih delujemo.



Delovanje v Ecolabovem interesu 

Ecolab od svojih zaposlenih pričakuje, da se bodo izogibali 
situacijam, v katerih bi lahko nastalo navzkrižje med njihovimi 
zasebnimi interesi in interesi družbe. 

Navzkrižje interesov
O navzkrižju ali konfliktu interesov govorimo, kadar vaše 
zasebne aktivnosti ali interesi posežejo na področje poslovnih 
interesov družbe. V številnih primerih ima lahko že samo 
domneva o obstoju navzkrižja interesov resne posledice za vas 
in za družbo. 
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Navzkrižje interesov lahko nastane v najrazličnejših situacijah, tako 
neposrednih (v katere ste vpleteni neposredno vi) ali posrednih (v 
katere je vpleten nekdo, s katerim imate osebne odnose). Pričakujemo, 
da se boste na morebitno navzkrižje interesov primerno odzvali. 
Denimo: 

\Zaposlitev ali aktivnosti zunaj rednega delovnega razmerja:
Zunaj rednega delovnega razmerja zaposleni ne smejo sprejemati 
dodatnih zaposlitev, če s tem (i) posegajo v delovne naloge, ki jih 
opravljajo za družbo, (ii) stopajo v razmerje s konkurenco ali delajo 
za organizacije, ki so konkurenčne Ecolabu, ali (iii) nudijo storitve 
oziroma pomoč Ecolabovi konkurenci. Navzkrižje interesov je tudi, 
če za dela zunaj rednega delovnega časa izrabljajo Ecolabov čas, 
zmogljivosti ali prostore. Da bi se izognili navzkrižju interesov, 
morajo zaposleni v ta namen pred sprejetjem dodatne zaposlitve 
zunaj družbe pridobiti dovoljenje svojih nadrejenih.

\ Direktorski položaj:
Ecolabovi zaposleni, ki želijo kot direktorji opravljati naloge pri pridobitnih 
ali nepridobitnih organizacijah, morajo o svojih načrtih obvestiti svojega 
nadrejenega in pridobiti predhodno soglasje družbe. Za prevzem položaja 
člana uprave javne družbe (katere delnice so uvrščene na organizirani 
trg) morajo pridobiti soglasje Ecolabovega generalnega direktorja. Med 
presojanjem o dodelitvi soglasja bo družba ugotovila, ali tako 
udejstvovanje pomeni navzkrižje interesov ali ne. Seveda ni dopustno, da 
zaposleni družbe kot direktor, vodstveni delavec ali svetovalec sodeluje z 
Ecolabovo konkurenčno družbo.

\ Naložbe: 
Če imate vi ali član vaše ožje družine, ki živi z vami, v lasti več kot 
odstotek prostih delnic katerega koli Ecolabovega konkurenta, 
dobavitelja ali stranke, morate to prijaviti lastnikom družbe Ecolab. 
Za navzkrižje interesov lahko velja že manjša udeležba na lastništvu 
Ecolabovega konkurenta, dobavitelja ali stranke. V skladu z 
Ecolabovo politiko so poslovni in finančni interesi družinskih članov, 
enaki vašim interesom.

\ Poslovne priložnosti: 
Kot zaposleni družbe Ecolab se ne smete osebno okoriščati s poslovnimi 
priložnostmi, ki bi utegnile biti v interesu družbe. Prav tako tovrstnih 
priložnosti ne ponujajte drugim če veste, da so v interesu družbe Ecolab. 
Zaposleni se morajo med drugim izogibati nakupu nepremičnin ali finančni 
udeležbi v družbah, za katere je Ecolab izrazil interes, da jih pridobi.  



\ Družinski člani: 
Da bi se izognili dejanskemu ali morebitnemu navzkrižju interesov, 
vašega nadrejenega nemudoma obvestite, če so vaši družinski člani ali 
tesni osebni znanci zaposleni pri Ecolabu oziroma če ti zagotavljajo 
storitve za družbo Ecolab ali za njenega konkurenta, dobavitelja ali 
stranko. Ecolab brez predhodnega soglasja nadrejenega ali pravne 
službe ne bo nabavljal blaga ali storitev pri družbah, v katerih so 
zaposleni njegovi uslužbenci ali njihovi ožji sorodniki. Še posebno 
pazljivo je treba ravnati v primerih, ko Ecolabov zaposleni odloča o 
naročilu, kjer med ponudniki konkurira tudi družba, ki zaposluje 
njegovega sorodnika. 

\ Javni položaji: 
Ecolab spodbuja svoje zaposlene, da so družbeno aktivni in sodelujejo 
na javnih položajih, vendar lahko pomenijo nekateri izmed njih ali z njimi 
povezane odgovornosti navzkrižje interesov. Če načrtujete ali kandidirate 
za javno funkcijo in nameravate med svojim mandatom ostati zaposleni 
družbe Ecolab, je vaša dolžnost, da zaprosite za pisno privolitev vašega 
nadrejenega. Ecolab pričakuje, da se boste na javnem položaju vzdržali 
glasovanja ali ne boste sodelovali pri odločitvah, ki bi lahko pomembno 
vplivale na interese družbe.

Če niste prepričani, ali je vaše sodelovanje z drugo organizacijo ali 
osebo v nasprotju z vašim delom ali interesi družbe Ecolab, se o 
okoliščinah pogovorite z nadrejenim ali predstavnikom pravne službe. V 
vsakem primeru je najboljša rešitev, da o svojih pomislekih spregovorite 
in zaprosite za pomoč, saj je večino potencialno konfliktnih situacij 
mogoče uspešno preprečiti.

V: Moja soproga je zaposlena pri 
lokalni družbi, ki našemu obratu 
dobavlja blago in storitve. Ker 
trenutno sodelujem pri nabavi 
zalog za Ecolab, me zanima, ali bi 
pomenila izbira njenega podjetja 
za našega dobavitelja morebitno 
navzkrižje interesov?

O: Da. Svojega nadrejenega in 
pravno službo obvestite o 
zaposlitvi vaše soproge pri 
Ecolabovem dobavitelju in 
pridobite dovoljenje, da lahko 
nabavljate pri tej družbi. Če tega 
ne boste storili, se utegne zdeti, 
da je vaša odločitev, da za 
dobavitelja izberete družbo, kjer je 
zaposlena vaša soproga, 
pristranska ali da favorizirate 
določenega dobavitelja. S tem ko 
razkrijete ženino zaposlitev pri 
vašem dobavitelju, ohranjate 
ugled družbe Ecolab kot družbe, 
ki sprejema pravične in objektivne 
odločitve.

VPRAŠANJA & ODGOVORI
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Darila, reprezentanca in 
pogostitve

Izmenjevanje daril, pogostitve in druge usluge so povezane z 
običaji, ki veljajo za posamezne okoliščine, lokacije ali kulture. 
Da bi ohranili ugled družbe, moramo zagotoviti, da je 
izmenjevanje daril vselej v skladu z veljavno zakonodajo, 
našimi poslovnimi odnosi s strankami ter dobrimi poslovnimi 
praksami in običaji. Pri dajanju ali sprejemanju česarkoli z 
vrednostjo se vedno ravnajte po naslednjih smernicah:  

\ Darilo naj ima vselej razumno vrednost.

\  Stroški za reprezentanco ali pogostitev naj bodo upravičeni 
in omejeni glede na obseg, kakovost in pogostost. 

\  Daril ne ponujajte ali darujte z namenom, da bi vplivali 
na poslovno odločitev. 

\  Darila ne smejo biti v nasprotju z običajno in 
sprejeto poslovno moralo države, kjer darujete. 

\  Darila ne smejo biti v nasprotju z Ecolabovo politiko ali 
zakoni Združenih držav Amerike ali države, kjer darujete. 



Ko gre za dajanje ali sprejemanje daril, pogostitve ali druge 
podobne usluge, povezane z Ecolabovim poslovanjem, 
upoštevajte naslednje smernice: 

• Stranke: Nakupne odločitve stranke morajo temeljiti na
ustreznosti naše ponudbe in kakovosti ter vrednosti
Ecolabovih produktov in storitev. Na odločitev stranke ali
potencialne stranke ne smete poskušati vplivati z dajanjem
ali ponujanjem daril, ugodnosti ali pogostitev.

• Dobavitelji: V interesu ohranjanja in krepitve dobrih
odnosov z dobavitelji ali potencialnimi dobavitelji ne smete
nikoli zahtevati ali predlagati, da se bo Ecolab odločil za
dobavitelja, samo če bo ta kupoval pri Ecolabu.
Prav tako ne sme osebna korist nikoli vplivati na nakupno
odločitev.

• Predstavniki državnih organov: Če poslujete z državnimi
ustanovami, izvajalci ali zaposlenimi, tem neposredno ali
posredno ne dajajte ali ponujajte česarkoli vrednega, oziroma
ne pooblaščajte drugih, da to počnejo z namenom, da bi s
tem vplivali na pridobitev, podaljšanje ali spremembo
pogodbe ali da bi si zagotovili prednostno obravnavo pri
javnih naročilih.

