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Kranj, 1 September 2022 

 

KODEKS TRAJNOSTNEGA RAVNANJA DOBAVITELJEV 

 

Podjetje S&T Iskratel d.o.o. (v nadaljevanju: S&T Iskratel) strmi k odgovornemu in etičnemu poslovanju 
ter je predano izpolnjevanju najvišjih standardov okoljske in podjetne ter etične odgovornosti. Naši 
poslovni partnerji morajo zagotoviti varne in pravične delovne pogoje, obravnavati delavce z 
dostojanstvom in spoštovanjem, delovati pošteno in etično ter izvajati okoljsko odgovorno prakso, 
kjerkoli proizvajajo izdelke ali nudijo storitve za podjetje S&T Iskratel. 

Sledeči kodeks ravnanja za dobavitelje je oblikovan tako, da usklajuje etične cilje in ravnanje vseh 
dobaviteljev podjetja S&T Iskratel, ne glede na lokacijo dobavitelja in velja tudi za njihove zaposlene. Od 
vsakega dobavitelja se pričakuje, da upošteva spodaj opisana načela ali primerljiva določila svojega 
kodeksa ravnanja v poslovanju z S&T Iskratelom. V tem dokumentu zagotavljamo pregled trajnostnih 
zahtev S&T Iskratel, ki temeljijo na mednarodnih standardih in usmeritvah (Deklaracija Združenih 
narodov o človekovih pravicah, Temeljna konvencija Mednarodne organizacije dela, Zdravje pri delu in 
upravljanje varnosti ISO 45001, standard Ravnanja z okoljem ISO 14001, standard družbene 
odgovornosti ISO 26001, ipd.). Za čim boljšo uskladitev z obstoječimi standardi, S&T Iskratel pričakuje, 
da bodo njeni dobavitelji uporabljali standarde, določene v zahtevah tega kodeksa ter pri svojem 
poslovanju spoštovali vse veljavne zakone, pravila, smernice, uredbe, odredbe in najboljše prakse. 

 

Ker je trajnostni razvoj ena izmed osnovnih vrednot v podjetju S&T Iskratel, je kodeks ena ključnih 
smernic za dobavitelje, da se zagotovi razumljivost in usklajenost z našimi trajnostnimi pogledi in 
vrednotami. Naše dobavitelje spodbujamo k nenehnim izboljšavam in prizadevanjem za uvedbo 
podobnih zahtev trajnostnega razvoja pri njihovem lastnem poslovanju, kot tudi v lastnih dobavnih 
verigah. 

 

Kodeks je namenjen vsem poslovnim partnerjem oziroma dobaviteljem podjetja. 

mailto:info@snt-iskratel.si
https://www.snt-iskratel.si/


   

             2/7 

1 Odgovorno ravnanje z okoljem 

Vsako odgovorno podjetje mora preučiti potencialne vplive na okolje, ki jih imajo njegove vsakodnevne 
poslovne odločitve, vključno s priložnostmi za ohranjanje naravnih virov, zmanjšanje virov, recikliranje 
materialov in obvladovanje onesnaževanja, za zagotovitev bolj čistega zraka in vode ter zmanjšanje 
obsega odpadkov. S&T Iskratel od svojih dobaviteljev pričakuje, da poslujejo v skladu z vsemi veljavnimi 
okoljskimi predpisi in jim močno priporoča, da oblikujejo trajnostne praske pri svojem delovanju, da 
ohranijo naravne vire in zmanjšajo svoj vpliv na okolje. 

Pri svojem poslovanju mora biti dobavitelj okoljsko odgovoren in gospodarno ravnati z viri. Zagotavljati 
mora učinkovit sistem za prepoznavanje in izločitev možnih tveganj za okolje. Pri tem so pomembni 
naslednji vidiki: 

1.1 Sistem ravnanja z okoljem, certifikat ISO 14001 

Dobavitelj mora imeti sistem ravnanja z okoljem (SRO), ki zagotavlja učinkovito načrtovanje, delovanje 
in nadzor okoljskih vidikov ter vključevati program stalnega izboljševanja. SRO mora izpolnjevati zahteve 
iz ISO 14001 ali drugih mednarodno priznanih standardov. 

