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PREDGOVOR

Skupina HELIOS, kot članica skupine Kansai Paint, s svojimi 
proizvodnimi, distribucijskimi in prodajnimi aktivnostmi oskrbuje mrežo 
strank na globalni ravni. V današnjem izzivov polnem poslovnem okolju 
moramo biti hitrejši, bolj prilagodljivi in bolj dovzetni kot kdaj koli prej. 
Kljub spremembam, ki postajajo del našega vsakodnevnega poslovanja, 
je zelo pomembno, da razumemo in vemo, kaj so naše stalnice. Zato 
vam predstavljamo Kodeks ravnanja skupine HELIOS, ki odraža naše 
temeljne standarde na delovnem mestu in v poslovnih odnosih. 

Poznati, razumeti in ravnati v skladu s kodeksom predstavlja bistvo 
tega, kar smo, in za kar se v skupini HELIOS zavzemamo. Kodeks 
opredeljuje, kako razumemo naše odgovornosti, predstavlja naše 
zaveze do okolja, zdravja in varnosti, željeno kulturo komunikacije ter 
smernice za izogibanje nasprotjem interesov. 

Obenem Kodeks odraža tudi glavne vrednote skupine HELIOS: 
odgovornost, našo osredotočenost na stranke, profesionalizem ter 
kombinacijo hitrosti in učinkovitosti. Vse zaposlene v skupini HELIOS 
spodbujamo, da si natančno preberejo Kodeks in ga po potrebi 
uporabljajo kot referenco. Kodeks ponuja ustrezne usmeritve za 
izgradnjo in ohranjanje ugleda skupine in odličnost vseh podjetji znotraj 
nje. Odgovornost za to prevzemamo vsi, tudi z našimi dejanji ter odnosi 
do sodelavcev, partnerjev in drugih deležnikov.

Upravni odbor skupine KANSAI HELIOS
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 1.
ODGOVORNOSTI 
SKUPINE HELIOS
1.1.
ENOTEN KODEKS ZA VSE
Kodeks ravnanja je zavezujoč za vse zaposlene 
v podjetjih skupine HELIOS na globalni ravni. 
Vodstvo in zaposleni so osebno odgovorni za 
to, da so s Kodeksom ravnanja seznanjeni in ga 
upoštevajo. 

Naš Kodeks ravnanja temelji na desetih načelih 
globalnega dogovora ZN (UN Global Compact) 
(www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/
principles) in predstavlja temelje za dolgoročni 
uspeh.

POZOR
Prepričajte se, da razumete standarde opisane 
v Kodeksu ravnanja, ustrezne lokalne zakone 
in korporativne smernice. Če ste v situaciji, 
ko ste v dvomih glede tega, kako postopati v 
skladu s Kodeksom ravnanja, se obrnite na 
vašega vodjo ali pošljite elektronsko pošto 
internemu pravnemu oddelku skupine HELIOS 
na compliance@helios-group.eu. 

1.2.
KULTURA ODPRTE IN  
ISKRENE KOMUNIKACIJE
V skupini HELIOS stremimo k temu, da 
lahko vsi zaposleni izrazijo svoje mnenje, še 
posebej, ko gre za etična vprašanja. Odprtost, 
poštenost in zanesljivost spodbujajo odprto 
dvosmerno komunikacijo med zaposlenimi ter 
med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi oz. 
vodji, glede vseh vidikov delovnega okolja. Vse 
zaposlene spodbujamo k odprti komunikaciji s 
svojimi nadrejenimi.

1.3.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Vsi osebni podatki, ki jih zbira in hrani skupina 
HELIOS, se obdelujejo pravično, pregledno, 
pazljivo in v skladu z lokalnimi zakoni in 
pogodbami o zasebnosti podatkov. Dostop do 
osebnih evidenc je omejen na zaposlene v skupini 
HELIOS, ki so za to ustrezno pooblaščeni in te 
informacije potrebujejo v poslovne namene.
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1.4.
POKLICNA USPEŠNOST IN RAZVOJ
V skupini HELIOS spodbujamo konstanten dialog 
z zaposlenimi o uspešnosti pri delu in poklicnem 
razvoju. Odgovornost vodstva in vseh zaposlenih 
je, da se strokovno razvijajo. 