Občasno je težko ugotoviti, ali so darila 
oziroma pogostitev primerni ali ne. Pri tem 
imejte v mislih:

• Nakupovalna torba z Ecolabovim logotipom, ki jo
podarite dobavitelju, je sprejemljivo in ustrezno
darilo.

• Nakupovalna torba z Ecolabovim logotipom z nekaj
steklenicami dragega vina, ki jo podarite stranki, je na meji
sprejemljivosti. Preden se dokončno odločite o darilu, se
posvetujte s predstavnikom kadrovske ali pravne službe.

• Plačano potovanje stranki na razkošno počitniško
destinacijo, kjer ne boste sklepali poslov, ni sprejemljivo
darilo.

Zapomniti si moramo 

\  Daril naj ne bo mogoče razumno razlagati kot podkupnino ali poplačilo 
za usluge.

\ Darila naj ne bodo prikrita.

\ Morebitno javno razkritje daril ne sme sramotiti Ecolaba ali okrniti 
njegovega ugleda.  

\ Zaposleni družbe Ecolab ne smejo v nobenem primeru sprejemati ali ponujati 
denarja ali denarnih ustreznic oziroma osebnih posojil v povezavi z opravljanjem 
delovnih nalog v imenu družbe. 

Posebne pogoje, ki veljajo v primeru sklepanja poslov s strankami, uslužbenci 
in pogodbenimi partnerji v javnem sektorju, obravnavata poglavji Kodeksa 
Poslovanje z vlado Združenih držav Amerike in Preprečevanje podkupovanja 
in korupcije.

Poslovodstvo vaše lokalne družbe ima lahko podrobnejše smernice o 
dajanju in sprejemanju daril. Podrobnejša navodila zato poiščite tudi v 
lokalnem pravilniku ali se obrnite na predstavnika vaše kadrovske službe. 
V posameznih primerih so vam z nasveti na voljo tudi predstavniki pravne 
službe.
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Introduction

Preprečevanje 
podkupovanja in korupcije  

Pri Ecolabu si prizadevamo, da poslujemo zgolj z zakonitimi sredstvi in 
dejanji. Zato se moramo izogibati vsakemu ravnanju, ki bi ga bilo mogoče 
razumeti kot podkupovanje ali korupcijo. O podkupovanju govorimo, 
kadar ena stran drugi posredno ali neposredno ponudi karkoli vrednega, 
da bi si tako nezakonito zagotovila poslovno prednost ali prednostno 
obravnavo. V skladu z zakonodajo številnih držav – v ZDA je to denimo 
Zakon o koruptivnih dejanjih v tujini (Foreign Corrupt Practices Act, 
FCPA) – in Ecolabovo politiko je vsako podkupovanje prepovedano. 
Posledica morebitnega kršenja te politike niso zgolj daljnosežni 
disciplinski ukrepi, ki jih bo zoper kršitelje uvedel Ecolab, temveč resne 
kazenske in civilne sankcije zoper družbo Ecolab in kršitelja vključno z 
zapornimi in denarnimi kaznimi. Da bi pomagali preprečiti zlorabe 
Ecolabovih sredstev in virov za podkupovanje in korupcijo, mora družba 
voditi natančna poročila in evidenco, ki na pošten način odraža denarne 
transakcije in razpolaganje s sredstvi. 



Podkupovanje javnih uslužbencev  
Naši odnosi z javnimi subjekti so ključnega pomena za uspeh našega 
poslovanja povsod po svetu. Zato Ecolab spoštuje določbe ameriškega 
Zakona o koruptivnih dejanjih v tujini (FCPA) in protikorupcijsko 
zakonodajo držav, v katerih poslujemo. Cilj teh zakonov je preprečiti 
plačila česarkoli vrednega javnim uslužbencem, da bi si zagotovili 
nezakonito poslovno prednost. Javni uslužbenci so osebe, ki po uradni 
dolžnosti zastopajo državne organe, podjetja v državni lasti ali 
mednarodne javne organizacije. Pomembno je, da se zavedamo, da 
lahko kot javnega uslužbenca pojmujemo vsako osebo, ki lahko vpliva 
na javno odločitev.

Ecolabova politika boja zoper podkupovanje prav tako prepoveduje plačila 
javnim uslužbencem, katerih namen je pospešiti ali zagotoviti izvršitev 
rutinskega uradnega postopka. Pri tovrstnih plačilih gre za manjše občasne 
zneske, ki so izplačani z namenom, da pospešijo rutinske, nediskrecijske 
javne postopke, kot je denimo dodeljevanje delovnih dovoljenj ali vizumov, 
carinske postopke, registracijo produktov ali inšpekcijske preglede.

Politika družbe Ecolab zoper podkupovanje velja tudi za vse zastopnike, 
predstavnike, distributerje ali posrednike, ki sklepajo posle v našem 
imenu. V skladu z zakonom FCPA in protikorupcijskimi zakoni drugih 
držav lahko Ecolab in njegovi zaposleni odgovarjajo za podkupovanje 
javnih uslužbencev tudi v primerih, ko to izvršijo tretje osebe, s katerimi 
sodelujejo. Da bi se izognili kazenski odgovornosti in morebitnemu 
ogrožanju Ecolabovega ugleda, morajo zaposleni, preden si zagotovijo 
storitve tretjih oseb, ki v imenu družbe poslujejo z javnimi uslužbenci, 
slediti navodilom o postopkih za poslovanje s posredniki, ki so 
opredeljeni v dokumentu Protikorupcijska politika in postopki. 

Več informacij o politiki družbe zoper podkupovanje in korupcijo 
najdete v dokumentu Protikorupcijska politika in postopki. Če 
imate pomisleke o ravnanju zaposlenih družbe Ecolab ali tretjih oseb, 
ki morebiti ni v skladu z našo poslovno politiko ali protikorupcijskimi 
zakoni, se, prosim, obrnite na pravno službo ali oddajte prijavo na 
telefonsko številko klicnega centra za primere, povezane s Kodeksom 
poslovnega ravnanja.

Ecolabovi zaposleni in posamezniki, ki 
delujejo v Ecolabovem imenu, ne smejo 
neposredno ali posredno dajati, ponujati 
ali pooblaščati drugih za dajanje česarkoli 
vrednega javnim uslužbencem z 
namenom, da bi si zagotovili ali obdržali 
posel, oziroma kako drugače prišli do 
nezakonite poslovne prednosti. V 
nadaljevanju navajamo nekaj predmetov 
ali storitev, katerih dajanje ali 
zagotavljanje lahko pomeni kršenje 
politike družbe ali celo zakonov:
• darila,
• denar (ali denarne ustreznice),
• delnice, obveznice ali vrednostni papirji,
• plačano razvedrilo,
• plačana kosila/večerje ali nastanitev,
• plačan prevoz,
• ponujanje zaposlitve javnemu uslužbencu

ali njegovemu sorodniku,
• plačilo ali povračilo potnih stroškov,
• posebni popusti za Ecolabove produkte,
• prevzem ali odpis dolga,
• prispevki za politike, politične stranke ali

kampanje,
• prispevki v dobrodelne namene,
• individualne usluge.

Zapomniti si moramo 

Pojem »javni uslužbenec« se nanaša 
na vse osebe, ki opravljajo uradno 
dolžnost ali delujejo po javnem 
pooblastilu, po pooblastilu 
mednarodne javne organizacije ali 
katerekoli vladne službe, agencije ali 
druge organizacije, vključno:

• s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki so bile
najete, da pregledujejo in sprejemajo
ponudbe za javno agencijo,

• z vodilnimi delavci ali zaposlenimi v
podjetjih v državni lasti,

• s člani kraljevske družine, ki so kot vodilni
delavci zaposleni v podjetjih pod
državnim nadzorom ali imajo v
omenjenih podjetjih menedžerski
interes,

• s političnimi strankami ali predstavniki
političnih strank,

• s kandidati za politični položaj.

Če lahko kdo vpliva na javno odločitev, je 
zelo verjetno, da je javni uslužbenec. O 
tem, ali je oseba javni uslužbenec, se 
posvetujte tudi s pravno službo.
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Poslovno podkupovanje
Poleg prepovedi podkupovanja javnih uslužbencev Ecolab 
prepoveduje podkupovanje in korupcijo tudi v poslovanju. Zaposleni 
tako obstoječim in potencialnim strankam, dobaviteljem ali tretjim 
osebam ne smejo ponujati ali od njih sprejemati česarkoli vrednega, z 
namenom, da bi za družbo zagotovili poslovno ali drugo nezakonito 
prednost. Naš ugled in integriteta sta pomembnejša od morebitnega 
dobička, ki bi ga utegnili imeti z nepoštenim poslovanjem s 
posamezniki in organizacijami. Za dodatne informacije o tem 
preberite poglavje Kodeksa z naslovom  Darila, reprezentanca in 
pogostitve.