1.2 Obvladovanje materialov, sestavnih delov in surovin 

Dobavitelj si prizadeva k zmanjševanju porabe surovin in virov z uporabo najboljših razpoložljivih 
tehnologij in z upoštevanjem veljavne zakonodaje, predpisov in zahtev glede prepovedi in omejevanja 
določenih snovi. 

 

⬧ Embalaža in blago sta v skladu z vsemi veljavnimi standardi, ki jih opredeljuje EN13427. Embalaža ne 
sme vsebovati težkih kovin in nevarnih snovi. Kjer je to mogoče se je potrebno izogibati večjim 
količinam embalažnih materialov in poskrbet, da so v čim večji meri dobavljeni reciklirani materiali 
ali povratna embalaža. 

⬧ Nevarne snovi so skladne z EU uredbo REACH 1907/2006 ter uredbo 1272/2008 o razvrščanju in 
pakiranju snovi ter zmesi z veljavnimi spremembami. Dobavitelj mora prepoznati in upravljati snovi, 
izdelke uvrščene na Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC). 

⬧ Materiali, sestavni deli in surovine so skladne z direktivo RoHS 2011/65/EU in 2015/863 o omejevanju 
uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi z vsemi veljavnimi 
spremembami. 

⬧ Dobavitelj je dolžan za dobavljene materiale zagotoviti varnostne liste, Ateste materialov ter 
zahtevane izjave. 

⬧ Dobavitelj zagotavlja, da razvija okoljsko učinkovite izdelke in storitve (npr. energetska učinkovitost 
in EOL), skladno z mednarodnimi zahtevami in smernicami ter S&T Iskratel. 

⬧ Na zahtevo podjetja S&T Iskratel predloži podatke o vsebnosti surovin materialov, sestavnih delov, 
spojin in izdelkov, ki so dobavljeni S&T Iskratel. 

1.3 Ravnje z odpadki in emisijami nevarnih snovi 

Dobavitelj mora zagotoviti varno in s predpisi skladno identifikacijo, ravnanje, hrambo, prevoz, 
odlaganje, recikliranje ter ponovno uporabo in upravljanje (kontrola, evidence) odpadkov. 

Dobavitelj, ki s svojo dejavnostjo lahko negativno vpliva na okolje, mora imeti načrt za zmanjševanje 
negativnih vplivov (zmanjševanje emisij v zrak, preprečevanje onesnaževanja voda, zmanjševanje hrupa, 
zmanjševanje obsega odpadkov, recikliranje odpadkov ipd.) in spodbuja ponovno uporabo ter 
recikliranje. Dobavitelj mora preprečiti ali omiliti naključna razlitja in izpuste nevarnih snovi v okolje. 
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Dobavitelj mora identificirati, zmanjšati, spremljati, nadzorovati in obravnavati vsa nevarna 
onesnaževala zraka in se emisijam izogibati v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
Izpuste nevarnih snovi zmanjšuje na najnižjo možno raven. 

1.4  Ohranjanje virov in izboljševanje okoljske učinkovitosti 

Dobavitelj mora vire uporabljati na gospodaren način in spodbujati uporabo splošno priznanih 
trajnostnih standardov in certifikacij različnih deležnikov. Dobavitelj mora imeti vzpostavljene postopke 
za varno, trajnostno in gospodarno ravnanje z okoljem. Prav tako mora neugodne vplive na okolje in 
podnebje, ki jih povzroča sam ali nastanejo v njegovi dobavni verigi, zmanjšati na najnižjo možno stopnjo 
ali odpraviti že na samem začetku. Pri dobavitelju se spodbuja ravnanje, ki je v skladu z načeli krožnega 
gospodarstva. 

Dobavitelj mora razvijati in uporabljati okoljsko in podnebno prijazne izdelke, procese in tehnologije ter 
zagotavljati nenehne okoljske izboljšave, vključno z zmanjševanjem uporabe surovin in energije ter 
emisij, izpustov, hrupa, odpadkov in zanašanja na naravne vire ali nevarne snovi. 

