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Uvod 

Spoštovani, 

podjetje Greiner AG že 150 let posluje trajnostno in dolgoročno usmerjeno. Pri 
tem se kot podjetje s svetovno prisotnostjo zavedamo velike odgovornosti za 
naše sodelavce, okolje, družbo in naše delničarje. Zato smo se pri vseh svojih 
poslovnih aktivnostih zavezali upoštevati etične in trajnostne prakse. To velja 
predvsem za odnos do naših dobaviteljev in poslovnih partnerjev. 

Trajnostnost v dobavni verigi je za podjetje Greiner AG pomemben sestavni del 
naše podjetniške odgovornosti – vključena je v celoten proces nabave, vse od 
materialov, do izdelkov in storitev. V smislu celovitega pristopa so kriteriji trajnosti, 
kot so varstvo okolja, varstvo pri delu in upoštevanje človekovih pravic, vključeni 
tudi v odločitve o izbiri, oceni in razvoju naših dobaviteljev. 

S tem v mislih smo kot podjetje Greiner AG razvili svoj kodeks ravnanja. Ta ne 
predstavlja samo minimalnih standardov in podlage za odnose z našimi dobavitelji in 
poslovnimi partnerji. Z njim želimo poudariti svojo odgovornost za človeka in okolje ter 
zagotoviti, da naše ravnanje in ravnanje naših dobaviteljev in poslovnih partnerjev 
poteka etično pravilno, ekološko trajnostno in socialno odgovorno. 

Axel Kühner 
Predsednik upravnega odbora 

Hannes Moser 
Finančni direktor 

 

 



 Version SL 1.1 | Released in May 2021 by Sustainability & Corporate Responsibility Department Stran 3 / 7 

Trije stebri kodeksa 
ravnanja Greiner 
Kodeks ravnanja Greiner za dobavitelje in poslovne partnerje sloni na socialnih, ekoloških in etičnih 
načelih in principih. 

Socialna načela in principi 

Človekove pravice 
Od naših dobaviteljev in poslovnih partnerjev pričakujemo spoštovanje in varovanje po vsem svetu 
veljavnih predpisov s področja varstva človekovih pravic kot temeljnih in splošno veljavnih določil. 
Sem šteje še posebej, da se naši dobavitelji in poslovni partnerji ne poslužujejo prisilnega dela in tudi 
ne dela otrok. Naši dobavitelji in poslovni partnerji morajo upoštevati vsaj Konvencijo št. 138 
(Konvencija o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja), Konvencijo št. 182 (Konvencija o 
prepovedi najhujših oblik dela otrok) in Konvencijo št. 105 (Konvencija o odpravi prisilnega dela) 
Mednarodne organizacije dela (ILO). 

Zagotovitev enakih možnosti in nediskriminacija 
Od naših dobaviteljev in poslovnih partnerjev pričakujemo zagotovitev enakih možnosti in enako 
obravnavanje, kakor tudi preprečevanje diskriminacije pri zaposlovanju delojemalcev in pri 
napredovanju ali zagotavljanju dodatnega ali nadaljnjega izobraževanja. Noben sodelavec ne sme 
biti v neugodnem položaju zaradi svojega spola, starosti, barve kože, kulture, etičnega izvora, spolne 
usmerjenosti, političnega mnenja, svoje invalidnosti, verske pripadnosti ali svetovnega nazora. Naši 
dobavitelji in poslovni partnerji morajo upoštevati Konvencijo št. 111 (Konvencija o diskriminaciji pri 
zaposlovanju in poklicih) Mednarodne organizacije dela (ILO). 

Svoboda združevanja 
Pričakujemo, da naši dobavitelji in poslovni partnerji spoštujejo pravico svojih sodelavcev do svobode do 
združevanja in kolektivnih pogajanj. Zastopnikov delojemalcev ni dovoljeno diskriminirati in njihove 
pogodbe o zaposlitvi ni dovoljeno odpovedati v smislu oblike maščevanja za izvajanje pravic 
sodelavcev, predstavitev nepravilnosti, udeležbo pri aktivnostih sindikata ali sporočanje domnevnih 
kršitev pravic. Naši dobavitelji in poslovni partnerji morajo spoštovati Konvencijo št. 87 (Konvencija o 
sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic) in Konvencijo št. 98 (Konvencija o uporabi načel o pravicah 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja) Mednarodne organizacije dela (ILO). 

Varnost in zdravje na delovnem mestu 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji za zaščito zdravja in varnosti svojih 
sodelavcev spoštovali veljavna zakonska določila za varnost in varstvo zdravja na delovnem mestu. 
Dobavitelji in poslovni partnerji morajo upoštevati mednarodno priznane standarde, si aktivno 
prizadevati za identifikacijo in odpravljanje pomanjkljivosti na področju varnosti in nenehno 
izboljševati pogoje dela na delovnem mestu, da s tem zagotovijo in zaščitijo zdravje in varnost. 