Politične aktivnosti in lobiranje
Ecolab ne bo doniral sredstev političnim strankam ali njihovim kandidatom 
ali dovolil uporabe svojih prostorov za politične aktivnosti, razen če je to 
zakonsko dovoljeno in vnaprej odobreno v skladu s Politiko o političnih 
prispevkih. Prav tako Ecolabovi zaposleni niso upravičeni dajati političnih 
donacij v Ecolabovem imenu ali v imenu Ecolabovih odvisnih podjetij. Ecolab 
ali katerokoli njegovo odvisno podjetje ne bo posredno ali neposredno 
vračalo stroškov morebitnih donacij političnim strankam. 

Ecolab spodbuja svoje zaposlene, da se aktivno vključujejo v življenje 
v skupnostih in sodelujejo v političnem procesu. Vendar morate kot 
Ecolabov zaposleni vedno nedvoumno pojasniti, da so vaša stališča in 
politična dejanja zgolj osebna in niso stališča družbe. 

V Združenih državah vse lobistične aktivnosti, vključno s pričanji pred odbori 
ali sklepanjem pomembnejših stikov z vladnimi predstavniki v imenu Ecolaba, 
vnaprej koordinira služba za stike z javnimi naročniki. V drugih državah 
morata vse aktivnosti, ki bi lahko vsebovale elemente lobiranja, oziroma vse 
poskuse vplivanja na odločitev javnih uradnikov pregledati lokalno 
poslovodstvo države in pravna služba.
Za vsa vprašanja, povezana z Ecolabovo politiko o lobiranju ali 
političnih aktivnostih, se obrnite na pravno službo ali na Službo za 
stike z javnimi naročniki. Več informacij najdete v Politiki o političnih 
prispevkih, Ecolabovi protikorupcijski politiki in postopkih ter 
poglavju Kodeksa z naslovom Poslovanje z vlado Združenih držav 
Amerike. 

V: Pri svojem delu velikokrat 
sodelujem z zastopnikom v 
tujini in pomagam pri pripravi 
javnih naročil za tamkajšnjo 
vlado. Sumim, da ta zastopnik 
podkupuje javne uslužbence, da 
bi pospešil postopek. Kaj naj 
naredim?
O: Če mislite, da zastopnik ravna 
neprimerno in plačuje 
podkupnine, medtem ko dela v 
Ecolabovem imenu, ustavite 
nadaljnja plačila temu zastopniku 
in zadevo nemudoma prijavite 
pravni službi.

VPRAŠANJA & 
ODGOVORI



Introduction

Kot dobavitelj vlade Združenih držav Amerike Ecolab posluje 
v zelo reguliranem okolju. Da bi omogočili kar najbolj 
gospodarno porabo davkoplačevalskega denarja in zagotovili, 
da javno naročanje poteka v skladu z veljavno javno politiko, 
morajo pogodbeni partnerji in podizvajalci ameriške vlade 
izpolnjevati zelo stroge pogoje.

Pri poslovanju z vlado Združenih držav Amerike mora Ecolab 
dosledno spoštovati vse veljavne zakone in predpise ter 
pogodbena določila, ne glede na to, ali posel sklepa kot eden 
izmed pogodbenikov ali kot podizvajalec. V tem okviru je izredno 
pomembno, da družba spoštuje vsa pogodbena določila in od njih 
ne odstopa brez morebitnega pravočasnega obvestila ali odobritve 
pristojnih državnih organov. 

Poslovanje z vlado Združenih 
držav Amerike 
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Pogajanje in določanje cen  
Pri sklepanju pogodb z vlado Združenih držav Amerike moramo naročniku 
vselej sporočiti natančno opredeljene, aktualne in točne cene ter 
informacije, ki ustrezajo realnosti. Med pogajanji ne smemo namenoma 
navajati napačnih ali zavajajočih podatkov oziroma izjav, povezanih z 
naročilom, za katerega se potegujemo kot izvajalec ali podizvajalec. Prav 
tako moramo biti pripravljeni pojasniti vsa pomembna dejstva o ponudbi 
in sposobni z dokumenti dokazati točnost navedenih informacij. Posebna 
skrb mora biti namenjena pripravi ponudb. Vse morebitne spremembe, ki 
lahko vplivajo na ponujene cene, je treba nemudoma sporočiti Ecolabovi 
prodajni službi za javne uporabnike. 

V vseh računih, izdanih vladi Združenih držav Amerike, morajo biti skupaj s 
količinami in cenami naročil natančno opredeljeni vsi produkti ali storitve. 
Odstopanja v cenah ali postavkah lahko imajo resne posledice, vključno z 
denarnimi kaznimi in morebitnimi kazenskimi obtožbami družbe Ecolab in 
njenih zaposlenih. 

Specifikacije in testiranje produktov
Pri izpolnjevanju obveznosti iz vladnih pogodb morajo naši produkti, materiali 
in procesi vselej ustrezati pogodbenim specifikacijam. Za kakršnekoli 
spremembe pogodbenih določb morate pridobiti vnaprejšnje pisno soglasje 
pooblaščenega javnega uslužbenca. 

Zaposlovanje javnih uslužbencev 
Ameriška vlada je za svoje uslužbence, ki želijo zapustiti ali zapustijo 
delovno mesto v javnem sektorju in se zaposlijo pri vladnih pogodbenih 
partnerjih, sprejela natančna pravila, s katerimi želi preprečiti dejansko ali 
morebitno navzkrižje interesov. Pred pogovorom o morebitni zaposlitvi ali 
najemu svetovalnih storitev sedanjih ali donedavnih javnih uslužbencev – 
ki so bodisi civilne ali vojaške osebe - morate zato pridobiti soglasje 
Ecolabove kadrovske in pravne službe.

Darila, kosila ali nagrade
Nekaj, kar je v poslovnem svetu povsem sprejemljivo, je lahko v poslovanju 
z javnimi uslužbenci razumljeno kot nezakonit poskus vplivanja. Zato javnim 
uslužbencem ali pogodbenim partnerjem in njihovim najožjim družinskim 
članom ne smete podarjati ničesar vrednega. Dovoljene izjeme so omejene 
na naslednje primere: (a) promocijski material z Ecolabovo blagovno 
znamko, ki ima razumno oz. simbolično vrednost, denimo skodelica za 
kavo, koledar ali podobni izdelki z Ecolabovim imenom ali logotipom, 

V: V javnem naročilu, 
sklenjenem z vlado ZDA, je 
opredeljen dobavitelj za eno 
od sestavin naših produktov. 
Sedaj smo našli novega 
dobavitelja, ki lahko sestavino 
dobavi hitreje in po nižji ceni. 
Lahko dobavitelja zamenjamo?

O: Ne brez poprejšnjega 
pisnega soglasja 
pooblaščenega javnega 
uslužbenca. Ecolab je dolžan 
kot dobavitelj vlade Združenih 
držav upoštevati pogodbena 
določila in uporabljati zgolj 
sestavine, kot so opredeljene v 
pogodbi. Spremembe brez 
vnaprejšnjega pisnega 
soglasja lahko imajo za vas in 
Ecolab resne posledice, 
vključno z denarnimi kaznimi in 
morebitno kazensko obtožbo. 

VPRAŠANJA & 
ODGOVORI



(b) občasno plačevanje napitkov in prigrizkov manjših vrednosti, denimo 
osvežilnih pijač, kave ali peciva, v povezavi z upravičenimi poslovnimi 
aktivnostmi, in (c) sodelovanje pri drugih aktivnostih, ki jih je vnaprej pisno 
odobrila Ecolabova pravna služba. Poleg tega ni dovoljeno nikomur ponujati, 
dajati, oziroma od nikogar zahtevati ali sprejemati česarkoli vrednega v 
zameno za prednostno obravnavo pri sklepanju pogodb ali podpogodb z 
vlado Združenih držav Amerike.

Integriteta pri postopkih javnega naročanja 
Pred podelitvijo javnega naročila ali javnega naročila s podizvajalci Ecolabovi 
zaposleni ne smejo pridobiti informacij o ponudbah oziroma o izbiri (kot to 
opredeljuje Ecolabov Pravilnik o politikah in postopkih v poslovanju z zvezno 
vlado) iz kateregakoli vira. Če menite, da ste prejeli tovrstne ali druge neprimerne, 
zaupne ali zaščitene informacije, teh ne smete uporabiti ne glede na namen, prav 
tako z njimi ne smete seznaniti drugih. O tem ste dolžni nemudoma obvestiti tudi 
pravno službo.

Obvezna razkritja 
Da bi zagotovili čim bolj transparentno in odgovorno javno poslovanje, je v 
skladu z ameriško zvezno zakonodajo Ecolab dolžan razkriti vse verodostojne 
listine in dokaze, če oziroma da je družba (vključno z njenimi zaposlenimi na 
vodilnih in drugih položajih, zastopniki in podizvajalci) kršila zvezno kazensko 
zakonodajo oziroma njene določbe o goljufiji, navzkrižju interesov, podkupovanju 
ali dajanja daril oziroma določbe ameriškega zveznega zakona o razkrivanju 
nepravilnosti (False Claims Act). Prav tako smo dolžni pravočasno razkriti vsa 
morebitna vladna preplačila, ki smo jih prejeli. Če ste seznanjeni z morebitnim 
preplačilom ali drugimi dejanji, ki niso skladna z Ecolabovimi obveznostmi iz 
javnega naročila, morate o tem takoj poročati pravni službi ali to sporočiti 
Ecolabovemu klicnemu centru za primere, povezane s Kodeksom poslovnega 
ravnanja. 