1.5.
ČLOVEKOVE PRAVICE IN TRG DELA 
V skupini HELIOS smo zavezani k ustvarjanju 
zdravega delovnega okolja. Izbor, zaposlitev 
in napredovanje naših zaposlenih temeljijo na 
objektivnih in nediskriminatornih kriterijih. Odločno 
nasprotujemo diskriminaciji in/ali nadlegovanju 
na osnovi barve kože, rase, starosti, spola, 
državljanstva, družbenega ali etničnega izvora, 
zdravstvenega statusa ali nezmožnosti, spolne 
usmerjenosti ter političnih in verskih prepričanj. 
Skupina HELIOS podpira in spoštuje varstvo 
mednarodno uveljavljenih človekovih pravic in 
skrbi za to, da zaposleni niso vpleteni v zlorabe 

človekovih pravic. Podjetja morajo omogočati 
svobodo združevanja in pravico do pogajanj 
za sklenitev kolektivnih pogodb. Verjamemo v 
pravično obravnavo zaposlenih, brez spolnega 
nadlegovanja, telesnega kaznovanja ali mučenja, 
duševne zlorabe ter prisilnega in obveznega 
dela. V skupini HELIOS ne toleriramo nobene 
vrste nezakonitega nadlegovanja, vključno z 
verbalno in fizično zlorabo. V skupini HELIOS 
se od zaposlenih pričakuje, da se v odnosu 
do drugih vedejo vljudno, dostojanstveno in 
spoštljivo. Spoštujemo osebne pravice vsakega 
posameznika.

1.6.
PRISILNO IN OTROŠKO DELO
Skupina HELIOS zaposluje le osebe, ki opravljajo 
delo po svoji svobodni volji in so polnoletne v 
skladu s konvencijo MOD, konvencijami ZN in 
državnimi zakoni. 
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 2.
ODGOVORNOSTI 
ZAPOSLENIH
2.1.
NOTRANJE (NEJAVNE) INFORMACIJE
Zaposleni lahko pridejo v stik z informacijami 
o skupini HELIOS in drugih podjetjih, ki niso 
javnega značaja. Uporaba tovrstnih nejavnih ali 
notranjih informacij izven delovnega procesa, 
poklica ali položaja je neetična in lahko predstavlja 
kršitev zakona. Kršitev lahko privede do civilnih 
ali kazenskih sankcij, pregona ali drugih kazni. 
V skupini HELIOS ne toleriramo nedovoljene 
uporabe notranjih informacij, ne glede na to, ali je 
to nezakonito ali ne. 

2.2.
KODEKS RAVNANJA NA PODROČJU  
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
Razkrivanje ali širjenje zaupnih ali zaščitenih 
informacij v zvezi s skupino HELIOS, njenimi 
proizvodi ali njenimi strankami izven uradnih 
komunikacijskih struktur je strogo prepovedano. 

Vsa z informacijsko tehnologijo povezana sredstva 
in pripomočki so na voljo le za interno uporabo 
in za poslovne namene. Ne sme se jih uporabljati 
za osebne namene. Prepovedana je vsaka raba, 
ki bi bila neetična ali nezakonita oziroma bi lahko 
osramotila, očrnila, napačno predstavila ali podala 
nepravičen ali neugoden vtis o skupini HELIOS ali 
njenem poslovanju, njenih zaposlenih, dobaviteljih, 
strankah, konkurentih ali ostalih deležnikih. 

Vsaka naprava, ki omogoča dostop do 
informacijskega sistema, mora biti zaščitena z 
osebnim geslom in/ali dodatnim preverjanjem 
pooblaščenosti za dostop. Uporabniki morajo 
naprave uporabljati odgovorno, jih zadržati 
zase in zaščititi pred zlorabo. Obvezno je treba 
delovati v skladu z veljavno Informacijsko 
varnostno politiko in organizacijskimi predpisi 
za informacijsko tehnologijo skupine HELIOS.
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2.3.
VAROVANJE LASTNINE PODJETJA 
IN LASTNINE PARTNERJEV PODJETJA
Vsi smo dolžni skrbno in odgovorno ravnati z 
lastnino podjetja ter sredstva skupine HELIOS 
varovati pred izgubo, škodo, krajo, zlorabo in 
nepooblaščeno uporabo. Lastnina podjetja 
vključuje tudi intelektualno lastnino, notranje 
znanje, patente, blagovne znamke, avtorske 
materiale in poslovne skrivnosti.

2.4.
DELOVANJE V SKLADU  
Z DELOVNO ZAKONODAJO  
IN POGODBO O ZAPOSLITVI
Skupina HELIOS deluje skladno z Zakonom 
o delovnih razmerjih, drugimi zakoni o delu in 
socialni varnosti ter vsemi drugimi veljavnimi 
zakoni in predpisi, ki veljajo v državah, v katerih 
smo prisotni. Vsako posamezno delovno razmerje 
hkrati ureja pogodba o zaposlitvi, ki opredeljuje 
določene pravice, obveznosti, odgovornosti, 
plačo in dodatke vsakega zaposlenega. Tovrstna 
pogodba o zaposlitvi mora biti v celoti v skladu z 
veljavnimi predpisi.
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 3.
VAROVANJE OKOLJA  
TER ZDRAVJA IN 
VARNOSTI PRI DELU 
3.1.
VAROVANJE OKOLJA
Kot skupina, ki deluje v kemični industriji smo 
izjemno ekonomsko, ekološko in družbeno 
odgovorni ter obenem spodbujamo razvoj in 
širjenje okolju prijaznih tehnologij. Obveznost vseh 
nas je, da z naravnimi viri ravnamo previdno in 
odgovorno ter da v okviru svojega področja dela 
skrbimo za varovanje okolja. Odgovorno ravnamo, 
da bi zaščitili in ohranili zdravje zaposlenih, 
soprebivalcev in poslovnih partnerjev. Vsi lahko 
prispevamo k odpravi oziroma zmanjšanju 
tveganja nesreč in poklicnih bolezni. 