Minimalna plača in delovni čas 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji izvajali pošteno politiko plačil, ki spoštuje 
vse lokalne zakone s področja dela in osebnih dohodkov. Če zakonska ali tarifna določila niso 
sprejeta, mora biti obračun osebnih dohodkov skladen s tarifnimi plačili, specifičnimi za posamezne 
panoge, lokacije in storitve, ki zaposlenim in njihovim družinam omogočajo ustrezen življenjski 
standard. Naši dobavitelji in poslovni partnerji morajo upoštevati Konvencijo št. 100 (Konvencija o 
enakem nagrajevanju žensk in moških za enako delo) Mednarodne organizacije dela (ILO). 
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Ekološka načela in principi 

Varstvo okolja 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji sprejeli ukrepe za odgovorno ravnanje z 
okoljem. Prizadevati si je treba za razvoj in širitev okolju prijaznih tehnologij. Predpostavljamo, da 
bodo upoštevani trenutno veljavni zakoni, določila in standardi s področja varstva okolja. Pri razvoju, 
proizvodnji in v času faze uporabe izdelkov kakor tudi pri drugih dejavnostih bo upoštevano 
minimiranje izpusta toplogrednih plinov, uporaba obnovljivih virov in minimiranje škode za okolje in 
zdravje. 

Energetska učinkovitost in učinkovitost virov 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji varčno uporabljali naravne vire in zniževali 
obremenitve okolja v zraku, na kopnem in v vodi. Naši dobavitelji in poslovni partnerji prispevajo k 
znižanju porabe energije in emisij toplogrednih plinov. 

Odpadki in recikliranje 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji pri razvoju, izdelavi in v fazi uporabe 
izdelkov ter pri drugih dejavnosti, upoštevali preprečevanje nastajanja odpadkov, spodbujali 
ponovno uporabo in recikliranje kot varno, okolju prijazno odlaganje ostankov. 

Konfliktni materiali 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji sprejeli ustrezne ukrepe, da v svojih izdelkih 
ne bodo uporabljali materialov, ki se pridobivajo in prevažajo v konfliktnih območjih ali na območjih z 
večjim tveganjem, in da ne financirajo oboroženih skupin, ki kršijo človekove pravice. 

Kemikalije 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji pri proizvodnji ali uvozu kemijskih snovi v EU, 
ki presegajo količine ene tone na leto, te snovi registrirali v centralni podatkovni bazi urada REACh 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). 

Varnost izdelkov 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji spoštovali vse veljavne predpise s 
področja pravne varnosti izdelkov in določil, še posebej s področja zakonskih določil, ki se nanašajo 
na varnost, označevanje in embalažo izdelkov, kakor tudi uporabo nevarnih snovi in materialov. 
Dobavitelji in poslovni partnerji delijo svoje znanje in izkušnje s strankami, lastnimi dobavitelji in tretjimi 
ter podjetje Greiner AG transparentno in proaktivno obveščajo o okoljskih in varnostnih vidikih svojih 
izdelkov. 
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Etična načela in principi 

Pravne zahteve 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji pri svoji poslovni dejavnosti ravnali etično in 
pošteno, da bodo upoštevali vse mednarodne, nacionalne in lokalne zakone, ki se nanašajo na 
njihove poslovne aktivnosti, kakor tudi pridobili vsa potrebna dovoljenja. 

Korupcija 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji spoštovali, podpirali in upoštevali 
nacionalna in mednarodna prizadevanja (kot na primer konvencije Združenih narodov (UN), 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ali tudi UK Bribery Act 2010). Še posebej 
bodo zagotovili, da njihovi sodelavci, podizvajalci ali zastopniki ne bodo zagotavljali, ponujali ali 
sprejemali nikakršnih podkupnin, nedovoljenih donacij ali drugih nedovoljenih plačil ali prednosti pri 
strankah, uradnikih ali ostalih tretjih osebah. 

Podkupovanje 
Pričakujemo, da naši dobavitelji in poslovni partnerji ne bodo zlorabljali vabil in daril za vplivanje na 
druge. To velja tudi za sodelavce pri podjetju Greiner AG. Vabila in darila so dovoljena samo, kadar 
sta razlog in obseg primerna, torej so manjše vrednosti in se smatrajo kot izraz lokalno splošno 
priznane poslovne prakse. Prav tako dobavitelji in poslovni partnerji ne sprejemajo takšnih 
neprimernih koristi. 

Pranje denarja 
Pričakujemo, da bodo naši partnerji in poslovni partnerji spoštovali veljavne zakonske dolžnosti za 
preprečevanje pranja denarja in se ne bodo udeleževali aktivnosti s področja pranja denarja. Naši 
dobavitelji in poslovni partnerji vzdržujejo poslovne odnose samo s takšnimi poslovnimi partnerji, o 
katerih integriteti so prepričani. 