Revizije in preiskave
Naša poslovna politika vključuje popolno sodelovanje v vseh vladnih 
preiskavah oziroma državnih revizijah. Zato nikoli ne spreminjajte, uničujte 
ali prikrivajte dokumentov, povezanih z državno revizijo ali preiskavo, in ju 
ne ovirajte s svojim ravnanjem.
Za vsa vprašanja ali nejasnosti glede Ecolabove politike sodelovanja z 
ameriško vlado se obrnite na prodajno službo za javne naročnike ali 
pravno službo. Dodatne informacije najdete tudi v Pravilniku o politikah 
in postopkih v poslovanju z zvezno vlado.
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Skladnost z izvozno zakonodajo  
Ecolabova izvozna politika prepisuje, da ravnamo v skladu z zakoni in 
predpisi držav, kjer poslujemo. V prvi vrsti gre pri tem za zahtevano 
izvozno dokumentacijo, pa tudi za predpise, ki omejujejo izvoz in nadaljnji 
izvoz nekaterih vrst blaga, tehnologije in programske opreme. Izvoz je 
lahko zakonsko omejen – ali pa je zanj potrebno pridobiti vnaprejšnje 
vladno soglasje oziroma pooblastilo – glede na predmet, namembni kraj, 
naslovnika in namen.

Mednarodno 
poslovanje



Zakoni, ki v različnih državah, kjer posluje Ecolab, urejajo izvoz, se lahko 
močno razlikujejo. Zakonski nadzor je v prvi vrsti namenjen omejevanju 
izvoza blaga, programske opreme ali tehnologije, ki bi jih lahko uporabili 
v vojaške namene ali kot orožje, vendar veljajo omejitve tudi za blago in 
tehnologijo z “dvojno uporabo”, in sicer v komercialne ali vojaške 
namene. Kot primer naj navedemo nekatere kemične snovi, ki jih je 
mogoče uporabiti tako v proizvodnji komercialnih izdelkov, kot za 
proizvajanje kemičnega orožja ali sintetiziranje drog. 

Ameriška zakonodaja za nadzor nad izvozom ureja tudi ponovni izvoz 
izdelkov, tehnologije in programske opreme ameriškega porekla iz 
držav, kamor so bili poprej izvoženi. V nekaterih primerih velja celo za 
izdelke, proizvedene zunaj Združenih držav, ki pa vsebujejo sestavine, 
proizvedene v ZDA oziroma so proizvedeni neposredno po nadzorovani 
ameriški tehnologiji. Zakonske določbe predvidevajo tudi “domnevni 
izvoz” tehnologije tujim državljanom, tudi če se ti nahajajo v Združenih 
državah. O “domnevnem izvozu” tehnologije tako lahko govorimo v 
primeru, ko tuji državljan ameriško tehnologijo predstavlja po Ecolabovih 
obratih v Združenih državah – za kar potrebuje posebno pooblastilo. 

Trgovinske omejitve in embargo
V skladu z Ecolabovo poslovno politiko spoštujemo gospodarske sankcije 
in trgovinske zapore (embargo), ki so jih zoper druge države uvedle ZDA, 
obenem pa tudi podobne odločitve drugih držav, če so skladne z ameriško 
zakonodajo. Namen gospodarskih sankcij in trgovinskih zapor, ki jih 
država uvede zoper posameznike, organizacije ali druge države, je 
uveljavljanje zunanje politike in interesov nacionalne varnosti. Združene 
države Amerike so tako v preteklosti uvedle obsežne sankcije zoper 
države, ki veljajo za podpornice terorizma, ter zoper nekatere z njimi 
povezane posameznike in organizacije; za sankcije so se odločile tudi 
zaradi nekaterih drugih zunanjepolitičnih ali varnostnih razlogov.
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Skladnost z uvozno zakonodajo  
Ecolab po vsem svetu uvaža najrazličnejšo blago in pri tem upošteva 
carinsko zakonodajo in predpise vsakokratnih držav, kamor uvoz poteka. 
Zakoni in predpisi od nas med drugim zahtevajo popolno in natančno 
dokumentacijo o državi porekla, tarifni uvrstitvi in vrednosti uvoženega 
blaga. Za uvoz nadzorovanih snovi in izdelkov, denimo biocidnih 
proizvodov, drog ali medicinskih pripomočkov, veljajo ponekod še dodatni 
pogoji, za nekatere snovi pa še posebni sistemi označevanja. Posebej 
reguliran je tudi uvoz kemikalij, ki so v ZDA in državah po svetu uvrščene 
na različne sezname. 

Protibojkotna pravila  
Ecolab se ne sme udeleževati ali sodelovati v bojkotih tujih držav, zoper 
katere ZDA niso uvedle gospodarskih sankcij oziroma jih niso odobrile 
(denimo bojkotu Izraela, ki ga je uvedla Arabska liga). V tem okviru je 
prepovedano tudi:
\ zavračanje ali pristanek na zavračanje poslovanja z bojkotirano družbo 
ali državo; 
\ zavračanje ali napeljevanje drugih, da zavrnejo zaposlitev – ali na kak 
drug način diskriminirajo – ameriškega državljana ali državljanko na 
podlagi rasne, verske, spolne ali nacionalne pripadnosti;  

\ zagotavljanje informacij o rasni, verski, spolni ali narodnostni 
pripadnosti ameriških državljanov; 

Vladi Združenih držav smo dolžni sporočiti vsak poziv k bojkotu in vsak 
prejem dokumentov, ki omenjajo bojkot.

Vsi Ecolabovi zaposleni smo se v mednarodnem poslovanju dolžni 
ravnati v skladu s poslovnimi politikami in postopki družbe. Če ste 
dejavni na področju izvoza in uvoza, se morate seznaniti in ravnati v 
skladu s poslovnimi politikami in postopki, ki skrbijo za skladnost 
trgovanja. Za dodatne informacije ali odgovore na morebitna 
vprašanja se obrnite na službo za regulatorne zadeve ali pravno 
službo. 

\ zagotavljanje informacij o poslovnih odnosih posameznikov z 
bojkotirano državo. 



Lojalni konkurenti  
Pri Ecolabu verjamemo v načela svobodne konkurence in si 
prizadevamo, da bi konkurente presegli na pošten in zakonit način. 
Zato v okviru svojih poslovnih odnosov s strankami, distributerji, 
dobavitelji in konkurenti nikoli ne bomo posegli po nepoštenih 
sredstvih ali napačno predstavljali dejstev o našem poslovanju in 
naših produktih. Prav tako se bomo izogibali napačnim ali 
zavajajočim izjavam o konkurentih ali njihovih produktih. Preveč 
namreč cenimo Ecolabov ugled in sloves poštene in nepristranske 
družba, da bi tvegali njuno izgubo. 

Poštena konkurenca 
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V skladu z našo poslovno politiko zaposlenim ne dovoljujemo neprimernih 
stikov s konkurenti. Vse poslovne aktivnosti, ki vključujejo ponavljajoče se 
ali neobičajne stike s konkurenti – bodisi na sestankih (denimo srečanjih 
gospodarskih interesnih združenj), bodisi po telefonu ali v pisni obliki – 
morata zato odobriti vaš nadrejeni in pravna služba. 

Da bi na trgu zagotovile konkurenčne in poštene pogoje, so 
številne države, med njimi tudi ZDA, sprejele zakone, s katerimi so 
vzpostavile svobodno podjetništvo, v okviru katerega je 
konkurenca osnovni regulacijski element. Zakoni zato 
prepovedujejo poslovno ravnanje, ki bi oviralo ali posegalo v 
svobodno konkurenco. 

Poslovanje družbe Ecolab mora biti popolnoma skladno z omenjenimi 
zakoni in protimonopolno zakonodajo, zato jih pri opravljanju svojih 
delovnih nalog vselej upoštevajte. Ne glede na to, ali ste zaposleni v 
prodajnem oddelku ali pa imate zgolj prijatelja, ki je zaposlen pri 
konkurenci - v pogovoru s predstavniki konkurenčnega podjetja so 
nekatere teme, ki so povezane s poslovanjem družbe, preprosto 
neprimerne. 
V nekaterih državah, med drugim tudi v ZDA, kazenska zakonodaja 
predvideva stroge kazni za posameznike, ki kršijo protimonopolne ali 
konkurenčne zakone. Zaradi tovrstnih kršitev lahko družba in njeni 
zaposleni plačajo tudi visoke denarne kazni.
Preden ukrepate, in še zlasti preden se odločite zaposliti nekdanjega ali 
sedanjega sodelavca konkurenčnega podjetja, se posvetujte s pravno 
službo. Dodatne informacije o protimonopolni in konkurenčni zakonodaji 
najdete v Ecolabovih Protimonopolni politiki in Vodniku za spoštovanje 
protimonopolnih pravil. 