Dobavitelj mora poskrbeti za zaščito okolja tudi z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov, večanjem 
energetske učinkovitosti in omejevanjem izgube energije ter uporabo obnovljivih virov energije, kjer je 
to mogoče. 

Dobavitelj zagotavlja, da ima vzpostavljene ustrezne ukrepe za izboljšanje okoljske učinkovitosti 
dobavljenih izdelkov in storitev ter da sprejema inovativen razvoj izdelkov in storitev, ki ponujajo okoljske 
in družbene koristi. 
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2 Človekove in delavske pravice 

S&T Iskratel od svojih dobaviteljev pričakuje, da podpirajo in spoštujejo zaščito človekovih pravic ter 
zagotavljajo, da ne sodelujejo pri zlorabi človekovih pravic. S&T Iskratel od svojih dobaviteljev prav tako 
pričakuje, da sledijo univerzalno sprejetim praksam zaposlovanja ter se prednostno osredotočajo na 
zdravje in varnost. Dobavitelji morajo zagotoviti zdravo in varno okolje za svoje zaposlene, stranke, 
obiskovalce, izvajalce in druge deležnike, na katere lahko vpliva njihova dejavnost. Delovni standardi 
temeljijo na Temeljnih konvencijah in mednarodnih delovnih normah Mednarodne organizacije dela 
(»International Labor Organization – ILO«), določil FLA (»Fair Labor Association«) in predpisov ter 
zakonodaje v delovnem okolju podjetja. Dobavitelji morajo spoštovati vso veljavno delovno zakonodajo, 
vključno s predpisi, ki se nanašajo na plače, nadurno delo, dopust, odsotnost z dela, invalidnost, največje 
število delovnih ur in zakonito pravico do dela. 

2.1 Varni in zdravi delovni pogoji 

Dobavitelj zagotavlja varno, čisto in zdravo delovno okolje ter vključuje ustrezne ukrepe za zmanjševanje 
in preprečevanje nezgod in poškodb med delom ali zaradi dela v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in 
najboljšimi praksami v industriji. Skrbi za redno usposabljanje zaposlenih, za varstvo red požari, 
nesrečami in nevarnimi snovmi. 

2.2 Prepoved dela otrok in prisilnega dela 

Delo otrok ali prisilno delo, suženjstvo ali trgovina z ljudmi je najstrožje prepovedano, vsa politika 
podjetja in postopki delovanja podjetja morajo biti skladni s Temeljnimi konvencijami in mednarodnimi 
delovnimi normami Mednarodne organizacije dela, ter Konvencijo ZN o pravicah otrok (»Convention on 
the Rights of the Child«).  

2.3 Delovni čas 

Dobavitelj zagotavlja, da običajni delovni čas ne presega najvišjih omejitev, ki jih določa lokalna 
zakonodaja in veljavne smernice industrije. 

2.4 Brez diskriminacije 

Dobavitelj ne sodeluje in ne podpira nobene oblike diskriminacije pri zaposlovanju, zaposlitvenih pogojih, 
dostopu do usposabljanj, napredovanju, prenehanju zaposlitve, postopkih za upokojitev. Prav tako se ne 
diskriminira zaposlenih zaradi: članstva v sindikatu, pripadnosti različnim etničnim skupinam, kastam, 
različne narodnosti, vere, starosti, invalidnosti, spola, zakonskega stana, spolne usmerjenosti ali politične 
pripadnosti. 

Dobavitelji morajo omogočiti delovno okolje brez nadlegovanja (spolno, verbalno in fizično) ali 
kakršnegakoli ravnanja, ki ustvarja žaljivo, sovražno ali zastrašujoče okolje. 

2.5 Redna zaposlitev 

Dobavitelj zagotavlja zaposlitev v skladu z veljavnim zakonom o zaposlovanju v katerem podjetje 
posluje. 