Nadzor uvoza in izvoza 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji spoštovali upoštevanje vseh trenutno veljavnih 
zakonov za uvoz in izvoz blaga, storitev in informacij. Naši dobavitelji in poslovni partnerji spoštujejo 
veljavne trgovinske omejitve, embarge in druge omejitve. 

Konkurenca 
Pričakujemo, da se bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji do konkurence pošteno obnašali in spoštovali 
veljavne zakone s področja omejevalnih sporazumov. Naši dobavitelji in poslovni partnerji se ne 
udeležujejo v dogovorih o omejevalnih sporazumih s konkurenti in tudi ne zlorabljajo morebitnega 
prednostnega položaja na trgu. 

Navzkrižje interesov 
Pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji svoje odločitve sprejemali izključno na podlagi 
stvarnih kriterijev in da ne bodo dovolili, da nanje vplivajo njihovi osebni interesi in odnosi. 

Podatki, poslovne skrivnosti in premoženje podjetja 
Pričakujemo, da naši dobavitelji in poslovni partnerji spoštujejo vse veljavne zakone s področja 
varovanja osebnih podatkov sodelavcev, strank, dobaviteljev in drugih vključenih oseb. Poleg tega 
morajo spoštovati zaščiteno strokovno znanje in izkušnje, patente, proizvodne in poslovne skrivnosti 
podjetja Greiner AG in tretjih oseb. Dobavitelji in poslovni partnerji ne posredujejo tretjim osebam 
takšnih informacij brez izrecnega pisnega soglasja podjetja Greiner AG. Pričakujemo, da bodo naši 
dobavitelji in poslovni partnerji poslovne podatke in poročila o poslovnih dejavnostih objavljali v 
skladu z resničnim stanjem in trenutno veljavnimi zakoni. 
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Področje uporabe 
Kot podjetje Greiner AG pričakujemo, da bodo naši dobavitelji in poslovni partnerji kakor tudi njihovi 
sodelavci ravnali odgovorno, se držali predloženega kodeksa ravnanja in delali v skladu s smernicami 
in načeli, ki jih vsebuje. V kolikor dobavitelji ali poslovni partnerji v okviru poslovnih odnosov 
zaposlujejo tretje osebe (kot podizvajalce ali zastopnike), pričakuje podjetje Greiner AG, da bodo te 
tretje osebe delovale v skladu z osnovnimi načeli, ki so vsebovana v tem kodeksu ravnanja. Podjetje 
Greiner AG si pridržuje pravico, da v posameznem primeru določene zahteve pri dobaviteljih ali 
poslovnih partnerjih samostojno ali preko zunanjih partnerjev preveri na mestu samem, in sicer s 
predhodno najavo in v prisotnosti zastopnikov dobaviteljev ali poslovnih partnerjev. 

Posledice pri kršitvah 
Pri kršitvah predloženega kodeksa ravnanja je dobavitelj ali poslovni partner dolžan obvestiti 
podjetje Greiner AG. Če se določen dobavitelj ali poslovni partner ne drži osnovnih načel, določenih v 
tem kodeksu ravnanja, ima podjetje Greiner AG pravico do izredne odpovedi poslovnega odnosa s 
tem dobaviteljem ali poslovnim partnerjem. 

Sporočanje kršitev 
Kot podjetje Greiner AG si želimo živeti naše vrednote in ravnati pravno in etično brezhibno. To 
pričakujemo tudi od naših dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Če ste seznanjeni z morebitnimi 
kršitvami tega kodeksa ravnanja, potem nam lahko te anonimno sporočite preko našega portala 
TellGreiner. https://tell-greiner.com/Home/Start 

Za dodatna vprašanje vam je vedno na voljo naš Pooblaščenec za varovanje 
zakonitosti poslovanja (office.compliance@greiner.com). 
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Potrditev dobavitelja ali poslovnega partnerja 
S tem potrjujemo, da smo prejeli kodeks ravnanja za dobavitelje in poslovne partnerje in ga razumeli. 
Nadalje zagotavljamo, da vsa naša ravnanja izvajamo ob upoštevanju vsebin kodeksa obnašanja 
Greiner za dobavitelje in poslovne partnerje. 

Naziv podjetja 

Ime in položaj 

Številka podjetja 

Datum in 
k j 

Podpis 

Vir forografij: iStockphoto     
Opomba: Zaradi boljše berljivosti niso dosledno uporabljene spolno nevtralne oblike, ampak je včasih 
uporabljena samo krajša moška oblika, ki pa označuje oba spola. 

 

 

 

 

 

 

Greiner AG  
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster,  Avstrija 
www.greiner.com 

Greiner Packaging International  GmbH 
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster, Avstrija 
www.greiner-gpi.com 

NEVEON Holding GmbH 
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster, 
Avstrija 

 

Greiner Bio-One International GmbH 
Bad Haller Str. 32 
4550 Kremsmünster, Avstrija 
www.gbo.com 

Greiner Extrusion Group GmbH 
Friedrich-Schiedel-Str. 1 
4542 Nussbach, Avstrija 
www.greiner-extrusion-group.com 
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