Ecolabovi zaposleni so zavezani 
k konkurenčnemu poslovnem 
ravnanju, zato so v tem okviru 
prepovedani: 

• nedovoljeni posegi v opremo,
• nezakoniti posegi v obstoječa

pogodbena razmerja,

• dogovori glede ponudb na javnih
razpisih,

• cenovna diskriminacija,
• bojkotiranje določenih območij,
• razdeljevanje strank ali trgov,

• dogovarjanje o cenah,
• omejevanje proizvodnje ali

določanje kvot,
• nepoštena cenovna politika,
• poskusi vzpostavljanja

monopolnega položaja na
določenih trgih,

• recipročni posli,
• vezana prodaja in
• vzdrževanje cen za nadaljnjo

prodajo.

Z vprašanji o določenih 
aktivnostih ali poslovnih 
praksah se obrnite na svojega 
nadrejenega ali pravno službo.

Zapomniti si moramo 



Zbiranje informacij o konkurenci  
Zbiranje informacij o poslovanju konkurence in seznanjanje z javno 
dostopnimi informacijami o konkurenčnih podjetjih je pomembno. 
Obstaja vrsta zakonitih virov informacij o konkurenci, na podlagi katerih 
lahko ovrednotimo njene produkte, storitve in trženjske strategije. 
Mednje sodijo informacije, ki smo jih pridobili od strank, javno dostopne 
informacije in informacije oziroma vzorci proizvodov, ki smo jih zakonito 
pridobili od lastnika ali pooblaščenih tretjih. 

Kljub naši želji, da ostanemo seznanjeni z najnovejšimi dosežki 
konkurence, pa moramo spoštovati poslovne skrivnosti in se izogibati 
neprimernim ali nezakonitim načinom zbiranja informacij. Razlikovati 
moramo med etičnim in neetičnim ravnanjem ter zakonitim in 
nezakonitim zbiranjem in uporabo poslovnih informacij. Poslovno 
vohunjenje, vlamljanje, prisluškovanje in kraja so nedovoljena in kazniva 
dejanja. Prav tako so prepovedani vsakršni pogovori ali najemanje 
zaposlenih konkurenčnega podjetja z namenom, da si pridobimo zaupne 
informacije ali nedovoljen dostop do elektronske pošte oziroma druge 
zaupne korespondence konkurentov. Če se seznanite z zaupnimi 
informacijami o konkurenci, ali z informacijami za katere menite, da bi 
lahko bile zaupne, se posvetujte s pravno službo.

Običajen način seznanjanja z informacijami o konkurenci in strankah je v 
okviru gospodarskih interesnih združenj. Ecolab spodbuja sodelovanje v 
tovrstnih združenjih – njihov legitimni namen je vzpostavljanje standardov 
znotraj industrijske dejavnosti – dokler ostajajo teme pogovorov ustrezno 
omejene. Ecolab v tem okviru ne odobrava sodelovanja v združenjih, ki 
širijo informacije o aktualnih cenah ali usklajujejo prihodnje cene, 
sporočajo statistične podatke, si prizadevajo za okrepitev položaja 
industrijske dejavnosti z nezakonitim usklajevanjem med konkurenčnimi 
podjetji, ali ki spodbujajo enotne cene oziroma omejevanje konkurence. 
Za več informacij o sodelovanju v gospodarskih interesnih združenjih se 
obrnite na pravno službo.

V: Delam na terenu, kjer se redno 
sestajam s trenutnimi in 
morebitnimi prihodnjimi 
strankami. Ali se lahko, da bi se 
bolje seznanil s poslovno taktiko 
konkurenčnih podjetij, predstavim 
kot potencialna stranka in na ta 
način zberem informacije pri 
Ecolabovih konkurentih?

O: Ne. Uporaba nezakonitih ali 
neetičnih sredstev zbiranja informacij 
o konkurenci, kamor spada tudi lažno
predstavljanje kot potencialna 
stranka, ni dovoljena. Pri zbiranju 
informacij vedno posegajte po 
poštenih sredstvih. Če izveste za 
nezakonito zbiranje informacij, o tem 
nemudoma obvestite pravno službo.  

V: Naslednji mesec se bom udeležil 
srečanja gospodarskega 
interesnega združenja, kjer bodo, 
kot sem seznanjen, tudi 
predstavniki številnih 
konkurenčnih podjetij. Ali je 
primerno, da jih vprašam o njihovih 
novih proizvodih?

O: Verjetno ne. Srečanja in konference 
gospodarskih interesnih združenj imajo 
pomembno vlogo, saj spodbujajo 
izmenjavo informacij in razpravo o 
novih dosežkih, vendar so povezani 
tudi z resnimi pomisleki na področju 
varovanja konkurence in boja zoper 
monopol. Ker na srečanju zastopate 
svoje podjetje, se ne spuščajte v 
pogovore o cenah, popustih, prodajnih 
pogojih, specifikacijah izdelkov ali 
garancijskih pogojih. Če izveste za 
tovrstne pogovore, se nemudoma 
opravičite in o tem obvestite pravno 
službo. 

VPRAŠANJA & ODGOVORI
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Med opravljanjem svojih delovnih nalog ste se morda seznanili z 
informacijami, ki še niso javno dostopne, obenem pa so dovolj 
pomembne, da bi lahko vplivale na odločitev za nakup ali prodajo 
Ecolabovih delnic. Tovrstne informacije velikokrat omenjajo kot 
»pomembne notranje informacije«.

Če ste seznanjeni s pomembnimi notranjimi informacijami, kot 
zaposleni družbe ne smete prodajati ali kupovati Ecolabovih delnic. 
Podobno velja, da ne smete trgovati z vrednostnimi papirji družbe, s 
katero poslujemo, če ste se na svojem delovnem mestu seznanili s 
pomembnimi nejavnimi informacijami o tej družbi, vse dokler te 
informacije ne postanejo javno dostopne. Če ne spoštujete te 
prepovedi, grozi vam in družbi uvedba civilnega ali kazenskega 
postopka.

Preprečevanje notranjega 
trgovanja 



Z notranjimi informacijami prav tako ne smete seznanjati drugih (vključno z 
vašimi sodelavci, sorodniki ali prijatelji), ki nimajo utemeljenega 
poslovnega razloga, da bi bili z njimi seznanjeni. Prav tako ne smete 
razkriti pomembnih nejavnih informacij, na podlagi katerih bi lahko 
zaposleni družbe Ecolab ali kak drug posameznik kupili ali prodali njene 
delnice.

Za podrobnejše informacije preberite Politiko družbe proti notranjemu 
trgovanju. Z vprašanji, ali določeno ravnanje pomeni kršenje te politike, se 
obrnite na pravno službo.

PREVERJANJE, ALI GRE ZA POMEMBNE NOTRANJE 
INFORMACIJE
Pri ugotavljanju, katere informacije sodijo v okvir pomembnih nejavnih 
informacij, naj vam bodo v pomoč naslednja vprašanja:

\ Je bila informacija javno objavljena v sporočilu za javnost ali kako drugače? 

\ Ali zaradi informacije želim kupiti ali prodati Ecolabove vrednostne 
papirje (ali vrednostne papirje katere druge družbe)? 

\ Bi se zaradi informacije, s katero sem seznanjen, zvišala ali znižala cena 
Ecolabovih vrednostnih papirjev družbe (ali katere druge družbe), če bi jo 
objavili mediji?  

\ Kako bi nakup ali prodajo vrednostnih papirjev obravnavali organi pregona, če 
bi o tem uvedli preiskavo? 

Notranje informacije so različnih oblik, vendar 
kot Ecolabovi zaposleni na njihovi osnovi 
nikoli ne smemo sprejeti odločitve za nakup 
ali prodajo delnic družbe Ecolab. Primeri 
pomembnih notranjih informacij so:

• pomembno zmanjšanje ali širitev
obsega poslovanja,

• finančni izid ali informacije, na podlagi
katerih je mogoče sklepati, da bo
finančno poslovanje podjetja preseglo
ali zaostalo za pričakovanji,

• uvedba pomembnih novih produktov ali
storitev,

• pomembne ali morebitne pridobitve
oziroma prodaje (denimo združitve,
javne ponudbe ali predlagana skupna
vlaganja),

• večje spremembe na
poslovodstveni ali nadzorni ravni,

• skorajšnja prodaja dolžniških in
lastniških vrednostnih papirjev,

• pridobitev ali izguba pomembnega
dobavitelja, stranke ali pogodbenega
partnerja,

• uvedba ali poravnava v
pravdnem postopku,

• grozeč stečaj ali prisilna
poravnava,

• pomembna okoljevarstvena vprašanja.

Dodatne primere morebitnih notranjih 
informacije najdete v Politiki družbe proti 
notranjemu trgovanju.  