2.6 Minimalna plača in usposabljanje zaposlenih 

Dobavitelj zagotavlja pošteno in razumno plačo, skladno z zakonodajo države v kateri podjetje posluje. 
Plača mora biti dovolj visoka za zagotavljanje poštenega življenjskega standarda. Plače se morajo 
nakazovati redno in v zakonitih plačilnih rokih in sredstvih. Odbitkov od plač se ne sme uporabljati za 
disciplinske ukrepe. Dobavitelj se zavezuje k poklicnem usposabljanju in razvoju svojih zaposlenih. 
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3 Etika in skladnost z zakonodajo 

3.1 Skladnost s konkurenčnim pravom 

Dobavitelji morajo v celoti spoštovati določila konkurenčnega prava, ki veljajo v državi, kjer poslujejo. 

Dobavitelj mora pri svojem delovanju ravnati skladno z načeli poštene konkurence in upoštevati veljavno 
zakonodajo na področju varstva konkurence. 

3.2 Podkupovanje, korupcija in pranje denarja 

Dobavitelj mora upoštevati vse nacionalne in mednarodne standarde za preprečevanje podkupovanja, 
kot tudi veljavne zakone, predpise in standarde o preprečevanju korupcije. 

3.3 Trgovinski predpisi 

Dobavitelj mora upoštevati vse veljavne trgovinske in uvozne predpise, vključno s sankcijami in embargi, 
ki veljajo za njihovo dejavnost. Carinski službi in drugim pristojnim organom mora posredovati točne in 
resnične informacije. 

Dobavitelj mora ob izvajanju svojih obveznosti do podjetja S&T Iskratel nuditi podporo podjetju 
S&T Iskratel ob upoštevanju vseh veljavnih trgovinskih predpisov kot npr. protibojkotni zakoni, zakoni o 
trgovinskih sankcijah EU, zakoni o nadzoru izvoza in uvoza, zakoni o varnosti dobavne verige. 

3.4 Zaščita intelektualne lastnine 

 Dobavitelji morajo spoštovati in zaščititi intelektualno lastnino podjetja S&T Iskratel in drugih oseb. 

Dobavitelj spoštuje pravice intelektualne lastnine. Prenos tehnologij in znanja se obravnava tako, da ščiti 
pravice intelektualne lastnine. 

3.5 Razkritje informacij 

Dobavitelj, ki prejme zaupne informacije od ali v imenu podjetja S&T Iskratel, mora ohranjati to zaupnost 
in uporabljati te informacije le za izvajanje svojih obveznosti do podjetja S&T Iskratel. 

Zaščita intelektualne lastnine: Dobavitelji morajo spoštovati in zaščititi intelektualno lastnino podjetja 
S&T Iskratel in drugih oseb. 

3.6 Konflikti interesov 

Dobavitelj mora delovati v skladu z interesi podjetja S&T Iskratel in se izogibati navzkrižju z osebnimi, 
poslovnimi ali drugimi interesi. S&T Iskratel od svojih dobaviteljev pričakuje, da podpirajo to zahtevo, 
tako da družbi S&T Iskratel nemudoma sporočijo kakršnokoli dejansko ali potencialno navzkrižje 
interesov, ki lahko nastane v našem razmerju. 

3.7 Sledenje izvoru 

 Dobavitelj mora biti zmožen razkriti potencialne vire primarnega izvora v povezavi z izdelki in storitvami, 
ki jih ponujajo podjetju S&T Iskratel. Na zahtevo podjetja S&T Iskratel mora dobavitelj zagotoviti 
sledenje vse do prvotnega izvora. Ta obveza velja, na primer, pri spornih rudninah in omejenih 
kemikalijah. S&T Iskratel od svojih dobaviteljev pričakuje, da svetujejo podjetju S&T Iskratel, če njihovi 
izdelki vsebujejo sporne rudnine v skladu z zakonom ZDA in direktivami EU o spornih rudninah ter 
predpisi o nevarnih snoveh. 
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3.8 Sporne rudnine 

Dobavitelj mora imeti vzpostavljeno jasno politiko in zagotavljati, da izdelki, dobavljeni podjetju 
S&T Iskratel, ne vsebujejo kovin, izdelanih iz rudnin ali njihovih derivatov, s poreklom iz spornih območij, 
ki neposredno ali posredno financirajo oborožene skupine oziroma jim zagotavljajo korist ter povzročajo 
ali spodbujajo kršitve človeških pravic. Dobavitelj obvladuje svojo dobavno verigo tako, da zagotovi, da 
se kositer, volfram, tantal in zlato v izdelkih ne pridobiva z netrajnostnimi rudarskimi praksami in v skladu 
z zahtevami »Conflict Minerals Regulation«. 