3.2.
ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU
Da bi preprečili kakršne koli škodljive učinke, 
skupina HELIOS zagotavlja varne in zdrave 
delovne pogoje. V ta namen organiziramo 
posebne programe, poleg tega pa je vsak 
zaposleni odgovoren za ravnanje v skladu s 
predpisi o zdravju in varnosti pri delu. 

V skupini HELIOS so droge in alkohol 
prepovedane. Zaposleni ne smejo uporabljati, 
posedovati ali biti pod vplivom alkohola ali 
nezakonitih drog. To vključuje tudi prihod na delo 
pod vplivom alkohola ali drugih nezakonitih drog. 

Prizadevamo si za čim hitrejše in natančnejše 
ukrepanje ob izrednih dogodkih ter odpravo 
škode. Skupina HELIOS podpira aktivnosti v 
skupnostih, kjer živijo in delajo naši zaposleni.
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4.1.
PROTIKORUPCIJSKE SMERNICE
Skupina HELIOS mora v vseh državah, kjer 
posluje, strogo upoštevati vse zakone, pravila 
in predpise, ki so namenjeni preprečevanju 
korupcije in izsiljevanja, in sicer s prepovedjo 
korupcije in vodenjem ustreznih finančnih 
evidenc. Prepovedano je izvajanje, ponujanje ali 
sprejemanje podkupnin z namenom pridobitve 
poslovne prednosti ali osebne koristi. Vse s tem 
povezane podrobnosti so natančno opredeljene 
v Protikorupcijskih smernicah skupine 
HELIOS.

4.2.
SMERNICE ZA ANONIMNO PRIJAVO SUMOV 
Skupina HELIOS spodbuja vse zaposlene, da 
svoje pomisleke izrazijo takoj, ko upravičeno 
posumijo, da določena situacija ali dejanje kaže 
znake spodnjih zlorab:

 kazniva dejanja, kot so kraja, goljufija, napad, 
ponarejanje računov, podkupovanje ali tajno 
dogovarjanje; 
in

 nevarnost za zdravje in varnost katerega koli 
posameznika.

Pravočasno obveščanje je potrebno, da se 
zagotovi izvedba varnostnih, preiskovalnih, 
zakonskih in zavarovalnih ukrepov za izogib ali 
zmanjšanje možnosti za odgovornost, finančno 
izgubo, izgubo ugleda ali kritik skupine HELIOS. 
Vse s tem povezane podrobnosti so jasno 
opredeljene v Smernicah za anonimno prijavo 
sumov skupine HELIOS.

4.3.
SMERNICE SPREJEMANJA DARIL  
IN POVABIL
Izmenjava daril in povabil lahko v poslovnem 
svetu ustvari dobro ime, vendar včasih povzroči 
nepravilen vpliv, saj lahko izgleda kot podkupni-
na, s katero se krši zakone in škoduje ugledu in 
verodostojnosti skupine HELIOS. Prepovedane so 
naslednje vrste daril in povabil:

 vsako darilo ali povabilo, ki je nezakonito 
(vse, kar bi se ponudilo uradnim osebam 
in je v nasprotju z lokalno ali mednarodno 
protikorupcijsko zakonodajo, naj gre za 
gotovino, denarni ekvivalent ali druga sredstva.

 vsako darilo v obliki gotovine ali denarnih 
ekvivalentov (npr. darilni boni, posojila, delnice, 
delniške opcije);

 vsako povabilo, ki je nespodobno ali spolno 
naravnano in ni v skladu z prizadevanji družbe 
o medsebojnem spoštovanju ali ki lahko 
kakorkoli drugače škodi vplivu družbe;

 vsako darilo ali povabilo, ki ga plača oseba, ki 
nastopa v imenu družbe za izognitev poročanja 
ali pridobitve odobritve.

Za dodatne usmeritve glede pravil zavračanja, 
sprejemanja in razkrivanja ponujenih daril in
povabil si oglejte Smernice sprejemanja daril 
in povabil skupine HELIOS.

 4.
IZOGIBANJE 
NASPROTJEM INTERESOV
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