Zapomniti si moramo 
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Materialna sredstva  
Vsak izmed nas je odgovoren za ohranjanje in zaščito Ecolabovih 
sredstev, vključno z denarnimi sredstvi, poslovnimi skrivnostmi in 
drugimi notranjimi informacijami in materialnim premoženjem. Prvine, 
kot so surovine, oprema, pisarniški material in tehnologija, se 
uporabljajo izključno v poslovne namene, zato je treba preprečiti 
njihovo odtujitev, izgubo, zlorabo ali nenamensko uporabo. Dolžnost 
vsakega posameznika med nami je, da opozori na uporabo 
materialnih sredstev, ki ni v skladu z Ecolabovo politiko. Dolžnost 
Ecolabovih vodstvenih delavcev je izvajanje ustreznega nadzora in 
varovanje materialnih sredstev. 

Zaščita in pravilna uporaba 
Ecolabovih sredstev in premoženja
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Komunikacijski sistemi
Za mnoge izmed nas je uporaba službenega interneta, telefona in 
elektronske pošte ključnega pomena na delovnem mestu. Zaposleni, ki 
imajo dostopom do službenih komunikacijskih sistemov in omrežij, morajo 
z njimi ves čas ravnati v skladu z najvišjimi standardi. Ti sistemi se 
uporabljajo v službene namene. V omejenem obsegu jih je dovoljeno 
uporabljati tudi v zasebne namene, vendar na primeren način ali na 
način, ki ne ovira izvajanja nalog na delovnem mestu. Več informacij o 
tem je na voljo v Ecolabovih Politiki elektronskega komuniciranja in 
Politiki uporabe družbenih medijev.
Da bi zagotovili uporabo naših komunikacijskih sistemov in omrežij v 
upravičene službene namene, si Ecolab pridržuje pravico, da redno dostopa, 
nadzoruje in prepreči njihovo uporabo. Tovrsten nadzor se izvaja izključno v 
skladu s politiko podjetja in spoštovanjem ustrezne lokalne zakonodaje. 
Zoper Ecolabove zaposlene, ki redno nenamensko uporabljajo naše sisteme 
ali omrežja, bodo uvedeni disciplinski ukrepi, ki se lahko končajo s 
prenehanjem delovnega razmerja.
Več dodatnih informacij o pravilni uporabi informacijske 
tehnologije je na voljo v Politika o uporabi informacijske 
tehnologije.

Zaupne in zaščitene informacije  Informacije,

do katerih imamo dostop, so lahko zaščitene ali zaupnega 
značaja. Ecolab tovrstnim informacijam pripisuje velik pomen. 
Zaposleni jih moramo varovati in preprečevati njihovo 
nepooblaščeno uporabo ali razkrivanje. Med Ecolabove zaupne in 
zaščitene informacije sodijo denimo naše:

\ dolgoročne strategije,
\ razvojni načrti produktov,

\ osebne mape,  
\ prodajni načrti, 
\ marketinški načrti,
\ komunikacijski načrti,
\ finančni podatki,
\ podatki o konkurenčnih 
podjetjih in produktih, 
\ nakupovalne navade strank,
\ pridobitveni ali odsvojitveni 
načrti,
\ proizvodne metode.

V: Zaposlil sem se šele nedavno in 
opazil, da sodelavci izdelke za 
stranke po pavšalnih pogodbah 
dajejo drugim strankam, da ugodijo 
njihovim cenovnim pričakovanjem. 
Je to dovoljeno?

O: Ne. Gre za neprimerno uporabo 
sredstev podjetja, ki vpliva na 
donosnost poslovnega razmerja s 
stranko in poročevalsko metriko. Na 
problem morate opozoriti vašega 
nadrejenega ali pravno službo. 

V: Ob službi v Ecolabu sem 
prostovoljni član odbora za zbiranje 
sredstev v šoli, ki jo obiskuje moja 
hči. Ali lahko v službi tiskam gradivo 
in letake za šolske dogodke?
O: Ne. Čeprav Ecolab zaposlenim 
dovoljuje, da opravljajo določene 
funkcije izven službe, brez 
predhodnega soglasja vašega 
nadrejenega ne smete uporabljati 
službenih sredstev, kot so tiskalniki 
ali papir, za druge namene.

Vprašanja in odgovori
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Kot zaposleni družbe Ecolab nikoli ne smete uporabljati zaupnih ali 
zaščitenih informacij družbe za osebno korist, bodisi v času vaše 
zaposlitve pri Ecolabu bodisi po njenem prenehanju. Nepooblaščeno 
razkrivanje teh informacij lahko vpliva na vrednost podjetja oziroma 
zagotovi drugim nepošteno prednost. Tako je vaša odgovornost, da 
zagotovite izvajanje sporazumov o zaupnosti/nerazkrivanju informacij in 
omejite razkrivanje notranjih informacij samo tistim, ki jih morajo poznati iz 
poslovnih razlogov. Spoštovati in varovati morate tudi zaupanje naših 
dobaviteljev in strank, tako da ne širite njihovih notranjih ali zaupnih 
poslovnih informacij. 

Če ugotovite, da so bile ali bi lahko bile ogrožene zaščitene 
informacije Ecolaba, morate o tem nemudoma obvestiti 
pravno službo. 

Intelektualna lastnina
Načrti Ecolabovih proizvodov, patenti, blagovne znamke, avtorske pravice, 
poslovne skrivnosti in znanje – intelektualna lastnina družbe – so pomembna 
sredstva, ki jih je treba ščititi. Vsi zaposleni v Ecolabu morajo upoštevati 
veljavno zakonodajo in predpise, ki pomagajo ščititi intelektualno lastnino 
družbe. Z upoštevanjem zakonodaje varujemo Ecolabove raziskave, ideje, 
postopke in produkte pred krajo in zlorabo – na ta način zagotavljamo, da nam 
bodo na voljo za prihodnje inovacije. 

Kot zaposleni morate spoštovati tudi pravico drugih do zaščite 
intelektualne lastnine. Politika našega podjetja je, da nikoli zavestno ne 
posegamo v intelektualno lastnino drugega podjetja in pred kopiranjem, 
uporabo ali distribucijo intelektualne lastnine drugih vedno pridobimo 
ustrezne licence in dovoljenja.

Kršitev zakonodaje o varstvu intelektualne lastnine lahko podjetje veliko 
stane. V primeru vprašanj ali nejasnosti, povezanih z varovanjem in 
rabo Ecolabove intelektualne lastnine, se posvetujte z nadrejenim ali 
pravno službo.

V: Nedavno sem opazil, da 
sodelavec z oddelka kljub 
številnim nezaključenim 
projektom preživlja veliko časa 
na družabnih omrežjih. Ali je v 
okviru Ecolabove poslovne 
politike to dovoljeno? 

O: Ne. Raba sredstev podjetja v 
zasebne namene (vključno z 
internetom in elektronsko pošto) 
mora biti omejena in zaposlenih 
nikoli ne sme ovirati pri izvajanju 
nalog na delovnem mestu. V 
primeru vašega sodelavca je 
njegova uporaba družabnih omrežij 
verjetno čezmerna in lahko povzroči 
okužbo s škodljivimi računalniškimi 
virusi. Na problem morate opozoriti 
vašega nadrejenega ali 
predstavnika kadrovske službe.

Vprašanja in odgovori



Zasebnost in 
varovanje podatkov

Varovanje informacij in podatkov
Ecolab razpolaga z občutljivimi podatki in informacijami, dragocenimi 
za podjetje. Ti podatki ne smejo priti v napačne roke. Ecolab vodi 
strogo politiko in ima predpisane postopke za zaščito občutljivih ali 
zaupnih informacij, vključno z elektronskimi podatki, shranjenimi v 
naših sistemih. 

Vsi zaposleni morajo upoštevati Ecolabovo politiko varovanja in 
zagotavljanja zasebnosti podatkov. Do zaupnih podatkov in občutljivih 
informacij lahko dostopajo le zaposleni, ki jih potrebujejo za opravljanje 
delovnih nalog. Kadar Ecolab prejme prošnjo za razkritje ali 
posredovanje potencialno občutljivih ali zaupnih informacij, shranjenih v 
naših sistemih, mora biti to razkritje ustrezno in upravičeno.
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Informacije o strankah in dobaviteljih  
Dolžni smo varovati osebne podatke, ki nam jih posredujejo stranke in 
dobavitelji. V skladu s politiko Ecolaba in zakonodajo o zaščiti podatkov 
lahko do informacij o strankah in dobaviteljih dostopajo in jih uporabljajo 
le zaposleni Ecolaba, ki jih potrebujejo v poslovne namene. Kadar 
dostopate in uporabljate podatke o strankah ali dobaviteljih med svojimi 
delovnimi nalogami, morate to storiti le v okviru omejenih poslovnih 
namenov, pri čemer morate paziti, da ne ogrozite varnosti ali 
občutljivosti informacij, ki jih posedujemo. Ta politika velja tudi za 
omejeno število posrednikov ali drugih podjetij, ki jim Ecolab dovoli 
dostop do informacij o dobaviteljih ali strankah.