3.9 Finančni nadzor 

Dobavitelji morajo ohranjati strog finančni nadzor ter voditi popolne in točne evidence o poslovanju in 
transakcijah, v katerih je vključeno podjetje S&T Iskratel, ter v skladu z veljavnimi predpisi o hrambi 
podatkov. 

Dobavitelj mora imeti vzpostavljene kontrole za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. 

3.10 Zaščita podatkov 

Dobavitelj mora spoštovati pravice do zasebnosti in delovati v skladu z veljavnimi zakoni o zaščiti in 
varstvu podatkov. 
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4 Splošno 

4.1 Odgovornost in skladnost 

S&T Iskratel svojim dobaviteljem priporoča, da uvedejo ustrezne ukrepe, sisteme vodenja, postopke in 
kadre za izpolnjevanje pričakovanj tega kodeksa za dobavitelje. S&T Iskratel od svojih dobaviteljev 
pričakuje, da bodo svojim zaposlenim učinkovito posredovali informacije o standardih, katere želijo 
dobavitelji izpolnjevati, ter o ustreznih zakonih, uredbah in zaščitah. 

Dobavitelj je odgovoren za spoštovanje in izpolnjevanje zahtev zapisanih v kodeksu ravnanja za 
dobavitelje. Zagotoviti mora, da dobavljeni proizvodi in storitve ustrezajo postavljenim zahtevam 
S&T Iskratel. 

S&T Iskratel si pridržuje pravico do zahtevanja dokazil o skladnosti s tem kodeksom za dobavitelje (ali 
enakovrednimi določili dobaviteljevega kodeksa ravnanja). Če dobavitelj ravna neskladno, si podjetje 
S&T Iskratel pridržuje pravico do pregleda neskladnosti z dobaviteljem in od dobavitelja zahteva, da 
sprejme korektivne ukrepe za vzpostavitev skladnosti. 

4.2 Dokazovanje 

Dobavitelj mora na zahtevo S&T Iskratel predložiti veljavna dokazila, ki podpirajo izpolnjevanje zahtev 
zapisanih v kodeksu oziroma dovoljuje pregled na sedežu podjetja, ob predhodnem dogovoru. 

4.3 Stalno izboljševanje 

Prizadevanje za odličnost in stalno izboljševanje je pomemben dejavnik poslovanja podjetja S&T Iskratel. 
S&T Iskratel spodbuja svoje dobavitelje in jim priporoča, da: 

⬧ stalno izboljšujejo svoje izdelke in/ali storitve za izboljšanje kakovosti, zmanjšanje stroškov in 
omilitev vplivov izdelkov na okolje; 

⬧ vzdržujejo točne evidence o svoji dobavni verigi; 

⬧ ugotavljajo, postavljajo cilje in izvajajo akcijske načrte za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
vode, odpadnih voda, energije, izpustov toplogrednih plinov, odpadkov in embalaže; 

⬧ si prizadevajo za zmanjšanje svojega okoljskega vpliva, za stalne izboljšave na področju trajnosti in 
za podpiranje doseganja ciljev trajnostnega programa podjetja S&T Iskratel; 

⬧ pridobivajo surovine iz trajnostnih virov, kjer je to skladno s potrebami proizvodnih postopkov 
podjetja S&T Iskratel. 

 

Zagotovitev načel trajnostnega razvoja v naši dobavni verigi je za nas pomembno. Dobavitelji so del naše 
dobavne verige, zato od njih pričakujemo, da delujejo v skladu s Kodeksom ravnanja za dobavitelje. 

V kolikor se ne spoštuje kodeksa oziroma se zazna konkretno kršitev kodeksa, si S&T Iskratel pridržuje 
pravico za zamrznitev pogodbe oziroma njeno prekinitev. 

 

 

 

Predstavnik S&T Iskratel d.o.o. Predstavnik dobavitelja: 

Ime in priimek: Ime in priimek: 

 

Podpis: Podpis: 

 