Zasebnost zaposlenih 
Ecolab lahko za učinkovito poslovanje zbira, hrani in drugim posreduje 
določene osebne podatke o vas. Vaše osebne podatke bomo 
spoštovali in varovali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, ki urejajo 
področje varovanja podatkov. Zavedamo se, da ima lahko vsaka izguba 
ali neustrezna uporaba občutljivih informacij o vas neželene posledice, 
vključno s krajo identitete in razkrivanjem škodljivih ali neprimernih 
informacij. 

Tako kot podjetje spoštuje in varuje vaše osebne informacije, 
morate tudi vi nadvse odgovorno ravnati z osebnimi podatki vaših 
sodelavcev, da zaščitite njihovo zasebnost. 

V: V okviru svojega dela sem na 
svoj prenosni računalnik shranil 
določene občutljive informacije, ki 
pripadajo našim strankam in 
dobaviteljem. Med nedavnim 
službenim potovanjem sem 
pomotoma pozabil svoj prenosni 
računalnik v taksiju in bojim se, da 
bi lahko določene zaupne 
informacije prišle v napačne roke. 
Kaj naj storim?
O: Nemudoma se morate povezati z 
oddelkom za IT v Ecolabu in 
obvestiti vašega vodjo v pravni 
službi, da pogrešate svoj prenosni 
računalnik. Vaša skrb, da bi lahko 
prišlo do izgube, odtujitve ali 
neupravičene uporabe občutljivih 
informacij z vašega prenosnika, je 
upravičena. Pri shranjevanju 
občutljivih informacij na vaš 
prenosnik te vedno ustrezno 
zavarujte. To lahko med drugim 
dosežete z uporabo zapletenih gesel 
in s šifriranjem.

Vprašanja in odgovori



Komuniciranje z javnostmi, 
investitorji in mediji

Če želimo utrditi in izgraditi ugled podjetja, ki je v svetu vodilno na področju 
poslovne etike poslovanja, je ključnega pomena, da natančno in dosledno 
komuniciramo z zunanjimi naslovniki, med katerimi so mediji, investitorji in 
splošna javnost. 
V razpravah o podjetju na javnih forumih ali s komerkoli izven podjetja morate 
biti vselej previdni. V skladu s pravili Kodeksa izven podjetja nikomur ne smete 
posredovati zaupnih informacij, če za to nimate dovoljenja. 
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Ob razvoju družbenih medijev in omrežij se je treba zavedati, da 
vsaka informacijo o Ecolabu, objavljena na spletu, postane javna. 
Prav zato morate biti vselej previdni in ne smete brez predhodnega 
dovoljenja nikoli razkrivati zaupnih ali zaščitenih informacij družbe. 

Če imate dostop ali poznate zaupne ali nejavne informacije o Ecolabu, 
lahko te informacije uporabite samo v ustrezne poslovne namene. 
Dodatne informacije o tej temi so na voljo v Politiki uporabe družbenih 
medijev.

Kot javna delniška družba mora Ecolab spoštovati zakonodajne 
določbe o posredovanju informacij. Če vam borzni analitiki, 
Ecolabovi investitorji ali druge zainteresirane stranke posredujejo 
vprašanja ali vas zaprosijo za informacije, jih napotite na službo za 
odnose z investitorji.

Če vas za informacije o podjetju zaprosijo mediji ali druge zunanje 
stranke, njihove prošnje posredujete službi za globalno 
komuniciranje. V imenu podjetja lahko javno izrekajo komentarje 
samo posamezniki z ustreznim dovoljenjem.  

V: Prejel sem telefonski klic 
novinarja, ki išče informacije o 
novem Ecolabovem izdelku, ki naj 
bi se na trgu pojavil prihodnje leto. 
Se lahko z njim pogovarjam o 
novem izdelku?
O: Ne. Razen če predhodno 
pridobite dovoljenje vašega 
nadrejenega in službe za globalno 
komuniciranje, da lahko nastopate 
v imenu podjetju, se morate 
vzdržati komentarjev in prošnjo 
medija posredovati pristojnim v tej 
službi. Pogovor s predstavnikom 
medijev brez poznavanja vseh 
dejstev bi lahko škodil podjetju in bi 
lahko zavedel javnost.

Vprašanja in odgovori



Odgovorno vodenje računovodskih 
in poslovnih poročil 

Pošteno, celovito in natančno finančno računovodstvo 
in knjigovodstvo  

Ecolabovi računovodski izkazi in dokumentacija morajo vselej 
zvesto odražati bistvo in namen naših poslovnih transakcij in ne 
smejo vsebovati napačnih ali zavajajočih postavk. 

Računovodski izkazi in dokumentacija morajo vsebovati dovolj 
izčrpne in podrobne informacije ter morajo biti sestavljeni v 
skladu z veljavnimi zakonskimi določili in splošno sprejetimi 
računovodskimi standardi. Družba ne sme imeti neevidentiranih 
ali nezavedenih denarnih ali drugih sredstev.
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Poročila, ki jih družba pripravlja na podlagi svoje računovodske 
dokumentacije, so namenjena poslovodstvu, delničarjem, 
kreditodajalcem, vladnim službam, investitorjem in drugim. 
Računovodsko dokumentacijo in poročila, sestavljena na njeni osnovi, je 
treba voditi in predstaviti v skladu z veljavno zakonodajo. Računovodska 
dokumentacija mora zvesto in pošteno odražati Ecolabove prihodke, 
odhodke, denarne tokove, sredstva in obveznosti do virov sredstev ter 
finančno poslovanje družbe. Računovodske ocene, vključno s časovnimi 
razmejitvami, morajo temeljiti na presoji, narejeni v dobri veri, in biti 
skladne z ustrezno Ecolabovo poslovno politiko.

Finančno poročanje in razkritja  
Z delnicami družbe Ecolab se javno trguje na borzi v New Yorku 
(NYSE) Ecolab je kot javna delniška družba predmet določb ameriških 
zakonov o vrednostnih papirjih, nad izvajanjem katerih bdi Komisija za 
vrednostnice in borze (SEC) za družbo pa poleg tega veljajo tudi pravila 
newyorške borze, ki jih moramo vsi spoštovati.

Zaradi napačnih ali zavajajočih razkritij v Ecolabovih računovodskih 
izkazih, komunikacijskih dokumentih ali dokumentih, predloženih SEC 
ali NYSE, lahko pristojni organi zoper družbo in njene zaposlene, ki 
so sodelovali pri pripravi teh dokumentov, uvedejo civilne ali 
kazenske postopke. Tudi sporočila za investitorje, denimo obdobna 
poročila, sporočila za javnost in komunikacijski analitični dokumenti, 
ter obvestila za delničarje morajo biti natančna in pravočasna. V 
Ecolabovih razkritjih, poročilih ali izjavah ob registraciji pri SEC ali 
NYSE ali katerikoli drugi borzi, kjer trgujejo z Ecolabovimi delnicami, 
je nedopustno namenoma ali zavestno dajati napačne ali zavajajoče 
informacije oziroma te prikrivati. Poleg tega je vsak izmed nas dolžan 
z odgovori na vprašanja ali zagotavljanjem potrebnih informacij 
sodelovati z revizorji pri morebitnih zunanje- ali notranjerevizijskih 
preiskavah. 

Ecolabovi vodstveni delavci, finančni ter računovodski strokovnjaki, ki jih 
vodita finančni direktor in računovodja, imajo pomembno vlogo in 
zagotavljajo, da naši računovodski izkazi in razkritja na pošten, celovit, 
popoln, zvest, objektiven, primeren, pravočasen in razumljiv način 
odražajo razmere. Poleg spoštovanja pravil, opredeljenih v tem Kodeksu 
in v poslovnih politikah, postopkih in pravilnikih, so vodstveni in vodilni 
delavci družbe Ecolab ter sodelavci v finančni in računovodski službi 
dolžni ravnati v dobri veri, odgovorno, skrbno, strokovno in prizadevno; 
pomembnih dejstev ne smejo napačno predstavljati in se morajo vselej 
zanašati na svojo neodvisno presojo.

V: Na kaj moram biti pri 
poročanju o stroških še posebej 
pozoren?

O: Med drugim morate upoštevati:
\ Če stranki pošljete košaro z darilom, 
morate v zahtevku za povračilo stroškov 
posebej in dovolj podrobno navesti namen 
vašega izdatka, na podlagi katerega bo 
mogoče vaš izdatek ustrezno uvrstiti med 
stroške.

\ Če z upravičenim poslovnim razlogom 
dvignete denar za manjša gotovinska plačila, 
vedno ob tem predložite tudi ustrezno 
dokumentacijo, na podlagi katere bo 
mogoče znesek ustrezno knjižiti. 

\ Več o tem preberite v naši Politiki 
poročanja o stroških. V primeru vprašanj 
ali nejasnosti, povezanih z Ecolabovimi 
stroškovnimi ali računovodskimi postopki, se 
obrnite na svojega nadrejenega ali 
predstavnika finančne ali računovodske 
službe.

VPRAŠANJA 
& ODGOVORI



Vodenje Ecolabove dokumentacije
Dokumentacija družbe – od elektronskih sporočil, ki jih pošiljamo, do 
pogodb, ki smo jih podpisali – zajema informacije in podatke, ki 
omogočajo naše poslovanje in varujejo naše pravice gospodarske 
družbe. Naša dokumentacija je shranjena v različnih oblikah in na 
različnih medijih: na papirju, v elektronski obliki, na mikrofilmih in 
magnetnih trakovih, obsega pa tudi fotografski, video in avdio material. 
Ecolabova dokumentacija mora biti vedno ustrezna in ne sme vsebovati 
napačnih ali zavajajočih informacij. Vaša odgovornost je, da pri 
sestavljanju, vzdrževanju ali uničevanju poslovne dokumentacije oziroma 
komunikacijskih dokumentov upoštevati naše Smernice za vodenje 
dokumentacije. Vsa dokumentacija, povezana z Ecolabovim 
poslovanjem, je in bo ostala v lasti družbe Ecolab. 

V primeru pravdnega postopka ali preiskave vas lahko Ecolab obvesti, 
da je bilo uvedeno »obvezno hranjenje« nekaterih dokumentov, kar 
pomeni, da ste dolžni hraniti vso dokumentacijo, povezano z določenim 
projektom ali temo; ne smete je denimo spreminjati, urejati ali zavreči. 
Če za vas velja pravilo »obveznega hranjenja« dokumentov, se pred 
kakršnokoli odločitvijo v zvezi s temi dokumenti posvetujte s pravno 
službo.

V: V mojih delovnih nalogah je 
predvideno, da po obiskih 
strank na terenu oddam 
servisna poročila. Sam vedno 
pazim, da so moja poročila 
pravočasna, zvesta in popolna, 
moj kolega pa jih včasih odda 
prepozno, v njih pretirava in 
pogosto pozabi kaj napisati. 
Kaj naj naredim?

O: O primeru se pogovorite s 
svojim nadrejenim ali s pravno 
službo. Servisna poročila sodijo 
v dokumentacijo družbe in so 
pomembna za uspešno 
poslovanje ter za ohranjanje 
trajnostnih odnosov s 
strankami. Zaposleni, ki pri delu 
ne upoštevajo naše 
dokumentacijske politike in 
postopkov tvegajo resne 
posledice. 

VPRAŠANJA & ODGOVORI
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S kom naj stopim v stik?
\ Vašim neposrednim nadrejenim ali direktorjem  

\ Pravno službo 

\ Regionalnim predstavnikom družbe, ki je 

odgovoren za varovanje zakonitosti poslovanja 

(Compliance Officer)  

\ Glavnim pravnim svetovalcem

\ Ecolabovim klicnim centrom za primere, 
povezane s Kodeksom poslovnega ravnanja 

Kako naj obvestim 
Ecolabov klicni center?

Če se ne morete pogovoriti s svojim 
nadrejenim, kadrovsko ali pravno službo, 
lahko domnevne kršitve v dobri veri prijavite 
oziroma zaprosite za nasvet Ecolabov klicni 
center za primere, povezane s Kodeksom 
poslovnega ravnanja. Številke regionalnih 
klicnih centrov so navedene na koncu 
Kodeksa. Poročilo o spornem primeru lahko 
na obrazcu, ki je na Ecolabovi spletni strani 
za zaposlene na voljo na povezavi Inside 
Ecolab, oddate tudi v svetovnem spletu.

Možnost anonimne prijave domnevnih kršitev 
je odvisna od zakonodaje vaše države. 
Ponekod v določenih primerih ta prepoveduje 
ali omejuje možnost anonimne prijave. Za 
zaposlene v Evropski uniji ob prijavi klicnemu 
centru velja naslednji postopek:

\ Vprašali vas bodo, ali dovolite, da je 
vaše ime omenjeno v prijavi. 

\ Domnevnega kršitelja imenujte le, če je to 
izrecno potrebno.  

\ Vsakega zaposlenega, ki ste ga prijavili, bodo v 
treh dneh obvestili o vaši prijavi. 

\ Ecolab bo informacije, ki ste jih dali klicnemu 
centru, uporabil zgolj za preiskavo vaše 
specifične prijave in v noben drug namen. 

Kje najdem dokumente z 
Ecolabovimi poslovnimi politikami 
Politike, omenjene v tem Kodeksu 
poslovnega ravnanja in druge Ecolabove 
politike najdete na spletni strani za 
zaposlene na povezavi  Inside Ecolab.

Ecolabovi viri
Ecolab spodbuja delovno okolje, v katerem zaposleni brez strahu zastavljajo 
vprašanja ali opozarjajo na nepravilnosti. Če opazite kaj spornega ali če je nejasno, 
ali je določena aktivnost oziroma ravnanje skladno s Kodeksom poslovnega 
ravnanja, se obrnite na eno v nadaljevanju navedenih oseb ali služb.

Vprašanja ali nejasnosti: 
Ecolabovi viri

\ Kadrovsko službo  



**Samo Irska. Universal Freephone Numbering (UIFN).

***Srbija in Slovenija.  Klicatelj najprej pokliče operaterja in sporoči, da želi 

brezplačno klicati (»place a collect call«) navedeno številko.

Pri klicih v klicni center sledite naslednjim korakom:

\ ZDA, Kanada in Portoriko: 
800-299-9442.

\ Dominikanska republika:  
880-299-9442.

\ Ostale države
1.Poiščite državo v spodnjem seznamu.
2. Pokličite izbrano brezplačno številko.
3. Nato pokličite 800-299-9442.

Argentina - Telecom 
0-800-555-4288

Argentina - Telefonica 
0-800-222-1288

Argentina - ALA 
0-800-288-5288

Avstralija - Telstra 
1-800-881-011

Avstraljia - Optus 
1-800-551-155

Avstrija
0-800-200-288

Belgija 
0-800-100-10

Brazilija  
0-800-890-0288 
0-800-888-8288

Bulgarija 
00-800-0010

Čile - AT&T Node 
800-225-288

Čile - ENTEL 
800-360-311

Čile - Telefonica 
0-800-222-1288

Čile - AT&T 
171 00 311

Čile - Easter Island 
800-800-311

Kitajska - Peking 
108-888

Kitajska - Makao 
0-800-111

Kitajska - jug, Šanghaj - 
China Telecom 10-811

Kolumbija 
01-800-911-001
0 800-101-111

Kostarika 
0-800-011-4114

Hrvaška 
0800-220-111

Češka republika  
00-800-222-55288

Češka republika 
00-420-001-01

Danska 
800-100-10

Ekvador - Andinatel 
1-999-119

Ekvador - Pacifictel - 1 
1-800-225-528

Ekvador - Pacifictel - 2 
1-800-999-119

El Salvador 
800-1288 
800-101-111

Fidži 
004-890-1001

Finska 
0-800-11-0015

Francija - Telecom 
0-800-99-0011

Francija - Telecom 
Development 
0805-701-288

Nemčija 
0-800-225-5288

Grčija 
00-800-1311

Gvatemala
999-9190 
800-101-111

Gvatemala - vsi operaterji 
138-120

Honduras 
800-0123 
800-101-111

Hong Kong  
800-96-1111

Hong Kong - 
World  
800-93-2266

Madžarska 
06-800-011-11

Indija
000-117

Indonezija 
001-801-10

Irska
1-800-550-000

Irska UIFN** 
00-800-222-55288

Izrael - Bezeq
1-80-949-4949

Izrael - Golden Lines 
1-80-922-2222

Izrael - Barak
1-80-933-3333

Italija 
800-172-444

Japonska
00-539-111

Latvija
800-2288

Malezija 
1-800-80-0011

Meksiko - nova
 01-800 288-2872

Meksiko - Por Cobrar 
01-800-112-2020

Meksiko 
800-101-111

Maroko 
002-11-0011

Nizozemska
0800-022-9111

Nova Zelandija 
000-911

Nikaragva
1-800-0174 
800-101-111

Norveška
800-190-11

Panama 
800-0109 
800-101-111

Peru - Telephonica 
0-800-50-288 
0-800-50-000

Peru - Americatel 
0-800-70-088

Filipini 
105-11 
105-12

Poljska
0-0-800-111-1111

Portugalska
800-800-128

Romunija
080803-4288

Rusija
8^10-800-110-1011
8^10-800-120-1011

1-800-10

Srbija***
770-776-5624

Singapur - SingTel 
800-011-1111

Singapur - StarHub 
800-001-0001

Slovaška 
0-800-000-101

Slovenija***
678-250-7571

Južna Afrika
0-800-99-0123

Južna Koreja - ONSE 
00-369-11

Južna Koreja - Dacom 
00-309-11

Španija
900-99-0011

Švedska 
020-799-111

Švica
0-800-890011

Tajvan
00-801-102-880

Tajska - nova
1-800-0001-33

Tajska 
800-101-111

Turčija 
0811-288-0001

Ukrajina 
8^100-11

Združeno kraljestvo - 
British Telecom 
0-800-89-0011

Združeno kraljestvo C&W 
0-500-89-0011

Združeno kraljestvo NTL 
0-800-013-0011

Urugvaj 
000-410

Venezuela
0-800-225-5288

Vietnam 
1-201-0288

Savdska Arabija

Rusija - Moskva
755 5042




